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Pedagogers vision är att alla elever ska få uppleva trygghet och tillhörighet under sin utveckling 

i skolan, verkligheten ser dessvärre inte ut så för alla. För många elever handlar skolans vardag 

om att man är en osynlig elev, någon som ingen annan ser och vars enda mål är att komma in i 

gemenskapen.     

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur verksamma pedagoger i förskoleklass definierar 

begreppet utanförskap, vilka orsaker som ligger till grund för utanförskap, samt hur de arbetar 

inom detta område. 

 

Vår studie grundar sig på en kvalitativ forskningsintervju. Resultatet visar att pedagogernas 

definition av utanförskap är när någon inte känner grupptillhörighet eller är delaktig på samma 

villkor som de övriga i gruppen. En vanlig orsak till utanförskap menar de är bristande social 

kompetens såsom olika kommunikationssvårigheter. Det framkommer att pedagogerna främst 

arbetar med gruppstärkande samarbetsövningar för att främja trygghetskänslan hos eleverna. 
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utan Er hade inte vår studie varit genomförbar. Vi vill även tacka vår handledare Lena.
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1. Inledning 

- Du får inte vara med!  - Okej, du får vara med men bara om du… - Jag vill inte gå med dig!  

Av egna erfarenheter har vi upplevt att ovanstående uttalanden är för många elever 

vardagskommentarer. Likaså är beteenden såsom att bli nonchalerad eller utelämnad, 

undvikande ögonkontakt när någon frågar om de ska leka och att ingen frågar, 

vardagsupplevelser på en mångfald av skolor runt om i vårt samhälle. 

Allt för ofta förmedlar elever på olika vis sitt ointresse för andra elever genom att behandla en 

del som luft eller genom kränkande handlingar. Detta kan leda till att många elever känner sig 

utanför gemenskapen. Många gånger är de här handlingarna väl dolda och därmed svåra för 

pedagoger att upptäcka eller se med blotta ögat. En viktig och utmanande uppgift pedagoger 

har är därför att motverka dessa handlingar och beteenden hos eleverna. Lamer (1991) menar 

att utanförskap kan få förödande konsekvenser för barnen även i vuxen ålder om man inte i 

tidigt skede hanterar detta på ett professionellt sätt. Enligt författaren har forskning visat att 

det finns ett samband mellan barn som under sin uppväxt hamnar i utanförskap och deras 

framtida livskvalité. Lamer (1991) menar vidare att det förutom en accepterande social 

interaktion mellan barn, krävs att pedagogerna organiserar och strukturerar den pedagogiska 

miljön för att på bästa möjliga vis kunna gynna barnens samspel och därmed försöka att 

förhindra uppkomsten av utanförskap. För att kunna stimulera barns samspel krävs dessutom, 

enligt Ihrskog (2006), att pedagogerna intar barns perspektiv när det gäller betydelsen av 

barns relationer, detta för att på ett professionellt sätt kunna strukturera verksamheten utifrån 

barnens förutsättningar. 

Bliding (2004) menar, utifrån sin avhandling, att det kan vara svårt för pedagoger att förstå 

barns sociala relationsarbete om man inte är insatt i de normer och regler, det vill säga de 

osynliga koder som finns mellan barn och inom den rådande kamratkulturen. Författaren 

menar därmed att det är viktigt att som pedagog fördjupa sig i processen av relationsarbetet 

barn sinsemellan. 

Vårt samhälle och därmed också våra skolor vilar på en demokratisk grund och pedagoger har 

som uppgift att förmedla detta till eleverna. Skolans intuition och målsättning är att alla elever 

ska känna gemenskap och trygghet. Enligt Lgr11 under grundläggande värden står det att 

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
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jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som 

skolan ska gestalta och förmedla” (Lgr11, 2011:7). Dessa värden måste vara en utgångspunkt, 

dels i verksamheten och dels finnas med i pedagogers förhållningssätt, för att eleverna ska 

kunna utvecklas till solidariska medmänniskor.  

Genom egna erfarenheter har vi upplevt att det förekommer olika former av utanförskap i 

förskoleklass. De här upplevelserna har berört oss båda och vi anser att ett barns trygghet 

alltid måste prioriteras. Den trygghet och den självkänsla ett barn får under sina första år och 

skolår har stor betydelse för hur den fortsatta skolgången kommer att förlöpa. Vi känner 

härmed att det är av stor betydelse att fördjupa våra kunskaper inom detta område, dels för att 

lättare kunna möta de barn som har hamnat i utanförskap, och dels för att öka våra ambitioner 

om att försöka inta barns perspektiv. Att utöka kunskaper kring utanförskap kan vara till stor 

hjälp när det gäller att arbeta förebyggande mot uppkomsten av utanförskap.  

Vi har sett att pedagoger har olika sätt att bemöta och hantera dessa situationer på, mer eller 

mindre engagerat. En hypotes är att det kan vara problematiskt att definiera vad just 

utanförskap innebär. Med anledning av detta kan man som pedagog ha svårt att se, känna av 

och hantera situationer som har med utanförskap att göra. Utifrån dessa upptäckter har vårt 

intresse stärkts. Genom intervjuer av verksamma pedagoger samt litteraturforskning kommer 

vi att belysa vilka olika konkreta arbetssätt som finns att tillgå inom detta område. Detta 

känns relevant att ta del av för att kunna bemöta barn i utanförskap på ett genomtänkt och 

pedagogiskt sätt. Vi vill poängtera att den här studien enbart belyser utanförskap och därmed 

avgränsar vi vår studie till att inte beröra mobbning. 
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1.1 Syfte 

Syftet är att synliggöra vad verksamma pedagoger i förskoleklass har för syn på elever i 

utanförskap. Vi inriktar också vårt arbete på att belysa hur verksamma pedagoger ser på 

tänkbara orsaker till uppkomsten av utanförskap, samt hur de arbetar med detta dilemma.  

1.2 Frågeställningar 

Hur ser pedagoger på elever i utanförskap? 

Vilka grundorsaker finns enligt verksamma pedagoger för uppkomsten av utanförskap i 

förskoleklass?  

Hur arbetar verksamma pedagoger i förskoleklass med utanförskap, både förebyggande och 

vid redan uppkomna utanförskapssituationer? 

 

1.3 Begreppsdefinitioner 

1.3.1 Elever och barn 

Vi vill tydliggöra att barn som går i förskoleklass benämns som elever och barn som går i 

förskolan benämns barn. I vårt arbete kommer vi att använda oss av både elever och barn, 

beroende av sammanhang och huruvida den litteratur vi använder oss av riktar sig mot 

förskola eller skola. 
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2. Bakgrund 

Kapitlet kommer utifrån aktuell litteratur att belysa olika författares definitioner av begreppet 

utanförskap, samt hur ett utanförskap utvecklas. 

 

2.1 Definitioner av utanförskap 

Enligt Nationalencyklopedins ordbok (1996:474) är definitionen av utanförskap ”att stå 

utanför viss gemenskap i hem, arbets-, kultur- el. samhällsliv, mellan medlemmar av ett land, 

folk etc”. Motsvarande definition pekar Schjellerup Nielsen (2006) på och menar att 

utanförskap handlar om de barn som inte helt och hållet upplever en ömsesidig 

kamratrelation, eller de barn som inte får vara med i en grupp och på så vis utestängs från 

gemenskapen. Detta kallar även författaren för social marginalisering. Stensaasen & Sletta 

(1996) tolkar området utanförskap på ett liknande sätt, men istället använder författarna 

begreppet social exkludering. Detta syftar på de barn som vid upprepade tillfällen inte får 

delta i samspelet på samma villkor som de andra barnen. Leken blir för dessa barn en 

opåverkbar situation med negativt samspel, i vilken de inte känner någon tillhörighet. Enligt 

författarna är social exkludering motsatsen till social inkludering, som innebär att gruppen 

accepterar individen, vilket leder till positiv interaktion mellan barnen.  Stigendal (2004) 

beskriver utanförskap på ett liknande sätt och menar att om det finns ett utanförskap så måste 

det alltid finnas ett innanförskap. Författaren menar vidare att barn som är accepterade i en 

social grupp befinner sig i ett innanförskap, medan de barn som är utanför dessa ramar 

hamnar i ett utanförskap:  

Känsla av delaktighet och faktisk delaktighet behöver inte gå hand i hand. Man kan 

rent faktiskt vara delaktig utan att det känns så, t.ex. om alla beslut tas över ens 

huvud utan att man får vara med och påverka. […] Starkast är innanförskapet när 

faktisk delaktighet och känsla av delaktighet sammanfaller, dvs. när man både 

känner sig delaktig och rent faktiskt är det (Stigendal, 2004:44).  

Bliding (2004) påpekar att det i flera studier har framkommit att barn som har svårt med 

relationer och som ofta glöms bort eller som inte väljs av andra klasskamrater kan definieras 

som uteslutna. Författaren menar vidare att de barn som är utstötta kännetecknas genom att 

deras klasskamrater verbalt uttalar att de tycker illa om personen i fråga. En intressant 

observation av Jonsdottir (2007) är den studie som enligt Aboud och Mendelson (1998) visar 
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på att mellan 10 till 15 procent av förskoleklassbarnen i Amerika känner sig utanför 

gemenskapen i klassen. Författaren återger liknande resultat där Sundell och Colbiörnsen 

(1999) genom en svensk studie gjord bland förskole- och lågstadiebarn, visade att 15 procent 

av barnen inte kände någon gemenskap med de andra i klassen. Undersökningen genomfördes 

med en så kallad sociometrisk metod, vilket enligt Stensaasen & Sletta (1996) innebär att man 

för register över sociala relationer. Författarna beskriver tillvägagångssättet som en slags 

intervju med barnen där de får svara på frågor, svaren ska sedan ge pedagoger information om 

vilka barn i gruppen som befinner sig i utanförskap, respektive innanförskap. Ett exempel på 

en fråga kan vara: Vem vill du helst leka med på rasterna? 

2.2 Hur ett utanförskap utvecklas 

Schjellerup Nielsen (2006) menar att det finns ett spänningsfält från de barn som befinner sig 

i innanförskapet till de barn som är utanför den sociala gemenskapen.  Själva utanförskapet 

sker i detta spänningsfält, där det följaktligen avgörs av de barn som tillhör innanförskapet, 

vilka eller vem som kommer att få tillhöra den sociala gruppen. Vidare lyfter författaren fram 

tankar om sociala processer och menar att om det finns något eller några barn som inte anses 

vara likvärdig eller jämbördig de andra, finns risken att de barnen sållas bort och därmed 

hamnar i utanförskap. Inom innanförskapets väggar och den samvaro som oftast finns där, ges 

rika möjligheter till att bli bekräftad och att utveckla sin självkänsla. De barn som hamnar 

utanför gruppen förlorar denna möjlighet, chanserna till social utveckling och att få känna sig 

likvärdig andra barn blir därmed minimala. Dock hävdar författaren att utanförskap kan vara 

situationsbetingad och menar att det många gånger kan bero på hur gruppkonsultationer och 

dess dynamik ser ut i en viss situation. Att ett barn är utanför på en arena med ett speciellt 

umgänge, innebär inte nödvändigtvis att samma barn är utanför i annat sammanhang, på en 

annan arena.  
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3. Litteraturgenomgång 

I texten lyfts viktiga aspekter och relevanta arbetssätt med anknytning till utanförskap fram 

och dess innebörd, detta för att ge en bakgrund inför den kvalitativa intervjun som studien 

baseras på.  

