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FÖRORD  

Denna studie är en c-uppsats i socialt arbete vid Mälardalens högskola. Vi vill passa på att 

tacka de kuratorer som ställt upp på intervjuer och därmed tillfört tänkvärda svar som varit 

avgörande för studien, samt vår handledare Osman Aytar som bidragit med intressanta 

diskussioner och visat ett sant engagemang för att hjälpa oss att komma vidare i 

uppsatsskrivandet. Tack till examinator Pernilla Liedgren för kloka synpunkter som hjälpte 

oss att förbättra studien som helhet. Slutligen ett varmt tack till våra kära tålmodiga 

familjemedlemmar som fått stå åt sidan, men hela tiden stöttat oss, under tiden för 

uppsatsens genomförande.   
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SAMMANFATTNING 

Barn blir varse tidigt att de ska vara del i ett sammanhang och passa in i mallen i skolmiljön. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur skolkuratorer arbetar med utanförskap bland 

barn i låg- och mellanstadieåldern samt få inblick i vilka utmaningar som förekommer i 

arbetet. Resultatet från vår intervjustudie visar att hur skolkuratorer ser på utanförskap i 

skolan, varierar stort. Inte bara definitionen av, utan också orsakerna till utanförskap är 

väldigt olika från barn till barn. I resultatet går det att se vissa mönster, som att de som är 

särskilt känsliga, har vuxit upp i en ”trasig” familj eller har beteendediagnoser i större 

utsträckning blir utanför i skolan. Däremot är det ingenting som säger att alla sådana barn 

automatiskt blir utsatta för att de passar in i det mönstret. Arbetet mot utanförskap bedömer 

kuratorerna som aktuellt och viktigt, insatser genomförs för att ge barnen en tryggare 

skolgång, men hur skolorna och kuratorerna genomför arbetet skiljer sig åt.  

Nyckelord: skolkuratorer, barn, utanförskap, skolan, definition 
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ABSTRACT 

Children become aware early on that they should be part of a context, and fit into the 

template in the school environment. The purpose of this study is to investigate how school 

counselors work with exclusion among children of primary school age, as well as gain insight 

into the challenges that occur at work. The results of our interview show that the school 

counselors’ experience of exclusion in school varies widely. Not only the definition but also 

the causes of exclusion are very different from child to child. It is possible to see certain 

patterns, for example that those who are particularly sensitive, have grown up in a “broken” 

family or have behavioral disorders are more likely to be left out in school. However, this 

doesn’t mean that all such children automatically become vulnerable because they fit into the 

pattern. The school counselors assess efforts to counteract exclusion as valid and important, 

and actions are implemented to give the children a safer school, but the schools’ and school 

counselors’ way of conducting the work differs. 

Keywords: school counselors, children, exclusion, school, definition  
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1 INTRODUKTION  

1.1 Bakgrund  

I Skollagen (2010:800) står skrivet att alla elever ska ha tillgång till skolkurator, men att det 

inte finns regler för hur mycket tid det ska vara. Enligt en artikel publicerad i tidskriften 

Socionomen (Rosell, 2017) blir bristen på reglering av tid ett problem då många skolor väljer 

att spara in på timmar för kuratorer, trots att det då drabbar elevernas välmående och 

skolresultat. Rosell har talat med skolkuratorer som menar att en stor del av kuratorns arbete 

är förebyggande och handlar om att informera och undervisa barn i ämnen som mobbning, 

utanförskap, hälsa och droger samt bistå de barn som inte fungerar i det traditionella 

skolsystemet. När det inte finns tillräckligt med resurser för att arbeta förebyggande samt 

fånga upp barn som behöver stöd så faller många mellan stolarna, vilket kan vara 

inledningen på en långvarig process av att hitta en väg tillbaka till en tillvaro som fungerar. I 

artikeln nämns att den psykiska ohälsan bland unga ökar, och att en framgångsrik skolgång 

är en skyddsfaktor för att barnen ska ha ett fortsatt friskt och väl fungerande liv. Vidare 

nämner kuratorerna i Rosells undersökning att ”elever som trivs och känner sig trygga leder 

till ett bättre lärande”. Elevhälsoteamet arbetar för att få barnen att känna sig trygga i 

skolmiljön, och i teamet står skolkuratorn för det psykosociala perspektivet och arbetar för 

att möta barnens individuella behov enligt Rosell. 

Begreppet utanförskap står öppet för många tolkningar och definitioner, men är något som 

de allra flesta kan relatera till. Särskilt känsligt kan det tänkas vara för barn i låg- och 

mellanstadieåldern då kraven från skolan ökar, samtidigt som det blir allt viktigare att passa 

in och ha vänner. Utanförskap kan innebära allt från en känsla till konkreta situationer och är 

relevant inom socialt arbete, eftersom en trygg social miljö är grunden till att barn ska växa 

upp till trygga vuxna. United Nations Children’s Fund (UNICEF, 2016a) beskriver att inte 

känna sig inkluderad och delaktig kan i hög grad påverka barnets välmående och skolresultat 

samt långsiktigt bidra till att barnet halkar efter allt mer och hamnar i ett socialt utanförskap. 

Enligt Barnens Rätt i Samhället (BRIS, 2017) har samhällsklimatet blivit allt hårdare och 

dagens barn stressas av höga krav på att ha status bland kamraterna, lära sig snabbt samt ha 

en fritid fylld av aktiviteter. När förväntan krockar med verkligheten kan barnet, enligt 

Stigendal (2004), känna sig misslyckad och icke delaktig i ett sammanhang. Utanförskap 

utgör ett komplext problem som är mer aktuellt än någonsin (Axford, 2008) och i denna 

studie undersöks utanförskap kopplat till skolan. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur skolkuratorer arbetar med utanförskap bland 

barn i låg- och mellanstadieåldern samt få inblick i vilka utmaningar som förekommer i 

arbetet. Detta syfte undersöks genom följande fyra frågeställningar:   

 Hur definierar skolkuratorer begreppet utanförskap i relation till barn i låg- och 

mellanstadieåldern?  

 Vilka är, enligt skolkuratorer som arbetar med barn i låg- och mellanstadieåldern, 

orsakerna till utanförskap bland barn?  

 Hur arbetar skolkuratorer för att motverka utanförskap bland barn i låg- och 

mellanstadieåldern och vilka utmaningar förekommer?   

 Vilka förslag har skolkuratorer till förbättringsåtgärder i arbetet mot utanförskap i 

skolan? 

 

Ämnet utanförskap och hur skolkuratorer arbetar med ämnet är högst relevant inom socialt 

arbete med tanke på att konsekvenser av utanförskap kan leda till nya sociala problem som 

kan hamna hos socialtjänsten. Barn som mår dåligt och inte fungerar, kan behöva hjälp 

utanför skolan, och orosanmälningar från skolan hamnar hos socialtjänsten. Otrygga barn 

kan växa upp till vuxna med varierande sociala problem som till stor del handläggs hos 

socialtjänsten. Exempelvis kan ofullständig skolgång leda till brist på arbete och insatser i 

form av ekonomiskt bistånd.  

2 TIDIGARE FORSKNING 

Det finns en hel del material att tillgå om ämnet utanförskap i skolan, även om forskningen 

till stor del fokuserar på begreppet mobbning, som kan vara lättare att upptäcka och 

undersöka än utanförskap. Vi har valt att titta närmare på forskning som i hög grad kan 

relateras till vår studie, där utanförskap ibland betraktas som det händelseförlopp som kan 

vara inledningen till mobbning, men också som ett fenomen i sig där människor av en eller 

flera anledningar hamnar utanför ett sammanhang. Stor del av forskningen som finns att 

tillgå studerar fenomenet på en makronivå.  

2.1 Definitioner av utanförskap 

I Storbritannien genomfördes en studie om utanförskap bland barn, då det finns en diskurs 

som säger att omhändertagna barn lättare hamnar utanför i skolan och andra sammanhang. 

Axford (2008) talar om att begreppet utanförskap är relativt nytt och tio år innan studien 

genomfördes fanns det inte mycket forskning att tillgå om ämnet. Utanförskap har 

uppmärksammats mer och mer och vid tillfället för studien var begreppet viktigt och 
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benämndes som ”grejen” inom socialt arbete. Axford talar om de många definitioner som 

finns, allt från att barn blir utanför i skolan till uppfattningar om att de befinner sig utanför 

systemet då de ännu inte får rösta eller köra bil. En definition av socialt utanförskap är att en 

medborgare i ett samhälle är utanför om denne av en eller annan ofrivillig anledning, gärna 

vill men inte kan, delta i sociala aktiviteter (Burchardt, Le Grand & Piachaud, 1999). 

Ytterligare en definition innebär att en person måste vara invånare i ett land eller samhälle 

för att kunna hamna i utanförskap. Lister (1990) benämner socialt utanförskap som att vara 

invånare i ett land men inte inneha medborgarskap. Genom bristen på medborgarskap 

försvinner rättigheter som medborgarna har.  

De olika definitionerna indikerar olika inställning till hur allvarligt fenomenet utanförskap är 

och vad som krävs för att det ska identifieras som ett utanförskap. Room (1999) talar om 

utanförskap som en långvarig process av att stängas ute och uppleva så grav påverkan och 

ofördelaktiga situationer på grund av sin kultur eller bakgrund i bostadsområdet, att det 

resulterar i att individen helt stängs ute från samhället och det är nästintill omöjligt att ta sig 

tillbaka in. Schirmer och Michailakis (2015) menar att begreppet utanförskap blivit allt 

viktigare inom socialt arbete men att det fortfarande är svårt att definiera vad det verkligen 

står för. Utanförskap kan stå för fattigdom, svårt att knyta an till andra, marginalisering, 

arbetslöshet och ensamhet. Schirmer och Michailakis talar om att det bästa sättet att förstå 

utanförskap och inkludering i relation till socialt arbete är genom systemteorin och 

teoretikern Niklas Luhmanns vidareutveckling av denna. Schirmer och Michailakis utgår från 

Luhmanns teorier och definierar utanförskap som att en person inte är relevant för det 

sociala systemet, inte är delaktig och inte har något att säga till om. I vårt moderna samhälle 

är människor alltid inkluderade i vissa sammanhang, och exkluderade från vissa. Han menar 

att det inte finns inkludering om det inte heller förekommer exkludering.   

Söndergaard (2012) studerar exkludering och situationer som leder fram till mobbning, där 

mobbning ses ur ett grupperspektiv istället för individperspektiv. Hon delger ingen klar 

definition av begreppet utanförskap men menar att individens behov av att känna tillhörighet 

till en grupp är avgörande för känslan av att vara inkluderad. Boon och Farnsworth (2011) 

definierar socialt utanförskap som en dynamisk multi-dimensionell process där fattigdom 

utgör hinder och ekonomin är av största vikt för att ha fungerande sociala relationer.  

Stigendal (2004) benämner utanförskap som den allvarligaste följden av snabba 

förändringar i samhället och menar att begreppet kan vara svårt att definiera, men att det är 

viktigt att forska på varför utanförskap uppkommer och varför människor vid vissa tillfällen 

kan hamna utanför. Ett utanförskap innebär, enligt Stigendal, att ”människor stängs ute från 

ett sammanhang av sociala relationer”. Stigendal menar vidare att ett av problemen när det 

gäller att arbeta med utanförskap kan vara att det ibland är svårt att skilja på känsla och 

verklighet. Människor kan känna att de inte passar in, och därmed uppleva utanförskap trots 

att de egentligen är välkomna i gruppen eller sammanhanget. Däremot är det personens 

känsla som är avgörande, för känslan är personens verklighet.  

