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Sammanfattning 
 
Det utanförskap som finns i samhället, återfinns också i skolan. Trots att skolan, enligt 
läroplanen, ska hylla mångfald och olikhet hamnar många barn och ungdomar utanför den 
gemenskap som skolans sociala arena utgör. För att nå kunskap om hur skolan ska kunna 
utveckla och förbättra arbetet med att förebygga och förhindra utanförskap ville jag ta reda på 
hur man i dag hanterar och tolkar detta problem. I undersökningen ingick sex pedagoger: tre 
förskolepedagoger och tre pedagoger i årskurs fem. Genom att använda en kvalitativ ansats 
med forskningsintervjuer har jag undersökt om det fanns skillnader mellan pedagoggrupperna 
när det gäller tolkning och hantering av utanförskapet. I analysen har jag använt det 
relationella och det kategoriska perspektivet. Undersökningens resultat visade bland annat att 
förskollärarna hade ett mer kategoriskt perspektiv i sina tolkningar av utanförskapet än vad 
lärarna i årskurs fem hade. Trots detta framhöll förskollärarna i större utsträckning än 1–7-
lärarna, att skolans sociala dimension genomsyrade deras verksamhet. 1–7-lärarna hade ett 
mer individualistiskt förhållningssätt i detta arbete. Undersökningen visade att arbetet med 
utanförskap, i dag mest utförs på individ- och gruppnivå och att skolan saknar ett uttalat 
gemensamt förhållningssätt i detta arbete. 
 
Sökord: exkludering, inkludering, skolans sociala dimension, kategoriskt och relationellt 
perspektiv 
 

Abstract 

As in society in general, exclusion of individuals takes place in the school system. Even 
though schools – according to the curriculum – are supposed to cherish diversity, many 
children are left outside of the community formed during school activities. In order to gain 
knowledge of how schools can prevent and inhibit exclusion, this work aims to study how the 
problem is interpreted and managed. The study included six pedagogues: three pre-school 
teachers and three 1–7th grade teachers. Using a qualitative method with interviews, I have 
examined whether there is a difference between the two groups’ of interpretation and 
management of exclusion. In the analysis, the relational and categorical perspectives are used. 
The study shows, among other things, that the pre-school teachers are more categorical in 
their interpretation of exclusion than the 1–7th grade teachers. In spite of this, the pre-school 
teachers emphasize – to a greater extent than the 1–7th grade teachers – that the school’s social 
dimensions have a strong impact on their work. The study also shows that the 1–7th grade 
teachers have a more individualized approach to their work against exclusion. Further, the 
study shows that the work against exclusion of school children is mostly practised on 
individual- and group level, and that the particular school in this study lacks an official and 
joint approach for inclusion. 
 
Keywords: categorical and relational perspectives, inclusion, exclusion, social dimension of 
school
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1. Inledning 
Socialt utanförskap förutsätter ett socialt innanförskap med tydliga gränser. Utanförskap innebär 
en utestängning från innanförskapets sammanhang av sociala relationer. 1  

 
Skolans styrdokument vilar på den grundläggande idén om alla människors lika värde 
där människors olikhet ska ses som en tillgång och hyllandet av mångfald ska vara en 
vägledande princip i undervisningen.2 Trots det hamnar många barn och ungdomar 
idag utanför denna gemenskap som skolans sociala arena utgör (Menckel 2002).  

Det är min övertygelse att det finns många faktorer i skolans miljö, fysiska såväl som 
psykiska, som påverkar elevers trygghet, lärande och utveckling men den viktigaste 
faktorn av alla är nog ändå att få tillträde till skolans sociala gemenskap. 

Under mina trettio år som fritidspedagog har jag arbetat både i förskole- och 
fritidshemsverksamhet, i grundskolans tidigare år samt på skoldaghem. I dessa olika 
verksamheter har jag alltid sett det angeläget att lyfta fram den sociala dimensionen i 
det pedagogiska arbetet. Det är min övertygelse att det finns mycket vi pedagoger kan 
göra för att förebygga och förhindra att elever hamnar i utanförskap.  

Jag har i min undersökning begränsat mig till att studera det utanförskap som finns i 
skolan och i arbetet har jag använt Mikael Stigendals (2003, 2004) tankar och 
definitioner av utanförskapet som en röd tråd. Han har ett sociokulturellt perspektiv 
när han på ett brett och samhällskritiskt sätt avhandlar utanförskap såväl på 
samhällsnivå som i skolan. Stigendal ser det som ett stort problem att många 
människor befinner sig utanför en stor del av de relationer som bildar det svenska 
samhällslivet och menar att skolan därför aktivt måste arbeta mot en reproduktion av 
detta utanförskap. Dessa tankar sympatiserar jag till fullo med och jag hoppas med 
denna uppsats kunna bidra till ökad kunskap om utanförskap i skolan.  

Enligt EU-kommissionens rapport finns ett antal faktorer som kan leda till socialt 
utanförskap.3 Dessa är långvarigt låga inkomster, långtidsarbetslöshet, ständiga 
anställningar med låg kvalitet, bristande kvalifikationer, att växa upp i en familj i 
riskzonen för socialt utanförskap, funktionshinder, dålig hälsa, missbruk, boende i 
eftersatta områden, otrygga boendeförhållanden och etnisk minoritetsbakgrund. Om 
någon eller några av dessa faktorer är giltiga för en person så riskerar han eller hon att 
drabbas av socialt utanförskap i samhället (Stigendal 2004). I denna process ingår inte 
bara de drabbade grupperna och deras levnadsförhållanden utan också utanförskapets 
orsaker, aktörer och mekanismer.  

Livet i skolan kan sägas spegla samhället i övrigt, inte bara när det gäller 
kunskapssyn och värderingar, utan också när det de olika förutsättningar barn har i 
sina uppväxtvillkor och i sin bakgrund. Samhällets utanförskap visar sig alltså också i 
skolan och skolan måste därför kunna förhålla sig till att det finns elever i svårigheter 
av olika slag, menar Stigendal (2004). Det kan vara faktorer som försämrad 
livskvalitet och begränsade möjligheter på grund av sjukdom, beteendeproblem, 
inlärningssvårigheter eller svårigheter på grund av att svåra levnadsförhållanden, som 
leder till utanförskap även i skolan. Terje Ogden (2003) framhåller, att det är viktigt att 
skolan lyfter blicken från de egna domänerna och ser sin betydelse och tar ansvar även 
för dessa barn. Om skolan tar detta ansvar, kan även de här barnen lämna skolan med 
                                                
1 Mikael Stigendal, Framgångsalternativet, (Lund: Studentlitteratur,2004), 44).  
2 Lpo.94, 5. 
3 European Commission 2002 i Stigendal 2004. 
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en upplevelse av att vara likvärdiga individer som under sin skoltid bemötts med 
respekt och förståelse. Om inte detta sker finns risken att de här barnen marginaliseras 
och hamnar i utanförskap i skolan. När jag i den fortsatta framställningen använder 
beteckningen pedagoger avser jag förskollärare, fritidspedagoger och lärare med olika 
inriktning.  

 
 

1.2 Syfte och problemformulering 

För att nå kunskap om hur skolan ska kunna utveckla och förbättra arbetet med att 
förebygga och förhindra utanförskap är det viktigt att veta hur man i dag hanterar och 
tolkar detta problem. Min undersökning syftar till att förstå hur pedagoger tolkar 
elevers utanförskap och hur de hanterar utanförskapets problematik. I undersökningen 
ingår sex pedagoger: tre förskollärare och tre lärare i årskurs fem. Trots att underlaget 
är litet och inte generaliserbart, vill jag även undersöka om det finns skillnader mellan 
pedagoggrupperna när det gäller tolkning och hantering av utanförskapet.  
 
Undersökningens frågor lyder: 
 

• Hur tolkar pedagoger elevers utanförskap? 
• Hur hanterar skolan och skolans pedagoger detta utanförskap idag? 

2. Bakgrund 
Bakgrunden inleds med en kort historik. Därefter diskuteras utanförskapet, dess 
begrepp, definitioner och skolans uppdrag i förhållande till utanförskapets 
problematik. Bakgrundsdelen avslutas med en presentation av de olika nivåerna i 
skolans organisation. Fokus i denna presentation ligger på hur skolans sociala 
dimension kan påverka utanförskap och inlärning. 

2.1 Historik 

I alla tider har grupper som stridit om rätten att formulera vad som kan anses vara 
normalt och vad som är avvikande. Föreställningarna om det normala har därför 
varierat och så även inom skolans värld (Tideman m fl 2004).  

Riskfaktorer för utanförskap kan i stor utsträckning påverkas av den tolerans 
samhället har för normalitet och avvikelse. Ogden (2003) menar att pendeln har svängt 
fram och tillbaka mellan individ- och miljöförklaringar. Under 60- och 70-talet stod 
miljö- och inlärningsfaktorer i fokus för att förklara beteenden som avvek från det 
normala. De sista tjugo till trettio åren har präglats av sociala interaktionsteorier med 
betoning på det sociala samspelet. De senaste åren har pendeln svängt tillbaka igen, 
anser Ogden, eftersom det biologiska perspektivet med tonvikt på neuropsykologiska 
och genetiska riskfaktorer åter kommit i fokus.  

Michel Foucault hävdar att varje samhälle och varje historisk epok har definierat 
sina speciella avvikare och hur vi väljer att se på och särskilja människor hänger ihop 
med de rådande idéstrukturer och värderingar som finns i samhället (Emanuelsson 
m.fl. 2001). Foucault menar att de ”normala” har ett behov av att utse och mäta sig 
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med dem som avviker från normen, den norm som alltid bestäms av den 
självutnämnda majoriteten och som de avvikande bara får finna sig i.  

Erving Goffman (1971) menar också att varje samhälle avgör vilka medel som 
kommer till användning för att dela in människor i kategorier och vilka egenskaper 
som kommer att betraktas som naturliga inom varje sådan kategori. Goffman pekar på 
att den som uppfattas som socialt avvikande också kan tilldelas denna roll utan eget 
val. Trycket från samhället, kan enligt Goffman, göra att de utnämnda avvikarna så 
småningom accepterar den tilldelade rollen och de blir då stigmatiserade.  

2.2 Utanförskap 

Samhället är ett stort, vitt och brett innanförskap som består av många sociala 
sammanhang. Genom att anta de roller som krävs, kan vi vara delaktiga i att skapa, 
utveckla och till och med förändra samhället. Att känslan av delaktighet sammanfaller 
med den faktiska delaktigheten i samhället, är en förutsättning för att vi ska vara 
motiverade att fortsätta spela våra roller (Stigendal 2003).  

Den som vill veta mer om samhället bör studera skolan menar Stigendal (2004). 
Skolan hade förr en ganska tydligt och överskådligt samhälle att relatera till. De 
samhällsförändringar som på senare år skett innebär att det är svårare att relatera till 
det svenska samhället på samma sätt. Globaliseringen av marknadsekonomin och det 
faktum att många politiska beslut fattas i Bryssel gör att vi kan fråga oss om det 
svenska samhället finns kvar eller om det är ett europeiskt samhälle som vi ser växa 
fram. Stora förändringar av livet inom de territoriella gränserna har ägt rum. Alla 
upplever inte delaktighet i detta samhälle, vilket bland annat visar sig i det sjunkande 
valdeltagandet. Alla är inte heller delaktiga, beroende på långtidssjukskrivningar 
och/eller långtidsarbetslöshet. Detta medförde att man under nittiotalet började tala om 
ett tvåtredjedels samhälle och uttrycket ”att leva i utanförskap” myntades. (Stigendal 
2004, s. 34). 

Vad innebär då utanförskap? Stigendahl definierar utanförskap, som att man stängs 
ute från sammanhang av sociala relationer. Han lyfter också fram betydelsen av ett 
innanförskap, för att man ska kunna tala om utanförskap. Förutsättningarna för 
innanförskap behöver inte vara uttalade, de kan vara inbyggda i strukturerna och 
försvåra delaktigheten. Detta kan gälla till exempel människor med annan hudfärg, 
strukturell rasism eller människor med funktionshinder, så kallad strukturell 
selektivitet. 