 

3.1 Olika aspekter i relation till utanförskap 

Schjellerup Nielsen (2006) hävdar att det övergenerellt kan vara svårt att se direkta orsaker till 

utanförskap. Författaren menar dock att den sociala kompetensen kan vara en orsak, vilket 

dessutom är en förutsättning men också en nödvändighet för barn att utveckla om de ska 

kunna få fungerande relationer med kompisar. För att motverka utanförskap bland barn är det 

enligt Stensaasen & Sletta (1996) betydelsefullt att pedagoger genom medvetna 

tillvägagångssätt lägger fokus på att utveckla sociala färdigheter hos barn. Genom att skapa 

goda förutsättningar ges eleverna möjligheter till att åstadkomma vänskapsrelationer på 

samma villkor som övriga barn.  

3.1.1 Orsaker till utanförskap 

Orsaker som kan ligga till grund för utanförskap menar Stigendal (2004) är frivillig 

utanförskap, avsiktlig utestängning, ouppfyllda villkor och strukturell selektivitet. Frivilligt 

utanförskap, kan exempelvis innebära att man inte känner sig jämbördig och därmed inte 

upplever sig respekterad av de andra barnen och därför väljer att utesluta sig själv ur gruppens 

gemenskap. Avsiktlig utestängning kan betyda att de som befinner sig i innanförskapet 

medvetet stöter ut någon genom kränkande handlingar. Utanförskap kan också bero på att 

vissa barn inte lever upp till de kriterier som råder i gruppen t ex. har bristande kompetens 

inom olika områden och därför inte får vara med, så kallade ouppfyllda villkor. Strukturell 

selektivitet är de mer dolda och oskrivna regler, t ex. rasistiska drag, som finns instiftade i 

innanförskapet som gör att vissa människor nekas tillträde till gruppen (a.a). 

Jonsdottir (2007) skriver även hon om möjliga orsaker och återger Coies (1985) tankar kring 

vilka faktorer som bidrar till utanförskap. Författaren menar att resultatet av en mängd studier 

har visat att det framförallt är barn som anses som avvikande och ignorerade, som har svårt 

med relationerna till de andra barnen. Detta beroende på att ignorerade barn upplevs av 

omgivningen som tysta och tråkiga, avvikande barn i sin tur anses vara för aggressiva och 
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störande, således har de inget eller lite att bidra med till leken och hamnar därför utanför 

gemenskapen. Enligt författarens tolkning av Coies studier kan rykten kring barnen vara en 

anledning till varför barnen hamnar i utanförskap. Trots att man har låtit de avvikande barnen 

träffa andra barn som inte sedan tidigare känner till deras rykte får de återigen svårt med 

kamratrelationerna. När det gäller de ignorerade barnen däremot, visar resultatet att det var 

enkelt för dem att skapa kamratrelationer i den nya konstellationen. Det är alltså det sociala 

sammanhanget som påverkar de ignorerade barnens möjligheter till relationsskapande, de 

avvikande barnens beteende upplevs däremot likadant oavsett sammanhang. Enligt forskare 

beror skillnaden mellan de barn som är avvisade och de accepterade barnen dels på hur fort de 

anpassar sig till och börjar kommunicera i en ny grupp, dels i vilken grad de kan komma 

överens med de andra barnen. Även hur de agerar vid uppkomna konfliktsituationer, samt 

vilken empatiförmåga de har påverkar i fall de tillhör gruppen avvisade eller accepterade barn 

(Jonsdottir, 2007).  

3.1.2 Betydelsen av social kompetens 

För att barn ska kunna utveckla en social kompetens är det ett villkor att de, kontinuerligt och 

inom olika arenor, får rika möjligheter till samspelsituationer, det vill säga att det sker en 

social process (Schjellerup Nielsen, 2006). I detta sammanhang känns det relevant att lyfta att 

social kognition är en förutsättning för att barn ska kunna förbättra sin sociala kompetens. 

Detta innebär att barn måste utveckla sin förmåga att förstå andras handlingssätt och 

konsekvensen av sitt eget handlande i förhållande till andra människor. Således måste de 

kunna förstå att människor kan erfara olika upplevelser och känslor av samma företeelse 

(Ihrskog, 2006). Barns förmåga till samspel med andra är enligt Stensaasen & Sletta (1996) 

särskilt betydelsefull i förskola och skola, detta eftersom verksamheten ständigt präglas av 

samverkan mellan barn. Ihrskog (2006) menar att det är ansträngande för barn att tillbringa 

det mesta av dagen i en grupp, bland annat beroende på avsaknaden av trygghet och vi-känsla 

i grupp. Författaren påpekar därför vikten av att barn känner tillhörighet till någon av sina 

kamrater och därigenom får möjlighet till att ventilera och få respons på sina tankar i en trygg 

miljö.  

Stensaasen & Sletta (1996) poängterar att bristande social kompetens hos barn är en vanlig 

orsak till utanförskap. Detta på grund av att barnen exempelvis har bristande lekfärdigheter 

och inte kan ge samma bidrag till samspelet som de barn som besitter social kompetens kan 
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göra. Enligt Lgr11 ska personal arbeta aktivt för att ”medverka till att utveckla elevernas 

känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste 

gruppen” (Lgr11, 2011:12). Stensaasen & Sletta (1996) menar att detta är betydelsefullt av 

den orsaken att utanförskapet kan omvandlas till ett innanförskap om barn får möjligheten till 

att lära sig samspel i grupp. Genom gruppsamhörighet kan barnen utveckla sitt sociala 

beteende och sina mellanmänskliga relationer. 

Enligt Stigendal (2004) var inte Lpo94 tillräckligt tydlig i sin förklaring om vad social 

kompetens innebär. Även i Lgr11 ges en otydlig innebörd av vad social kompetens handlar 

om. Under kapitel ett och två framgår exempelvis att eleverna efter genomgången grundskola 

ska kunna samspela med andra människor utifrån olika livsvillkor. Mellan raderna kan man 

läsa och förstå att kunskapsmålet handlar om att utveckla den sociala kompetensen hos 

eleverna. Stigendal (2004) påpekar att otydligheten kan bli ett hinder för pedagoger när det 

gäller deras bedömning av hur betydelsefull social kompetens är. Vidare hävdar författaren att 

en annan viktig aspekt av social kompetens är konflikthantering, något som Lpo94 

överhuvudtaget inte nämnde. I Lgr11 (2011) nämns konflikthantering varken under skolans 

värdegrund eller under övergripande mål, dessa två kapitel i läroplanen är förövrigt de som 

förskoleklassen ska förhålla sig till. Stigendal (2004) menar att det är av största relevans att 

det finns stöd för pedagogerna i läroplanen om hur barn ska lära sig att hantera och lösa olika 

konfliktsituationer, för att lättare kunna undvika utanförskap.   

3.1.3  Den medvetna miljöns betydelse och pedagogens roll   

Jonsdottir (2007) framhäver vikten av att pedagoger måste skapa situationer som främjar 

barns relationer: 

Oberoende om det är barns socio-emotionella färdigheter som skapar grunden för 

deras vänskapsrelationer eller om det är barns vänskapsrelationer som ökar deras 

socio-emotionella färdigheter ser jag att de pedagogiska konsekvenserna är att 

förskolan och skolan måste vara måna om att skapa miljöer som gynnar barns 

vänskapsrelationer (Jonsdottir, 2007:69). 

Nordin - Hultman (2004) belyser miljöns betydelse och menar att utifrån en postkulturell 

subjektsyn är det inte frågan om hur barn är i olika situationer, det handlar i stället om hur 

barn blir i olika situationer utifrån den miljö och de sociala och kulturella aspekter barnet är 

omgiven av. Kunskapssynen menar att det är de omkringliggande faktorerna som skapar och 
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formar individen. Detta är grunden för vad som påverkar människors syn, dels synen om en 

annan individ, dels vad individen får för syn på sig själv, men också om vad som anses vara 

naturligt, eller normalt och avvikande, hos en individ. Ett barn intar också genom uppväxten 

olika roller, både medvetet och genom yttre påverkan. Hur dessa roller utvecklas beror på hur 

de normer och värden ser ut som finns inom olika aktiviteter, grupper och miljöer som barnen 

möter och omges av. Ovan förda tankegångar ligger alltså till grund för hur ett barn handlar 

och beter sig inom olika arenor enligt denna kunskapssyn. Det är av stor betydelse att man 

som pedagog skapar en miljö som är gynnsam för varje individs utveckling och beteende. Åm 

(1986) stödjer diskussionen om den sociala kulturens betydelse för barnens utveckling. 

Studier genomförda i förskolan påvisar en förbindelse mellan pedagogernas styrning och 

atmosfären i barngruppen, dels vad det gäller barnens förmåga till att samspela med varandra 

och dels den allmänt rådande sociala kulturen i gruppen. Pedagogernas roll blir enligt deras 

tolkning att förmedla goda normer genom ett medvetet förhållningssätt och upplägg av 

verksamheten, detta för att uppnå en positiv social kultur i barngruppen (a.a).  

Lamer (1991) höjer vikten av att pedagoger förhåller sig till en demokratisk ledarstil, där det 

ges stort utrymme för lyhördhet gentemot de barn man arbetar tillsammans med, hon menar 

att detta är en optimal ledarstil. Att ha ett demokratiskt förhållningssätt där pedagogen visar 

sin respekt gentemot eleverna, är något som även Lgr11 (2011) ser som grundläggande 

pedagogiska kvaliteter i skolans vardag.  

För att påverka och därmed också kunna utveckla barns handlingar menar också Vygotskij, att 

det är av stor betydelse att både barn, pedagoger och den sociala miljön är aktiv. Vygotskijs 

pedagogiska idé är att det är skolans sociala miljö, i kombination med pedagogers 

psykologiska kunskaper om den sociala miljön, som ligger till grund för att barns handlingar 

utvecklas optimalt. Vygotskij indikerade att ”Förändras den sociala miljön, så förändras även 

personens beteende” (Lindqvist, 1999). Utifrån denna kommentar innebär det att en av 

pedagogernas viktigaste roller är att organisera den pedagogiska miljön till en social och aktiv 

arena där rika möjligheter till utveckling erbjuds för barn. Vygotskij lyfter även samarbetets 

betydelse mellan den vuxne och barnet, han betonar härmed betydelsen av att inte bara se till 

barnets självständiga prestation. Inom den proximala utvecklingszonen ska det äga rum ett 

dialogiskt samarbete där man som vuxen går in och hjälper barnet framåt inom den 

intellektuella utvecklingen och ger barnet en slags stödstruktur. Tanken är att barnet 

successivt ska utveckla förståelsen av hur man hanterar olika problemsituationer (a.a).    
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Ihrskog (2006) anser att pedagoger i skolan bör arbeta med hur man skapar goda relationer till 

sina medmänniskor. Detta beroende på att barn har varierande erfarenheter och därmed skilda 

förutsättningar till relationsskapande med sig innan skolstart. Författaren menar att det borde 

vara lika självklart att pedagoger lär ut socialt beteende, på samma vis som de lär ut teoretiska 

och praktiska ämnen. Studier har visat goda samband mellan barns kamratrelationer och 

positiva skolprestationer, alltså är pedagogers arbete med att utveckla barns relationer även 

viktiga för skolprestationerna (Stensaasen & Sletta, 1996). En annan viktigt aspekt i detta 

sammanhang redogör resultatet från Ihrskogs (2006) studie för, resultatet påvisar att barn 

bedömer varandra och att dessa bedömningar sedan utgör grundorsaker för om barnet blir 

accepterat eller inte, samt vilken status barnet erhåller i barngruppen. Författaren påpekar 

därför vikten av att pedagoger är närvarande och aktiva i barngruppen och att de därmed ges 

möjlighet till att påverka relationsskapandet mellan barnen positivt.  