Med socialt utanförskap menas, enligt UNICEF (2016a), ett bristfälligt socialt nätverk och 

fattigdom vilka yttrar sig inom olika områden i livet. Det kan exempelvis handla om att 

boendemiljön, eller andra viktiga delar som utbildning och hälsa, är nedsatta. Den nedsatta 
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boendemiljön är en riskfaktor som yttrar sig i minskat socialt nätverk, brist på politiskt 

engagemang och delaktighet samt ökad risk för våld.  

2.2 Orsaker till utanförskap 

Genom att låta unga människor själva dela med sig av sina tankar kring utanförskap, genom 

olika berättar- och intervjutekniker samt diskursanalys har Susinos (2007) studerat 

utanförskap som en social konstruktion snarare än att det handlar om olikheter, förtryck och 

andra omständigheter. Susinos studerar de hinder som ungdomarna mött i skolan och andra 

sammanhang. De grupper som studien fokuserar på är unga med funktionsnedsättning, 

sämre ekonomiska förutsättningar och annat etniskt ursprung. Forskaren diskuterar att vissa 

hinder kan vara psykosociala snarare än fysiska eller konkreta. Personen kan uppleva sig 

själv på ett visst sätt, eller ha negativa tankar om sin funktionsnedsättning, etnicitet och 

ekonomiska situation vilket kan medföra hinder som endast individen själv uppfattar. 

Utanförskap förklaras inte som ett naturligt fenomen, eller ett resultat av misslyckanden hos 

individen, men de hinder som uppstår i tankarna kan leda till att det blir svårare för 

individen att bli en del av ett sammanhang. Personens egen inställning skapar 

förutsättningarna.  

Svahn och Evaldsson (2011) har genomfört en empirisk studie i Sverige för att kartlägga hur 

unga flickors vardag i skolan kan se ut och hur vardagliga, till synes relativt oskyldiga, 

handlingar kan utvecklas till att exkludera eller mobba en klasskamrat. Forskning visar att 

flickor löper större risk att drabbas än pojkar då fysiska bråk är vanligare bland pojkar, 

medan utfrysning och indirekt mobbning är vanligare bland flickor. Svahn och Evaldsson 

menar att det är svårt för utomstående att upptäcka barn som blir utanför eftersom 

processen dit sträcker sig över en längre tidsperiod och innefattar ett barn som tidigare varit 

en del av en grupp. I studien uppmärksammades att en flicka som blev utfryst kände av vad 

som höll på att hända och sökte uppmärksamhet och tillhörighet bland de andra flickorna, 

vilket gjorde henne till ett ännu mer tacksamt offer att frysa ut. Flickans försök till att åter bli 

en del av gruppen, fick motsatt effekt. Boon och Farnsworth (2011) diskuterar socialt 

utanförskap genom ett ekonomiskt perspektiv där de menar att fattigdom begränsar resurser 

och möjligheter vilket kan resultera i ett utanförskap. De säger att familjer som bor i fattiga 

områden har ett sämre socialt nätverk då de inte har samma möjlighet som andra att delta i 

aktiviteter. Ett exempel i studien handlar om föräldrar som fruktar inbjudningskort till 

födelsedagskalas, då det vet att barnet ändå inte kommer att kunna tacka ja, på grund av att 

de inte har råd. Samtidigt visar inbjudningarna att barnet fortfarande är en del av ett socialt 

sammanhang. I Erling och Hwangs (2004) kvantitativa studie undersöks hur barn som går i 

fjärde klass i Sverige definierar mobbning, vad orsakerna till mobbning kan vara och deras 

syn på hur vuxna hanterar att barn blir mobbade. Enligt Erling och Hwang förklarar barn 

mobbning som situationer då mobbaren fysiskt angriper offret med knuffar och slag men 

även verbalt genom öknamn. Mobbning kan också innebära sociala situationer då någon 

utesluts från leken. Inget av barnen upplevde mobbning som något bra eller rättvist. 

Orsakerna till mobbning ansågs vara ett avvikande utseende och/eller ett annorlunda 

beteende. Det undersöktes även på vilket sätt barn sökte hjälp hos vuxna för sina 
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mobbningsproblem, och resultatet visade att vissa barn berättar om svårigheterna för både 

föräldrar och lärare, medan andra var trygga med att bara berätta för sina föräldrar.  

Elever i allmänhet och elever med särskilda behov i synnerhet, har olika förutsättningar att 

komma in i en social gemenskap. Det visar en studie som Koster, Pijl, Nakken och van 

Houten (2010) genomfört. I studien undersöktes hur socialt integrerade elever med särskilda 

behov är, i en grupp med elever utan sådana behov. Gruppen som undersöktes var elever i en 

holländsk grundskola i klass ett till tre. Författarna undersökte fyra dimensioner av socialt 

integrering: vänskap/förhållande, kontakter/interaktioner, elevernas sociala självuppfattning 

och hur de accepterades av sina klasskamrater. De problem som eleverna med särskilda 

behov hade var varierande och kunde exempelvis innefatta diagnoser som autism eller tal- 

eller språksvårigheter men också rörelsehinder. Resultatet visade att situationen för elever 

med särskilda behov var sämre än genomsnittet bland övriga elever. Elever med särskilda 

behov hade också färre antal vänner, och hörde mer sällan till en grupp av vänner. De 

interagerade mindre med övriga elever, men desto mer med lärarna, vilket kan vara 

problematiskt då det ges mindre tid till att bilda relationer med jämnåriga. Eleverna med 

särskilda behov accepterades inte heller lika lätt av sina klasskamrater, bland elever i 

allmänhet var resultatet av acceptans högre.  

Stigendal (2004) fokuserar på utanförskap i skolan och talar om att det kan finnas olika 

orsaker till att utanförskap uppstår. En av anledningarna är utanförskap av egen vilja där 

eleven själv väljer att stå utanför det sociala sammanhanget. Det finns en uttalad eller 

outtalad mening eller kultur i alla sammanhang och barnet kanske inte riktigt förstår eller 

kan stå bakom meningen eller leken och väljer därför att inte delta. Det kan också vara så att 

barnet känner att det inte har något att säga till om och väljer att hålla sig utanför för att inte 

känna sig ignorerad. En annan orsak till utanförskap benämner Stigendal som avsiktlig 

utestängning, vilket innebär att barnet inte får vara med och därmed blir utestängd av andra 

barn eller vuxna. Det kan handla om utfrysning och att barnet blir bortvalt, eller direkt 

utsatthet i form av mobbning. Den tredje orsaken handlar om ouppfyllda villkor, där barnet 

på grund av olika anledningar som exempelvis dålig hälsa och egna förutsättningar som 

beteendeproblem och sen utveckling inte kan relatera till de normer som råder inom gruppen 

och sammanhanget och därmed hamnar utanför. Den fjärde orsaken till utanförskap handlar 

om barn som kommer från en annan bakgrund och som med anledning av språksvårigheter 

har problem att förstå outtalade strukturer i gruppen och leken. Orsaken kallar Stigendal 

strukturell selektivitet.  

När utanförskap har undersökts har det tagits väldigt stor hänsyn till förälderns situation då 

denne är högst relevant. Sannolikheten för att drabbas av utanförskap är större om barnet 

har hoppat av eller underpresterar i skolan, rör sig i kriminella kretsar eller har ett sämre 

hälsotillstånd. Andra saker som påverkar är om barnet missbrukar eller har föräldrar som 

missbrukar och har det sämre ställt i hemmet. Det sociala utanförskapet är en personlig 

känsla av bristen på delaktighet och är svår att mäta på ett tillförlitligt sätt. En rapport 

framtagen av UNICEF (2016b) visar att de barn som anses befinna sig i ett socialt 

utanförskap ofta har det sämre ekonomiskt ställt, besvärlig skolgång och andra samhälleliga 

problem (UNICEF, 2016b). 
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2.3 Metoder för att motverka utanförskap och arbeta för inkludering 

Söndergaard (2012) har genom en empirisk studie undersökt vilka mekanismer som gör att 

vissa barn har ett behov av att hävda sig själva och utesluta andra. Studien handlar om den 

oro som finns bland barn i skolan gällande risken för att bli utanför. Söndergaard talar om ett 

nytt sätt att tänka, att uppmärksamma det komplexa sociala samspel som äger rum i 

skolmiljön och klassrummet på gruppnivå, istället för på individnivå. Tidigare har fokus varit 

att ta reda på vad som är ”fel” med den som mobbar men genom att uppmärksamma och 

försöka förstå mobbarnas situation och vilken mening de finner med att bete sig illa mot 

andra barn, går det att öppna upp för nya möjligheter och hitta lösningar till sociala problem 

i skolan.  

Prilletensky (2010) undersöker sambandet mellan barns välmående och inkludering och 

menar att barnets känsla av inkludering är en stor del av barnets hälsa och välmående, men 

det är också viktigt att sammanhanget fungerar på ett individuellt och kollektivt plan, att 

föräldrar och barnets miljö och samhället mår bra. Prilletensky menar att inkludering och 

välmående starkt hänger ihop, men att det inte bara sker på en individuell nivå utan att 

samhälleliga förändringar måste genomföras för att förbättra hälsan hos barn. Enligt 

Prilletensky bör barn få mer att säga till om för att kunna vara med och påverka på en 

makronivå. Inkludering handlar om samarbete, att känna delaktighet, självbestämmanderätt 

och respekt för olikheter, där stommarna för att skapa en bra grund för att inkludera alla i 

samhället är social rättvisa och kollektivism. Dessa bygger upp ekonomiska förutsättningar 

och möjligheten till inkludering.  

Enligt Shirmer och Michailalkis (2015) som tolkat Luhmanns teorier kopplat till utanförskap 

så är en vanlig missuppfattning att utanförskap är ett eget problem, som kan lösas genom 

inkludering. Inkluderingen är det som sammanfogar människan med samhället, där det 

viktigaste är låta människan vara delaktig. Enligt Schirmer och Michailakis bör fokus inom 

socialt arbete ligga på ett förebyggande arbete samt på att fånga upp de människor som 

behöver hjälp från socialtjänsten för att inte hamna utanför samhället. Socialtjänsten bör 

enligt Shirmer och Michailakis verka för inkludering genom att ge klienterna möjlighet att 

vara delaktiga i processer och beslut. 

Stigendal (2004) menar att skolan behöver en annan struktur och att det är oansvarigt av 

skolsystemet att släppa elever i skolan vind för våg, metoder för inkludering måste 

genomsyra hela skoltiden. En viktig aspekt för att en känsla av delaktighet ska uppstå är dock 

att ta hänsyn till elevers olika önskemål och personliga förutsättningar, annars kan en känsla 

av otillräcklighet öka känslan av utanförskap. 

UNICEF (2016a) talar om att utbildning är nyckeln till att minska risken för socialt 

utanförskap, dålig hälsa, arbetslöshet, missbruk, självskadebeteende och brottslighet. En 

rapport framtagen av UNICEF (2016b) påpekar att barnen gör olika bra ifrån sig i skolan 

beroende på föräldrars utbildningsnivå, socioekonomisk bakgrund och vilken kommun de 

bor i. Samarbetet mellan olika insatser i samhället behöver också förstärkas, det kan till 

exempel vara samarbetet mellan socialtjänsten och skolan, för att kunna tillvarata barnets 

bästa. Barns möjlighet till information och medverkan i samhället bör också ökas för att de 
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ska känna sig hörda. Skolan har en stor uppgift och en viktig roll i barnets liv, därför bör 

skolan arbeta för att minska utanförskapet och istället stödja eleverna och göra dem starkare.  