2.2.1. Utanförskapets olika nivåer 

Stigendal (2004) skiljer mellan utanförskap på fyra nivåer. Dessa är relaterade till fyra 
nivåer av social ordning i samhället: ju högre grad av social ordning desto mer 
komplext bli utanförskapet. 
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Tabell 1: Nivåer av social ordning  
Nivåer   Exempel 
Samhälle/församhälleligande Nationssamhälle 
Sociala system  Skola, företag, familj, fotboll (professionell) 
Sociala strukturer  Lektioner, fotboll (korpnivå) 
Sociala relationer  Samtal i en korridor, lek på rasten 
Källa: Stigendal 2004 
 
Den lägsta nivån består av sociala relationer, som pratstunder på rasten eller småprat i 
personalrummet. Dessa relationer är tillfälliga och ostrukturerade. När vi drar oss 
undan så finns inte relationen längre kvar. Om de sociala relationerna utvecklas 
hamnar de på nästa nivå och ingår i sociala strukturer. I dessa relationer blir vi 
delaktiga genom att anta olika roller, lärare eller elev. På skolan utgör en lektion en 
social struktur där lärare och elev utgör roller i strukturen. Rollerna är förknippade 
med krav på saker vi måste göra och det krävs kompetens för att klara av strukturens 
sociala dimension. Vi måste kunna kommunicera, förstå varandra och göra oss 
förstådda. Vi måste kunna lita på varandra. Dessa sociala relationer består också av 
strukturell makt eftersom det ingår i rollen att vara med och bestämma, ibland mer och 
ibland kanske inte alls. Det krävs en högre grad av social ordning för att utveckla ett 
socialt system, som skolan kan sägas vara. I skolan strålar många trådar samman men 
sammansmältningen sker inte automatiskt utan det behövs en strategi, menar 
Stigendal. En strategi är att bestämma villkor och ramar för den faktiska delaktigheten 
som på skolan kan innebära delaktighet i schemaläggning för lärare och elever, 
fördelning av lokaler och utrustning. Ett socialt system kännetecknas av att det 
förekommer mål och ju svårare dessa mål är att förstå desto mer tvångsåtgärder 
behövs. I detta sammanhang lyfter Stigendal fram skolan och lagen om skolplikt. 
Kommunikation, medbestämmande och förtroende har stor betydelse för känslan av 
delaktighet. Upplevelsen av mening är viktig för alla sociala sammanhang. Faktisk 
delaktighet och känslan av delaktighet behöver inte överensstämma. Man kan vara 
delaktig utan det känns så, till exempel om alla beslut tas över ens huvud eller om man 
inte förstår språket på arbetsplatsen. Det kan också vara tvärtom. Man kan ha en 
känsla av delaktighet utan att vara delaktig. Starkast är innanförskapet när känsla av 
delaktighet (systemintegration) och faktisk delaktighet (social integration) går hand i 
hand (Stigendal 2003).  

Sammanfattningsvis finns enligt Stigendal fyra skäl till att människor hamnar i 
utanförskap:4 
Utanförskap av egen vilja, innebär att man inte upplever det sociala sammanhang där 
man ingår som meningsfullt utan väljer att ställa sig utanför. Utanförskapet kan alltså 
bero på bristande vilja, man kanske upplever att man inte har något att säga till om, 
man kan ha svårigheter att förstå varandra eller att lita på varandra. Då kan man välja 
att ställa sig utanför. 
Avsiktlig utestängning innebär att utanförskapet beror på avsiktlig uteslutning, detta 
kallas också mobbning. 
Utanförskap på grund av ouppfyllda villkor kan bero på oförmåga att klara 
innanförskapets villkor. Anledning till detta kan vara svårigheter att leva upp till de 
krav som innanförskapet ställer, dålig hälsa eller språksvårigheter. 

                                                
4 Stigendal 2004, 44–47. 
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Utanförskap på grund av strukturell selektivitet innebär att villkoren för innanförskap 
inte är klart uttalade, utan kan ha byggts in i strukturerna med avsikt att försvåra vissa 
människors delaktighet. 

2.3 Skolan som arbetsplats 

Ewa Menckel (2002) pekar på att skolan är Sveriges vanligaste arbetsplats, med 1,3 
miljoner elever och 150 000 anställda. Hon framhåller också att alla elever från sex års 
ålder, sedan 1990, omfatta av arbetsmiljölagen. Detta innebär att elever precis som 
vuxna har rätt till en god miljö på sina arbetsplatser så att de kan utvecklas både 
intellektuellt och social. År 2006 antogs också en lag som förbjuder diskriminering 
och kränkande behandling av barn och elever. För att stärka denna nya lags 
efterlevnad tillsattes en barn- och elevombudsman, BEO (Menckel 2002). 

2.4 Skolans uppdrag 

Den utbildningspolitiska visionen om en skola för alla syftade till att på ett konkret sätt 
ge uttryck för den grundläggande idén om alla människors lika värde (Tideman m fl 
2004). I en skola för alla skulle människors olikhet ses som en tillgång och hyllandet 
av mångfald vara en vägledande princip i undervisningen. Denna ambition framträder 
också i skolans olika styrdokument där det bland annat framgår att skolan ska betrakta 
elever som har sämre förutsättningar, begränsade erfarenheter, bristande kunskaper 
och större behov, som en tillgång (Tideman m fl 2004).  

I läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidshem, betonas 
att skolan vilar på demokratins grund. Där framhålls att skolans uppgift är att låta varje 
elev finna sin unika egenart för att därigenom kunna delta i samhället och ge sitt bästa 
i ansvarig frihet. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en 
möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla barn. I läroplanen 
framhålls också att skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som 
ger trygghet och vilja och lust att lära.5 

I skollagens första kapitel andra paragrafen under allmänna föreskrifter, står att 
verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning 
för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall 
den som verkar inom skolan främja jämställdhet mellan könen samt aktivt motverka 
alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden.6  

2.5 Skolans sociala dimension  

Social kompetens är, enligt Terje Ogden (2003), nära knuten till fostran och kanske 
den viktigaste produkten av hemmets, förskolans och skolans socialisation både på 
kort och lång sikt. Ogden menar att människor som ingår i sociala sammanhang måste 
kunna relatera till varandra och vara socialt kompetenta. Vad innebär det då att vara 
socialt kompetent? Ogden definierar social kompetens så här: 

 
Social kompetens är relativt stabila kännetecken i form av kunskaper, färdigheter och 
förhållningssätt, som gör det möjligt att etablera och vidmakthålla sociala relationer. Den leder 

                                                
5 I Lpo 94, 5, 6,9. 
6 Skollagen,1999:886. 
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till en realistisk uppfattning om den egna kompetensen och är en förutsättning för att individen 
ska kunna hantera sociala sammanhang och uppnå socialt accepterande eller etablera nära och 
personliga vänskapsförhållanden.7 

2.5.1 Läroplanen och skolans sociala dimension 

För att kunna utvecklas till en vuxen ansvarsfull samhällsmedlem, måste man i skolan 
ges möjlighet att utveckla färdigheter på det sociala området, menar Stigendal (2004). 
I skollagen står att utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i 
samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar.8 Stigendal pekar på det problematiska i att 
läroplanen inte klargör vad social kompetens innebär och inte heller vilken betydelse 
den sociala kompetensen har i det samhälle eleverna ska lära sig att leva i. Han menar 
att framväxten av utanförskap i samhället ofta handlar om en konfliktfylld relation 
mellan utanförskap och innanförskap och att det därför borde vara av vikt att utveckla 
elevers förmåga till konfliktlösning och se detta som en viktig del av den sociala 
kompetensen. Läroplanen varken nämner konflikter eller bekräftar förekomsten av 
konflikter och motsättningar, menar Stigendal.  

Även Thornberg (2006) framhåller att konflikter med jämnåriga kamrater är sociala 
situationer som har stor betydelse för hur den sociala kompetensen formas och 
utvecklas. Han anser att förmåga att lösa konflikter hänger samman med förmåga att 
bilda och upprätthålla vänskap. 

Om skolan ska ge elever förutsättningar att fungera i samhället menar Stigendal 
(2004) att skolans mål på detta område bör skärpas. Han anser att skolan ska ansvara 
för att elever ges möjlighet att utveckla sina sociala förmågor och framhåller att 
dagens läroplan ger en skev bild av att vi lever i ett samhälle i total harmoni, där det 
inte finns några motsättningar och konflikter. Stigendal menar att läroplanen istället 
borde poängtera förekomsten av motsättningar i samhällslivet och att detta skulle 
kunna ge stöd och förståelse för relationen mellan utanför- och innanförskap, både på 
samhälls- och skolnivå. Han menar att ett sådant perspektiv i läroplanen skulle kunna 
leda till att fler elever känner igen sig.  

Om läroplanen skulle poängtera vikten av att överbrygga samhällets motsättningar, 
skulle det innebära att samhällslivets sociala rangordningar inte tas för givna, utan 
skapas. Detta skapande har vi alla ansvar för och för att elever ska förstå sitt ansvar i 
detta skapande, skulle skrivningarna i läroplanen gällande normer, värden, ansvar och 
inflytande behöva utvecklas och skrivas om, menar Stigendal. 

2.5.2 Skolans sociala dimension i förhållande till ämneskunskaper 

Grunden för all kunskap är att uppleva självkänsla och att känna trygghet, men trots 
det ges den intellektuella kunskapen alldeles för stort utrymme i skolan idag, anser 
Helldin (1999). 

Schjellerup (2006) framhåller att när den sociala dimensionen diskuteras framställs 
det ofta som att det skulle gå ut över ämneskunskaperna, om man ägnar tid åt skolans 
sociala sida. Hon hävdar att den sociala dimensionen är en förutsättning för att lära sig 
skolans ämnen samt för att barn ska kunna reflektera, iaktta och bedöma sig själva i 
samvaro och samarbete med andra. Social kompetens, sociala kontakter, vänskapsband 
och närhet ska läras i socialt likvärdiga sammanhang menar hon och framhåller att det 
                                                
7 Ogden Terje, Social kompetens, (Stockholm: Liber AB, 2003), 223.  
8 I skollagens 1 kap. 2 §  
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inte behöver finnas någon motsättning i hur skolan ska förhålla sig till den sociala 
dimensionen. Det är, enligt henne, endast genom aktiv samvaro med andra som vi kan 
tillägna oss de nödvändiga färdigheter vi behöver för att framgångsrikt kunna hantera 
det sociala samspelet.  

Även Tideman med flera (2004) pekar på den spänning som ibland råder mellan 
den sociala och den pedagogiska sidan av arbetet i skolan. Pedagogernas olika 
uppfattning om sitt uppdrag kan resultera i mycket olika miljöer för eleverna. Tideman 
med flera menar att det kan till och med vara så att elever i olika klassrum kan befinna 
sig i olika läroplaner. Läraryrkets två sidor, en med krav på att förmedla 
ämneskunskap och en annan med krav på att förmedla social och kommunikativ 
kompetens, leder till att läraryrket ibland framstår som en bild av ett janusansikte 
(Tideman m fl 2004, s. 217). De framhåller att det ofta anses att pedagoger som 
undervisar i de senare årskurserna betonar janusansiktets ämnespol medan de 
pedagoger som undervisar de yngre eleverna oftare betonar den sociala sidan av 
uppdraget.  
 

2.5.3 Skolans sociala dimension och intellektuell utveckling  

Strandberg (2006) pekar också på vikten av elevers sociala samspel. Han menar att om 
man betraktar de psykologiska processerna tänkande, talande, lärande, emotioner och 
vilja, som aktiviteter, så innebär det också att det är vad barn och elever gör när de är 
på förskola och skola som är avgörande för deras utveckling, inte vad de ”har i 
huvudet”. Strandberg hänvisar till Vygotskijs teori om att dessa interaktioner inte bara 
lägger grunden för hur man samspelar, utan också för intellektuell och emotionell 
utveckling. Vygotskij menar att all utveckling uppenbarar sig två gånger, först på en 
social och sedan på en individuell nivå, han kallar detta utvecklingens allmänna lag.  