Att sammanhållning är av stort värde påpekar även Lamer (1991), hon menar att välplanerade 

gruppaktiviteter är av stor betydelse för att stärka grupptillhörigheten, det bör dock vara 

aktiviteter som inte innehåller för mycket tävlingsmoment. Författaren menar här att risken 

finns att svaga sidor hos vissa individer kan framträda, vilket kan bidra till att de känner sig 

utanför. För att undvika att de svaga sidorna träder fram menar Folkman & Svedin (2003) att 

det är av stor vikt att pedagogerna genom sitt förhållningssätt lyfter det utsatta barnets 

egenvärde. ”De behöver veta, vi ser dig, du duger, du kan, du är någon. Många gånger varje 

dag. Då uppfattar även de andra barnet som någon att räkna med, det höjer dess status i 

gruppen” (Folkman & Svedin, 2003:40). 

3.1.4 Självkänsla  

”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 

tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” (Lgr11, 2011:10). 

Alltså ingår det i skolans uppdrag att stärka elevers självkänsla. Höistad (2002) menar att om 

barn hamnar i periferin av en grupp eller utanför gemenskapen, blir bortstötta och inte får 

känna sig värdefulla och respekterade som människor, kan det i långa loppet leda till mycket 

låg självkänsla hos de som drabbas. Författaren hävdar att det inte finns någon som alltid vill 

vara för sig själv utan det finns ett behov hos alla att tillhöra någon eller några. Författaren 

menar vidare att de barn som kontinuerligt blir nekade till lek, grupptillhörighet och sällan får 

bekräftelse av andra, kan dessvärre vända dessa upplevelser till att det är hos en själv felet 

ligger och till slut intala sig själv att inget behov av lek med andra finns.  
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Folkman & Svedin (2003) menar att relationerna mellan barn är invecklade och flertalet barn 

får stundtals uppleva att de blir avfärdade av andra barn eller befinner sig i någon form av 

utanförskap. Författarna poängterar dock att för de barn som innehar god självkänsla blir 

dessa tillfällen tråkiga upplevelser, men inget som påverkar deras självkänsla i någon större 

utsträckning. Om barnet har en grundtrygghet i sig själv utgör dessa situationer en del av 

barnets sociala utveckling, av den orsaken att de får möjlighet till att behandla sin besvikelse 

och utveckla nya taktiker för att uppnå bra kamratrelationer. Folkman & Svedin (2003) 

belyser att det är i leksituationer som barnets självkänsla formas, samtidigt som självkänslan 

är viktig att inneha för att kunna vara respektfull gentemot andra samt våga uttrycka vad man 

vill, detta ger ökade möjligheter för barnet till att bli delaktig i en ömsesidig lek. 

3.1.5 Lekens betydelse 

Lek är den bästa skolan till social erfarenhet 

                                     (Lindqvist, 1999:63) 

Enligt Lindqvist (1999) menade Vygotskij att lekens alla varierande former ger barn rika 

möjligheter att hantera och lösa nya situationer på, dessa samspelssituationer ger dem goda 

förutsättningar till social utveckling. I leken krävs olika villkor och barn ställs inför 

prövningar, exempel utvecklar barn förmågan att hitta en balans i sitt beteende som fungerar i 

relation till de andra barnens. Barn får i olika leksituationer tillfällen att känna av det klimat 

som råder och lära sig att aktivt förhålla sig till de andra i gruppen. Vygotskij hävdar att leken 

är ett bra redskap till att utveckla sociala färdigheter och att den till och med är livsnödvändig.  

Åm (1986) hävdar att det finns en tydlig koppling mellan barns lekförmåga och deras status i 

gruppen. Enligt författaren föredrar andra barn att leka med de barn som innehar god 

lekförmåga, dessa barn blir därför eftertraktade och får en högre social status i gruppen. På 

grund av att de här barnen ideligen är delaktiga i lekar, ges de även fler möjligheter till att öva 

sina sociala kompetenser inom leken än de barn som upplevs vara mindre omtyckta.  

 

3.2 Förebyggande arbetssätt  

Olikas lika värde (2003) betonar att en grundläggande förutsättning för att motverka 

uppkomsten av utanförskap, är att i all skolmiljö tidigt och kontinuerligt arbeta med olika 

värdegrundsfrågor.  Pedagoger ska förhålla sig till styrdokumentens riktlinjer och aktivt 
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arbeta förebyggande mot kränkande behandlingar. Ett av skolans värdegrundsmål är att 

eleverna utvecklar den empatiska förmågan och därmed viljan att göra det bästa även för 

andra (Lgr11, 2011). Det ska vara ett främjande arbete där målet är att alla ska få känna 

samma värde, eleverna ska i skolans miljö också få mångsidiga möjligheter till att utveckla 

den sociala och demokratiska kompetensen. Förebyggande och värdegrundstärkande 

arbetssätt mot utanförskap är en viktig del i skolan. Höistad (2001) hävdar dock att det inte är 

det mest centrala i förebyggandet av utanförskap utan det är pedagogens människosyn och att 

som pedagog inneha en god självkännedom som är utgångspunkten för ett lyckat 

förändringsarbete. Olikas lika värde (2003) menar således att det vid valet av arbetssätt är 

högst relevant att utgå från skolans aktuella syfte, det är också betydelsefullt att undersöka 

vilken forskning som ligger till grund för det arbetssättet skolan väljer. Olikas lika värde 

lyfter olika beprövade arbetssätt/metoder, några av de vanligast förekommande är bland 

annat: 

3.2.1 Friends kompisstödsmodell 

Enligt Olikas lika värde (2003) grundades stiftelsen Friends 1997. Deras tanke var att det på 

skolorna skulle finnas ett förebyggande system mot kränkande behandling och mobbing. 

Modellen går ut på att det väljs två kamratstödjare från varje klass, helst en tjej och en kille. 

Eleverna får sedan en heldagsutbildning i hur man ska vara en bra kamratstödjare. Eleverna 

ska tillsammans med de andra utvalda kompisstödjarna vara goda förebilder och sprida bra 

stämning på skolan, de får inte själva använda sig av kränkande behandlingar eller mobbing. 

Genom att de har kontakt med övriga elever på ett sätt som aldrig pedagogerna kan, får dessa 

elever mer vetskap om vad som händer barn emellan, på exempelvis raster. Kamratstödjarna 

ska stötta pedagogerna i form av att komma med idéer, tanken är att detta ska kunna vara till 

hjälp i det förebyggande arbetet mot mobbing (a.a). 

3.2.2 Kompissamtal 

Vid kompissamtal sitter elever och pedagoger i en ring och reder ut uppkomna konflikter. 

Syftet med kompissamtalen är att pedagogerna utifrån ett utarbetat system ska hjälpa och 

vägleda eleverna i hur de självständigt kan lösa konflikter, de tränas även på att bli medvetna 

om sina egna känslor. Kompissamtalen är enligt författaren Lars Edling till för att skapa 

harmoni i klassen och används i förebyggande syfte mot mobbing och utanförskap (Olikas 

lika värde, 2003).  
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3.2.3 Livsviktigt - SET 

Livsviktigt, även kallat SET, vilket står för Social Emotionell Träning, är ett läromedel som är 

lämpat för förskoleklass. Arbetssättet går ut på att eleverna regelbundet tränar olika förmågor 

genom fem olika moment, dessa övningar sker två gånger i veckan och har ökad 

svårighetsgrad. Bland annat syftar det till att förebygga mobbing, samt att utveckla den 

emotionella intelligensen och den sociala kompetensen hos eleverna. Intentionen är att 

momentens innehåll ska öka elevernas förmåga att hantera sina känslor, sociala förmåga, 

självkännedom, empatiska förmåga och motivation (Olikas lika värde, 2003). 
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4. Teoriram  

Följande kapitel redogör för relevanta teorier som är kopplade till utanförskap. Vygotskijs och 

Meads teorier lyfts fram i syfte att ge ökad förståelse för betydelsen av interaktion mellan 

människor ur olika synvinklar och hur samspelet påverkar att vissa människor känner sig 

utanför.  

 

4.1 Interaktionens och den sociala kontextens betydelse                                                                                                                          

Enligt Evenshaug & Hallen (2001) handlar Vygotskijs sociokulturella teori bland annat om 

mellanmänskliga interaktioner. Den bygger även på att människan redan från början är en 

social individ och att individen formas och utvecklas utifrån några huvudsakliga funktioner, 

bland annat uppmärksamhetsförmågan och minnet. Det är sedan, genom de kulturella 

kognitiva färdigheterna som barn utvecklas i ett socialt samspel, här utvecklas och presterar 

de som allra mest. Utifrån den sociala och kulturella gemenskapen där barnet befinner sig 

överförs vissa värden och normer, här skapas också grunden för hur barnet så småningom 

tänker, handlar och utvecklas som individ. Vygotskij hävdar att det dialogiska samarbetet 

inom de sociokulturella sammanhang man skapar tillsammans med andra barn, har stor 

inverkan på hur utvecklingen av barns handlingar fortskrider eftersom det är i de här 

situationerna som barnet upptäcker sin egen utveckling. I likhet med Vygotskijs 

sociokulturella teori kännetecknas Meads (1976) teori av att det är interaktionen mellan 

människor, som skapar människans själv och personlighet i en social kontext. Mead menar att 

kommunikation är en väsentlig faktor vid dessa samspelssituationer. Orlenius (2003) menar 

att Vygotskij liksom Mead fokuserar på vikten av kommunikation. Vygotskij anser att om 

eleven ska få en hållbar och utvecklande kunskapsinlärning är det den vuxnes skyldighet att 

kommunikationen fungerar, kommunikationen kan här ses som ett redskap till att kunna 

inspirera och utmana sina elever. Författaren menar även han att Vygotskijs teori om det 

dialogiska samspelet är centralt och antyder att det sker ett lärande genom den sociokulturella 

omgivningen som finns i skolans miljö mellan lärare och elev. Emellertid sker elevens 

utveckling först utifrån det sociala samspelet för att först därefter kunna tillgodogöra sig på en 

individuell nivå.  
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Enligt Wrights (2000) tolkning av Mead är en avgörande egenskap för att uppnå en god 

kommunikation att man har förmågan att kunna ta andras perspektiv, detta är dels en 

förutsättning för att kunna reflektera och dels en utgångspunkt när det gäller fortsatt 

samarbete med andra människor. Perspektivtagandet innebär att individen får möjlighet till att 

se situationen ur en annans synvinkel, vilket bidrar till ökad självmedvetenhet (Wright, 2000). 

Detta är enligt Mead (1976) en beståndsdel till hur individens jag påverkas av sin omgivning. 