2.4 Vikten av sociala relationer 

Palmen, Vermande, Dekovi och van Aken (2011) har genom en longitudinell empirisk studie 

granskat grundskoleelevers relation mellan kompetens och avvikande beteende, det vill säga 

elevernas akademiska prestationer och umgängeskrets i relation till ensamhet och 

aggression. Studien har även undersökt vilka effekter faktorerna ”inga vänner”, ”aggressiva 

vänner” och/eller ”icke-aggressiva vänner” har på barnen. Därefter har författarna studerat 

sambandet mellan dessa faktorer, kompetens och avvikande beteende. De kom fram till att 

det finns en koppling mellan kompetens och avvikande beteende. Ensamhet upplevs i mindre 

utsträckning hos de som presterar bättre akademiskt. Hos de elever som har klasskompisar 

att umgås med minskar tendenser till ensamhet och aggression, medan elever som är 

aggressiva har allt svårare att behålla sina vänner. Palmen m.fl. menar sammanfattningsvis 

att barn som är mer omtyckta på lågstadiet presterar bättre och har en mer positiv syn på 

skolan, och att gemenskap bland barn gör att känslan av ensamhet minskar.  

I en studie gjord av Ladd (1990) betraktades elever från förskolan upp till grundskolan. Ladd 

genomförde en empirisk studie genom att undersöka vilken roll relationen mellan barn i en 

klass spelar, för hur de anpassar sig till skolan under de två första månaderna på förskolan 

och resten av skolåret. Ladd beaktade viktiga faktorer som vänskap och social status och om 

barnen blir accepterade eller avvisade av sina klasskompisar. Resultatet från studien visar att 

elever i lågstadiet som har fler nära vänner, uppfattar skolgången som mer meningsfull än de 

elever som inte har några vänner alls. Ladd menar att många nära vänner i skolan påverkar 

eleven positivt då den alltid har någon att umgås med, ges större möjlighet att be om hjälp, 

samarbetar mer samt upplever en gemenskap och tillhörighet. Elever som har goda sociala 

relationer har visat sig klara av skolgången mycket bättre än elever som känner sig utanför. 

Enligt Ladd kan de elever som har problem att få vänner lättare drabbas av att känna 

utanförskap och uppleva stress, vilket kan leda till att de uteblir från lektioner och får sämre 

betyg. Studien visar att utanförskap leder till att elever får en negativ inställning till skolan 

och tar sig dit mer sällan. De som har svårare att anpassa sig till skolan är, enligt Ladd, 

mindre mogna och har därför svårare än sina jämnåriga att upprätthålla vänskapsrelationer.  

Palmen m.fl. (2011) menar att ensamhet hos elever kan leda till aggressionsproblem och att 

aggressionsproblem kan leda till ensamhet. Däremot säger forskning att det är bättre att ha 

aggressiva vänner än inga vänner alls, eftersom ensamma elever oftare har problem i skolan. 

Fortsättningsvis håller Palmen m.fl. med om att eleverna som har svårare att anpassa sig och 

få vänner, många gånger har problem att hålla vänskapen vid liv. Söndergaard (2012) menar 

att känslan av att känna tillhörighet starkt hänger ihop med självkänsla och trygghet, vilket 

gör att barn som oroar sig för att bli utanför upplever otrygghet och har svårare att fokusera 

på annat.  
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2.5 Sammanfattande reflektion 

I denna studie vill vi undersöka arbetet med utanförskap genom olika definitioner, orsaker, 

metoder för att motverka utanförskap och förbättringsåtgärder och se vilka paralleller och 

skillnader som finns med forskningen. Genomgång av forskningslitteratur visar att 

problemet med utanförskap inte är något nytt, men att det ökar i takt med ökade krav och 

individualisering, och är mer aktuellt idag än någonsin. Forskningen har börjat intressera sig 

allt mer för begreppet utanförskap, som i jämförelse med mobbning kan vara svårt att 

upptäcka och identifiera. Det genomförs mindre forskning på skolnivå och desto mer på 

makronivå gällande socialt utanförskap.  

Utanförskap på individnivå för barn handlar om många olika delar; det icke självvalda där 

barnet blir utsatt och andra barn, och i vissa fall vuxna, utgör orsaken till att barnet stängs 

ute, och det självvalda där barnet är välkommet men väljer att inte delta på grund av blyghet, 

ovilja eller att denne inte upplever aktiviteten som meningsfull. Utanförskap handlar också 

till stor del om barn som med anledning av diagnoser, beteendeproblem, missförhållanden 

hemma eller en känsla av att vara annorlunda inte förmår att delta i undervisning och övrig 

verksamhet i skolan. Forskningen visar olika sätt att belysa och bemöta ämnet utanförskap 

och de definitioner som förekommer, och artiklarna som valts är relevanta för denna studie 

eftersom det är viktigt att förstå begreppet ur olika synvinklar för att kunna uppmärksamma 

problemet. Vidare är orsakerna väsentliga att studera eftersom det med vetskap om dessa är 

lättare att förebygga utanförskap och hjälpa utsatta barn. Forskning visar att orsakerna till 

utanförskap varierar från barn till barn och kan handla om en kombination av faktorer, men 

att barn som har en sårbarhet, beteendeproblem eller svårt att få vänner löper stor risk att 

drabbas. Det finns dessutom socioekonomiska faktorer som bland annat ekonomi, 

missförhållanden i hemmiljön, missbruk och psykisk ohälsa bland ansvariga vuxna som till 

stor del påverkar barnens mående och förutsättningar.  

Tidigare forskning visar att relationen till föräldrarna utgör en central och viktig punkt i ett 

barns liv för att stärka barnets identitet. För att barnet ska utveckla en stark identitetskänsla 

och få de bästa förutsättningarna för en bra skolgång krävs ett starkt engagemang från 

föräldrarnas sida. Genom att barn växer upp under trygga förhållanden minskar risken att 

drabbas av utanförskap. 

3 TEORETISKA PERSPEKTIV 

Delar av teorier har använts för att tolka resultatet och valet av teorier har inte påverkat 

intervjufrågorna eller sammanställningen av resultatet från intervjuerna. Teorierna KASAM 

och ekologisk utvecklingsteori har valts eftersom de kan kopplas till studien genom att barn 

ingår i ett större sammanhang, som måste vara meningsfullt och välfungerande för att barnet 

ska må bra.  
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3.1 KASAM- Känsla av sammanhang  

Aaron Antonovsky (2005) är en sociolog som på 70-talet studerade judiska kvinnor som 

överlevt förintelselägren. Han upptäckte att många av kvinnorna mådde förhållandevis bra, 

trots alla hemskheter och trauman de varit med om. Under studiens gång kom forskaren 

fram till en teori där hälsotillståndet är starkt kopplat till känsla av sammanhang (KASAM 

som svensk förkortning). Antonovsky arbetade enligt det salutogena förhållningssättet vilket 

innebär att han fokuserade på de faktorer som upprätthåller det friska, istället för det sjuka. 

KASAM avgör hälsotillståndets omfattning, men handlar till stor del om den psykiska hälsan. 

Det finns också yttre faktorer och omständigheter som kan påverka människan negativt som 

exempelvis droger, rökning, mediciner och kost.   

Teorin bygger på tre begrepp vilka är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet där 

graden av friskhet förklaras genom hur bra människan hanterar stressiga situationer. 

Begriplighet är en känsla av att ha en förståelse för omvärlden och sig själv och kunna förstå 

vad som pågår, ha ett grepp om verkligheten. Det blir lättare att ta sig igenom tragedier 

genom förstå vad som händer i ens omgivning. Hanterbarhet innebär att det finns redskap 

för att klara av en situation som uppstår i livet och individen har en förmåga att komma 

vidare med hjälp av sin egen inställning och andra människor. För en person med stark 

hanterbarhet minskar sannolikheten att uppleva sig själv som drabbad och nedtryckt av den 

situation som uppstår, utan personen lär sig att ta sig över hinder på vägen. Meningsfullhet 

innebär en känsla av att det finns saker som är viktiga och värdefulla som tillför mening till 

livet. Enligt Antonovsky ger en högre grad av meningsfullhet förmågan att hantera och finna 

betydelse i besvärliga situationer, även om graden av begriplighet och hanterbarhet är lägre 

och individen inte alltid förstår eller hittar vägar att hantera de utmaningar personen ställs 

inför (Antonovsky, 2005).  

KASAM är mätbart och graderas på en skala sjuk-frisk, där ingen är helt frisk. Antonovsky 

menar att det mest angelägna begreppet är meningsfullhet, men att de övriga begreppen 

också har stor betydelse. Efter meningsfullhet kommer begriplighet, för att kunna hantera en 

situation krävs det att människan först förstår den. När individen har en hög begriplighet 

tillsammans med en låg hanterbarhet, ökar det pressen till en utveckling antingen uppåt eller 

nedåt, beroende på känslan av meningsfullhet (Antonovsky, 2005).  

3.2 Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsteori 

Psykologen Bronfenbrenner (1979) studerar hur barn utvecklas i den nära familjen och 

samhället i stort, och menar att människor måste studeras i sin naturliga miljö för att förstås 

på riktigt, istället för i ett laboratorium. Han jämför den ekologiska miljön med en 

uppsättning ryska dockor, där olika system går in i varandra och bildar olika skikt. Det 

innersta skiktet är människans närmsta omgivning i sammanhanget, där denne bör känna sig 

trygg. Det är i mikrosystemet som barnet har sina allra första direkta sociala kontakter och 

uppmärksammas på att människor har olika egenskaper och beter sig olika, det kan vara i 

familjen, förskolan, skolan eller andra vardagliga kontakter. Det andra skiktet är en familjär 

för barnet välkänd miljö som det har stark koppling till, och som samverkar med det innersta 
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skiktet. Båda är delar i ett mikrosystem som bildar ett mesosystem. Vidare befinner sig 

barnet i ett större ekosystem där flera mikrosystem, även de som angår barnet indirekt och 

som barnet inte vistas i, påverkar mer än vi tror. De miljöer som barnet inte vistas i, som 

ändå påverkar, kan vara föräldrars arbeten och andra sociala sammanhang. Barn utvecklas 

via samspel i den miljö de befinner sig i där både medfödda egenskaper och miljön är viktiga 

faktorer. De olika sociala och kulturella sammanhangen påverkar barnets utveckling och det 

är viktigt med positiv samverkan mellan olika system, om det inte finns någon kontakt 

mellan de olika mikrosystemen så påverkar det barnet negativt. Om det finns en otrygghet i 

ett skikt så kan tryggheten i ett annat kompensera för det. Otrygghet i flera skikt kan däremot 

innebära ökad risk för att barnets välmående påverkas. Ekosystemet kan handla om 

närståendes miljöer som inte går att påverka, men också om miljöer som individen är helt 

omedveten om som exempelvis styrande politiker och socialtjänsten. Människans 

mikrosystem skiftar med tiden, men är samtidigt flera stycken parallellt på samma gång.  

Inom den ekologiska utvecklingsteorin måste systemen som barnet ingår i studeras som en 

helhet och det går inte att ordentligt förstå hur en miljö har påverkat barnet innan barnet 

ingår i ett annat sammanhang. Den ekologiska utvecklingsteorin visar hur nya system och 

nätverk tillkommer ju äldre barnet blir och hur alla system är viktiga för barnets utveckling 

och välmående (Bronfenbrenner, 1979).  

4 METOD OCH MATERIAL  

4.1 Metodval 

Denna studie är kvalitativ, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2014) innebär att 

respondenterna berättar om sin livshistoria och sina upplevelser. En kvalitativ intervju är 

lämplig för vår studie eftersom vi vill undersöka hur kuratorer arbetar med utanförskap, 

vilket bidrar till att vi får ta del av deras historia och erfarenheter. För denna studie har en 

semistrukturerad intervjumetod valts, då strukturen ökar chansen att få svar på 

frågeställningarna samtidigt som respondenterna har möjlighet att utveckla samtalet. Genom 

en semistrukturerad intervjuform kan vi ställa följdfrågor på det som är särskilt intressant 

och den semistrukturerade intervjun gör att vi under samtalets gång kan förtydliga frågor 

som respondenterna inte förstår. Studien är induktiv, vilket enligt Bryman (2011) innebär att 

resultat och observationer kommer före teorin.  