2.6 Skolans olika organisationsnivåer 

Skolan kan förebygga och förhindra utanförskap, men kan den också bidra till att 
utanförskap uppstår? I examensbeskrivningen för specialpedagoger står att den 
studerande för att erhålla examen ska kunna, analysera individers svårigheter på 
organisations-, grupp- och individnivå. I min studie har jag därför ansett det vara av 
vikt att undersöka utanförskapets hantering på skolans olika organisationsnivåer. 
Marie Bliding (2004), menar att skolan organiseras av vuxna och att barnen sedan 
ordnar denna tillvaro så att den blir naturlig och begriplig för dem. Barnens arbete med 
att ordna denna sociala tillvaro kan ibland leda till att elever hamnar i utanförskap.  

2.6.1 Skolans individnivå 

Faktorer på individnivå som kan påverka tolkning och hantering av utanförskap kan 
vara: elevens förmågor, elevens delaktighet, elevens förmåga till samspel i olika 
situationer och elevens relationer till andra elever och andra vuxna (Skolverket 2001). 

Den Nationella Kvalitetsgranskningen som Skolverket genomförde 1999 visade att 
vid upprättande av åtgärdsprogram förläggs den beskrivna problematiken vanligtvis 
till individen, istället för att ses ur ett bredare perspektiv med inriktning mot den 
pedagogiska miljön. En slutsats i granskningen var att åtgärder främst var inriktade på 
kompensation av elevens brister och att skolans pedagogiska verksamhet sällan 
ifrågasattes.  
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Bengt Persson (2001) anser att skolan genom att skapa homogena grupper på ett 
effektivt sätt kan definiera en större andel elever som avvikare – störda eller 
lågbegåvade. Begreppen normalitet och avvikelse kan få nya innebörder eftersom 
lärare och skolor idag upplever så stark press att visa goda resultat, att området för vad 
som kan betraktas som avvikande vidgas. Det avvikande betraktas då som en 
individuell egenskap, en konsekvens av besvärliga hemförhållanden eller sociala 
förhållanden i övrigt. Detta synsätt menar Persson utgör ett hot mot idén om en skola 
för alla. 

2.6.2 Skolans gruppnivå 

Faktorer på gruppnivå som kan påverka tolkning och hantering av utanförskapet kan 
vara: gruppsammansättning, bemötande av eleven, organisation av arbetet i gruppen, 
elevens status i gruppen och klimatet i gruppen med avseende på genus, maktstruktur, 
språkbruk och kommunikation (Skolverket 2001). 

Ogden (2003) anser att en god klassmiljö inte är statisk utan beroende av att lärarna 
kan hantera den balansgång det innebär att visa omsorg och att sätta gränser, att 
stimulera och att ställa krav, att strukturera och att ge frihet. Han framhåller att  
goda relationer mellan lärare och klass, är en förutsättning för att kommunikationen 
ska fungera. En effektiv lärare är en ledare med hög medvetenhet om vad som sker i 
klassen. Det är med andra ord inte bara frågan om metoder och teknik utan mer en 
fråga om de mellanmänskliga relationerna i klassen, anser Ogden. 

Schjellerup (2006) pekar också på sambandet mellan undervisning och det sociala 
samspelet och menar att strukturen i undervisningen visar gränser och ramar både för 
själva undervisningen och för vad som låter sig göras på det sociala planet. Hon menar 
också att undervisningsmetoder och beslut om hur barnen delas in i grupper vid 
grupparbeten påverkar samspelet i klassen. Hon framhåller att i klasslärarrollen ligger 
ett personligt förhållande till klassen, vilket ibland kan leda till att läraren ser sig som 
ansvarig för klassens rykte på skolan. Önskan om en bra klass innebär att läraren vill 
ha en homogen klass där ingen faller för mycket utanför ramarna. Dessa tendenser kan 
påverka lärarna till en elitistisk individualisering i undervisningen, menar Schjellerup.  

2.6.3 Skolans organisationsnivå  
Leif Lundberg (2002) kopplar ledarskap till värdegrundsfrågor och skolkultur. Med 
skolkultur menar han den sociala konstruktionen av värdering, normer och beteenden 
som finns på skolor.  Anna Maria Nygren (2002) framhåller att det är enkelt att göra 
förändringar i skolan via olika omstruktureringar som bara kräver ett antal 
policybeslut, jämfört med djupare förändring som kräver arbete med skolans kultur. 
Att förändra skolans kultur är ofta både konfliktfyllt och arbetskrävande, anser hon. 
Leif Lundberg framhåller att det finns kodbärare eller kulturbärare på många skolor, 
och att dessa har stor makt att bestämma vad man får tycka och tänka. Han skriver att 
en professionell lärarverksamhet innebär ställningstaganden till såväl värdegrund, 
kunskap, lärande och undervisning, som till hur dessa ställningstaganden omsätts i 
lärarverksamhet. Han ställer frågorna om vi verkligen kan påstå att de vuxna är 
färdigutvecklade i värdegrundshänseende? Är de alltid goda modeller för eleverna i 
sitt tänkande och görande? Uppträder de likadant mot eleverna som de uppträder mot 
varandra? Det är kanske dags mynta ett nytt begrepp, den dolda värdegrunden, menar  
Lundberg (2002, s.50). Med detta menar han att det kan vara så att det finns två olika 
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värdegrundstillämpningar inom skolans värld, en som kretsar kring eleverna och en 
annan som gäller i förhållandet mellan de vuxna på skolan.  

Elisabeth Nordin-Hultman (2006) undrar varför det så ensidigt är barnen som 
observeras och varför kommer inte den pedagogiska faktorn och pedagogiken mer i 
fokus för reflektion, förändring och utveckling?  Vad är det som gör att fokus alltid är 
på barnet som individ? Hon menar att detta innebär att uppmärksamheten styrs bort 
från de pedagogiska miljöerna och undervisningen.  

Solveig Hägglund (2007) framhåller att det är viktigt att ifrågasätta institutioner 
som förskola och skola, när man diskuterar kränkningar och utanförskap. Hon menar 
att grundskolan kan betraktas som en ganska riskabel plats och motiverar detta med 
skolans tvång på närvaro, sociala trängsel och en ständigt närvarande konkurrens och 
kontroll. Liknande resonemang för Schjellerup (2006) fram när hon menar att skolan 
är en plats där makt utövas eftersom skolan kan ses som ett maktrum där 
socialmarginalisering står i fokus. Skolan är därmed en plats för socialt lärande av en 
samvaropraktik som präglas av hierarki och dominans, menar hon. I skolans struktur 
är konkurrensaspekten ett stående inslag och kan när som helst användas strategiskt av 
vem som helst i en marginaliseringsprocess, menar hon. Faktorer på organisationsnivå 
som kan påverka tolkning och hantering av utanförskapet kan enligt Skolverket (2001) 
vara: den kultur och grundläggande värderingar som råder på skolan, skolans 
organisation i förhållande till elevens behov, pedagogik och pedagogiskt 
förhållningssätt och resurser och resursfördelning. 

3 Utanförskap i tidigare forskning 
Forskning om utanförskap i skolan har enligt Marie Bliding (2004) tidigare i stor 
utsträckning varit riktad mot det utanförskap som Stigendal kallar avsiktlig 
utestängning eller mobbning (Stigendal 2004, s.45). Senare forskning har även lyft 
fram andra faktorer, som kan bidra till eller leda till utanförskap. Dessa faktorer 
presenteras under rubrikerna nedan.  

3.1 Utanförskap som beror på avsiktlig utestängning, mobbning 

En förklaringsmodell som enlig Gunilla Björk (1995) omhuldats av skolan är att 
utanförskap och mobbning grundar sig på tolerans/intolerans av olikheter. Den 
forskare som präglat och fortfarande präglar fältet inom denna form av utanförskapet, 
är forskaren Dan Olweus. I sin tidiga forskning, från början av sjuttiotalet, talade han 
om fenomenet i termer av hackkycklingar och översittare (Olweus1973). Senare i sin 
forskning, talar Olweus (1991) om psykologiska karaktäristika som utmärker offer 
respektive mobbare. Olweus skiljer på direkt och indirekt mobbning. Indirekt 
mobbning innebär en form av social isolering och uteslutning och direkt mobbning 
innebär mer öppna angrepp på offret.  
   Björk (1995) menar att Anatole Pikas, en annan svensk forskare, talar om mobbning 
i termer av att mobbning initieras av elever med personlighetsdrag kring faktorn 
begåvning för negativt beteende. Pikas menar att det finns ett samband mellan yttre 
avvikelse och förekomst av utsatthet. Dan Olweus och Anatole Pikas är trots att de har 
något olika uppfattningar ändå tämligen överens om att det är individuella olikheter av 
en viss typ som framkallar mobbning och utanförskap (Björk 1995). Anatole Pikas 
framhöll i sin forskning att det fanns ett samband mellan faktorer som yttre avvikelse 
och utsatthet (Björk 1995).  
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Homogeniteten inom forskningsområdet menar Björn Eriksson (2002) beror på 
Olweus obestridda position som områdets nestor och anledningen till det ensidiga 
individperspektivet är att forskningsområdet dominerats av forskare från olika 
psykologiska subdiscipliner. Eriksson anser att psykologin har gjort en pionjärinsats 
på området men att det nu är dags för andra vetenskaper att vidga denna forskning.  
 

3.2 Makt och utanförskap  

Zelma Fors (1993) pekar på asymmetriska maktförhållanden och den psykosociala 
miljöns inverkan på mobbning och utanförskap. Björk (1995) framhåller också 
maktbegreppet och asymmetriska relationer som förklaring till varför elever hamnar i 
utanförskap. Makt kan komma ur förmågan att skapa roligheter eller genom något hon 
benämner spelskicklighet. När tilliten i systemet är låg verkar utrymmet för maktspel 
öka och sannolikheten för att mobbning och utanförskap ska uppstå blir då stor. Den 
psykologiska upplevelsen av att inte höra till gruppen, innebär ensamhet och 
möjligheten till allianser blir då också små. Björk menar att en möjlig vuxenstrategi är 
att genom ökad kunskap om spelet runt utanförskap och mobbning, kunna ta ansvar 
för de situationer och händelser som dessa ger upphov till .  

Helle Schjellerup (2006) har i sin forskning lyft fram vikten av den sociala 
samvaron i klassen. Hon menar att den sociala samvaron inte bara är uttryck för hur 
mellanmänskliga relationer hanteras, utan också för kontroll och makt. Genom 
deltagande observationer har hon studerat skolan och de processer som skapar 
kategorier och sociala mönster som får till konsekvens att några barn marginaliseras. 
De hamnar utanför den sociala gemenskap som de övriga barnen i klassen delar. Hon 
pekar i sin forskning på att kunskapsinhämtning och det sociala samspelet intimt hör 
samman och anser att det sätt som undervisningen struktureras på, också påverkar 
elevernas sociala samspel.  

3.3 Utanförskap och elevers relationsprojekt  

Genom deltagande observationer studerade Marie Bliding (2004) under ett läsår vad 
och hur barn gör när de arbetar med relationer i skolan. Hon pekar i studie på vikten av 
att uppmärksamma skolans praktik och de sociala situationer där utanförskapet uppstår 
och inte bara fokusera elevers individuella egenskaper och karaktärer.  

Bliding ser skolan som en mötesplats där barn och vuxna möts i sociala 
sammanhang och förväntas samspela och hantera relationer med varandra på ett 
framgångsrikt sätt under lång tid. Hon framhåller att barns vardagstillvaro är komplex. 
I skolan finns människor man tycker om, men även de man tycker mindre om. Där 
finns människor som är både lika och olika. Elevers relationsarbete upptar en stor del 
av skoldagen och kan ses som ett skolämne eftersom relationsprojektet9 ständigt pågår. 
Bliding menar att skolans sociala arena inte kan delas upp i lektioner och raster. 
Hennes undersökning visar att inneslutande och uteslutande handlingar kontinuerligt 
förekommer i barnens ständigt pågående relationsarbete. För att skapa gemenskap är 
det för barnen en naturlig följd att vissa barn blir uteslutna. Uteslutning blir en naturlig 
konsekvens av ett inneslutande arbete. Att barns utanförskap kan vara svårt att 
upptäcka beror enligt Bliding på att det synbart kan upplevas som om dessa barn ingår 
                                                
9 Marie Bliding (2004) menar med relationsprojekt: de sociala projekt där barnen arbetar med relationer 
i vissa grupperingar med specifik inriktning och målsättning. 
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i kamratgruppen eftersom de involveras som resurser i andras relationsskapande. 
Uteslutande handlingar används för att skapa samhörighet och gemenskap. Samtal om 
någons avvikande egenskaper och agerande är en gemensam aktivitet som fungerade 
både som ett sätt att konstruera och befästa det avvikande och för att rättfärdiga 
uteslutande och kränkande handlingar. Bliding menar utifrån detta att definitionen av 
utanförskap och mobbning, som många av de handlingsprogram som ska förhindra 
problemet bygger på, framstår som väldigt förenklade och begränsande när man inser 
problemets komplexitet. Bliding menar att det finns en risk att skolan inte definierar 
situationer där barn utesluts som kränkande behandling och mobbning utan istället 
förklarar bort och ignorerar problemet.  
 