Mead menar att jaget utvecklas genom denna utväxling av erfarenheter och attityder. När 

människan tar en annan persons perspektiv leder detta således till en förmåga att behandla sig 

själv på liknande sätt som omgivningen gör, samtidigt som reflektionen över det som sker 

utvecklar jaget. Wright (2000) poängterar att Meads teori kan framstå som att den är formad 

av att yttre påverkan skapar människans inre. Författaren menar dock att så inte är fallet, utan 

att Meads teori i stället belyser avancerade sociala interaktionsprocesser, vilka medför att 

förståelse och mening konstrueras i samspel mellan individen och andra människor.  

Ihrskog (2006) tolkar Meads teori på så vis att i barnens identitetsskapande är det av största 

vikt att barnets handlingar får gensvar och bekräftelse av den närmaste omgivningen, för att 

identiteten ska utvecklas och förstärkas. Meads teori innebär att barnet måste öva upp sin 

förmåga till att ta andras perspektiv genom rollek, detta sker i första hand som ensamlek. 

Efterhand utvecklar barnet sin identitet genom att inta olika perspektiv och roller, som medför 

att barnet får en förståelse för vilket beteende som anses vara önskvärt i leken, detta leder till 

att ensamleken kan ersättas med grupplek (a.a).  
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5. Metod 

I metodkapitlet tydliggörs hur vi har gått tillväga för att uppnå vårt syfte. Kapitlet inleds med 

en redogörelse för den valda metoden och urvalet av informanter, därefter ges en förklaring av 

genomförandet och av bearbetningen. Avslutningsvis förs en diskussion kring de 

forskningsetiska principer och den giltighet respektive trovärdighet som framkommit i 

studien. 

 

5.1 Metodval 

Vi har valt att intervjua verksamma pedagoger där en kvalitativ forskningsintervju utgör 

grunden för vår studie. Kvale & Brinkmann (2009) beskriver det kvalitativa 

forskningsperspektivet som en intervju där en mer nyanserad bild av informanters olika 

synvinklar framträder. Till skillnad från den kvantitativa studien som enligt Stukát (2005) 

utgår från insamling av en stor mängd fakta, vilka sedan analyseras i syfte att hitta mönster. 

Vi vill få förståelse för hur pedagogerna tänker, men också hur de agerar kring sitt eget arbete 

med barn i utanförskap. Genom att vi använder oss av den kvalitativa forskningsintervjun är 

vår förhoppning att få en vidare och djupare förklaring av hur pedagogerna upplever 

fenomenet utanförskap. Detta har bidragit till att intervjuguidens frågor är utformade utifrån 

de didaktiska frågorna, vad och hur, denna vinkling av frågor anser vi kunna ge informanterna 

större möjligheter till att ge en helhetsbild av utanförskap i förskoleklass. Kvale & Brinkmann 

(2009) hävdar att den kvalitativa intervjun är mer samtalsliknande av den orsaken att 

följdfrågor används. Vi utgår därför i våra intervjuer från den förutbestämda intervjuguiden 

där vi följer upp samtalen genom att ställa relevanta följdfrågor, detta gör att informanten kan 

ge ett mer utvecklat svar. Som en del av den kvalitativa forskningsintervjun har vi valt att 

använda oss av den riktat öppna intervjun. Detta är en form av intervju som enligt Lantz 

(2007) medför att informanten får möjlighet att presentera sin egen syn inom det aktuella 

området utan yttre påverkan. Författaren anser att en riktad öppen intervju med riktat öppna 

frågorna bidrar till att synliggöra det som informanten finner viktigast, detta beroende på att 

de öppna frågorna tillåter informanten att själv avgränsa och definiera ämnet. 

I vår studie skulle det vara intressant att komplettera intervjuerna genom att observera barnen 

i vardagliga samspelssituationer. Vi menar att det skulle göra studien mer trovärdig eftersom 
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vi med ett utanförperspektiv skulle se utanförskapssituationer med mer objektiva ögon. På 

grund av den korta tidsperiod vi har att disponera vår studie på, samt den tid det skulle kunna 

ta att observera situationer som handlar om utanförskap, har vi valt att enbart förlita oss på de 

kvalitativa intervjuerna.   

 

5.2 Urval 

Vårt urval av pedagoger består av sex utbildade förskollärare, alla kvinnliga och verksamma i 

förskoleklass. Deras arbetslivserfarenhet inom verksamheten förskoleklass varierar mellan 5 

till 28 år. Detta ger oss en bild av hur lärare med olika erfarenheter ser på elever i utanförskap. 

Två av pedagogerna valdes med hänsyn till vår tidigare kännedom om dem och de resterande 

fyra pedagoger valdes utifrån vår tidigare kontakt med dem. Med tanke på den korta 

tidsperiod vi har att utföra vår studie, har vi även valt att inrikta våra intervjuer till 

närliggande skolor i våra kommuner. De olika pedagogerna arbetar i två olika kommuner i 

Småland, fyra i två skilda småstäder och två i ett mindre samhälle.  

 

5.3 Genomförande 

Utgångspunkten har varit att vi sökt upp respektive pedagog genom telefon- och personlig 

kontakt. Medvetet valde vi att inte ge information i förväg kring vår och litteraturens 

uppfattning om begreppet utanförskap i och med att vår studie baseras på deras definitioner av 

utanförskap. Då fler intervjuare medverkar vid ett intervjutillfälle ges större möjligheter till att 

ställa relevanta följdfrågor till informanten. Av den orsaken valde vi att närvara båda två vid 

varje intervju. Av tidsbrist valde dock två informanter att lägga samtalet under samma tid, 

vilket medförde att vi fick dela på oss och därmed intervjua pedagogerna enskilt. Efter att vi 

informerat om de etiska reglerna påbörjades intervjun utifrån vår intervjuguide. Intentionen 

med intervjuguiden som grund var att den skulle hjälpa oss att uppnå studiens syfte och 

frågeställningar. Samtliga intervjutillfällen varade mellan 15 och 40 minuter, de ägde rum på 

varje pedagogs arbetsplats, detta förde med sig att informanterna själva fick möjligheten att 

välja plats. Trost (2010) hävdar att det är av största vikt att informanten känner sig trygg på 

den valda intervjuplatsen för att undvika känslan av underordnande.  

I samråd med våra informanter spelade vi in samtalen med en diktafon. Vi anser att en 

inspelad intervju är lättare att transkribera och bearbeta, vår förhoppning är att det i största 
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möjliga mån blir ett sanningsenligt resultat. Enligt Lantz (2007) bidrar bandinspelning till att 

förenkla databearbetningen samt i efterhand ge möjligheter att granska intervjuernas 

genomförande och kvalitet. Författaren påpekar dock att det kan vara svårt att få 

informanternas godkännande av att spela in samtalen eftersom det kan skapa en olustig känsla 

hos intervjupersonerna, vilket i sig kan bidra till att resultatet inte blir helt sanningsenligt.  

 

5.4 Bearbetning 

För att få en helhet och ett sanningsenligt resultat började vi med att lyssna av inspelningarna 

för att sedan transkribera intervjusvaren ordagrant allt eftersom de förlöpte. Vi valde att korta 

ner intervjumaterialet till en mer koncentrerad text under respektive frågeställning, eftersom 

det skulle bli mer hanterbart och mer jämförbart för oss vid vårt urval av svar. Efterföljande 

moment bestod av att vi granskade vår nerkortade sammanställning och gjorde ytterligare 

grupperingar av intervjusvaren utifrån vårt syfte och frågeställningar. Intervjusvaren kommer 

att sammanfattas i resultatdelen under följande rubriker: Pedagogernas syn på utanförskap, 

pedagogernas syn på vad som orsakar uppkomsten av utanförskap och hur pedagogerna 

arbetar med utanförskap. 

 

5.5 Forskningsetiska principer 

I mötet med informanterna har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna, dessa 

riktlinjer har genomsyrat hela vår studie. Vid arbete med människor anser vi det vara viktigt 

att visa respekt och hänsyn till individens integritet, därför har det varit av största relevans att 

informanterna fått vetskap om deras rättigheter innan intervjuerna har påbörjats.  Enligt 

Forskningsetiska principer (2002) finns det fyra etiska riktlinjer, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att informanterna ska bli informerade om deras roll i studien, samt 

studiens syfte. Informanterna blir även upplysta om att de när som helst kan avbryta intervjun.  

Samtyckeskravet medför att informanter själva avgör om de vill medverka i studien, där 

informanterna självständigt bestämmer villkoren för deltagandet i intervjun. Vid en eventuell 

avbruten intervju ska inga negativa följder förekomma. Forskaren får inte på något sätt 

påverka informantens val till att medverka i intervjun. 
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Konfidentialitetskravet betyder att alla deltagande informanter är anonyma i studien och att 

information kring dem förvaras på ett sätt som är otillgängligt för obehöriga. 

Nyttjandekravet innebär att personuppgifter som ska användas för forskningsändamål ej får 

nyttjas av någon utomstående i andra sammanhang, förutom vetenskaplig forskning. 

Som inledning av varje intervju har vi delgett informanterna om deras rättigheter vad beträffar 

ovan nämnda principer. Vi har varit tydliga med upplysningen av att deras personuppgifter 

och skolan de är verksamma inom, kommer att vara anonyma i studiens text. Vi har 

medvetandegjort betydelsen av deras roll samt att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att 

avbryta intervjun. Informanterna har även underrättats att vårt inspelade material endast 

kommer att användas i studie syfte och därefter kasseras. 

 

5.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet, även nämnd giltighet, menar Stukat (2005) är ett mätinstrument som visar huruvida 

man mäter det som avses att mäta. Författaren menar vidare att trovärdighet handlar om hur 

tillförlitligt och vilken kvalité det aktuella mätinstrumentet har. För att uppnå en högre 

reliabilitet, det vill säga trovärdighet, vid kvalitativa intervjuer anser Patel & Davidson (2011) 

att det ska vara två personer närvarande, detta för att kunna jämföra iakttagelser och 

uppfattningar gjorda under intervjun, så kallad interbedömarreliabilitet. Vårt beslut av att 

närvara båda två vid intervjuerna grundar sig delvis på detta resonemang och dels för att vi 

vid intervjutillfällena lättare skulle kunna komma med relevanta följdfrågor som grundar sig 

utifrån våra olika synvinklar. Vi använde oss av ljudupptagning vid varje intervjutillfälle för 

att förvissa oss om att vi uppfattat informanternas svar korrekt, utifrån transkriberingen av 

informanternas svar har vi även kunnat återlyssna obegränsat många gånger. Detta är enligt 

författarna ett av flera sätt som kan kontrollera studiens reliabilitet (a.a). Vi anser att vi har 

ökat realibiliteten av vår studie genom ovanstående tillvägagångssätt.   
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6. Resultat 

I detta kapitel beskrivs resultatet utifrån de intervjuer som genomförts med de utvalda 

pedagogerna. Inledningsvis presenteras vad begreppet utanförskap i förskoleklass innebär för 

informanterna. Därefter redogörs för pedagogernas syn på tänkbara grundorsaker för 

uppkomsten av utanförskap och slutligen skildras de arbetssätt som pedagogerna använder 

kring utanförskap i förskoleklass, både förebyggande och som åtgärd.  

 

6.1 Pedagogernas syn på utanförskap  

Det framkommer av pedagogerna att utanförskap är ett utbrett och svårtolkat begrepp, dock 

anses utanförskap handla om att barn inte känner tillhörighet och delaktighet i grupp. 