4.2 Datainsamling och genomförande  

Efter att syfte och frågeställningar formulerats bestämde vi att genomföra minst fem stycken 

semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma kuratorer på låg- och mellanstadieskolor 
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i en vald kommun. Elva kuratorer tillfrågades men endast fem stycken hade möjlighet att 

medverka. Intervjuguiden (se bilaga A) tematiserades till studiens frågeställningar, med 

avsikt att förenkla analysen av resultatet. Enligt Bryman (2011) innebär semistrukturerade 

intervjuer att intervjuaren har olika teman med frågor som denne utgår ifrån, det benämns 

som en intervjuguide. Kuratorerna får följdfrågor som gör att de kan utveckla sina svar och 

tala mer fritt om det berörda ämnet. Det beslutades att samtliga intervjuer skulle genomföras 

i samma kommun, för att kuratorerna skulle utgå från liknande roller med likvärdiga 

förutsättningar. Mail skickades ut till låg- och mellanstadieskolor i en medelstor stad i 

Mellansverige för att få kontakt med kuratorer verksamma på skolorna. Kontakten med 

kuratorerna skedde genom ett strategiskt urval, vilket enligt Bryman innebär att kuratorerna 

blir utvalda utifrån olika kriterier som är viktiga för undersökningen. Kriterierna för 

undersökningen var att kuratorn skulle ha socionomutbildning eller beteendevetarutbildning 

samt arbeta och ha samtal med barn i låg- och mellanstadieålder. Tre av kuratorerna hade en 

beteendevetarutbildning och två hade socionomutbildning. Av de inbokade kuratorerna 

arbetade tre på kommunala skolor och de andra två på privata skolor. Efter att ha fått 

respons från kuratorerna skickades missivbrev (se bilaga B) med syfte ut, och tider för 

intervjuer bokades. Kuratorerna fick själva välja plats för intervju och samtliga valde sitt 

arbetsrum eller ett rum i skolan de arbetar på. Eftersom kuratorn själv hade valt tid och plats 

skapades bra förutsättningar för givande samtal. Intervjutiden var avsatt till upp till en 

timme och samtliga intervjuer genomfördes under denna tid. Innan intervjun påbörjades 

tillfrågades kuratorerna om samtalet fick spelas in, vilket samtliga godkände. Vi antecknade 

inte under intervjutiden då fokus låg på att lyssna uppmärksamt på kuratorernas berättelser. 

Samtliga kuratorer fick en chokladask efter varje intervju, som tack för deras medverkan.  

För att söka artiklar inom ämnet har biblioteksdatabasen på Mälardalens högskola använts 

och databaserna PsycINFO, Social Services Abstracts, ERIC, EBSCOhost och Primo har 

genomsökts. De sökord som har använts är utanförskap, barn, skola, kurator, problem, 

mående på svenska och engelska samt ”why do children get bullied”, ”social exclusion in 

school”, ”reasons for social exclusion”, ”definition socially excluded children” och ”primary 

school”. Två artiklar har använts från Sverige, en från Danmark och resten är internationella.  

4.3 Databearbetning och analysmetod  

När intervjuerna var genomförda transkriberades dessa samt tematiserades för att lättare 

kunna analysera och få tydliga svar på frågeställningarna. En tematisk analysmetod användes 

i studien, vilket enligt Bryman (2011) innebär ’’en tyngd på vad som sägs inte hur det sägs’’ (s. 

527). Transkriberingen var ordagrant nerskriven, vilket enligt Bryman innebär att uttryck 

som exempelvis ”mmm”, ”ah” och ”jaaaa” får finnas med, vilket bidrog till att vi inte förbisåg 

något väsentligt i studien samt kunde tolka känslan och förstå sammanhanget. 

Skolkuratorerna har kodats med K1 − K5 för att de ska vara helt anonyma, men ändå lätta att 

följa i texten. Vi läste igenom transkriberingen och plockade ut det mest väsentliga för att 

kunna svara på studiens syfte och frågeställningar. Resultatet presenteras utifrån 

intervjuerna som sedan analyseras med hjälp av valda teorier och tidigare forskning inom 

ämnet.  

http://ep.bib.mdh.se/login?url=http://search.proquest.com/socialservices/advanced/socialsciences/fromDatabasesLayer?accountid=12245
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Vi har i vissa fall redigerat ordföljd och direkta språkliga fel i kuratorernas citat för att 

förtydliga, men ändringarna påverkar inte innehållet utan har enbart tillfört en tydligare 

struktur i studien. När vi har använt ”…” i citaten innebär det att kuratorerna har en 

tankepaus. Eventuella namn som nämns i citaten är fingerade redan vid intervjutillfällena, de 

var bara påhittade exempel som kuratorerna använde för att beskriva något. Vi har dock 

ändå valt att byta ut dessa namn för att skapa total anonymitet.   

4.4 Etiskt ställningstagande  

Vi har genom hela studien följt de etiska principerna, vilka kuratorerna informerades om 

innan intervjun påbörjades. De etiska principerna inkluderar informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär 

enligt Bryman (2011) att intervjuaren berättar öppet om syftet med intervjun och att 

undersökningen sker med respondentens fria vilja. Respondenten kan när som helst välja att 

avbryta intervjun och ska också få information om de delar som finns i studien. I studien har 

vi använt oss av missivbrevet för att informera kuratorerna om studiens syfte, att studien är 

frivillig och att de kan avbryta intervjun när de vill eller välja att inte svara på vissa frågor. 

Samtyckeskravet innebär enligt Bryman att det är respondentens beslut om han eller hon vill 

delta i intervjun och att samtycke måste ges innan start. Innan intervjun genomfördes 

frågade vi samtliga kuratorer om de fortfarande ville delta, och informerade också om att de 

kunde avbryta intervjun när eller om de önskade. Att vi aldrig benämnde skolan vid namn, 

resulterade i att kuratorerna också undvek det vilket medförde ännu bättre sekretess på det 

material vi förde ut från skolan.  

Vid intervjutillfällena frågade vi om kuratorerna godkände inspelning, och poängterade att 

det gick bra om de inte gjorde det. Med konfidentialitetskravet menar Bryman (2011) att all 

data ska sparas säkert och utan åtkomst från andra, materialet är sekretessbelagt. Vi har varit 

noga med att förvara allt material på ett säkert ställe, så att inga utomstående har kommit åt 

det. De inspelade intervjuerna har transkriberats och sedan raderats för att inga obehöriga 

skulle kunna lyssna på dem. Ingen annan än vi själva har således haft tillgång till de 

transkriberade intervjuerna eller arbetsmaterialet. Med nyttjandekravet menas, enligt 

Bryman, att datainsamlingen enbart används för det forskningssyfte vi har informerat om 

och haft i åtanke när studien genomfördes. I denna studie har vi endast använt materialet för 

examensarbetet och inte till något annat ändamål.  

5 RESULTAT OCH ANALYS 

Nedan presenteras resultatet från intervjuerna och sedan följer analysen som genomförs med 

hjälp av valda teorier och tidigare forskning inom ämnet.  
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5.1 Resultat  

5.1.1 Hur definierar skolkuratorer begreppet utanförskap i relation till barn i låg- och 

mellanstadieåldern? 

Samtliga kuratorer definierar begreppet utanförskap som att vara utanför, men vad barnen 

står utanför varierar. Tre av kuratorerna talar i första hand om utanförskap i relation till barn 

i låg- och mellanstadiet som att inte få vara med i leken och en känsla av att inte passa in 

bland klasskompisarna. För de andra två kuratorerna handlar utanförskap i första hand om 

att inte ha förmåga att vara en del av undervisningen. K4 talar om barn som gärna vill vara 

en del av skolan och det sociala sammanhanget, men som mår så dåligt och känner sig så 

splittrade att de inte kan vara med. De förmår inte stanna i klassrummet och delta i 

undervisningen, utan väljer själva att gå ut. K4 förtydligar att barn aldrig lyfts ut från 

undervisningen, oavsett hur mycket de stör, utan alltså själva väljer att lämna klassrummet. 

K2 tänker också i första hand på barn som inte är inkluderade i undervisningen och berättar 

hur denne ser på begreppet:  

När jag tänker på utanförskap då tänker jag på barn som inte är inkluderade i undervisningen, 

alltså den dagliga undervisningen och det kan vara både i det sociala sammanhanget men 

också med kamrater och så... men också att man behöver stöd med inlärning och ämnesstöd 

för att nå målet i skolan. Så det tänker jag får man inte rätt stöd och åtgärder eller 

åtgärdsprogram eller stöd från elevhälsan då riskerar man att hamna i utanförskap i de lägre 

åldrarna ganska snabbt. (K2) 

K1 diskuterar sin syn på utanförskap och menar att barn är olika och att orsakerna också kan 

variera. Kuratorn pratar också om hur anställningsformen som kurator varierar mellan 

skolor. Det kan vara att skolan har en egen kurator, eller att kuratorn ingår i ett team för flera 

skolor. K1 har ett inkluderingsperspektiv och förklarar följande: 

Ja men jag skulle säga att det är motsatsen till inkluderad. Nu är jag anställd av ett ställe som 

heter inkluderingsteamet, och vi jobbar för inkludering i skolan, att man ska känna sig 

delaktig. Jag tänker att det är motsatsen, när man känner att man inte har något 

sammanhang, när man inte är med bland vännerna. Man känner sig annorlunda. Det kan även 

vara när man har speciella svårigheter, man klarar inte av klassrumsmiljön. Att känna att man 

inte är delaktig. Att man inte är med i sammanhang med vänner eller att man inte förstår eller 

det kan vara att man kommer från ett annat land också och inte kan språket. Att man känner 

att man inte är delaktig i gemenskapen skulle jag säga är utanförskap, så kan det vara olika 

saker. (K1) 

K5 lägger vikten vid att alla barn är olika och att det är graden av sårbarhet hos barnet som 

definierar vad som är utanförskap hos just det barnet. Skolkuratorerna menar att barn kan 

uppfatta situationer väldigt olika, det som ett barn kan tåla gör ett annat barn ledset. En av 

kuratorerna säger att vissa saker rinner av vissa barn ”som vatten på en gås” medan andra 

”gråter bara man tittar på det”. K5 förklarar utanförskap på följande sätt: 
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Utanförskap… Jag tänker att det är väldigt individuellt, alltså personligen att man tolkar det 

olika beroende på vad man själv har, vad barn har för bild om sig själv och andra och en egen 

skörhet för att liksom ta till sig alltså att känna sig utfryst, känna sig i ett utanförskap alltså hur 

man tolkar saker. Jag tänker att det tycker jag är en sak som… det är mycket personligt vad 

utanförskap kan stå för tycker jag. (K5) 

K5 säger också att utanförskap handlar om att inte få vara med i gemenskapen, men att det 

självvalda utanförskapet inte behöver vara något negativt, eftersom det handlar om 

situationer då barnet själv väljer att inte vara med. Kuratorn menar att deltagande i 

aktiviteter är upp till varje individ, och alla passar inte för alla sammanhang. K3 diskuterar 

begreppet utanförskap och är inne på samma spår som K5. K3 menar att utanförskap kan 

handla om konkreta situationer men också till stor del om hur barnet själv upplever det. 

Däremot lägger K3 stor vikt vid att alla känslor är viktiga, eftersom det är barnets känsla som 

avgör måendet. Det har inte så stor betydelse vad som har hänt; mår barnet dåligt så behöver 

det stöd. ”Utanförskap… ja utanförskap för mig är när man inte kommer in i gruppen, 

situationer eller barnets egna självupplevda känsla. Det behöver inte vara sanningen, men 

känslan måste tas på allvar”.  

K2 säger att när denne tänker på utanförskap så handlar det om barn som inte är inkluderade 

i undervisningen i form av lektioner, men också i det sociala sammanhanget med kamrater. 

Det kan också vara att barnet behöver ämnesstöd och stöd med inlärning för att nå sina mål. 