3.4 Den pedagogiska miljöns betydelse  

Elisabeth Nordin-Hultman (2006) lyfter i sin studie fram den pedagogiska miljöns 
betydelse för barns subjektsskapande. Hon pekar på den för henne självklara 
iakttagelsen att barn framstår på olika sätt i olika miljöer och menar att miljön i 
svenska förskolor och i skolans tidigare år är alltför endimensionell. Svenska skolor 
och förskolors sätt att organisera sina pedagogiska miljöer förutsätter att barn är lika. 
Barn kommer idag till skolor och förskolor med mer olika bakgrund och erfarenheter 
än tidigare. Det är därför av yttersta vikt att de pedagogiska rummen är planerade och 
utrustade för att rymma alla dessa olikheter, menar Nordin-Hultman. Om detta inte 
uppmärksammas menar hon att det finns risk för att den svenska skolan och förskolan 
inte tolkar olikhet som just olikhet utan snarare som avvikelser. Då barn inte passar in 
i miljön kan de uppfattas som avvikande och risken för exkludering och utanförskap 
ökar. Nordin-Hultman undrar varför det är så svårt att se att den pedagogiska 
ordningen kan skapa negativa identiteter och att detta kan leda till utanförskap.  
 

3.5 Pedagogen i ett föränderligt samhälle   

Ingela Elfström (2005) lyfter i sin studie fram en viktig komponent vid bedömning av 
vad som är normalt och avvikande i barns utveckling och förmågor, nämligen 
pedagogernas eget förflutna. Hon menar att vi som är vuxna idag mer eller mindre är 
präglade av det moderna samhällets ideal, samtidigt som vi lever i det post- eller 
senmoderna samhället. Visionen om att alla elever från 1-19 år ska ha utarbetade 
utvecklingsplaner, innebär en samsyn på kunskap och barns lärande, menar Elfström. 
Utifrån detta menar hon att de individuella utvecklingsplanerna är ett utpräglat 
modernistiskt redskap. För Elfström utgör detta förklaringen och grunden till de 
begrepp och teorier, som ofta mot vår vilja och våra intentioner, styr in oss i vårt 
värderande och bedömande mot ett normaliserande av barnen.  Dessa bedömningar 
står ofta i motsättning till läroplanens värdegrund om att ge plats för mångfald och 
olikhet.  

Ann Runfors (2003) har i sin studie undersökt och analyserat den uppmärksamhet 
som skolors anställda riktade mot kategorin invandrarbarn och vilka konsekvenser 
detta fick för dessa barn. Hon lyfter i sin avhandling fram den diskrepans som fanns 
mellan vad som sägs och vad som görs. Lärarna uttalade avsikter att inkludera och 
sade sig vilja ge invandrarbarnen en chans, ändå visade det sig att det förekom 
påtagliga åtskillnads- och underordningsprocesser i skolan. 
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4 Teori 
Under denna rubrik presenteras utanförskapets olika förklaringsmodeller och de 
teorier som dessa har sin grund i.  

4.1 Relationellt och kategoriskt perspektiv 

Inom specialpedagogiken finns två olika och ofta motstridiga uppfattningar om vilka 
elever som kan anses vara normala och vilka som kan betraktas som avvikande 
(Emanuelsson Persson & Rosenqvist 2001). Den ena uppfattningen innebär att se 
avvikelse som en individuell företeelse och specialpedagogik som något som ska 
kompensera för individens tillkortakommanden. Denna uppfattning, det kategoriska 
perspektivet, har historiskt sett varit den vanligast förekommande. I det kategoriska 
perspektivet ser man elevers olikheter och svårigheter som egenskaper och karaktärer 
som finns inom eleven. Man kategoriserar elever efter vissa egenskaper. Om en elev 
inte lever upp till de krav som ställs i skolsituationen förlägger man problemet i första 
hand till individen och söker inte orsaker inom skolsystemet.  

Idén om en skola för alla har sin grund i det relationella perspektivet. Inom detta 
perspektiv uppfattas problematiken som något som uppstår i interaktionen mellan en 
elev och den omgivande miljön. Det betyder att man försöker se eleven i dennes miljö 
och i vilken mån skolan själv och dess organisation kan vara orsak till att elever 
betraktas som avvikande eller hamnar i svårigheter (Tideman m fl 2004).  

4.2 Det sociokulturella perspektivet 

I ett sociokulturellt perspektiv tar man fasta på hur individ och grupp tillägnar sig och 
utnyttjar fysiska och kognitiva resurser (Säljö, 2000). Det sociokulturella 
sammanhanget har stor betydelse för individens utveckling. Med det menas att man 
måste uppmärksamma de sociala och materiella betingelser som människor lever 
under för att förstå deras utveckling.  

Olga Dysthe (2003), menar att det är i samspel och samarbete med andra som 
individen utvecklar sin uppfattning om sig själv och om andra människor. Lärandet 
sker i interaktion med andra eftersom lärande framförallt sker genom deltagande 
samspel. 

 

4.3 Den socialkonstruktivistiska teorin 

Utgångspunkten i socialkonstruktivism innebär att man ser någon/något i sitt 
sammanhang. Sociala faktorer konstruerar vårt sätt att tänka och tycka och ibland kan 
dessa också vara avgörande för om vi hamnat i eller utanför vissa grupper.10  

Den socialkonstruktivistiska teorin är en filosofiskt inriktad sociologi som, bland 
andra, Pierre Bourdieu är företrädare för (Schjellerup 2006). Schjellerup relaterar till 
Bourdieus uttryck ”känsla för spelet” när hon studerar barns relationer. Med detta 
menar hon att vissa barn mer än andra har en slags praktisk känsla för att bemästra 
logiken i det sociala samspelet. Hon framhåller också att det är när barn aktivt deltar i 

                                                
10 Från Göran Widding föreläsning: Poststrukturalism som analysverktyg, (Föreläsning 20070424). 
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samspel som känslan för både den egna och de andras placering i det sociala rummet 
utvecklas.11   

4.4 Stämplingsteorin 

Vi kan alla vid något tillfälle utföra avvikande handlingar. Giddens (2003) menar att 
detta gäller i högre utsträckning för barn eftersom de ännu inte känner till alla normer 
och regler som gäller i social samvaro. Enligt Giddens innebär stämplingsteorin att när 
en avvikelse uppträder första gången benämns den primär avvikelse och hur 
omgivningen reagerar på denna handling avgör om avvikelsen kommer att bli en del 
av personens självbild eller inte. Oftast ges inte handlingen någon nämnvärd betydelse 
utan avvikelsen normaliseras. Om inte detta sker utan personen blir stigmatiserad och 
betraktad som avvikare av omgivningen, kommer också personens självbild att 
påverkas. När avvikelsen blir en del av självbilden leder detta till en sekundär 
avvikelse, vilket också innebär att det avvikande beteendet fortsätter och intensifieras 
(Giddens 2003) .  

Thornberg (2006) menar, med utgångspunkt i stämplingsteorin, att det finns en risk 
att den elev som blivit tilldelad utanförskapets roll också kommer att utveckla en 
identitet och en självbild som är i linje med gruppens konstruktion av en negativt 
avvikande person. 

4.5 Social identitetsteori 

Den sociala identitetsteorin skiljer mellan social och personlig identitet (Thornberg 
2006). Den innebär att människor har en benägenhet att favorisera de etiska värden 
och normer som finns hos den egna gruppen, ingruppen, i situationer där deras etiska 
värden och normer är i konflikt med dem i utgruppen. Detta innebär att det lätt uppstår 
ett visst grupptryck där medlemmarna förväntas anpassa sig till de gruppnormer som 
skiljer ingruppen från olika utgrupper. Thornberg menar att man kan förstå 
utanförskap och mobbning utifrån denna teori genom att se att den upplevda 
avvikelsen i vissa fall kan provocera andra ingruppsmedlemmar. Dessa strävar efter att 
erhålla en positiv social identitet med ingruppen och eftersom den avvikande upplevs 
hota denna kan detta resultera i utfrysning eller mobbning.  

5 Metod 
Under denna del presenteras val av metod, material, procedur, etiska överväganden 
samt hur undersökningens resultat kommer att analyseras. 

5.1 Metodval 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ ansats med forskningsintervjuer i min 
undersökning eftersom det passar syftet med undersökningen och dess frågeställningar 
(Ejlertsson 2005). Metoden passar min undersökning eftersom forskningsintervjun ska 
bygga på ett vardagssamtal, ett samtal med ett uttalat syfte, i det här fallet är syftet att 
                                                
11 Placering i det sociala rummet: Det finns en finns en skillnad på att vara igångsättare och 
initiativtagare eller bara observatör i leken och dessa olika roller leder till  position- och statusskillnader 
i  den sociala samvaron.  
 



 

 14 

fånga sex pedagogers olika uppfattningar om elevers utanförskap. De kvalitativa 
metoderna används framförallt när man, som i den här undersökningen, vill tolka och 
förstå olika fenomen (Kvale 1997). Jag använder mig av en halvstrukturerade 
livsvärldsintervju och den kan definieras som en intervju vars syfte är att erhålla 
beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens 
mening (Kvale 1997, s.13).  

I undersökning ingår sex pedagoger: tre förskollärare och tre lärare i årskurs fem. 
Avsikten med undersökningen är att redovisa hur dessa pedagoger tolkar och hanterar 
ett ämne som kan anses vara kontroversiellt, nämligen elevers utanförskap. Eftersom 
underlaget i undersökningen är begränsat är jag medveten om att jag inte kan dra några 
generaliserbara slutsatser av resultatet. Jag vill trots det ändå se om man kan uttyda 
några skillnader i tolkningar och hantering av elevers utanförskap mellan de 
pedagoger som arbetar i förskoleklass och de som arbetar i årskurs fem. Jag har valt 
den halvstrukturerade typen av intervju där intervjuguiden (bilaga 1) innehåller mina 
två frågeställningar som jag kompletterat med intervjufrågor med relativt hög grad av 
strukturering. I min undersökning har jag två frågeställningar: 
 

• Hur tolkar pedagoger elevers utanförskap?? 
• Hur hanterar skolan och skolans pedagoger detta utanförskap idag? 

5.2 Material 

Jag har under intervjuerna använt mig av en liten bärbar bandspelare som jag placerat 
mellan mig och den intervjuade. Jag har inte fört anteckningar utan istället 
koncentrerat mig på att lyssna på den intervjuade för att vid behov kunna följa upp 
dennas svar med relevanta följdfrågor. Min intervjuguide har jag haft med vid 
intervjuerna.  

5.3 Procedur 

I god tid före mina intervjuer har jag bokat en lokal i skolan där vi har fått sitta 
ostört under de cirka trettio minuter som intervjun tar. Jag har försökt skapa ett 
gynnsamt socialt samspel under intervjusituationen för att på djupet komma åt 
pedagogernas tankar och tolkningar av elevers utanförskap. Jag har också försökt följa  
upp rätt dimension i pedagogernas svar eftersom som detta kan vara avgörande för 
resultatet i undersökningen (Kvale 1997).  