Pedagogerna talar om att barn utåt sett kan vara med i leken, men tittar man närmre och 

observerar leken kan man se att vissa barn inte är delaktiga på samma villkor. Det påpekas att 

”det är lite mer dolt”, vilket kan göra det mer svårarbetat. En definition av utanförskap som 

nämns är: 

Att man känner sig utanför en grupp man vill vara med i, man vill tillhöra. Men om 

man tittar med speciella ögon kan man se att det här barnet egentligen inte är med, 

han håller sig med gruppen men det är inte med. Man känner otrygghet, man liksom 

bara hakar på, följer med och deltar egentligen inte i gruppen. Jag känner att det kan 

se ut som om man tillhör gruppen men de gör inte det.  Det är inte på samma villkor.       

En annan definition av utanförskap tolkas ur barnens synvinkel: 

Så med barnens ord skulle det vara inte att få vara med, så tänker jag ur barnens 

synvinkel, att man inte får vara med av någon anledning. 

Följande citat visar att utanförskap är ett svårtolkat begrepp och det ger en synvinkel av hur 

man skulle kunna se på vad begreppet innefattar:  

Ibland känner man att det är väldigt tydliga saker, ibland så är det något med i 

kanten och svajar lite. Exempel i en grupp kan man ju se att ett barn har svårt att ta 

sig in i barngruppen, det är en form av utanförskap. 
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6.2 Pedagogers syn på vad som orsakar uppkomsten av utanförskap 

Pedagogerna anger barns bristande sociala kompetens, som en av de främsta orsakerna till 

uppkomsten av utanförskap. Pedagogerna visar också på att det kan vara barn som har svårt 

att ta sig in i gruppen på grund av att de på olika vis inte kan kommunicera med andra barn, 

de menar att utanförskapet kan bero på att dessa barn kan ha svårt att förstå lekens koder och 

de interna reglerna i gruppen. Resonemang som framkommer i detta sammanhang är:   

Om jag tänker ur barngruppens synvinkel, när barn inte får vara med, då är det ofta 

beroende på att man inte kan tolka de sociala och kulturella koderna. Man kan inte 

riktigt anpassa sig i gänget. Man förstår inte riktigt och det kan finnas en anledning 

till det. 

Andra orsaker som pedagogerna nämner är barns språkliga svårigheter, de menar att det är 

betydelsefullt för barn att de har ett språk för att kunna framföra sina tankar och att de därmed 

kan bli förstådda. Här menar de dessutom att barn som av blyghet inte vågar uttrycka sig 

verbalt, har en ökad tendens att hamna i riskzonen för utanförskap. Tanken att detta beror på 

att barnet inte själv tar för sig, förs också fram. Rädslan för att bli avvisad kan även vara en 

orsak till att barnen inte vågar ta steget att fråga om de kan vara med i leken.  

Ibland erkänner de inte att de är utanför. Jag vill sitta här själv, men man kan se att 

det vill de egentligen inte. Det kanske handlar om rädslan att gå fram och ta steget 

och fråga får jag vara med, man vågar inte fråga och få ett nej.  

Vid frågan om funktionshinder kan vara ett utanförskap, råder det delade åsikter om hos 

pedagogerna. Bilden av att funktionsnedsättning kan vara en orsak till utanförskap 

framkommer. Å andra sidan rådde tveksamheter bland vissa pedagoger som menade att man 

medvetet måste arbeta med olikheter, för att dessa barn inte ska hamna utanför gemenskapen.  

De kan ju bli utanför för att de är hämmade. Men 6-åringar är fenomenala på att ha 

överseende, att har man ett handikapp, så är de omhändertagande, det ser det inte 

som ett hinder. De vet varför det är ett hinder. 

Tanken att funktionsnedsättning inte är en orsak till utanförskap framförs också, ” handikapp 

tycker jag inte är något utanförskap, för då kan alla vara med”. Vid intervjuerna lyfts det även 

fram att barnen i förskoleklass accepterar varandra oavsett hur de ser ut eller om de har en 

funktionsnedsättning. Det berättas om en elev med funktionsnedsättning ”han hade svårt att 
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gå, han hade en cp-skada, men det var aldrig någon som gjorde något mot honom, utan de mer 

värnade om honom, eller så”.  

Pedagoger nämner att barn med invandrarbakgrund kan hamna i ett utanförskap, de anger 

däremot inte några tydliga orsaker till varför det är så. Det framgår att invandrare kan vara 

utanför som grupp: 

De är ute samtidigt som oss och våra är ju rädda för dem. Jag känner att där har vi 

något vi måste jobba med. De kanske låter lite mer än andra, kanske lite mörkare, de 

härjar lite, de har ett annat sätt att leka. Och där kan jag se tydligt att det är ett 

utanförskap, för de här eleverna de är själva med varandra. 

Vidare lyfts att det är lätt hänt att ge någon en stämpel, att andra barn eller vuxna ger en 

specifik elev eller grupp ett rykte som kan följa med dem under hela deras skoltid. En 

förklaring som ges är att de yngre eleverna blir påverkade av både äldre elever och de vuxna i 

sin omgivning. Till exempel att vuxna pratar högt om någonting hemma och att barnen 

därefter tar med dessa förutfattade meningar till skolan. I detta sammanhang betonas vikten av 

att man som vuxen istället lyfter fram de positiva egenskaperna hos barnen, detta för att inte 

de negativa egenskaperna framträder och blir det centrala. Utåtagerande barn påstås vara en 

utsatt grupp för utanförskap.  

Sedan kan man ju vara utanför pga att man är stökig och bråkig och så. Ofta behöver 

man ett vuxenstöd runt ett sådant barn, skulle önska att vi var mer personer, som 

håller upp lite osynliga väggar och kanter så att den inte hela tiden faller i gruppen, 

så att säga. Då får man liksom att det här befäster barnens bild av alltså ”han är bara 

dum”, ”han slåss allid”, de här sakerna. Det gäller att som vuxen finnas där så att de 

här sakerna inte upprepas, så att man kan ändra den förutfattade meningen som 

barnen faktiskt har. 

Det framhålls att om ett barn är väldigt utåtagerande kan det vara en orsak till uppkomsten av 

utanförskap, detta beroende på att de andra är rädda för barnet.        

Andra faktorer till utanförskap kan enligt pedagogerna vara att barnet har stor frånvaro på 

grund av sjukdom och att det kan vara självvalt. Det kan bero på gruppstarka relationer som 

medför att andra barn har svårt att ta sig in, i dessa situationer förs det fram att det har 

betydelse för hur gruppkonstellationer ser ut, här hävdas dock att om en elev inte kommer in i 

gruppen kan det ha med en elevs beteende att göra. Det framkommer även att utanförskap 

förekommer ur ett genusperspektiv, exempelvis om pojkarna är dominerande i antal gentemot 

flickorna i en grupp, kan detta leda till att flickorna lättare står tillbaka eftersom de är mer 

försiktiga.    
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Pedagogerna antyder att det kan finnas flera olika faktorer, de ovan nämnda, som kan orsaka 

utanförskap, men att utanförskap framkommer mer eller mindre synligt i varje förskoleklass. 

Av resultatet kommer det fram att erfarenhet av utanförskap inte alltid finns, eller att det 

sällan förekommer i förskoleklass. Pedagogerna tydliggör i stället att utanförskap är mer 

vanligt i de högre klasserna. 

 

6.3 Hur pedagogerna arbetar med utanförskap 

Det framgår tydligt av intervjusvaren att det arbetssätt som är mest centralt i förskoleklass är 

gruppstärkande samarbetsövningar. Vikten av att alla barn ska lära känna varandra och 

uppleva trygghet, dels i den nya miljön, dels med varandra som grupp, är av största betydelse. 

Samarbetsövningar förs fram som viktiga för att utveckla förmågan att kunna samarbeta med 

alla och därmed också få en bra gruppkänsla. Exempel som pedagogerna ger är att pussla, 

spela spel och rita tillsammans. Pedagogerna menar även att de ofta bestämmer par- eller 

gruppindelningen av barnen och platser i ledet så att barnen har gå – kompisar. Dessutom 

framkommer att de använder sig av tillfälligt utvalda lekkompisar och så kallade hemliga 

kompisar, detta för att de ska få tillfällen att lära känna andra. För att stärka barnens 

självförtroende kan man enligt pedagogerna be barnen var och en berätta om sig själv inför 

hela gruppen, barnen kan också inför varandra få säga någonting positivt om en klasskompis. 

Detta som medvetna strategier för att barnen ska lära känna alla i gruppen och att ingen ska 

känna sig utanför. 

Att hela tiden uppmuntra dem att de ska hjälpa varandra istället för att jag gör det. 

Det är en strategi som är bra, att barnen liksom hjälper att man lyfter det här att vara 

en bra kompis. Det tycker jag är jätteviktigt. Så att de sporrar och stöttar varandra, 

det är ju liksom inte bara jag som pedagog och då får man på något sätt ett klimat i 

gruppen. 

Det egna förhållningssättet menar alltså pedagogerna är viktigt att arbeta med, eftersom det 

speglar av sig i hur barn även blir mot varandra. Pedagogerna klarlägger att det handlar 

mycket om att se alla och att skapa trygghet i olika relationer, dels till pedagogen och dels 

barnen sinsemellan. Det framhålls att detta är viktiga bitar för att stärka ett barns 

självförtroende.  
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Att barnen är trygga med oss vuxna. Att de vågar komma till mig. De ska känna att 

de vuxna finns här för dem. Det här med utanförskap handlar mycket om att man har 

förtroende för de vuxna och kan lita på dem, det är jätteviktigt! 

Pedagogerna visar också på att leken är en viktig del av förskoleklassen. Leken används som 

ett redskap för att på ett roligt sätt få ihop en sammansvetsad grupp. Det betonas att 

kommentarer som ”det går inte att vara med fler för det är fullt i leken”, inte accepteras om 

någon ensam elev frågar i fall den får vara med i leken. Det menas att det är pedagogens 

uppgift att hjälpa de barnen som nekar framåt i förståelsen om att alla får vara med i leken. 

Det menas dock att barnen bör be trevligt om att få vara med och leka, följaktligen även visa 

att man klarar av att leka på ett bra sätt.  

För att kunna arbeta förebyggande är det en viktig förutsättning att man som vuxen kan 

kommunicera med varandra såväl som med föräldrar. Detta är en tanke som framkommer vid 

intervjuerna.  

Vi är väldigt duktiga på att förmedla information till varandra, det vi ser. Men att 

man har kommunikation mellan…. Kommunikation är jätteviktigt, det tycker jag är 

förebyggande. Det har jag sett, ha lite koll på det…. En metod som fungerar väldigt 

bra.  

En viktig aspekt som uppkommer under intervjuerna är vikten av att barn måste få känna stor 

trygghet även under rastaktiviteter. En åsikt som förs fram är att pedagogens uppgift inte bara 

är att hjälpa till med ”smågrejer”, det handlar även om att som pedagog kunna stödja och 

vägleda barn vid igångsättning av lek. För att alla barn ska känna trygghet även under raster, 

är det väsentligt att vuxna är närvarande, samt har ett reflekterande och medvetet 

förhållningssätt, för att på bästa vis kunna förebygga och upptäcka olika former av 

utanförskap. 

Jag har en liten flicka i vår barngrupp som ofta säger det att ”jag har ont i magen”. 