K2 diskuterar vidare att det också finns något som benämns socialt utanförskap, där de 

socioekonomiska faktorerna som ekonomi, utbildning hos föräldrarna, kultur och bakgrund 

ligger till grund för att barnet hamnar utanför systemet, på grund av att det inte har samma 

förutsättningar som andra barn.  

5.1.2 Vilka är, enligt skolkuratorer som arbetar med barn i låg- och 

mellanstadieåldern, orsakerna till utanförskap bland barn? 

Samtliga kuratorer anser att en av orsakerna till utanförskap bland barn i låg- och 

mellanstadiet är att barnen har olika diagnoser, beteendeproblem som barnet föds med samt 

neuropsykiatriska funktionshinder såsom ADHD, ADD, aspberger m.m. Ett par av 

kuratorerna talar om barn som är under utredning och som ännu inte fått någon diagnos, 

men som de ändå upplever har beteendeproblem som gör att de avviker från gruppen. Dessa 

barn har svårigheter med det sociala samspelet vilket visar sig i kontakten med personal och 

klasskamrater. K5 beskriver att barn som har svårigheter med att tolka omgivningen har 

tendenser att tolka situationer felaktigt. Detta gör att barnen inte förstår strukturen på leken 

och därmed ’’sticker ut’’, vilket i sin tur bidrar till en risk för att bli utanför. De barn som 

beter sig avvikande får inte alltid vara med i gemenskapen. K4 talar om att barn som är 

socialt otränade kan hamna i ett utanförskap. Exempel på det kan vara barn som vuxit upp i 

en miljö där det aldrig har fått utrymme att leka med andra barn. K3 säger att barn som 

känner sig annorlunda eller ser annorlunda ut kan hamna utanför, men att det inte alltid är 

lätt att se barn som hamnar utanför. Utanförskap kan också handla om barnets känsla, som 

är viktig att ta på största allvar.  
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Flera av kuratorerna berättar att utanförskap ofta hänger ihop med en skörhet hos vissa barn. 

Ett begrepp K3 förklarar är HSP, high sensitive person, eller högkänsliga barn, där barnet har 

en viss benägenhet att ta åt sig och ta saker personligt. K5 för en intressant diskussion om 

orsaker till utanförskap bland barn, där fokus ligger på att det är barnets känslighet som gör 

att det lättare blir utanför: 

Jag vet inte riktigt vad forskning säger om det men personligen till viss del kan man ju, alltså 

små indikationer tycker jag kanske att man kan se vissa mönster i att till exempel både den 

som är utsatt upplever ett utanförskap men också den som bidrar till utanförskapet tycker jag 

alltså det är mycket hos den enskilda individen tänker jag, dels den som… ibland är det kanske 

någonting som bryter ifrån normen, bryter ifrån i sitt sätt att vara, sitt sätt att bete sig alltså 

man kanske har svårigheter som sticker ut som gör att det bidrar till en utsatthet så. Att man 

kan tolka fel, att man tolkar omgivningen på ett visst sätt också. Även om utanförskap absolut 

finns och den är ganska stor vissa gånger så är det också att man har svårt att tolka, att man 

har svårt att intrigera med alla andra som gör att man upplever också även om den andra inte 

hade en avsikt med att säga det ena eller det enda eller göra eller visa något så tolkar jag 

situationen på ett visst sätt. Det tycker jag att jag möter ibland så att man… sen hänger det ofta 

ihop även om man har en skörhet för att tolka och ha svårt o sociala sammanhang så är det ju 

absolut inte okej att utnyttja det eller göra så att den andra upplever sig i ett utanförskap då får 

man prata om det och försöka vända på det. Att det är ok att man får vara den man är, man ska 

få vara med, man ska inte vara utfryst så ska man inte känna. (K5) 

En annan orsak till utanförskap kan, enligt samtliga kuratorer, vara situationer där barn 

nyligen har kommit till Sverige och inte behärskar det svenska språket eller kulturen. Den 

annorlunda bakgrunden kan göra att barnet känner sig annorlunda, eller blir utanför i 

skolan. Tre av kuratorerna berättar om att barn som inte har rätt kläder eller rena kläder på 

sig kan bli utsatta för utanförskap. I de låga åldrarna är inte bristen på märkeskläder ett 

problem, det handlar mer om att barnet ska vara helt, rent och ha kläder för säsongen.  

För de andra två kuratorerna är huvudorsaken till utanförskap i skolan att barnen mår fysiskt 

eller psykiskt dåligt. K4 talar om ”trasiga barn som behöver lagas”, där konstanta eller 

frekventa bråk i hemmiljön är den grundläggande anledningen till att barn mår dåligt. De 

”trasiga” barnen mår så dåligt att de inte förmår delta i undervisningen eller i samspelet med 

andra barn, men kuratorn tror inte att bakgrund har så mycket att göra med utanförskap: 

Jag har inte upplevt så mycket att det är andra som gör barn utanför, mer att barn själv gör sig 

själva utanför. Inte med mening, mer för att hålla ihop. Barn som har föräldrar som har bråkat 

sedan de föddes håller inte ihop. Nä jag tror inte att barn tänker på andra barns bakgrund, det 

är mer vuxna som gör det. Barn tänker inte så. (K4) 

K3 lägger stor vikt vid att barns sorg efter en skilsmässa får dem att må väldigt dåligt under 

lång tid. Kuratorn menar att barn alltid vill att föräldrarna ska bo ihop och att en separation 

lämnar djupa spår i barnet som ofta resulterar i psykisk ohälsa. Barnets mående påverkar 

situationen i skolan. K3 menar att oförståelsen från föräldrarnas sida är svårast att hantera, 

eftersom ett samarbete med föräldrarna är viktigt för att kunna stödja barnet. Ofta söker 

föräldrarna andra orsaker till beteendeproblem i skolan, än just sorgen och omställningen 
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efter separationen. K4 tar också upp problemet med samarbete, och i dennes fall att 

kommunicera med föräldrar till barn som beter sig dåligt i skolan. När ett barn hamnar 

utanför och föräldrarna kontaktas av skolans personal så är de snabba att reagera, men när 

kontakten avser att informera om att deras barn har betett sig illa och verkar må dåligt, så är 

föräldrarna inte lika intresserade av att delta. Kuratorn talar om att barn som beter sig illa 

kan må lika dåligt som ett barn som blir utsatt, men att det dåliga samarbetet med 

föräldrarna försvårar situationen.  

K2 talar om vikten av föräldrarnas utbildningsbakgrund, var barnet bor, kommer ifrån och 

skolmiljön som orsaken till utanförskap bland barn i låg- och mellanstadiet. Ett dåligt 

engagemang och en nedlåtande syn på skolan smittar av sig på barnet: 

Det kan också vara föräldrarnas förståelser och kunskap om skolan och skolsystemet. Det har 

också med föräldrars trygghet att göra, ju tryggare en förälder är desto bättre kan den prata 

om skolan och förmedla, det handlar också om utbildningsbakgrund, säkerhet hos föräldrar. 

Det finns mer eller mindre trygga barn och det har att göra med massor av orsaker att göra 

som jag sa familjen man kommer ifrån, uppväxten man har, området man bor i, hur skolan ser 

ut, vissa skolor finns en större problematik att jobba med så är det. (K2) 

K1 har en liknande tanke och berättar om att orsakerna till utanförskap bland barnen har att 

göra med hur klassmiljön ser ut, på vilket sätt lärare jobbar och lär ut samt strukturen i hela 

gruppen. Enligt K1 är det: ”hårdare klimat bland barnen”, barnens dåliga självkänsla och 

självförtroende som är ett stort bekymmer. K2 berättar vidare om att det förekommer 

hierarkier i klasser, och när det finns ett otryggt ledarskap i klassen så kan det leda till att 

barnen inte är snälla mot varandra, och lärarna har i sin tur en sämre relation till barnen. Det 

gäller därför att lärarna bygger upp goda relationer och skapar tillit till barnen. Om det inte 

finns någon tillit i gruppen skapar det otrygghet och kan det leda till att barn blir utanför. 

Brist på ledning och struktur i klasserna kan leda till kränkningar och bråk mellan barnen. 

En dålig attityd från lärarens sida är också en anledning till att kamratkänslan minskar, 

eftersom barnen tar efter läraren. K2 talar om att barn som behöver extra stöd med inlärning 

och inte får det, riskerar att hamna i utanförskap i de lägre åldrarna ganska snabbt. Det är 

viktigt att hålla samma nivå som klasskamraterna och barn med inlärningssvårigheter kan 

känna sig utanför för att de inte förstår. 

Två av kuratorerna nämner att barn som har sämre socioekonomiska förutsättningar, sämre 

ekonomi och föräldrar med missbruksproblematik riskerar att hamna i ett utanförskap, 

eftersom faktorerna hänger ihop med bråk i hemmiljön och brist på strukturer. K3 pratar om 

att psykisk ohälsa, beteendeproblematik, koncentrationssvårigheter, olikheter och problem 

hemma starkt hänger ihop med utanförskap bland barn i låg- och mellanstadiet: 

 Jag tror att forskning har visat att, det där kan ni gräva lite djupare i, barn som kommer från 

ekonomiskt svåra omständigheter, alltså att man har det taskigare hemma, inte säga fattigt 

som ett begrepp men att de barnen också riskerar tyvärr att bli utsatta. Dels för att man inte 

har en modellinlärning från hemmet eller kanske har föräldrar som är arbetslösa som mår 

dåligt. Det kan finnas missbruksproblem, det är också en stor risk eller kan vara en orsak. 

 (K3)  
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K3 talar också om att det som händer i hemmet kan skapa utanförskap i skolan. Barn tar med 

sig problematiken ut och tar ut sitt mående på sina skolkamrater. Ett utanförskap kan grunda 

sig i att barnet har en speciell personlighet, exempelvis kan dominanta barn ha svårt att 

komma in i leken. Barn som är små vill att alla ska vara snälla mot dem. De barn som är 

annorlunda märker att andra barn inte vill vara med dem, men förstår inte alltid varför.  

K4 pratar däremot om att barn som ofta hamnar utanför snarare är blyga och försiktiga. 

Kuratorn menar att de dominanta barnen sällan hamnar utanför, utan oftast blir accepterade 

och drar med sig ett mer försiktigt barn i leken. 

Två av kuratorerna berättar om att barn som är tystlåtna, blyga, lugna, stillsamma, 

tillbakadragna och inte vågar ta plats kan bli utsatta för utanförskap, men även bråkiga och 

stökiga barn. Mycket beror på barnets personlighetstyp men också på gruppdynamiken, det 

finns inget generellt svar. Barn blir lättare ett offer när de skiljer sig från mängden och bryter 

mot normerna, avviker från de andra barnens sätt att vara och beter sig annorlunda. För de 

andra tre kuratorerna är orsakerna till utanförskap kopplade till personlighetstyp i den 

bemärkelsen att vissa barn inte vet hur de ska lösa konflikter eller hantera sina impulser och 

sin ilska. Det leder till att andra barn till slut tröttnar och inte vill leka med dem. En annan 

orsak till att vissa barn hamnar utanför gruppen är barn som K3 beskriver som ”svartvita” 

och ”fyrkantiga”, de kräver stort tålamod från andra barn.  

Det råder delade meningar om huruvida barn kan hamna utanför i klassrumsmiljön. Två av 

kuratorerna menar att pedagogerna gör sitt yttersta för att alla ska vara delaktiga i 

undervisningen och att alla barn inkluderas där. K1 pratar om att det är tiden mellan 

lektionerna som är kritiska för att hamna utanför och att vissa barn upplever att det kan vara 

”läskigt att inte veta vad man ska göra på rasten”. Det finns otrygga platser där saker händer. 