Jag inleder varje intervju med att fråga: Vad tänker du på när jag säger utanförskap? 
Detta för att klargöra den intervjuades definition av utanförskapet, för att sedan kunna 
ställa rätt följdfrågor och kunna tolka de svar jag får så korrekt som möjligt. Under 
intervjun avhandlar jag först intervjufrågor rörande pedagogernas tolkningar av 
elevers utanförskap, för att sedan övergå till intervjufrågor om hur de hanterar detta 
utanförskap. Intervjufrågorna kommer i den ordning som det faller sig naturligt under 
samtalet. Detta för att lättare kunna skapa en avspänd och naturlig samtalssituation där 
samtalet flyter på ett naturligt sätt. Jag har valt en halvstrukturerad intervjuform där 
jag försöker formulera mina intervjufrågor lika men när jag följer upp dessa med 
klargörande frågor varierar dessa såklart utifrån de svar jag får. Detta för att i någon 
mån minska risken för den så kallade intervjueffekten, som innebär att respondenten 
kan påverkas av intervjuarens sätt att ställa frågor och för att undvika att ställa ledande 
frågor (Ejlertsson 2005).  
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5.4 Etiska överväganden 

I genomförandet av undersökningen har jag följt Vetenskapsrådets (1990) fyra etiska 
riktlinjer: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet.  

Jag har i god tid informerat informanterna om temat för min undersökning och att 
jag kommer att banda intervjuerna. De har informerats om att de när som helst kan 
avbryta och dra sig ur. Jag har muntligt erhållit undersökningspersonernas samtycke 
till deltagande och lovat dem konfidentialitet. Detta gäller också de bandade 
intervjuerna som jag lovat bara ska avlyssnas av mig för att jag ska kunna renskriva 
och tolka intervjuerna. Efter min examination kommer både banden och de utskrivna 
intervjuerna att raderas/förstöras. Jag erhöll också rektors muntliga medgivande innan 
jag genomförde undersökningen (Kvale,1997) 

Identiteten hos de personerna som ingår i undersökningen har skyddats genom att 
jag har anonymiserat personer, platser och skolan i undersökningen så att dessa inte 
ska gå att identifiera. Jag är också medveten om att jag måste vara noggrann i mina 
tolkningar och slutsatser så att inte någon person kan drabbas. För att kunna ha ett 
kritiskt perspektiv på den kunskap jag erhåller måste jag som forskare undvika att 
identifiera mig med mina informanter (Kvale,1997). 

5.5 Skolan och informanterna 

I min undersökning ville jag intervjua tre förskollärare som arbetar i förskoleklass och 
tre lärare i årskurs fem. Detta för att se om de det finns skillnader i tolkningar och 
hantering av elevers utanförskap mellan de två grupperna. Eftersom jag också ville 
veta hur pedagogerna idag hanterar utanförskapet och i vilken utsträckning de har ett 
gemensamt förhållningssätt på skolan, var det väsentligt att dessa fanns på samma 
skola. Efter att ha frågat runt lyckades jag hitta en skola där tre förskollärare och tre 
lärare i årskurs fem var villiga att ställa upp för intervju. Skolan, som ligger några mil 
utanför staden i en mindre norrlandskommun, är en F-5-skola med 300 elever. 
Området består till övervägande del av villabebyggelse men där finns också ett mindre 
bostadsrättsområde. På skolan finns några barn med lättare funktionshinder och ett 
fåtal barn med annan etnisk bakgrund. Det finns två förskoleklasser på skolan.  
Förskollärare A: har under 35 år arbetat som förskollärare, de senaste 15 åren med 
sexåringar, i sexårsgrupp och i förskoleklass.  
Förskollärare B: har arbetat i 25 år som förskollärare och har de senaste 15 åren 
arbetat med sexåringar, i sexårsgrupp och i förskoleklass.  
Förskollärare C: har arbetat i 12 år som förskollärare och har de senaste 6 åren arbetat 
med sexåringar i förskoleklass.  
Förskollärare A och B arbetar i samma förskoleklass. Förskollärare C arbetar i den 
andra förskoleklassen på skolan. Förskollärarna är alla i åldern fyrtio till sextio år. 
Lärare D: är mellanstadielärare och har arbetat i 12 år, mest i årskurs fyra och fem. 
Lärare E: är 1–7-lärare och har arbetat 10 år, mest i årskurs fyra och fem. 
Lärare F: är 1–7- lärare och har arbetat 6 år, 2 år i de lägre åldrarna och under de 
senaste fyra åren i årskurs fyra och fem. 
Alla lärare arbetar i olika klasser på skolan. Två av lärarna i årskurs fem och den tredje 
läraren arbetar i en fyrfemma. Alla lärare är i åldern trettio till fyrtio år. 
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5.6 Analys 

När jag har tagit del av respondenternas tankar och åsikter rörande utanförskapets 
mekanismer, har jag som analysverktyg använt mig av en form av 
meningskategorisering där jag gör en tolkning av informanternas uttalanden och 
relaterar dessa till det kategoriska eller till det relationella perspektivet. Citat från 
intervjuerna där informanterna till stor del talar om egenskaper hos individen som 
förklaring till elevens utanförskap har förts till kategorin: det kategoriska perspektivet 
och citat där problematiken i större utsträckning sågs som uppkomna i interaktion med 
den omgivande miljön har i analysen förts till kategorin: det relationella perspektivet. 
Om man använder sig av någon form av kategorisering vid analysen av svaren så 
måste man under hela intervjun klargöra innebörden av svaren med hänsyn till de 
kategorier man kommer att använda (Kvale 1997). Jag har därför under intervjuerna 
använt mig av klargörande frågor som: har jag uppfattat dig rätt när...?  Detta för att så 
långt det är möjligt undvika missförstånd.  

Hur pedagogerna idag hanterar utanförskapet har jag analyserat genom att använda 
skolans olika organisationsnivåer: individ-, grupp och organisationsnivå. Dessa olika 
nivåer bildar teman i resultatredovisningen.  

5.7 Studiens tillförlitlighet 

Med utgångspunkt i mina forskningsfrågor gjorde jag en intervjuguide som jag tycker 
fungerade bra så till vida att jag anser att jag erhöll den information jag behövde för att 
kunna få svar på mina frågeställningar. Ett ämne som utanförskap medför alltid risk 
för att informanterna ger de svar de tror är korrekt, i sammanhanget. I den kvalitativa 
intervjun vänder man sig mot föreställningen som implicit finns i den kvantitativa 
intervjusituationen, det vill säga, att det skulle vara möjligt att erhålla respondentens 
sanna svar på varje fråga. Eftersom individens kunskap och attityder uppstår ur en 
komplex väv av relationer med andra människor kan det finnas svårigheter med detta 
när det rör sig om uppfattningar och attitydfrågor (Starrin och Svensson, 1994). Man 
måste därför ha i beaktande att intervjun är ett socialt samspel som kan ge impulser att 
skapa nya reaktioner och att man därför inte kan förvänta sig att få individens sanna 
värde på varje isolerad fråga (Kvale 1997). Genom att ställa följdfrågor och 
klargörande frågor upplever jag ändå att jag fått trovärdiga svar från pedagogerna.  

Eftersom jag ganska strikt följt formuleringen av mina intervjufrågor kan dessa 
utgöra en bra grund vid en upprepad undersökning. Mina uppföljande frågor och mina 
tolkningar är grundade i min förförståelse av utanförskap så det kan innebära att 
resultatet skulle kunna bli något annorlunda om undersökningen upprepas av en annan 
person med en annan förförståelse av fenomenet.  

6 Resultat 
Jag har valt att presentera undersökningens resultat på följande sätt. Först redovisas 
pedagogernas tolkningar av utanförskapet under följande teman: definitioner av 
utanförskap, tolkningar av olika former av utanförskap och hur annorlunda det är 
tillåtet att vara för att ingå i gruppens gemenskap. Därefter redovisas pedagogernas 
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hanering av utanförskap. I resultatredovisningen har jag använt skolans olika nivåer av 
organisation. Tolkningarna redovisas med citat från intervjuerna. 

6.1 Pedagogernas tolkningar av elevers utanförskap 

De olika utanförskap som pedagogerna anser förekommer i skolan är: avsiktlig 
utestängning, självvalt utanförskap och utanförskap som har sin grund i att elever 
straffar ut sig.  

6.1.2 Definition av utanförskap 

Utanförskap beskrivs i termer av elever som inte är med i gruppen, elever som mot sin 
vilja hamnar utanför gruppens gemenskap eller elever som inte är valda av 
kamraterna. Alla framhåller att det finns olika former av utanförskap, men de flesta 
talar mest om det utanförskap som har sin orsak i avsiktlig utestängning och det 
utanförskap som informanterna menar är ett resultat av att elever ”straffar ut sig”. 
Endast några informanter diskuterar i detta sammanhang det självvalda utanförskapet.  
Konsekvenser av utanförskap kan, enligt pedagogerna, innebära att: 

 
• självkänslan försämras om man inte känner sig accepterad 
• hela ens vuxna liv kan påverkas 
• inlärningssituationer påverkas negativt 
• barn inte vill gå till skolan 
• elever sitter hemma och kan bli ensamvargar 
• elever söker sig till ”fel” kompisar  

6.1.3. Avsiktlig utestängning 

Pedagogerna i undersökningen anser att utanförskap som beror på avsiktlig 
utestängning kan ta sig olika uttryck beroende på barnens ålder. Förskollärarna 
framhåller att det är ganska tydligt i en sexårsgrupp om några barn dominerar och inte 
låter alla vara med eller ej. Lärarna i årskurs fem menar att det ofta är svårt att avgöra i 
vilken utsträckning det handlar om avsiktlig uteslutning eftersom barnen kan  vara 
mycket skickliga på att dölja detta. Flera av förskollärarna anser att skickligheten i att 
dölja det avsiktliga uteslutandet har ökat bland de mindre barnen.  
Förskollärarna talar företrädesvis om olika individfaktorer eller karaktärsdrag som kan 
påverka utanförskapet.  
Förskollärare A: Blyghet, de blyga barnen hamnar lätt utanför. Barn som är 
annorlunda, kanske har något funktionshinder eller bara är annorlunda helt enkelt. 

Förskollärare B: Barn som är ”udda” hamnar lätt utanför gruppen. 

Förskollärare C: Barn som är bråkiga straffar ut sig, de andra barnen vill inte vara 
med dem. Barns som är tysta måste man alltid ha koll på, de kan lätt bli utanför. 

Lärarna i årskurs fem talar även de om individfaktorer och karaktärsdrag men de 
framhåller också den norm som gäller i gruppen och att det är den som avgör om man 
får vara med eller ej. Någon talar också om ”spelet” som pågår i gruppen och att det är 
svårt att avgöra om någon är utanför i detta spel.  
Lärare D: Det finns en rangordning, alla har sin position där gruppens norm avgör 
om man platsar. Man tillhör inte ”tuffa gänget”. 
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Lärare E: Det är någonting som gör att man inte väljs av kompisarna. Man kan till 
exempel ha en viss personlighet. 
Lärare F: Gruppens acceptans för olikhet avgör om man får vara med. Man kan bli 
satt i rollen som avvikande av gruppen. 

6.1.4 Självvalt utanförskap 

Tolkningen av det självvalda utanförskapet skiljer sig betydligt mellan de olika 
pedagoggrupperna. Förskollärarna är alla tydliga med åsikten att sexåringar själva inte 
väljer ett utanförskap. Om en sexåring väljer att vara ensam står det för att något inte 
är bra. En sexåring vill vara med i gruppen, de vill höra till, menar pedagogerna i 
förskoleklassen. De lyfter också fram att hela tillvaron i förskoleklassen bygger på ett 
gemensamt deltagande eftersom leken är väldigt central i förskoleverksamheten. En 
sexåring som inte får vara med talar oftast om detta för fröken. Förskollärarna menar 
att för barn i den här åldern är utanförskap inte förknippat med skam.  