Jag tog upp det med mamman på ett utvecklingssamtal att nu har hon pratat om detta 

så länge, så då måste det ju vara något här som inte känns bra, något vi måste hjälpa 

henne med. Hon känner en oro. I det här fallet har vi kommit fram till att det är 

rasterna, hon vet inte riktigt vad hon ska göra på rasterna. Hon är inte mobbad, inte 

någonting sådant, men hon känner sig utanför, hon har ingen att vara med. 

Någonting som nämns som en betydelsefull del i det förebyggande arbetet mot utanförskap är 

en så kallad pantbank. Detta arbetssätt går ut på att skolans klasser får turas om att ta ansvar 

över pantbanken och skolans tillhörande rastleksaker. Eleverna tilldelas pantkort som de får 

lämna i pantbanken i utbyte mot de leksaker som de vill leka med, för att få tillbaka pantkortet 

måste de lämna tillbaka leksakerna. 
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Det har vi haft här i några år och det har varit ett lyft. För det som är viktigt är att de 

får meningsfulla raster, som också är väldigt förebyggande för det här med 

utanförskap. 

Andra beprövade arbetssätt som framhålls är materialet Livsviktigt, så kallat SET, Social 

Emotionell Träning. Detta är ett förebyggande och grundläggande material som främst 

används i syfte att träna den sociala och emotionella kompetensen hos eleverna. Materialet 

Livsviktigt menar man ger resultat, men det är av stor vikt att det sker ett kontinuerligt arbete. 

Ett exempel som framkommer under intervjutillfällena är om ett barn som inte tidigare vågat 

visa sina känslor och sitt upplevda utanförskap. 

Den blyga försiktiga eleven vågade prata. Det kanske gick några gånger men sen så 

kom det där att ”jag känner mig ensam, jag har ingen att vara med”, efter dessa 

diskussioner. Set handlar mycket om känslor. Man leker fram det lite. Viktigt att 

man håller i gång det varje vecka.  

Enligt pedagogerna är ett annat vanligt förekommande arbetssätt fadderverksamhet och 

kamratstödjare, båda syftar till att skapa trygghetskänsla. Fadderverksamheten betyder att 

årskurs tre på skolan fungerar som faddrar åt förskoleklasseleverna och kamratstödjare 

innebär att två utvalda från varje klass får uppdraget att agera som extra förebilder inför andra 

elever på skolan, exempelvis på raster. Även rollspel med kamratstödjare och vuxna, används 

för att synliggöra till exempel en konfliktsituation som uppstått. Filmvisning och sagoläsning 

om olika vänskapsepisoder som belyser olika dilemman, används som ett arbetssätt. Här får 

eleverna själva diskutera hur de skulle kunna hantera dessa situationer. Tanken med ovan 

nämnda arbetssätt är att öka elevernas inlevelse och möjligheter till förståelse för andra 

människors perspektiv. 

Drama, mycket det här att man får känna själv. Vi vuxna spelar och så lånar vi 

barnen lite. Man spelar upp det och de får tänka till, hur skulle jag ha känt mig? 

Åsikten om att ta tag i ett problem direkt, att man tar det på allvar, är någonting som 

återkommer vid intervjuerna. Det framkommer även att ett bra sätt att få vetskap om det 

förekommer utanförskap och i vilken grad, är att använda sig av en sociometrisk 

undersökning. Denna undersökning går ut på att elever individuellt får svara på frågor som 

berör vem de helst leker med, utifrån dessa svar får pedagogerna en bild av om eller vilka 

elever som befinner sig i utanförskap. En annan fungerande rutin som framförs som positiv, är 

att det femton minuter efter varje lunchrast diskuteras om olika dilemman som uppkommer 

och hur man möter varandra vid konfliktsituationer, detta kallar de för ”rastsnack”.  
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Arbete med värdegrundsfrågor, i form av olika samtal med eleverna, är viktigt i pedagogernas 

vardagsarbete, både vid förebyggande och uppkomna utanförskapssituationer. De menar att 

ett aktivt arbete i skolan utifrån styrdokumentens värdegrund är ett måste, för att försöka 

undvika uppkomsten av utanförskap. Något som framkommer som viktigt när det gäller 

utanförskap är att aktivt arbeta med grundorsaken, det vill säga anledningen till varför ett 

utanförskap har uppkommit. Genom våra intervjuer har det dock poängterats att pedagogerna 

skulle önska högre personaltäthet, med tanke på de ofta stora klasserna. 

Överhuvudtaget, det här med att jobba med verkligt utanförskap, det fodras ju 

personal till. Det kan jag känna är ett problem idag. 24 barn 1 förskollärare. 

När någon elev befinner sig i ett utanförskap och pedagogernas beprövade arbetssätt är 

otillräckliga, eller vid misstanken om någon form av diagnos, är det nödvändigt att koppla in 

elevhälsoteamet och rektor. Det framhålls att det är viktig att kontinuerligt återknyta till 

skolans likabehandlingsplan. 
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7. Analys 

I nedanstående kapitel analyseras resultatet utifrån informanternas svar i förhållande till 

studiens teoretiska ram. Inledningsvis belyses forskningens definition av begreppet 

utanförskap, därefter redogörs för studiens förekommande orsaker och arbetssätt. Slutligen 

presenteras vilken betydelse miljön och leken har för elevers utveckling. 

 

7.1 Begreppet utanförskap  

Studiens forskning och informanterna är eniga om att utanförskap handlar om att elever inte 

känner att de deltar i samspelet på lika villkor, de upplevs inte ha en tillhörighet eller 

delaktighet till den övriga gruppen. Stigendal (2004) menar att upplevelsen av delaktighet inte 

är samma sak som att faktiskt vara delaktig. Det innebär att en elev kan vara delaktig utåt sett 

utan att eleven själv upplever det på det viset, exempelvis om eleven inte känner att leken och 

olika beslut inom gruppen sker på lika villkor. I detta sammanhang framkommer det från 

informanterna att utanförskap kan vara svårt att upptäcka eftersom det kan upplevas av 

eleverna men inte alltid synas utåt sett. Därför menar informanterna att det är av största vikt 

att alltid vara medveten och observant vid elevernas vardagliga samspelssituationer. 

Informanternas resonemang kan förstås utifrån Meads teori som visar på att ett barn inte kan 

få känslan av att vara delaktig i en gemenskap om inte barnet får bekräftelse och blir 

respekterad för sin egen person, något som enligt Mead även är en viktig del i barns 

identitetsskapande (Ihrskog, 2006).  

Jonsdottir (2007) hävdar att en studie, gjord genom en sociometrisk metod av Sundell och 

Colbjörnsen (1999) bland svenska förskole- och lågstadiebarn, åskådliggjorde att 15 procent 

av barnen inte kände någon tillhörighet med de övriga barnen i gruppen. Denna studies 

resultat överensstämmer inte helt med informanternas syn av hur vanligt förekommande 

utanförskap är. Det framhålls att utanförskap inte är speciellt synligt i förskoleklass utan att 

det i stället sker i större utsträckning i de högre årskurserna. Tanken att utanförskap existerar i 

varje förskoleklass kommer dock fram av intervjusvaren. 
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7.2 Förekommande orsaker och arbetssätt 

Av empirin framgår det att informanterna har skilda uppfattningar om huruvida 

funktionshinder bidrar till ett utanförskap. Tanken att det gör det förs fram. Denna anledning 

till utanförskap kallar Stigendal (2004) för ouppfyllda villkor. Författaren menar här 

utanförskapet beror på att man inte har förmågan att klara av de villkor som gruppen anser att 

man bör ha, till exempel funktionsnedsättning. Resultatet visar även på att elever är 

anpassningsbara och är mer omhändertagande gentemot elever med funktionshinder. 

Informanterna menar att eleverna känner till den bakomliggande orsaken och därmed har 

överseende med funktionshindret. En annan grupp som löper stor risk att hamna i utanförskap 

är, enligt informanterna, elever med utåtagerande beteende. Det som åstadkommer detta 

utanförskap menar Jonsdottir (2007) som återger Coies (1985) tankar, är att utåtagerande barn 

anses vara aggressiva och påfrestande av de andra barnen, vilket innebär att deras bidrag till 

leken är litet eller obefintligt. 

Informanterna anger blyghet som en annan vanlig förekommande orsak till uppkomsten av 

utanförskap, detta eftersom risken för att hamna i utanförskap ökar när barn inte vågar 

uttrycka sig. Även barn med invandrarbakgrund anges som en grupp som kan hamna i 

utanförskap då de, enligt informanterna, upplevs lite annorlunda. De kanske har en annan 

hudfärg, har andra lekkoder och kommunicerar på ett annat sätt. Det som orsakar 

utanförskapet i dessa fall kan vara det som Stigendal (2004) benämner för strukturell 

selektivitet, det kan handla om mindre synliga villkor som finns rotade i gruppen och som 

därmed minskar möjligheterna att komma in i gruppen, exempelvis någon med annan hudfärg 

eller kulturella olikheter.  

Mead (1976) anser att kommunikationen är av största vikt vid interaktion mellan människor. 

Även resultatet visar på att kommunikation är betydelsefull då den i olika former är en av de 

främsta anledningarna till att barn inte kommer in i gruppgemenskapen. Kommunikation kan 

ses som en del av det sociala samspelet. Det hävdas i empirin att barn måste förstå andra 

barns signaler på fler sätt än bara genom den verbala kommunikationen. Språket behövs för 

att de ska kunna uttala sina tankar och för att omgivningen ska kunna tolka dem rätt. En 

parallell kan dras till Mead (1976) som fortsättningsvis menar att kommunikation mellan 

människor är central för att människan ska utveckla sin personlighet. En reflektion av detta är 

att om barn inte kan kommunicera varken verbalt eller icke verbalt, har de en högre 
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benägenhet att hamna i utanförskap. Kommunikationssvårigheter kan alltså föra med sig att 

ett barn kan gå miste om en del av det så viktiga samspelet med andra som behövs för att 

utvecklas, risken finns härmed också att den personliga utvecklingen försummas.  

En viktig aspekt, med utgångspunkt i ovan förda resonemang, är att det enligt Wrights (2000) 

tolkning av Mead dessutom krävs förmåga att inta ett perspektivtagande för att uppnå en god 

kommunikation. Detta är en förutsättning om man så småningom även ska lära sig att 

reflektera och kunna samarbeta med andra människor. För att främja perspektivtagandet 

använder sig informanterna av medvetna strategier, såsom rollspel, filmer och sagoläsning. 

Det handlar här om olika vänskapssituationer där eleverna ska få en djupare syn på hur andra 

kan uppleva olika problemsituationer. Informanterna använder sig av samarbetsövningar, 

vilket enligt vår tolkning av Mead kan vara en bra utgångspunkt för att förbättra barnens 

kommunikation. 