K3 talar om att den mer subtila mobbningen och utanförskapet förekommer mer på 

mellanstadiet än i yngre ålder. Barn i lågstadiet är ganska snälla och ger alla möjlighet att 

vara med, men först på mellanstadiet börjar de kunna utvärdera och ”tröttna” på andra barn. 

De andra kuratorerna säger att utanförskap börjar i låg ålder, men att barn på lågstadiet ofta 

kommer och berättar om något är fel. De resterande kuratorerna menar att utanförskap på 

undervisningstid är ett stort problem för vissa barn, och att utanförskapet följer med under 

hela skoldagen eftersom de sällan går ut på raster om de inte kunnat vara med på lektioner. 

5.1.3 Hur arbetar skolkuratorer för att motverka utanförskap bland barn i låg- och 

mellanstadieåldern och vilka utmaningar förekommer? 

Hur begreppet och fenomenet utanförskap uppmärksammas varierar från skola till skola. På 

vissa skolor ligger kuratorns fokus på att få det att fungera för att barnen ska klara 

skolgången, vilket kan förmodas vara kuratorns roll på uppdrag av skolan. Andra kuratorer 

fokuserar på barnens mående och en trygg skolmiljö, och menar att skolresultaten blir något 

som kommer automatiskt när skolan har trygga glada barn. Samtliga kuratorer säger att 

utanförskap alltid varit på agendan, men att det är mer aktuellt idag än någonsin. Skolan har 

krav på sig att ge alla barn de bästa förutsättningarna. Vi frågar kuratorerna hur mycket 

begreppet utanförskap diskuteras bland personalen i skolan och vilket engagemang de 

upplever att det finns och K2 säger följande:  
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Mycket! Vi pratar mycket om det i elevhälsoteamet. Caféer, hur gör vi med den här pojken 

eller flickan? Vi diskuterar specifika fall. Lärare som anmäler. Snappar upp signaler om någon 

mår dåligt. Jag tycker vi pratar mycket och vi jobbar mycket med utanförskap. Med ensamma 

barn, att få in de i klassrummet. (K2) 

K1 berättar om det omfattande arbete som utförs med grund i att barnen ska må bra och 

känna sig inkluderade. Med utgångspunkt i lösningsfokus arbetar kuratorn med att se 

möjligheter och uppmärksamma det som faktiskt fungerar, inte älta det som varit. Om det 

uppstår en situation där en klass inte fungerar och insatser behövs, kan en metod vara att 

besöka klassen under en förmiddag och ”spana”. Efter spaningen uppmärksammar kuratorn 

vad barnen gjort bra, exempelvis hjälpt en kompis, suttit stilla och löst mattetal eller räckt 

upp handen för att svara på frågor. Det positiva stärker barnen som vill göra fler bra saker. 

Om ett specifikt barn hamnar utanför samlar kuratorn en supportgrupp bestående av ungefär 

fem barn där varje barn ska vara extra snäll och inkluderande mot det barn som inte får vara 

med. Enligt kuratorn är det en effektiv metod för att få barnet att bli en i gruppen. 

Uppföljning genomförs, och har inte supportgruppen fungerat så vidtas andra åtgärder. 

Samtliga skolor arbetar utifrån ett värdegrundsarbete eftersom det ingår i läroplanen. K5 

menar att denne arbetar på klassrumsnivå om något barn har blivit utsatt, för att inte peka ut 

specifika personer. Det kan innebära att visa en film eller göra någon övning; alla ska bli 

inkluderade och det ska vara på generell basis. K1 menar att det finns en övertro till 

samarbetsövningar och att det måste finnas en god relation till barnen och ett nära 

samarbete till pedagogerna för att arbetet ska bli framgångsrikt. Kuratorerna drar paralleller 

mellan utanförskap och inkludering och flera menar att det är viktigt att prata med barnen 

om inkludering istället för utanförskap, eftersom tal om utanförskap kan generera 

negativitet. En av kuratorerna säger att det kan vara bra att tala om begreppet utanförskap 

med barnen medan en annan säger att det blir helt fel eftersom barnen inte förstår 

begreppet. K2 berättar om hur arbetet för att motverka utanförskap genomförs på just den 

skolan: 

Vi jobbar med konsultation till lärarna. Då kan det vara observationer till exempel eller samtal 

med barn. Vi har en handlingsplan när det gäller kränkningar, vi intervjuar barnen. Tar 

kontakt med föräldrar, arbetet upphör inte utan får fortsätta jobba tills det barnet och 

föräldrarna känner att det är färdigt liksom. På den andra skolan jag jobbar på kör de på något 

som heter supportgrupper och då jobbar man i den andra änden att man försöker skapa team 

runt barnet där man tar fram ’’hur skulle du kunna hjälpa Anna, hon är ledsen kan du vara 

hennes kompis’’ det har gett goda resultat men ibland så funkar inte den metoden om man 

inte får med barnet. Då får man liksom kalla in föräldrar och sätta ner foten för att det måste 

få ett stopp helt enkelt. (K2) 

Flera av skolorna har aktiviteter som ska sammanföra barnen, gärna över årskurserna. 

Skolorna utformar dessutom handlingsplaner för att förbättra skolmiljön och göra skolan 

tryggare. Alla skolor utom en utför årligen en trygghetsvandring där barnen får peka ut 

otrygga platser i skolan och på skolgården. De platser och vrår som identifieras som otrygga 

försöker personalen att åtgärda genom ombyggnation eller fler vuxna på den platsen.  
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Samtliga skolor arbetar utifrån en åtgärdsplan gällande kränkningar och mobbning, men 

kuratorernas arbete innefattar främst förebyggande åtgärder. Samtliga kuratorer upplever att 

de skulle behöva extra resurser i form av fler trygga vuxna på skolan, för att kunna utföra det 

arbete de vill. Det är dock få skolor som har en kurator anställd på mer än halvtid, bland de 

som deltar i studien är det en som har en tjänst på 80 %, tre stycken på 50 % och en som 

arbetar heltid som lärare men samtidigt ska fungera som skolans kurator.  

5.1.4 Vilka förslag har skolkuratorer till förbättringsåtgärder mot utanförskap i 

skolan? 

Resursbristen är slående och samtliga kuratorer anser att förslag till förbättringsåtgärder i 

arbetet mot utanförskap kan vara att anställa flera vuxna i skolan, till exempel lärare, 

kuratorer och pedagoger. Det fattas personal och kuratorerna anser att fler resurser skulle 

påverka tryggheten i skolan positivt, eleverna skulle ha fler personer att vända sig till om 

problem skulle uppstå. Samtliga kuratorer talar om att det behöver finnas tid för fler 

sammarbetsövningar och gruppövningar. En bra insats kan vara att visa filmer om att vara en 

bra vän och ha tillgång till diskussionsmaterial om utanförskap, inkludering, mobbning och 

vänskap. K1 anser att det materialet borde ingå i läroplanen och att utbildning gällande de 

här ämnena ska vara obligatoriskt. Först då skapas rutiner som samtliga skolor måste följa 

upp och det blir lättare att förhindra utanförskap redan vid tidig ålder. Att det finns i 

läroplanen medför också ett liknande förhållningssätt oavsett vilken skola barnet går på.  

Två av kuratorerna berättar att de barn som inte klarar av klassmiljön eller som har svårt att 

koncentrera sig behöver få vara i ”mindre grupper” i klassrummet. Barnen ska inte känna sig 

utpekade för att de är i en ”mindre grupp” utan de ska få möjlighet att vara med i gruppen 

och samtidigt vara en del av klassen. Meningen är att de barnen som får extra stöd ska känna 

sig positivt utvalda. Hur gruppen upplevs, menar kuratorerna, beror helt på vad man kallar 

den och hur den presenteras. K1 berättar om hur utsatthet kan minska i en mindre grupp och 

på frågan om barnen skulle kunna bli utsatta genom att gå till den lilla gruppen svarar 

kuratorn: 

Jo men det är så… det beror på hur man lägger upp det kanske. Att säga att alla är olika, alla 

behöver olika, jag tycker att de köper ganska bra någon behöver ha en speciell stol någon 

behöver ha hörselkåpor, man pratar så i klassen. Alla behöver olika. Livet ser ut såhär och att 

det är ok. Med mindre grupper gör man det som en bra grej istället för ’’ de som inte klarar av, 

de får gå ut’’ utan de som behöver lite mer lugn och ro de får sitta här. ”Lugna gruppen” kan 

det heta istället för OBS-klass eller vad de nu de kallade det förut. (K1) 

De andra tre kuratorerna talar om att det behöver finnas fler grupprum, för att barnen ska 

kunna ”gå undan” när de känner för det, när de behöver lugna ner sig eller ta paus från 

lektionerna, men också vid tillfällen då barnen inte mår särskilt bra. Vissa barn behöver 

lugnare miljö än vad som kan erbjudas i skolan. Det fattas personal som kan möjliggöra för 

barnen att kunna gå undan från lektionerna.  

Utemiljön i skolområdet ska vara stimulerande och rolig och barnen ska kunna vara med och 

påverka aktiviteterna. Det är ett bra sätt att få barnen att känna sig trygga och delaktiga. Två 
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av kuratorerna anser att det behöver finnas fler vuxna på ställen som barnen upplever som 

otrygga. Det kan exempelvis vara ute i kapprummen, i omklädningsrummen, ute på 

skolgården och bakom skogen där vuxna inte kan se vad som sker. En av kuratorerna nämner 

att barnen är experter på att göra saker där det inte märks. K1 säger att vuxna behöver ha 

bättre uppsikt i otrygga delar av skolan. Ett annat förslag som K1 hade till 

förbättringsåtgärder i arbetet med utanförskap var att det kan organiseras fler styrda lekar 

mellan lektionerna, då vissa barn upplever att det är obekvämt att vara ute på rasterna. En 

del barn vet inte vad de ska leka eller med vem, men planerade raster kan underlätta och göra 

att de känner sig tryggare och de slipper fundera över vad de ska göra. K2 berättar att för att 

skolmiljön ska vara trygg bör det finnas tillräckligt med rastvakter. Ett förslag kuratorn 

nämner är att ha ”rastvärdar”, som i England, där de kommer på morgonen och går ut med 

barnen på rasterna, då kan lärarna fokusera på att planera lektionerna. Lärarna ska hinna 

med mycket och vara överallt, kuratorn menar att så kallade ”rastvärdar” skulle underlätta 

för de vuxna på skolan. K2 tycker också att det kan behöva finnas fler rastvakter i skolan. K5 

berättar att det kan finnas fler rastaktiviteter men också att mer personal är ute på rasterna 

så att barnen vet vem de ska söka upp om något händer. Två av kuratorerna berättar att det 

är viktigt att barnen vet vilka de kan kontakta om något händer. 

Två av kuratorerna meddelar att de önskar utökad tid för samtal med barnen. Samtalen kan 

bland annat handla om hur en bra vän är, men också om andra ämnen som är viktiga i 

barnens tillvaro. Grupperna ska vara avslappnade och informella. K5 anser att barnen på 

skolan är allas ansvar och att samtliga vuxna på skolan ska vara delaktiga i frågan om 

utanförskap, det är inte bara kuratorerna eller pedagogerna som ska jobba aktivt med frågan. 

Två av kuratorerna talar om att det skulle vara bra om det fanns fler vuxna i skolan som 

arbetar med supportgrupper. Det skulle underlätta för annan personal på skolan att kunna ge 

stöd till barnen även när kuratorerna inte finns till hands. Två av kuratorerna skulle vilja 

jobba mer med de sociala faktorerna och hålla föreläsningar, samtala mer med föräldrar och 

ha olika träffar och aktiviteter tillsammans med barnen. K5 nämner att gemensamma 

aktiviteter inte passar för alla barn, men att försöka jobba tillsammans med olika projekt 

skulle kunna vara förslag till en förbättringsåtgärd i arbetet med utanförskap i skolan.  