Lärarna i årskurs fem menar att det nog finns ett självvalt utanförskap men 
tolkningen av innebörden i detta utanförskap varierar. Någon menar att det finns barn 
som inte verkar bry sig om att de är utanför. Någon annan menar att det är elever som 
upplever sig inte vara valda av kompisarna som kan gömma sig bakom en sådan 
attityd.  
Lärare E: Det finns barn som väljer att ställa sig utanför gruppen och inte verkar                
berörda av detta, det blir ett utanförskap som ändå är accepterat av gruppen. 
Lärare F: Det kan vara udda filurer som gör egna varianter på det mesta och som 
vuxen kan jag tolka det som att jag ser en personlighet. 
Lärare D: Många små händelser där eleven upplevt sig inte vara vald kan leda till att 
man väljer att ställa sig utanför.  

6.1.5 Utanförskap som beror på att elever ”straffar ut” sig 

Det framgår av undersökningen att flertalet informanter anser att det finns ett 
utanförskap som de benämner ”att straffa ut sig”. Utanförskapet blir då, menar de en 
konsekvens av elevens agerande.  
Lärare D: En del barn kan inte de sociala koderna och de har svårt att följa regler.  

Lärare D: Vissa barn kan skaffa sig ett utanförskap genom sitt sätt att vara eller 
genom att säga eller göra saker som man inte förstår innebär att andra tar avstånd 
från en. De kan inte ”läsa spelet”.  
Lärare E: Man kan ha en viss personlighet som innebär att man inte är som alla 
andra. Klassen kan också utse någon som sedan blir en ”udda figur”. 

Förskollärare C: Dessa barn ska ofta bestämma och hela tiden få sin vilja fram.  

Förskollärare B: De kan inte vänta på sin tur. 
Förskollärare A: Ofta kan det vara barn som är lite ”udda” som hamnar utanför 
gruppen. De kan vara stora och tjocka eller bråkiga så de andra blir rädda för dem.  
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6.1.6 Hur annorlunda får man vara? 
Det framgår tydligt att informanterna i sina tolkningar av utanförskapet menar att 
detta, på något sätt, hänger ihop med hur vi uppfattar varandra. Vad som anses vara 
normalt eller avvikande, lika eller olika. Här framhåller alla informanter att de anser 
att man ska få vara hur annorlunda som helst, bara man inte skadar någon annan. 
Lärarna i årskurs fem framhåller även den tillgång dessa olikheter kan innebära.  

Pedagogerna anser att det finns en osäkerhet inför det som barnen upplever som 
avvikande. Det avvikande, menar de, kan tolkas olika beroende på barnets ålder. En 
gemensam uppfattning är att toleransen för det avvikande minskar med tilltagande 
ålder. 
Förskollärare A: Barn som är annorlunda, kanske har något funktionshinder eller 
bara är annorlunda hel enkelt. 
Lärare E: Det är någonting som gör att man inte väljs. 

Lärare F: Gruppens normer avgör om man platsar eller inte. 

Förskollärare B: Barn som är ”udda” hamnar lätt utanför gruppen. 
Flera lärare i årskurs fem lyfter åter fram den norm som råder i gruppen som en 

betydelsefull faktor som kan vara avgörande för delaktighet i gruppen.  
En lärare i årskurs fem berättar om en flicka med ett funktionshinder som medför 

att hon ofta är beroende av sin rullstol eftersom hon inte orkar hänga med kompisarna 
på samma sätt som de andra barnen. Hon är snäll och rolig och har under de tidigare 
skolåren alltid varit en kompis som många vill vara med. Nu är hon ofta ensam. 
Läraren tror att detta beror på att flickorna i klassen blivit väldigt utseendefixerade och 
för att platsa i gruppen är det viktigt att omge sig med ”rätt” kompisar. 
Lärare F: Barn idag verkar vara så osäkra så de vågar inte vara med en kompis som 
är annorlunda, trots att det är en rolig och snäll kompis. 
 

6.2 Pedagogernas hantering av elevers utanförskap 
 
Här redovisar jag hur pedagogerna uppger att de hanterar elevers utanförskap och på 
vilken nivå av skolans organisation denna hantering sker.  
 

6.2.1 På individnivå 

Hanteringen av utanförskapet verkar variera, dels beroende på barnets ålder och dels 
beroende på informantens personliga inställning till utanförskapets mekanismer. När 
det gäller de barn som enligt pedagogernas benämning ”straffar ut sig”, så är deras 
utanförskap inte svårt att upptäcka, menar de. Alla informanter uppger att det oftast är 
de själva som upptäcker om en elev hamnar utanför gruppen. Vissa gemensamma 
förhållningssätt i hanteringen finns, eftersom alla informanter uppger att de efter 
misstanke om utanförskap, först kontrollerar med barnet hur det förhåller sig. Alla 
förskollärare uttrycker på olika sätt det samma som förskollärare C: Det vanligaste är 
att barn kommer och säger till om de inte har någon att vara med och händer detta 
ofta så måste vi vara observanta.  
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Förskollärarna menar också att det nästan aldrig händer att barn i förskolklass förnekar 
utanförskapet. Att vara utanför verkar inte vara förenligt med skam när man är sex år. 

De pedagoger som arbetar med de äldre barnen menar att det är svårt att avgöra om 
någon är utanför eftersom det kan se ut som att eleven är en i gruppen men ändå inte. 
De menar att det är mycket ovanligt att elever i den här åldern själva kommer och 
berättar att de känner sig utanför. Flera av pedagogerna framhåller att detta verkar 
minska bland barnen med tilltagande ålder. Det är inte heller helt ovanligt att elever i 
femman förnekar utanförskapet. Några menar att detta inte är så konstigt eftersom:  
Lärare E: vi vuxna inte heller säger till om vi känner oss utanför. 

Lärare D: det i femman nog upplevs lite ”skämmigt” att vara utanför. 
Lärare F: elever med stor integritet har svårt att tillstå utanförskapet 

Om en elev förnekar utanförskapet är det, enligt lärarna i femman svårt att veta hur 
man ska gå till väga. Några menar att det inte är mer man kan göra om eleven förnekar 
utanförskapet och någon annan menar att man måste gå vidare genom att till exempel 
kontakta föräldrarna. De som inte tycker att man ska kontakta föräldrarna hänvisar till 
elevens integritet och menar att det kan ju vara så att eleven inte upplever sig vara 
utanför och då måste man respektera detta.  

6.2.2 På gruppnivå 

När barnet bekräftat att det känner sig utanför, uppger alla förskollärare att de talar 
med hela gruppen om att det här barnet känner sig utanför och också vill vara med. De 
kan också vid behov påminna de andra barnen, till exempel innan rasten, om detta. De 
markerar också att på skolan ska alla få vara med och att det inte är okej att säga nej 
om någon frågar om de får vara med.  

Lärarna i femman har ett mer varierat sätt att hantera utanförskapet på. Några 
framhåller det viktiga i att ställa raka frågor till eleven för att därefter med hela 
gruppen, ta upp hur eleven känner sig. Lärare D uttrycker sig så här: Skolan är en 
arbetsplats där alla ska kunna trivas och vara respekterade. På en arbetsplats ska alla 
kunna samarbeta, detta gäller både barn och vuxna och att det finns lagar som styr 
detta. Lärare F anser att det är viktigt att våga säga: Jag ser att du är ensam!  
Hon framhåller också att det är viktigt att våga tala om klassens kungar och 
drottningar och varför de har dessa positioner. Lärare E menar att: man ska inte ska 
peka ut elever utan tala till gruppen i allmänna ordalag om att de ska tänka på att alla 
ska få vara med.  
Bland lärarna i årskurs fem kan man inte upptäcka något gemensamt förhållningssätt.  

6.2.2.1 Förebyggande arbete 

Det förebyggande arbetet kan sägas hänga samman med skolans sociala dimension.  
Förskolepedagogerna är tydliga med att arbetet med den sociala dimensionen och det 
förebyggande arbetet är en viktig del av verksamheten i förskoleklasserna. Det som på 
senare år försvårat detta arbete menar de är de stora barngrupperna. På eftermiddagen 
ingår förskoleklassens 20 barn i en fritidsgrupp där det kan vara upp till 40 barn.  
Förskollärare C: Skulle det vara så att en förälder hör av sig för att deras barn verkar 
vara utanför gruppen och vi inte uppmärksammat detta, ser jag detta som ett 
misslyckande. Tyvärr kan detta hända idag eftersom grupperna, framförallt på fritids, 
blivit så stora. 
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I förskoleklassen reder man vid behov ut konflikter men det varierar i vilken 
utsträckning man har ”djupare samtal” med alla barn.  

Pedagogerna är alla tydliga med att de tror att utanförskap går att förhindra. Både i 
förskolklasser och i femman framhåller de vikten av att vara med ute på raster för att 
kunna upptäcka elevers utanförskap.  
Lärare D: Som pedagog måste man ha ”vibbar”, man måste se och känna av hur och 
vad som händer bland eleverna. Man ser på en elev om han/hon inte mår bra och man 
får då inte vara rädd att ställa de där raka frågorna.  

Lärarna i femman uppger alla att de varje vecka har någon form av samtal, 
kompissamtal, tjej-, eller killsnack, som ingår i det förebyggande arbetet. Någon klass 
har också regelbundet samarbetsövningar. Utöver dessa möten tas tid under veckan, i 
olika utsträckning, till utredningar av konflikter som uppstår. Hur konflikterna reds ut 
varierar mycket. Inställningen till värdet av dessa möten och samtal varierar bland 
pedagogerna.  
Lärare F: Som pedagog ska man kunna tolka vad barn gör och säger. Det är svårt. Jag 
kan se att någon säger visst du får vara med, men samtidigt visa med kroppsspråket 
att det inte är så. 
Lärare D: Det känns ofta som att eleverna vet vad de förväntas säga vid dessa samtal 
och att de sedan går iväg och gör tvärtemot vad de just sagt. 

Lärare E: Man pratar, pratar, pratar och ibland undrar jag om det har någon större 
betydelse.  
 

6.2.2.2 När får man välja? 
Nästan alla informanter uppger att barnen aldrig får välja lag på idrott eller vid andra 
tillfällen. Alla informanter, utom en i femman, uppger att barnen har fasta platser i 
matsalen. Lärare F förklarar de fasta platserna med att hon tror att risken minskar för 
att elever vid varje måltid ska behöva uppleva att de inte är valda av kamraterna. Alla 
informanter uppger att eleverna har fasta platser i klassrummet.  I förskolklassen har 
barnen fasta platser i matsalen under lunchen men inte under mellanmålet. Detta 
förklaras med att det är olika barn olika dagar på fritids så personalen anser att det 
skulle bli väldigt rörigt med fasta platser. Några av förskollärarna delar in barnen även 
när de ska gå i led och detta förklaras av förskollärare A med att: annars tävlar 
barnen, eftersom alla vill gå först. Ibland får barnen välja själva när de ska arbeta med 
någon. Grupparbeten förekommer enligt förskollärarna inte så ofta i förskoleklassen. 
Mycket av skolarbetet utförs individuellt. 

Lärarna i årskurs fem har relativt olika inställning till i vilken utsträckning eleverna 
själva ska få välja samarbetspartners. Grupparbeten förekommer inte så ofta i 
klasserna. Anledningen till detta uppger många vara att det då ofta är en eller två i 
gruppen som får göra jobbet åt alla. Det samarbete som förekommer är sporadiska 
arbeten två och två, som att läsa en engelsk text för varandra. Grupparbeten under en 
period för att lära känna varandra, till exempel när de kommer från olika klasser i 
fyran, anses av någon vara bra. Om barnen ges möjlighet att välja vem de ska sitta 
med i klassrummet, har det enligt lärare E, hänt att de ”udda” barnen kan vara 
önskade som bänkkompis, om de kan ses som en tillgång i skolarbetet. 
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6.2.3 På organisationsnivå 

Något gemensamt förhållningssätt att hantera utanförskap finns inte på skolan, enligt 
pedagogerna. Ingen av informanterna nämner läroplanen eller skolans trygghetsplan 
när vi talar om gemensamt förhållningssätt på skolan. Alla informanter framhåller 
samtidigt att skolans sociala dimension är viktig och flertalet menar att den sociala 
dimensionen är grunden för allt annat i skolans verksamhet.  
Lärare D: För att kunna lära sig något är det viktigast att känna sig trygg och 
respekterad i sin grupp.  
 
Alla informanter uppger att de har liten kännedom om hur andra pedagoger på skolan 
arbetar med utanförskap.  