Evenshaug & Hallen (2001) påpekar utifrån Vygotskij teori att den sociokulturella 

omgivningen påverkar hur barn utvecklas och att det är interaktionen med andra som ger 

barnen möjligheter till att upptäcka och lära sig om de interna regler som finns i en grupp. Det 

framkommer i vår empiri att barn som har svårt med det kommunikativa området också kan 

ha svårt att förstå och anpassa sig till de sociala och kulturella koderna som finns och att 

barnet av den anledningen lätt kan hamna utanför gruppen. Författarna menar vidare att enligt 

Vygotskij finns det i varje grupp och i alla samspelssituationer olika normer och värden som 

kontinuerligt formar och påverkar de som infinner sig i gruppens gemenskap. Vygotskij anser 

att det är detta som utgör grunden för hur man följaktligen kommer att utvecklas som 

människa. Utifrån informanternas resonemang är det extra väsentligt att som pedagog vara en 

förebild och att förmedla goda normer och värden till gruppen genom att ha ett föredömligt 

förhållningssätt. Detta hävdar pedagogerna har stor betydelse eftersom deras sätt att vara lätt 

avspeglar sig i hur eleverna anser att de själva ska vara mot varandra. De lyfter fram vikten av 

deras egen insats när det gäller att uppmuntra eleverna till att självständigt hjälpa varandra i 

olika situationer. Som pedagog försöker man få eleverna att vara trevliga mot varandra för att 

skapa ett bra och positivt klimat i klassrummet. En tydlig koppling kring dessa tankegångar 

kan förstås utifrån Lindqvist (1999) tolkning av det som Vygotskij kallar för den proximala 

utvecklingszonen. Inom den proximala utvecklingszonen sker ett dialogiskt samarbete mellan 

den vuxne och eleven, för att en utveckling ska uppnås bör någon med mer erfarenhet gå in 

och vägleda eleven inom det område som eleven på egen hand har svårt att klara av. Det 
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väsentliga är att eleven själv så småningom ska känna att eleven klarar av att hantera och lösa 

situationer inom detta område i fortsättningen. Den proximala utvecklingszonen sker främst 

inom elevens kognitiva områden. 

Olikas lika värde (2003) överensstämmer med informanternas syn av att pedagoger 

kontinuerligt genom olika arbetssätt måste arbeta med värdegrundsfrågor för att förebygga 

uppkomsten av utanförskap. Informanterna anser det vara betydelsefullt att eleverna får delta i 

olika samarbetsövningar eftersom de menar att detta skapar trygghet och stärker 

gruppkänslan. Höistad (2001) påpekar att detta är högst relevant, men går ett steg längre i 

denna diskussion och menar att den avgörande betydelsen för hur väl man klarar av ett 

förändringsarbete ligger i vilken människosyn och självmedvetenhet man själv innehar som 

pedagog. Resultatet belyser att några vanligt förekommande arbetssätt som skolorna använder 

sig av är kamratstödjare, fadderverksamhet, rastsnack och vardagliga samtal baserade på 

värdegrunden, alla syftar de på att skapa trygghetskänsla på skolorna. Ett annat pålitligt 

arbetssätt som används enligt resultatet är materialet Livsviktigt, vilket förkortas SET och står 

för Social Emotionell Träning. Här tränas den sociala och emotionella kompetensen genom 

olika moment vars innehåll är att bland annat öka elevernas sociala förmåga och att hantera 

sina känslor (Olikas lika värde, 2003).  

 

7.3 Miljöns och lekens nödvändighet för den sociala utvecklingen 

Enligt den postkulturella subjektsynen menar Nordin- Hultman (2004) att den pedagogiska 

miljön är en avgörande betydelse för hur elever beter sig, eleven påverkas på olika sätt utifrån 

hur deras sociala omgivning ser ut. Det här är något som även informanterna har tagit till sig 

och menar att gruppkonstellationen kan avgöra om en elev hamnar i utanförskap eller inte. De 

lyfter fram att en elev kan negligeras av en grupp men bli accepterad i en annan grupp. 

Informanterna menar att om sammansättningen förändras i den aktuella gruppen kan eleven 

även där bli accepterad. Det framkommer av resultatet att det emellanåt förekommer att elever 

trots ovanstående resonemang inte kommer in i gruppen. Det påpekas att det då kan bero på 

en elevs beteende. En åsikt som förs fram är att skapa en bra miljö som främjar tryggheten, 

förhoppningen är att detta ska leda till att förebygga utanförskap. Det är av stor betydelse att 

skapa goda förutsättningar för eleverna även på raster, exempelvis pantbank. Tanken är att 

meningsfulla rastaktiviteter och närvarande pedagoger ska bidra till att utanförskap undviks i 

största möjliga mån.  
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Vygotskij belyser att leken är livsnödvändig ur den synvinkeln att den bidrar till att utveckla 

elevers sociala färdigheter. Genom leken och de olika samspelssituationer som de här möter 

ställs elever inför olika prövningar. De lär sig att hitta balans i hur de ska agera gentemot 

andra elever och på så vis utvecklas också den sociala kompetensen (Lindqvist, 1999). Det 

framkommer av empirin att fastän barnen anser sig vara tillräckligt många i leken och inte vill 

ha med fler, ingår det i pedagogens uppgift att öka elevernas förståelse om att alla har rätt till 

att delta i leken. Pedagogernas förhållningssätt kan förstås utifrån Meads teori som betonar 

lekens betydelse som identitetsstärkande. Detta för att barnet i leken får möjligheter till roll- 

och perspektivtagande, vilket bidrar till att barnet utvecklar en vidare förståelse för önskvärt 

beteende i leken och härmed blir mer eftertraktad som lekkamrat (Ihrskog, 2006).  
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8. Diskussion 

I följande kapitel ges en bild av hur vårt metodval har fungerat under studiens gång. 

Fortsättningsvis diskuteras analysen av studiens resultat i förhållande till studiens litteratur 

och forskningsöversikt, samt i förhållande till studiens teoriram. Samtliga delar återknyts till 

studiens syfte och frågeställningar. Slutligen framgår tankar om hur en fortsatt forskning inom 

det rådande ämnet skulle kunna se ut. 

 

8.1 Metoddiskussion 

I vår kvalitativa studie valde vi att använda oss av den riktat öppna intervjun. Vår tanke var 

att informanterna skulle få delge oss sin syn på utanförskap utan att påverkas utav oss som 

intervjuade. I efterhand känner vi att denna form av intervju var ett bra val för vår studies 

inriktning. Vi upplever att vi genom denna intervjuform har nått målet om att få pedagogernas 

egna synvinklar på utanförskap, vi har också fått svar på studiens frågeställningar och syfte. 

Vi känner dock att de första intervjutillfällena blev något stela och konstlade, möjligen hade 

vi kunnat ställa fler och bättre följdfrågor för att få mer utvecklande svar. Stukát (2005) menar 

att för en mer kompetent intervjuare är sannolikheten större att få ett mer utvecklande svar, 

eftersom man då har lättare för att följa upp informanternas idéer och gå i in på djupet av 

deras känslor. Intervjukvalitén kanske hade förbättrats om vi utfört en testintervju vid ett 

tidigare tillfälle. Vi kan heller inte undgå tanken om att informanterna möjligen kunnat ge oss 

vissa utförligare svar om vi inte hade använt oss av en diktafon. Informanterna hade överlag 

ett fint överseende med vårt val av att banda svaren, men vi anser dock att det inte blir en helt 

naturlig situation för informanterna. Trots nackdelarna med inspelning ser vi mest fördelar 

med att spela in intervjuerna eftersom sannolikheten att missa viktiga detaljer är stor om man 

enbart antecknar för hand. Fördelen med bandning var också att vi har kunnat återgå till 

informanternas detaljerade svar, vilket har gett ett mer sanningsenligt resultat. Vår tidigare 

relation med vissa av informanterna kan möjligen ha påverkat resultatet, exempelvis kan detta 

leda till att informanterna inte är riktigt objektiva i sina svar. Vår upplevelse var dock att de 

av informanterna som vi hade en relation med tidigare, var också de som var mest förberedda. 

Tack vare de inspelade intervjuerna fungerade transkriberingen bra och vi kunde enkelt 
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åskådliggöra informanternas tankar för oss själva. Detta underlättade för oss när vi senare 

skulle sammanställa resultatdelen.  

Då vi befann oss på informanternas arbetsplats under intervjutillfällena, gavs informanterna 

möjligheten att själva få välja plats. Här kan vi i efterhand se både för- och nackdelar. 

Fördelen är att informanterna förhoppningsvis kände sig trygga och avslappnade i miljön, 

nackdelen var att vi blev avbrutna vid ett par intervjuer, vilket resulterade i att vi som 

intervjuade kom av oss något vid intervjun.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Utifrån vår litteraturforskning och studiens resultat av informanterna, kan vi se liknande 

definitioner av vad begreppet utanförskap innebär. Sammantaget kan sägas att utanförskap 

handlar om, när någon känner sig utanför en gemenskap eller inte upplever tillhörighet till en 

grupp, men det innebär också att inte få vara med i leken eller i en grupp på samma villkor 

som övriga. Av vår forskning tydliggörs att utanförskap är ett svårtolkat och brett begrepp. 

Utanförskap kan vara mer eller mindre allvarligt, förekomma i många olika former, yttra sig 

på olika vis, vara mer eller mindre synligt samt ha olika innebörder. Beroende av denna 

bredd, menar vi, att det möjligen hade kunnat öka förståelsen för innebörden av utanförskap 

om man hade sett ett utanförskap i en tydlig situation och kontext. Vi menar att det då hade 

varit lättare att få en sammanfattande bild av vad utanförskap innefattar. 

En intressant observation vi gjorde utifrån informanternas svar, var deras olika synsätt om 

huruvida utanförskap förekommer eller inte i förskoleklass. Trots lång erfarenhet inom 

förskoleklass angavs att det inte fanns några större erfarenheter av utanförskap i förskoleklass. 

Å ena sidan framkom av resultatet att det mer eller mindre förekommer utanförskap i alla 

klasser. I förhållande till vad Jonsdottir (2007) belyser genom Sundells och Colbjörnsens 

(1999) studie, där resultatet visade att 15 procent av barnen i förskol- och lågstadieelever inte 

kände någon samhörighet med sina klasskamrater, verkar det mer rimligt att svaren som 

påvisar att utanförskap förekommer i varje klass är mer trovärdiga än att det inte skulle 

förekomma alls. Vi funderar på om det kan vara så att det finns utanförskap i någon klass, 

men att det är så pass dolt och på så vis svårt att upptäcka? Kan den svåra upptäckten i sådana 

fall grunda sig på vilken erfarenhet och kunskap som ligger till grund för vad man som 

pedagog avser vara ett utanförskap? Är det möjligen så att det rent av inte förekommer 
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utanförskap i vissa klasser och att det inte finns erfarenheter av det? Oavsett varför 

pedagogernas svar skiljer sig åt menar vi att det är högst betydelsefullt att vara öppen för att 

utanförskap förekommer även i förskoleklass. Detta i kombination med utökade kunskaper 

om utanförskap menar vi skulle kunna öka möjligheterna att upptäcka utanförskap.  