Två av kuratorerna säger att trygghetsvandring, som redan genomförs på vissa skolor, är en 

bra åtgärd för att minska utanförskap och hjälpa barn att känna sig mindre utsatta. 

Trygghetsvandringen ska äga rum minst en gång varje år, men det är viktigt att de vuxna tar 

platserna som barnen pekar ut på allvar. Det är dock, enligt K2, inte möjligt att åtgärda 

samtliga platser som barnen upplever som otrygga. Till exempel duschrummen är en plats 

som måste finnas, däremot har de gjort det till en bättre plats genom att hänga upp 

duschdraperier.  

K5 nämner att ett annat förslag till förbättringsåtgärder är att de vuxna i skolan behöver 

rapportera kränkande behandlingar och diskriminering oftare till huvudmannen; det görs 

inte rapporter i så stor utsträckning som det borde. Det ska göras en anmälan/rapport direkt 

när den vuxna ser en händelse som ett barn kan uppleva som kränkande. Det är många 

situationer som måste rapporteras och det har personalen inte alltid utrymme för. Det är 

viktigt att skapa rutiner för rapportering av kränkande behandlingar: när, hur och på vilket 

sätt det ska göras. Två av kuratorerna berättar att tiden inte alltid räcker till, utmaningen 
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med att hinna med allt och samtidigt se till att alla barn mår bra är något som all personal 

tampas med.  

K2 lägger en del av ansvaret på barnen och tänker att de behöver få utrymme att få vara mer 

självständiga i skolan, genom att ta eget ansvar med stöttning av lärarna: 

Jag tänker att man ibland glömmer bort att barnet faktiskt kan ta eget ansvar. Man blir deras 

språkrör och förmyndare, det har jag sett på denna skola och jag tycker det är lite synd. Jag 

tycker att man kan lägga ganska mycket ansvar på barnet om man hjälper det. Jag tycker att 

de växer i sig själva då. Till exempel på mitt förra jobb, då lät jag barnen ordna något som 

heter hälsoråd då får de själva skapa en förening och får söka ett litet bidrag på 2000 kr och ha 

kassörer och ordförande. Sen ska de samlas omkring något som har med god hälsa att göra och 

det kan vara att man åker skidor eller träffas och pratar om vad god hälsa är eller ha en nyttig- 

matklubb. Det tog en sådan jäkla fart när man ser att barnet fick ett eget projekt. Det skapar 

ringar på vattnet också liksom ’’ gud vi kan det här, det här är vår grej och vi får ta ansvar för 

det’’, stärka barnet i ansvarsbiten tänker jag och inte tro att man som pedagog måste hålla i sin 

klocka och bara leda. (K2)   

5.1.5 Nya intressanta teman 

Något som kommer fram i främst två av intervjuerna är svårigheter när det gäller pedagogers 

bemötande av barnen. Stökiga, ”trasiga” barn kan bli bedömda som bråkiga och bli bemötta 

på ett sätt som försvårar situationen. Kuratorerna har i vissa fall uppmärksammat att 

pedagoger pratat med elever på ett ofördelaktigt sätt och velat hjälpa pedagogen i sitt arbete 

med barnen, men det kan vara känsligt att förmedla den information till en kollega. 

Utmaningen i att inkludera pedagogerna i ett arbete mot utanförskap kan vara stor. Vissa av 

kuratorerna upplever sig som en del av personalgruppen i skolan och att de har ett bra 

samarbete, medan andra känner att pedagogerna har för mycket annat att göra och att det 

blir kuratorn som får ansvara för elevernas mående. Däremot säger samtliga kuratorer att det 

ofta är pedagogerna som i första hand upptäcker om eleverna mår dåligt, men att det kan 

vara för stor uppgift för att dem att axla problemet. Det är vidare intressant att en av 

kuratorerna talar om hur frågan om utanförskap borde inkluderas i läroplanen, för att det 

ska bli tvunget att diskutera det med eleverna, och sedan följa upp. Det är förvånande att 

kuratorerna upplever att informationen skiljer sig så mycket från kommunen till skolan, 

beroende på om det är en privat eller kommunal skola. Frågan är om det är den privata 

skolans ansvar att uppsöka rätt information, eller om kommunen besitter samma 

informationsansvar gentemot de privata skolorna som de kommunala.  

5.2 Analys 

Som det framgår av vårt resultat finns det flera olika definitioner på begreppet utanförskap, 

där kuratorerna relaterar till begreppet utifrån sin egen arbetssituation och vilka barn de 

arbetar med. Problemen ser olika ut mellan skolorna. Vissa av kuratorerna talar om 

begreppet utifrån ett inkluderingsperspektiv där utanförskap är motsatsen till att inte vara en 

del av gruppen och klassen, medan andra talar om utanförskap som en situation där vissa 
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barn löper större risk att hamna utanför gruppen. Liksom kuratorernas egna tolkningar av 

begreppet så varierar också forskarnas definitioner. Söndergaard (2011) ser hur handlingar 

bland barn kan kopplas till ett begynnande utanförskap och definierar utanförskap som att 

inte känna tillhörighet, medan Burchardt m.fl. (1999) talar om att begreppet avser personer 

som vill vara delaktiga, men som av olika anledningar inte ges möjlighet. Eftersom skolan i 

Sverige rent fysiskt är öppen för alla barn så skulle en sådan definition kunna innebära att 

problemet med utanförskap förminskas, med förklaringen att alla barn är välkomna. Flera av 

kuratorerna i studien påtalar att utanförskap i vissa fall kan handla om konkreta situationer, 

men är lika allvarliga -om inte mer- när barnet får vara med men inte känner så. Söndergaard 

står också för en känslomässig tolkning av begreppet där det räcker med att barnet inte 

känner sig inkluderad, för att det ska definieras som utanförskap. En av kuratorerna talar om 

utanförskap som något individuellt och svårt att sätta fingret på, det är barnets egen tolkning 

av situationen som bestämmer om det känner sig utanför eller inte och det är personligt vad 

utanförskap står för. Stigendal (2004) menar liksom denne kurator att begreppet är svårt att 

definiera, men att känslan definierar situationen. Kuratorerna menar att problemet med 

utanförskap är mer aktuellt än någonsin. Det har alltid funnits, men barnen har större krav 

på sig, det är fler barn i klasserna och det finns mindre utrymme för att vara annorlunda idag 

än förr. Resultatet kan relateras till tidigare forskning där samtliga artiklar understryker 

vikten av ämnet. Axford (2008) säger att utanförskap är ”grejen” inom socialt arbete och 

fokus ska finnas där. Kuratorerna arbetar för att försöka få med hela personalstyrkan i 

arbetet mot utanförskap. På några av skolorna sker ett nära samarbete genom att all personal 

ansvarar för alla barn på skolan, i andra skolor är det svårare på grund av pedagogernas höga 

arbetsbelastning.  

Resultatet visar att insatser i skolan genomförs innan det har gått för långt. Arbetet för att 

inkludera alla innefattar hela skoldagen och barn ska fångas upp så snart som möjligt. 

Utanförskap kan handla enbart om en känsla. Här skiljer sig resultatet från forskning där 

Room (1999) definierar begreppet utanförskap som en allvarlig, långvarig oåterkallelig 

utestängning, där utanförskap innebär en konkret allvarlig avskildhet från samhället. Något 

som inte går att härleda till vår studie gällande barn i Sverige på låg-och mellanstadiet 

eftersom de nyligen har blivit del av ett strukturerat socialt sammanhang. Kuratorerna talar 

om att ett utanförskap kan handla om barn som kommer från ett annat land, men som 

känner sig utanför i den svenska skolan på grund av otillräckliga kunskaper i svenska språket 

eller annan kulturell bakgrund. Lister (1990) härrör utanförskap till att vara invånare i ett 

land, men inte medborgare. För att tolka resultatet från vår studie gällande barn med annan 

bakgrund så verkar det konkreta medborgarskapet på papper ha ytterst lite att göra med 

huruvida barnet blir, eller känner sig, utanför eller inte.  

Resultatet visar att meningsfullhet i vardagen är viktigt för att barnen ska känna sig 

inkluderade. Skolan arbetar hårt för att göra tillvaron viktig för barnen, genom att barnen får 

vara delaktiga stärks deras självkänsla och samhörigheten i klassen ökar. När ett barn blir 

utsatt i skolan är det de andra elevernas meningsfullhet som blir nyckeln till framgång. En 

liten grupp av de andra barnen i klassen blir det utsatta barnets stödgrupp, och känner sig 

meningsfulla genom uppgiften. Det är också föräldrars syn på skolan som smittar av sig på 

barnen, om föräldrarna har en utbildning eller ett engagemang som visar att skolan är viktig 

och rolig så är chansen större att barnen känner samma sak. Antonovsky (2005) ser på 
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meningsfullhet som oerhört viktigt för människan, där känslan av sammanhang är avgörande 

för personens välmående.  

När det kommer till orsaker till utanförskap så visar resultatet på en stor bredd. Det kan 

handla om att känna utanförskap genom att vara känsligare än andra barn, så kallad 

högkänslighet, men det kan också vara så att det inte finns någon konkret orsak alls. Ett par 

av kuratorerna talar om yngre barn som snälla, som vill göra andra barn delaktiga i leken, 

medan andra säger att barn som själva mår dåligt kan vara orsaken till att mer försiktiga barn 

blir utsatta. Många barn har en känsla av att vara annorlunda och inte passa in, och gör sig 

själva utanför. Susinos (2007) talar om att sätta egna känslomässiga hinder för att vara en del 

av sammanhanget. Två av kuratorerna menar att barn som har separerade föräldrar och 

sörjer eller har vuxit upp i konfliktfyllda hem kan vara så ”trasiga” att de inte kan stanna i 

klassrummet under lektionstid, eftersom de inte vet var de ska göra av sig själva. Om 

situationen sedan kan relateras till Susinos forskning om dålig självkänsla och känslomässiga 

hinder, eller att barnet inte kan fokusera på nuet på grund av situationen hemma, är svårt att 

svara på. En orsak som samtliga kuratorer lägger stor vikt vid är beteendediagnoser och 

beteendeproblematik. Det kan handla om att barnet behöver extra undervisningsstöd, men 

problematiken spiller också ut över rasten. Barn som inte förmår stanna inne i klassrummet 

under lektionstid, går sällan med klasskamraterna ut på rasten och fortsätter därmed att bli 

utanför. Annorlunda barn kan hamna utanför eftersom de inte vet hur de ska tolka 

situationen i en lek, och de andra barnen tycker att de beter sig konstigt. Kuratorerna säger 

att det kan vara svårt att få med vissa barn i en gemenskap med andra, även när de andra 

barnen vill. Studien gjord av Koster m.fl. (2010) visar just att barn med särskilda behov har 

färre antal vänner än andra, och inte tillhör en grupp av vänner på samma sätt som de flesta 

andra barn. Kuratorerna menar att sociala relationer är viktiga för barn, och att de barn som 

mår för dåligt för att vara kvar i klassrummet gärna vill vara kvar, men känner att de inte 

kan. Deras önskan är att kunna vara en del av sammanhanget och vara som andra barn. Det 

menar också Ladd (1990), vars undersökning visar att barn på lågstadiet som har fler nära 

vänner, uppfattar skolgången som mer meningsfull än de elever som inte har några vänner 

alls. Palmen m.fl. (2011) menar också att barn som är mer omtyckta på lågstadiet presterar 

bättre och har en mer positiv syn på skolan, och att gemenskapen gör att känslan av 

ensamhet minskar. Att ha vänner är alltså en tillgång för att klara skolan. Med utgångspunkt 

i Bronfenbrenners (1979) ekologiska utvecklingsteori kan resultatet relateras till vikten av 

sociala relationer, och att barn behöver ingå i väl fungerande sammanhang för att utvecklas 

på ett bra sätt. Barnet löper större risk att må dåligt om flera olika sammanhang i barnets liv 

inte fungerar.  