Vid personalmöten och pedagogiska träffar på skolan lyfts sällan skolans sociala 
dimension fram för att diskuteras djupare.  
Lärare F: Det som diskuteras är ofta gemensamma regler, men vi kommer inte fram till 
diskussioner om varför vi ska ha dessa regler och om de är till nytta. 
Inte heller diskuteras olika pedagogiska förhållningssätt för att främja allas lika värde 
och gemenskap. 
Förskollärare C: Det är oftast annat som av arbetsledningen anses viktigare, som alla 
arbetsplaner till exempel.  
Lärare E: Det är inget vi pratar så ofta om på hela skolan, det är kanske inte ett så 
prioriterat område. 
Förskollärare C framhåller att den sociala dimensionen ingår i förskollärarutbildningen 
och att den därför till stor del genomsyrar verksamheten i förskoleklassen. Det är 
endast en av de sex pedagogerna, lärare F som uppger att hon anser sig ha tillräcklig 
kompetens på området, eftersom hon i sin lärarutbildning läst 15 poäng 
specialpedagogik. Behov av kompetensutveckling finns, anser de flesta, men några 
menar samtidigt att det finns annan kompetensutveckling de skulle prioritera före 
denna.  
Lärare E: Vi pedagoger är olika personligheter och vi ser olika på skolans sociala 
dimension och utanförskap. Det handlar om vad man brinner för.  
 
De förslag till förbättringar på området som pedagogerna lyfter fram är att: 

• alltid vara två pedagoger i klassen och fler pedagoger ute på raster  
• inte byta klass så ofta som pedagog utan få tillfälle att lära känna eleverna 

under flera år 
• inte byta klasskompisar så ofta som elev, åldersblandade klasser innebär att 

delar av gruppen blir ny varje år 
• föra pedagogiska diskussioner om vad vi menar med social kompetens 
• skapa inspirerande lokaler som inbjuder till möten: bildsal, datasal, musikrum 
• förbättra skolgården, mjukare inramning med gräs, en miljö som inspirerar till 

samspel 
• få kompetensutveckling på området 
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7 Resultatanalys 
Jag har i forskningsfråga ett rörande pedagogernas tolkning av utanförskapet använt 
mig av det kategoriska och de relationella perspektivet som analysverktyg. I min 
redogörelse av resultatet använder jag även Stigendals (2004) fyra olika former av 
utanförskap som ram för analysen. Jag hänvisar här till de citat som finns redovisade i 
resultatdelen.   

I analysen av forskningsfråga två, hur pedagogerna idag hanterar elevers 
utanförskap, har jag använt skolans olika nivåer av organisation. Även här hänvisar jag 
till de citat som finns redovisade i resultatdelen. 

7.1 Pedagogernas tolkningar av elevers utanförskap 

Pedagogerna talar mest om två av de tre utanförskap som de anser förekommer i 
skolan, nämligen avsiktlig utestängning och att elever straffar ut sig. Alla informanter 
framhåller att utanförskap i skolan kan få ödesdigra konsekvenser som kan påverka 
individens fortsatta liv negativt. Några framhåller också att inlärningssituationer kan 
påverkas negativt av utanförskap. 

7.1.1 Utanförskap som beror på avsiktlig utestängning eller mobbning 

En förklaringsmodell som enligt Björk (1995) omhuldats av skolan, är att utanförskap 
och mobbning grundar sig på tolerans/intolerans av olikheter. Dan Olweus och 
Anatole Pikas framhåller att det är individuella olikheter av en viss typ som framkallar 
mobbning och utanförskap (Björk 1995). Anatole Pikas menar att det finns ett 
samband mellan faktorer som yttre avvikelse och utsatthet. 
   Detta förefaller stämma väl med förskollärarnas tolkningar av detta utanförskap. Det 
framgår tydligt att förskollärarna har ett mer kategoriskt perspektiv på denna form av 
utanförskapet än vad lärarna i årskurs fem har. Förskollärarna talar i stor utsträckning 
om individfaktorer och nämner inte gruppens klimat eller den norm som är rådande i 
gruppen. 

Normen i gruppen lyfter däremot lärarna i årskurs fem fram i detta sammanhang. 
Flera av lärarna i årskurs fem påtalar även att elevens omgivning kan skapa 
utanförskap så det framstår som om de har ett mer relationellt perspektiv på detta 
utanförskap. Ingen av pedagogerna i undersökningen nämner i detta sammanhang 
skolans trygghetsplan.  
   Någon av pedagogerna påtalade svårigheten i att avgöra om barn är utanför i det 
”spel” som pågår. Här kan man relatera till den socialkonstruktivistiska teorin, där 
man talar om ”känsla för spelet” (Schjellerup 2006, s. 49). Denna förmåga kan vara 
mindre utvecklad hos vissa barn och det kan innebära att uteslutning och utanförskap 
av dessa barn inte självklart är definierad som mobbning av pedagogerna. Detta 
påpekade också Bliding (2004) när hon konstaterade att barns utanförskap kan vara 
svår att upptäcka eftersom det synbart kan upplevas som om dessa barn ingår i 
kamratgruppen när de involveras som resurser i andras relationsskapande. Här finns en 
uppenbar risk, menar hon att skolan inte definierar situationer där barn utesluts som 
kränkande behandling och mobbning utan istället förklarar bort och ignorerar 
problemet.  
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7.1.2 Utanförskap av egen vilja  

När det gäller utanförskap av egen vilja skiljer sig tolkningarna tydligt mellan de två 
pedagoggrupperna. Förskollärarna är alla tydliga med att de inte anser att sexåringar 
själva väljer ett utanförskap. Pedagogerna i årskurs fem menar däremot att det finns ett 
självvalt utanförskap men tolkningen av detta utanförskap varierar mellan dessa 
pedagoger. 

Thornberg (2006) menar, med utgångspunkt i stämplingsteorin att det finns en risk 
att elever som blivit tilldelad utanförskapets roll också kommer att utveckla en 
identitet och en självbild som är i linje med gruppens konstruktion av en negativt 
avvikande person. 

Tolkningar bland lärarna i årskurs fem är i lika stor utsträckning relationella som 
kategoriska inom denna form av utanförskap eftersom de talar, både om 
individfaktorer och om omgivningens inverkan. Det självvalda utanförskapet 
förefaller, enligt informanterna, hänga ihop med barnets ålder och/eller mognad. Barn 
verkar i mindre utsträckning uppleva skam över att inte få vara med i gruppen när de 
är små. Man kan, utifrån det informanterna från förskolan framhåller, misstänka att 
skam över att inte få vara med är något som utvecklas med åren. Man kan därför 
misstänka att äldre elever, för att skydda sig själva, väljer ensamheten för att inte 
utsätta sig för risken att bli bortvald. 

7.1.3 Utanförskap på grund av ouppfyllda villkor 

När det gäller det utanförskap som pedagogerna menar har sin orsak i att elever 
”straffar ut sig” förefaller flertalet informanter anse att detta utanförskap till stor del 
kan betraktas som självförvållat. Man kan misstänka att bakom ”att straffa ut sig” kan 
en oförmåga att klara innanförskapets villkor dölja sig. Med ett sociokulturellt 
perspektiv menar man att det är i samspel och samarbete med andra som individen 
utvecklar sin uppfattning om sig själv och om andra människor. Lärandet sker i 
interaktion med andra eftersom lärande framförallt sker genom deltagande samspel. I 
ett sociokulturellt perspektiv tar man fasta på hur individ och grupp tillägnar sig och 
utnyttjar fysiska och kognitiva resurser (Säljö 2000). Det kan innebära att man inte 
bara hamnar i utanförskap för att man inte kan leva upp till de krav som 
innanförskapet ställer, utan också går miste om värdefulla lärtillfällen.   
Alla pedagoger framhåller att på skolan ska alla få vara med och att det innebär att 
man inte får avvisa någon. Pedagogerna uttalar också en osäkerhet kring detta att ”alla 
ska få vara med” i förhållande till elever som straffar ut sig. Det här uppmärksammade 
också Helle Schjellerup (2006) i sin studie där hon påvisade att lärarna uttryckte att 
alla skulle få vara med och att eleverna skulle vara snälla mot varandra och hjälpas åt, 
medan lärarna själva i praktiken var selektiva när de uppmärksammade eleverna som 
därmed förstod att somliga elever var mer värda än andra.  

Om man tolkar det pedagogerna säger rörande utanförskap som beror på att elever 
”straffar ut” sig kan man anta att oförmågan att leva upp till utanförskapets villkor 
framträder tydligare när barnen blir äldre.  

Flertalet informanter lyfter fram individfaktorer och karaktärsdrag som orsaker till 
att elever ”straffar ut sig”. Problematiken förläggs alltså i huvudsak till individen inom 
båda pedagoggrupperna. Det förefaller därför som att flertalet pedagoger har ett 
kategoriskt perspektiv på detta utanförskap. 
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7.1.4 Utanförskap på grund av strukturell selektivitet  

Pedagogerna anser att det finns en osäkerhet inför det som barnen upplever som 
avvikande. Detta avvikande, menar de, kan tolkas olika beroende på barnets ålder. En 
gemensam uppfattning är att toleransen för det avvikande minskar med tilltagande 
ålder. 

Den funktionshindrade flickan i årskurs fem som plötsligt inte var med i gänget kan 
vara ett exempel på detta. Hon levde, enligt läraren, plötsligt inte upp till de värden 
och normer som gällde i gruppen. Här kan man tänka sig att den sociala 
identitetsteorin där man skiljer mellan social och personlig identitet kan tillämpas. Den 
innebär att människor har en benägenhet att favorisera de etiska värden och normer 
som finns hos den egna gruppen, ingruppen, i situationer där deras etiska värden och 
normer är i konflikt med dem i utgruppen. Detta innebär att det lätt uppstår ett 
grupptryck där medlemmarna förväntas anpassa sig till de gruppnormer som skiljer 
ingruppen från olika utgrupper (Thornberg 2006). 

Någon av pedagogerna nämnde i samband med det utanförskap de tolkar som 
avsiktlig utestängning att det ibland är svårt att tyda det ”spel” som pågår i gruppen. 
Man kan misstänka att i detta spel, ingår att villkoren för delaktighet är otydliga och 
inbyggda i strukturerna med avsikt att försvåra vissa elevers delaktighet.  

7.2 Pedagogernas hantering av elevers utanförskap 

Resultatet av undersökningen visar att hanteringen av utanförskapet varierar dels 
beroende på barnets ålder och dels beroende på pedagogens personliga inställning till 
utanförskapets mekanismer.  
 

7.2.1 På individnivå 

Lärarna i årskurs fem uttalar en osäkerhet i hur de ska hantera en elevs utanförskap om  
eleven själv inte tillstår detta. Ett resultat av denna osäkerhet kan leda till att eleven 
inte får den hjälp den behöver. Eleven kanske inte tillstår utanförskapet på grund av 
skamkänslor och läraren hänvisar till elevens integritet som anledning att inte följer 
upp utanförskapet.  

Tideman med flera (2004) pekar på detta när de framhåller att lärarnas olika 
uppfattning om sitt uppdrag kan resultera i mycket olika miljöer för eleverna. De 
menar att detta kan leda till att elever i olika klassrum till och med kan uppleva det 
som om de befinner sig i olika läroplaner. 

I förskoleklassen förefaller detta problem inte förekomma eftersom sexåringar, 
enligt förskollärarna, inte förnekar utanförskapet på samma sätt som de äldre barnen 
kan göra.  

7.2.2 På gruppnivå 

Bland förskollärarna finns ett gemensamt förhållningssätt i arbetet med utanförskapet 
på gruppnivå. Lärarna i årskurs fem har ett individuellt förhållningssätt i detta arbete.  