Informanterna nämner flertalet orsaker till uppkomsten av utanförskap exempelvis bristande 

kommunikation i olika former, bristande social kompetens, blyghet, utåtagerande beteende, 

funktionshinder och invandrarbakgrund. Utifrån informanternas formuleringar om vad som 

orsakar utanförskap och hur vi tolkar större delen av vår litteraturforskning, förefaller det som 

att det är eleven utanförskapet kan bero på. Vår uppfattning är att problemet lätt kan förflyttas 

på eleverna. Trots att pedagogerna arbetar förebyggande i likhet med vad Olikas lika värde 

(2003) belyser, det vill säga att pedagoger aktivt ska arbeta förebyggande mot utanförskap 

genom de värdegrundsfrågor som finns i Lgr11, menar vi att möjligheter finns att 

pedagogerna kanske inte riktigt ser var problemet ligger. Det framgår av resultatet att det kan 

vara ett beteende som orsakar att en elev har svårt att komma in i gruppen, tankar som väcks 

hos oss är, vem som egentligen blir bärare av problemet? Eleven eller pedagogen? Vi anser att 

i stället för att se orsaken till utanförskap hos eleven, kan det vara betydelsefullt att förändra 

den befintliga pedagogiska miljön, samt att rannsaka sig själv som pedagog och fundera kring 

vilka grundvärderingar man har. Höistad (2001) stödjer våra tankar kring resonemanget och 

menar att en god självkännedom hos pedagogen bidrar till att pedagogen lättare kan se ett 

problem ur ett objektivt perspektiv. Detta menar han är utgångspunkten för att lyckas med ett 

förändringsarbete. Vi vill lyfta fram att utifrån informanternas övriga resonemang tolkar vi det 

så att denna problematik inte är ett medvetet sätt att tänka kring orsaker, utan att pedagogerna 

i stället undermedvetet får det att verka som om orsaken ligger hos elever.  

En del av vårt syfte var att forska i hur pedagoger arbetar dels förebyggande, dels vid redan 

uppkomna utanförskapssituationer. Studiens resultat belyser att det är pedagogens uppgift att 

ansvara för att alla elever får delta i lekarna i förskoleklassen, oavsett om gruppen inte anser 

att fler kan delta i leken. Här understryks att det är av stor vikt att alla elever ska få vara med 

för att ingen ska behöva känna sig utanför. Denna värdegrundssyn styrks av Vygotskijs teori 

som pekar på att det är högst relevant att alla elever får möjligheter till att leka eftersom han 

anser att leken bidrar till att utveckla den sociala kompetensen.  
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Utifrån informanternas ovan framlyfta svar, kan vi ur vår synvinkel se flera perspektiv. Vi ser 

dels att pedagogerna har en intention att öka elevernas förståelse för allas lika värde, det vill 

säga att alla i skolan är lika mycket värda och därmed att ingen ska utestängas från lek och 

samhörighet. Dels ser vi det ur elevernas perspektiv. Vi menar här att det ur gruppens 

perspektiv kan upplevas som en påtryckning om någon elev hjälps in i leken av en pedagog, 

trots att gruppen egentligen inte vill det. Ur den enskilda elevens perspektiv, det vill säga 

eleven som kommer utifrån, kan det möjligen skapas en känsla av att medverkan i leken inte 

sker på samma villkor som för de övriga i gruppen. En slutsats av detta är att om eleven 

upplever situationen på detta vis, kan det omedvetet framkalla ett utanförskap, eftersom 

eleven inte känner ömsesidig delaktighet i gruppen. Vi vill peka på hur utanförskap definieras 

utifrån de svar vi erhållit genom studiens forskning, här förklaras utanförskap just som på 

ovanstående vis. Som stöd i vårt resonemang hänvisar vi till Stensaasen & Sletta (1996) som 

menar att utanförskap hänsyftar till de elever som deltar i samspelet fast inte på samma villkor 

som de andra, för dessa elever präglas leken av negativt samspel. Utifrån ett av skolans 

uppdrag som enligt Lgr11 är att ”skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling” 

(2011:13) ställer vi oss frågande till om liknande leksituationer verkligen kan främja en 

harmonisk social utveckling hos de berörda eleverna eftersom hela leksituationen kan 

upplevas konstlad.  

Vår syn var redan före påbörjad studie att självkänslan är ett centralt begrepp i relation till 

utanförskap. En reflektion vi därför har gjort är att självkänslans betydelse, ur olika aspekter, 

inte har lyfts fram som mer central av informanterna. En infallsvinkel är att en elevs 

självkänsla kan påverkas negativt av att befinna sig i utanförskap, en annan infallsvinkel, 

menar vi, kan vara att elever med redan god självkänsla har större möjligheter att hantera 

tillfälliga utanförskapssituationer utan att självkänslan försämras. Detta innebär att arbetssätt 

som stärker, men också underhåller självkänslan borde vara en självklar del i arbetet med 

utanförskap. En av våra infallsvinklar styrks av Höistad (2002), han lyfter fram vikten av att 

alla elever måste få chansen att känna sig värdefulla och respekterade för sin egen person, han 

hävdar att elever som blir utanför gemenskapen löper stor risk att få låg självkänsla. Om en 

elev flertalet gånger blir nekad till lek kan eleven av ren rädsla för att bli avvisad sluta att 

fråga, vilket successivt kan försämra självkänslan. Vår andra infallsvinkel får stöd av 

Folkman & Svedin (2003) som menar att elever som innehar en god självkänsla kan uppleva 
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kortvariga situationer av utanförskap som påfrestande utan att det påverkar deras egen 

självbild. 

Avslutningsvis kan vi konstatera följande: 

 Våra informanter har visat sig ha skiftande erfarenhet av utanförskap. Tanken att 

utanförskap förekommer i varje klass förs fram, men även tanken att utanförskap är en 

ovanlig företeelse i förskoleklass. 

 Synen på vad som orsakar utanförskap kan enligt både litteratur och informanter ge ett 

intryck av att eleverna blir bärare av problemet. De lyfter dock fram vikten av att 

kontinuerligt arbeta med orsakerna, både förebyggande och vid konstaterade 

utanförskapssituationer.  

 Informanterna betonar att alla elever ska få delta i lek, de menar att ingen elev ska 

kunna bli nekad delaktighet i andras lek, detta för att undvika känslan av utanförskap. 

Vi som forskare ser detta ur olika perspektiv, dels pedagogernas och dels elevernas. 

 Begreppet självkänsla är för oss ett centralt begrepp. Utifrån informanternas resultat 

framkom inte begreppet i så stor utsträckning som vi hade förväntat oss.  

 

8.3 Fortsatt forskning 

Det skulle vara relevant att forska vidare i hur utanförskap upplevs ur fler perspektiv. Det 

hade varit intressant att ta del av hur elever, vårdnadshavare och pedagoger ser på begreppet 

och göra jämförelser dem emellan, samt att göra observationer på eleverna. Detta för att få en 

bredare och mer sanningsenlig bild av hur utanförskap kan upplevas. En anledning till att man 

som pedagog inte anser att utanförskap är vanligt förekommande, kan bero på att man inte har 

tillräckliga verktyg för att se och känna av att det i vardagen faktiskt existerar utanförskap. Av 

den anledningen, och för att vi vill utöka våra egna kunskaper, skulle vi vilja fördjupa oss i 

hur vi som pedagoger på ett mer effektivt sätt skulle kunna upptäcka och tolka de ofta dolda 

signalerna som elever ger vid utanförskap. 

 

 



41 

 

Referenser  
 

Aboud, Frances E. & Mendelson, Morton J. (1998). Determinants of friendship selection and 

quality: Developmental perspectives. I: W. M. Bukowski, A. F. Newcomb & W. W. Hartup 

(Eds.), The Company they keep: Friendship in childhood and adolescence (s. 87-112). 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Bliding, Marie (2004). Inneslutandets och uteslutandets praktik: en studie av barns 

relationsarbete i skolan. Diss. Göteborg: Univ., 2004. 

Coie, John D. (1985). Fitting social skills intervention to the target group. I: B. H. Schneider, 

K. H. Rubin & J. E. Ledingham (Eds.), Children´s peer relations: Issues in assessment and 

intervention (s 141-156). New York: Springer Verlag. 

Evenshaug, Oddsbjorn & Hallen, Dag (2001). Barn- och ungdomspsykologi. Lund: 

Studentlitteratur. 

Folkman, Marie – Louise & Svedin, Eva (2003). Barn som inte leker. Från ensamhet till 

social lek. Stockholm: Liber Ab. 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (2002). 

Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Höistad, Gunnar (2001). Mobbing och människovärde. Om förtryck, utanförskap och vad vi 

kan göra. Stockholm. Förlagshuset Gothia AB. 

Jonsdottir, Fanny (2007). Barns kamratrelationer i förskolan: Samhörighet, tillhörighet, 

vänskap, utanförskap. Diss. Lund: Lunds universitet, 2007. 

Ihrskog, Maud (2006). Kompisar och kamrater: Barns och ungas villkor för 

relationsskapande i vardagen. Diss. Växjö: Växjö universitet, 2006. 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Lamer, Kari (1991). Du får inte vara med!. Att förmedla värderingar i uppfostran. Lund: 

Studentlitteratur. 

Lantz, Annika (2007). Intervjumetodik. 2., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11). (2011). Stockholm: 

Fritzes. 

Mead, George H. (1976). Medvetandet, jaget och samhället, från socialbehavioristisk 

ståndpunkt. Lund: Argos förlag. 



42 

 

Nationalencyklopedins ordbok. Bd 2, [Hå-Reko]. (1996). Höganäs: Bra böcker. 

Nordin - Hultman, Elisabeth (2004). Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. Diss. 

Stockholm: Univ., 2004.  

Olikas lika värde: om arbetet mot mobbning och kränkande behandling. (2003). Stockholm: 

Myndigheten för skolutveckling. 

Orlenius, Kennert (2001). Värdegrunden – finns den? Stockholm: Runa Förlag. 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2011). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur AB. 

Schjellerup Nielsen, Helle (2006). Gemenskap och utanförskap. Om marginalisering i skolans 

värld. Stockholm: Liber AB. 

Stensaasen, Svein & Sletta, Olav (1996). Grupprocesser. Om inlärning och samarbete i 

grupper. Stockholm: Natur och Kultur. 

Stigendal, Mikael (2004). Framgångsalternativ. Mötet i skolan mellan utanförskap och 

innanförskap. Lund: Studentlitteratur. 

Stukát, Staffan (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Sundell, Knut & Colbiörnsen, Maria (1999). De bortvalda barnen: Kamraters betydelse i 

grundskolan årskurs två (FoU rapport 1999:10). Stockholm: Socialförvaltningen. 

Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur AB. 

Lindqvist, Gunilla (red) (1999). Vygotskij och skolan: texter ur Lev Vygotskijs Pedagogiska 

psykologi kommenterade som historia och aktualitet. Lund: Studentlitteratur. 

Wright, Moira von (2000). Vad eller vem? En pedagogisk rekonstruktion av G. H. Meads 

teori om människors intersubjektivitet. Diss. Stockholm: Univ. 

Åm, Eli (1986). Leken i förskolan – de vuxnas roll. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur. 

 



43 

 

              Bilaga  

Intervjuguide 

 

 Hur länge har du varit verksam som pedagog i förskoleklass? 

 

- Vad har du för utbildning? 

- Har du någon annan erfarenhet av att arbeta med barn? 

 

 Vad innebär begreppet utanförskap i förskoleklass, för dig? 

 

 Har du erfarenhet av utanförskap i förskoleklass? 

 

- I sådana fall, hur visar sig utanförskapet? 

- Anser du att det finns olika former av utanförskap? 

 

 Vad anser du skulle kunna vara orsaker till utanförskap? 

 

 Hur arbetar ni med utanförskap? 

 

- Förebyggande? 

- Hur hanterar ni redan uppkomna utanförskapssituationer? 

- Använder ni er av något specifikt arbetssätt? 

- Om ja, vad visar i sådana fall resultatet? 

 

 Likabehandlingsplan? 

 