Förskollärarna framhåller att den sociala dimensionen i skolan vävs in i 
verksamheten i förskoleklassen. Schjellerup (2006) framhåller också att det inte 
behöver finnas någon motsättning i hur skolan ska förhålla sig till den sociala 
dimensionen eftersom kunskapsinhämtning och det sociala samspelet intimt hör ihop. 
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   När lärarna i årskurs fem talar om arbetet med den sociala dimensionen i skolan 
framgår inte att den är invävd i verksamheten på samma sätt som förskollärarna 
framhåller. De har ett mer individuellt förhållningssätt i arbete med utanförskapet och 
uttalar också detta. Lärarnas olika uppfattning om sitt uppdrag kan, resultera i mycket 
olika miljöer för eleverna menar Tideman med flera (2004). De liknar läraryrkets två 
sidor, av vid ett ”janusansikte” och menar att de lärare som undervisar i de senare 
årskurserna betonar skolans ämneskunskaper medan de lärare som undervisar yngre 
elever oftare betonar den sociala sidan av uppdraget (Tideman m fl 2004, s.217). Detta 
förefaller till viss del också stämma med resultatet av denna undersökning.  

Trots att både Schjellerup (2006) och Strandberg (2006) framhåller gruppens 
betydelse och menar att de aktiviteter som leder till lärande och utveckling alltid 
sociala, förekommer planerade grupparbeten inte särskilt ofta vare sig i förskoleklass 
eller i årskurs fem. Skolarbetet förefaller oftast utföras individuellt i båda grupperna. 

7.2.3 På organisationsnivå 

Det framgår av undersökningen att det inte finns ett uttalat gemensamt förhållningssätt 
i arbetet med att minska/förhindra utanförskap på skolan. Arbete förefaller inte heller 
vara prioriterat av skolledningen eftersom utanförskap och dess mekanismer, enligt 
pedagogerna, sällan diskuteras eller lyfts fram på konferenser och personalmöten. Det 
utanförskap som drabbar de barn som enligt pedagogernas benämning ”straffar ut sig” 
lyfts betydligt oftare, än den avsiktliga utestängningen, menar de. Detta anser de bero 
på att dessa barns problematik kräver uppmärksamhet eftersom de annars förstör och 
bråkar med andra barn. 
 

Behov av kompetensutveckling finns, menar flertalet pedagoger, men prioritering 
av kompetensutveckling inom detta område, före annan kompetensutveckling, varierar 
bland pedagogerna.  

I dessa ”dubbla budskap” kan man misstänka att skolans kultur skymtar fram. 
Nygren (2002) menar att det är ett både konfliktfyllt och arbetskrävande arbete att 
förändra skolans kultur jämfört med att göra förändringar via olika omstruktureringar.  
   Styrdokument som läroplanen eller skolans likabehandlingsplan förefaller inte 
utgöra grund för ett gemensamt förhållningssätt i hanteringen av elevers utanförskap 
på skolan. I skollagen står också att skolan i samarbete med hemmen ska främja 
elevers harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar. Både Stigendal (2004) och Thornberg (2006) pekar på 
betydelsen av att elever ges möjligheter att träna konfliktlösning i skolan, eftersom de 
menar att det är en förutsättning för att kunna utveckla social kompetens. Stigendal 
(2004) framhåller också att om läroplanen skulle poängtera vikten av att överbrygga 
samhällets motsättningar skulle det innebära att samhällslivets sociala rangordning 
inte kan tas för givna utan ses som skapade. För att detta ska kunna ske framhåller han 
att skrivningarna i läroplanen gällande normer värden, ansvar och inflytande måste 
utvecklas och skrivas om.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att arbetet med att hantera elevers 
utanförskap nästan uteslutande, är förlagt på skolans individ- och gruppnivå. De 
förslag till åtgärder som pedagogerna framhåller som viktiga, för att utveckla och 
förbättra detta arbete, är uteslutande åtgärder på organisationsnivå. De lyfter i detta 
sammanhang fram faktorer som: resursfördelning, skolklimat, skolorganisation, 
kompetensutveckling, lokaler och miljöfrågor.  
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8 Diskussion 
Ett intressant resultat av undersökningen är att förskollärarna, som förefaller vara mer 
kategoriska i sina tolkningar av utanförskapet än lärarna i årskurs fem, också är de 
som mest framhåller arbetet med den sociala dimensionen i skolan. Lärarna som i 
högre grad är relationella i sina tolkningar har ett mer individualistiskt förhållningssätt 
till elevers utanförskap. De framställer inte arbetet med skolans sociala dimension som 
självklart integrerad i den övriga skolverksamheten. De kategoriska förskollärarna 
betonar däremot skolans sociala dimension. Kanske kan denna paradox kopplas till 
Ann Runfors diskussion kring den diskrepans som ofta finns mellan det pedagoger 
säger och det de gör.  

Att förskollärarna framstår som mer kategoriska i sina tolkningar än 1–7-lärarna 
kan ha många förklaringar. En förklaring kan vara ålder. Förskollärarna är äldre än 1–
7-lärarna och därmed i större utsträckning präglade av det moderna samhällets ideal. 
Inger Elfström påtalar ju också detta när hon menar att vi som är vuxna idag, av den 
anledningen, ofta styrs in mot värderingar som står i motsättning till läroplanens 
värdegrund.  

En annan förklaring till skillnaderna kan vara att olika kulturer råder inom de båda 
lärargrupperna. För förskollärare behöver det inte uppstå någon motsättning mellan 
kunskapsmål och social dimension. Detta kan däremot lätt bli fallet för lärare i årskurs 
fem. Dessa lärare blir mer utsatta för läroplanens dubbla budskap, det vill säga, att 
läroplanen å ena sidan betonar att elever ska få finna sin unika egenart och utvecklas i 
egen takt och att de å andra sidan ska uppnå samma mål vid samma tidpunkt.  

Skolan i undersökningen har inte något gemensamt förhållningssätt i arbetet med 
att förhindra utanförskap. Pedagogernas förslag till förbättringar av detta arbete var 
uteslutande förslag som rörde skolans organisationsnivå. Man kan anta att den dåliga 
förankringen av utanförskapsarbetet har sin förklaring i att merparten av detta arbete 
sker på andra nivåer än på skolans organisationsnivå. Pedagogerna framhåller att det 
ofta är annat än utanförskap som arbetsledningen lyfter fram på konferenser. Man kan 
i detta sammanhang undra varför de pedagoger som ser betydelsen av att diskutera 
elevers utanförskap inte känner sig manade att lyfter fram denna problematik. En 
förklaring kan vara att detta inte ter sig självklart i den rådande skolkulturen där 
kultur- och kodbärare är de som bestämmer vilka områden som är tillräckligt viktiga 
för att lyfta fram och prioritera. Även om det inte ter sig självklart att ta upp ämnet i 
denna kultur kan man tycka att om området anses vara så viktigt så borde pedagogerna 
lyfta framhålla det ändå. En annan förklaring kan vara att elevers utanförskap inte är 
ett så viktigt ämne som pedagogerna påstår eller att det är av oföretagsamhet eller 
feghet som pedagogerna avhåller sig från att lyfta problematiken.  

Utanförskap som förefaller problematiska i dagens skola är det självvalda 
utanförskapet och det utanförskap som drabbar elever som ”straffar ut sig”. Ser 
pedagogerna en elev med bristande förmåga att klara innanförskapets villkor eller ser  
de en bråkig och hopplös elev som får skylla sig själv om hon eller han inte får vara 
med? Uppfattas en elev som själv framhåller att den inte vill vara med som 
individualist eller ser pedagogen en elev som behöver hjälp och stöd? Man kan med 
utgångspunkt i stämplingsteorin tänka sig att om dessa elevers utanförskap inte 
uppmärksammas så kan det få negativa konsekvenser som påverkar elevens identitet 
och självbild (Goffman 1971). 

Dessa utanförskap omfattas inte på något självklart sätt av de handlingsprogram 
som trygghetsplanerna utgör. Skolors trygghetsplaner fokuserar ofta på direkt och 
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indirekt mobbning enligt Olweus definition (Olweus 1973), medan de andra formerna 
av utanförskap hamnar i skymundan.  

Någon av pedagogerna talade om det ”spel” som pågår bland eleverna i gruppen 
och pedagogen framhöll att det ibland var svårt att avgöra om någon elev var utanför i 
detta spel. Inom den socialkonstruktivistiska teorin benämner man detta ”känsla för 
spelet” och menar att skicklighet i att bemästra detta spel varierar bland eleverna 
(Schjellerup 2006). Man kan anta att skickligheten i att uppfatta ”spelet” bland 
eleverna också varierar bland pedagogerna. Eftersom den socialkonstruktivistiska 
teorin förutsätter att det är sociala faktorer som konstruerar vårt sätt att tänka, tolka 
och så vidare så kanske det till och med kan vara dessa faktorer som avgör om man 
hamnar utanför gruppen eller inte. 

Pedagogerna framställer inte skolans läroplan som ett gemensamt styrdokument i 
arbetet med att förhindra utanförskap. Ingen av pedagogerna lyfter heller fram skolans 
trygghetsplan. Av mina intervjuer framgår att flera pedagoger verkar tro att var och en 
får hantera utanförskapets problematik utifrån eget huvud. Om målet är att förhindra 
elevers utanförskap så kan ett system där den enskilde läraren ges utrymme att agerar 
på detta sätt, inte accepteras. Uppenbart är att läroplanen inte är tillräckligt tydlig i 
detta sammanhang. Ett sätt att lyfta fram den sociala dimensionen i skolan skulle vara 
att läroplanen också innehåller mål att uppnå inom detta område. Färdigheter i 
konflikthantering skulle till exempel kunna vara ett sådant mål.  

För att vi medborgare ska vara motiverade att anta de roller som krävs för att vara 
delaktiga i att skapa, utveckla och förändra samhället bör, enligt Stigendal, känslan av 
delaktighet sammanfalla med den faktiska delaktigheten. Om vi omsätter det till 
skolan skulle det kunna innebära att om lärare och elever är delaktiga i att utveckla 
och förändra skolan kan de också bli mer motiverade att anta de roller som förväntar 
sig av dem. Stigendal menar att om läroplanen poängterade vikten av att överbrygga 
samhällets motsättningar så skulle samhällslivets sociala rangordning inte kunna tas 
för given utan ses som skapad. Skolans pedagoger skulle då också tydligare se sitt eget 
och elevers ansvar för skapande av social rang och kanske komma till insikt om värdet 
av arbetet med att förhindra elevers utanförskap. Läroplanen bör därför utvecklas och 
skrivas om, så att alla, inte minst pedagogerna ska förstå sambandet mellan social 
kompetens och utanförskap. Mellan kunskapsmål och den sociala dimensionen får 
inga motsättningar finnas.  

 

8.1 Metoddiskussion 

Den största invändning man kan rikta mot min undersökning är att det är så få 
pedagoger som deltagit i undersökningen och att det av den anledningen är svårt att 
dra några generaliserbara slutsatser. Åldersspannet bland pedagogerna var litet vilket 
också kan ha bidragit till undersökningens resultat. Det skulle vara intressant att 
utvidga undersökningen till att omfatta fler skolor, fler pedagoger inom ett större 
åldersspann och att även ta med högstadiets pedagoger i undersökningen. Detta skulle 
kunna utgöra grund för fortsatt forskning inom området. Att komplettera denna större 
undersökningen med observationer i informanternas klasser skulle också vara av 
intresse i sammanhanget.  
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Bilaga 1 

 
Intervjuguide 
 
Forskningsfrågor Intervjufrågor 
1. Hur tolkar pedagoger elevers • Vad tänker du på när jag säger  
utanförskap?  utanförskap? 
 • Varför hamnar barn i utanförskap? 
 • Finns ett självvalt utanförskap? 
 • Likhet – Olikhet? 
 • Vilka konsekvenser kan 
  utanförskapet få? 

 
2. Hur hanterar skolan elevers • Går utanförskap att förebygga? 
utanförskap? - Pedagogens förhållningssätt? 
 - Gruppsamtal? 
 - Hur framgångsrikt upplever du 
  att det är? 
 • Grupparbete? 
 - Varför, hur ofta? 
 • Vem bestämmer grupper? 
 - Förekommer det att eleverna får 
  välja lag eller grupp? 
 - Fasta platser i matsalen? 
 • Hur upptäcks utanförskapet? 
 • Vad händer då? 
 • Gemensamt förhållningssätt 
  på hela skolan? 
 - Vilket resultat har ni sett 
  av detta arbete? 
 - Vilka förslag har du till förbättringar 
  av detta arbete? 
 
 
 

 