Resultatet visar att ett avvikande beteende kan vara en riskfaktor för att bli utanför, men att 

utseendet är av mindre betydelse så länge barnet har hela och rena kläder på sig. Däremot 

visar forskning att när det gäller mobbning så är ett avvikande utseende en lika stor 

riskfaktor som ett avvikande beteende (Erling & Hwang, 2004).  

Kuratorerna talade inte om någon uppdelning gällande kön. Uppfattningen vi fick var att 

utanförskap i låg- och mellanstadieåldern kan drabba både flickor och pojkar i lika stor 

utsträckning. I motsats till det visar Svahn och Evaldssons (2011) studie att utanförskapet ser 
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olika ut mellan könen, då flickor utsätts för utfrysning oftare än pojkar, som däremot utsätts 

för mer fysiskt våld som knuffar och sparkar.  

En annan orsak till utanförskap är enligt en av kuratorerna klassrumsmiljön och ett hårdare 

klimat bland barnen, där stämningen är hierarkisk istället för trygg och gemytlig. 

Kuratorerna talar återigen om hur viktigt det är att barn känner sig delaktiga och 

respekterade, vilket kan bli svårt om pedagogen inte ger ett bra bemötande. När sambandet 

mellan välmående och inkludering undersöks så visar det sig att det är en viktig del av 

barnets hälsa (Prilletensky, 2010). Vårt resultat visar att ett engagemang och en bra 

inställning gentemot skolan från föräldrarnas sida är viktig för att kunna arbeta med barn 

som inte mår bra. Det menar också Prilletensky, som anser att hela barnets sammanhang och 

miljö i stort är avgörande för barnets välmående.  

Vårt resultat visar vidare att samarbetet mellan skolan och hemmet måste fungera för att 

barnet ska uppleva skolan som något positivt, och att stöd ska finnas att hämta både i skolan 

och i hemmet. Paralleller kan dras till Bronfenbrenner (1979) som talar om barnets 

utveckling och den ekologiska utvecklingsteorin, där barnet ingår i olika skikt. Barnet är en 

del av olika system som måste samverka med varandra för att det ska fungera. Kuratorerna 

talar också om att ekonomi kan vara en riskfaktor för att bli utsatt, men att det inte är något 

de egentligen upplevt. Fattigdom är däremot något som inom forskningen ofta kopplas ihop 

med begreppet socialt utanförskap och Boon och Farnsworth (2011) talar om det som det 

största hindret för att kunna upprätthålla goda sociala kontakter. UNICEF (2016a) visar att 

socialt utanförskap, som innefattar faktorerna social avsaknad och fattigdom, inte behöver 

vara konstant utan sker vid olika tillfällen, inom olika områden i livet. Två av kuratorerna 

nämner dock att barn som har sämre socioekonomiska förutsättningar och föräldrar med 

missbruksproblematik riskerar att hamna i ett utanförskap, men då beror det mest på att det 

saknas strukturer för barnet. Alla föräldrar som har en problematik som spiller över på 

barnet i form av brist på engagemang, omvårdnad och rutiner utgör en ökad risk för att 

barnet redan under låg-och mellanstadietiden ska hamna utanför i skolan. Rapporten från 

UNICEF (2016b) visar att många barn som upplever ett utanförskap har föräldrar med 

missbruksproblematik, psykisk ohälsa eller dålig ekonomi. Den ekologiska utvecklingsteorin 

(Bronfenbrenner, 1979) innefattar system som barnet inte är en del i men som ändå 

påverkar, där stabilitet i familjen är en viktig del i barnets utveckling. Om barnet upplever 

otrygghet hemma så kan skolan till viss del kompensera, eller tvärtom. Kuratorerna menar 

att hur föräldrarna mår och hur deras arbetssituation eller vardagliga sysselsättning ser ut är 

viktigt för hur familjen fungerar, vilket i sin tur är avgörande för att barnet ska fungera bra i 

skolan.  

Enligt kuratorerna arbetar skolorna hårt med att förbättra miljön och göra att eleverna 

känner sig tryggare, även om de fokuserar på olika saker. K1 talar om den övertro som finns 

till samarbetsövningar och menar att ett genuint engagemang måste finnas för att lyckas. 

Istället för att peka ut den som betett sig illa mot en klasskamrat, väljer kuratorerna som 

arbetar med lösningsfokus att arbeta med stödgrupper och inkludering. Att arbeta med hela 

gruppen istället för individen anser Söndergaard (2012) är ett framgångsrikt koncept, det är 

först då det går att förstå varför vissa barn beter sig illa. Vår studie visar att det lika gärna kan 

vara den som utsätter andra som mår dåligt och behöver stöd, som den som blir utsatt. 
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Kuratorerna arbetar till stor del förebyggande och skulle önska att de hade tid till ännu mer 

sådant arbete. Schirmer och Michailalkis (2015) understryker att även socialtjänsten bör 

fokusera på att arbeta förebyggande, för att motverka utanförskap men att samtidigt fånga 

upp de som behöver hjälp. I förslag till förbättringsåtgärder anger kuratorerna ökade 

resurser som det mest önskvärda. Tiden räcker inte till för att göra det jobb de vill, ofta måste 

de stötta upp andra tjänster på deltid när det fattas personal. Resurser behövs till allt från fler 

pedagoger och utökade kuratorstjänster till ”rastvakter”. Det är trygga vuxna som skapar 

trygghet för barnen på platsen de befinner sig på dagligen. En av kuratorerna tar upp 

problemet med att barnen ges för lite eget ansvar och att vuxna ofta för deras talan på ett 

onödigt omfattande sätt. Delaktighet och eget ansvar är också något som flera av kuratorerna 

anser påverkar barn i en positiv riktning, barnen måste ha något att säga till om för att känna 

sig inkluderade. Deras åsikt är betydelsefull. Enligt Prilletensky (2010) är en viktig del för att 

motverka utanförskap att ge barnet självbestämmanderätt och få det att känna delaktighet, 

men problemet måste angripas på en makronivå för att genomföra strukturella förändringar i 

samhället.  

6 DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att undersöka hur kuratorer arbetar med utanförskap bland barn 

i låg- och mellanstadieåldern samt få inblick i vilka utmaningar som förekommer i arbetet. Vi 

har undersökt syftet genom att fråga oss hur kuratorer definierar begreppet utanförskap, 

vilka de ser som orsakerna till utanförskap bland barn, hur de arbetar för att motverka 

utanförskap och vilka utmaningar som förekommer samt vilka förbättringsåtgärder som 

fanns på förslag i skolan för att motverka utanförskap.  Vi anser att vi har haft underlag till 

att besvara samtliga frågeställningar, då resultatet från intervjuerna var innehållsrika och 

svaren väl genomtänkta.  

6.1 Resultatdiskussion  

Som vårt intervjuresultat och analysen visar kan en del av orsakerna som kuratorerna talar 

om kopplas till forskning, men fler studier behövs gällande utanförskap i skolan. Utanförskap 

definieras på varierande sätt och kan handla om små händelser eller barnets hela tillvaro. 

Tjänsten som kurator är bortprioriterad på alla de skolor vi besökt, trots att tempot för 

barnen är högre idag än någonsin tidigare. Det positiva är att kuratorerna brinner för sitt 

arbete, men utan timmar är det ett engagemang som inte kan utnyttjas till fullo. Med tanke 

på att samtliga önskar fler trygga vuxna på skolan, så borde kuratorn finnas på skolan på 

heltid för att utgöra en trygg vuxen att vända sig till. Flera av kuratorerna ser problem med 

kompisrelationer i skolan, där vissa barn inte får vara med och därmed blir utanför, vilket 

även visas i de studier som Ladd (1990) och Palmen m.fl. (2011) genomfört. Vissa barn 

upplever en känsla av utanförskap, trots att det inte är hela sanningen. Ett större problem 
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verkar dock vara de barn som inte klarar av skolsystemet, utan som på grund av diagnoser, 

beteendeproblem och ohälsa inte kan ta till sig undervisningen. Koster m.fl. (2010) visar att 

också elever med speciella behov hamnar i utanförskap och har svårare att integrera med 

andra elever. Barn med beteendeproblematik drabbas av ett utanförskap som enligt 

kuratorerna kan vara svårt att arbeta med på grund av tids- och resursbrist samt dålig 

samverkan med föräldrar. Inom den ekologiska utvecklingsteorin talar Bronfenbrenner 

(1979) om vikten av att samverkan mellan barnets olika sammanhang fungerar. I arbetet för 

att motverka utanförskap lyfter kuratorerna, liksom forskningen, fram vikten av att göra barn 

delaktiga. Genom delaktighet blir barnen tryggare i skolmiljön och känner dessutom en 

känsla av meningsfullhet i sin vardag, vilket enligt Antonovsky (2005) är en av de viktigaste 

delarna för att barnet ska kunna hantera problem som uppstår och finna betydelse i vardagen 

i skolan. Resultatet visar även att arbetet med att motverka utanförskap i låg- och 

mellanstadiet sker genom lösningsfokus och supportgrupper, men även genom det 

värdegrundsarbete som ingår i lärandeplanen. Utanförskap motverkas även genom 

trygghetsvandringar i skolan som genomförs för att öka tryggheten i skolmiljön. Förslag till 

förbättringsåtgärder är bland annat att anställa fler vuxna i skolan, ha flera 

samarbetsövningar och gruppövningar samt tillgång till mer diskussionsmaterial och samtal 

med barnen. Skolan behöver ha fler grupprum och det ska finnas mer möjlighet för barnen 

att vara i ’’mindre grupper’’ men samtidigt vara en del av klassen. Flera av skolorna anser att 

trygghetsvandringar är en bra åtgärd för barnen och att det ska finnas fler vuxna på olika 

otrygga områden i skolan, exempelvis i kapprum och ute på skolgården. Samtliga kuratorer 

anser att det borde finnas fler rastvakter och ”rastvärdar” men även att rasterna ska bli mer 

styrda och planerade av pedagogerna innan barnen går ut på rast.  

6.2 Metoddiskussion  

Vi ansåg att vi genomförde första intervjun väl pålästa, men utan alltför mycket förförståelse 

om ämnet utanförskap. Det skriftliga arbetet med studien genomfördes kontinuerligt under 

perioden som intervjuerna var inbokade, vilket gjorde att vi hann reflektera och forska mer 

inom ämnet inför sista intervjutillfället, än inför första. Ju fler intervjuer vi genomförde, 

desto mer färgades förväntningarna av tidigare svar. Vi hade fått mer kunskap inom ämnet 

och förförståelsen var större, vilket gjorde att det blev svårare att vara neutral och låta 

kuratorn berätta fritt inom temat. Det hade varit bättre att boka in intervjutillfällena under 

samma vecka, i starten av arbetet med studien. Tyvärr fanns inte den möjligheten eftersom 

kuratorerna var bokade på annat håll. Vår önskan var att intervjua fler kuratorer för att få en 

bättre bredd på resultatet, men det gick inte att genomföra eftersom inga fler kuratorer 

återkopplade när de fick förfrågan om att delta.  

Resultatet visar att kuratorerna arbetar på liknande sätt, men att det skiljer sig en del mellan 

privata och kommunala skolor. I de fall där kuratorerna inte upplevde att de arbetade utifrån 

en metod, var det svårt att inte nämna de metoder som de andra kuratorerna pratat om. 

Enligt kuratorerna på de privata skolorna delges inte privatskolor samma information från 

kommunen som de kommunala skolorna, vilket gör att utbildningsutbudet är begränsat för 
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personalen. Det skapar olika förutsättningar för kuratorer som arbetar inom samma 

kommun, trots att vår avsikt var att intervjua kuratorer med liknande förutsättningar.  

Det är viktigt att reflektera över reliabilitet, validitet och generaliserbarhet i utförd studie, 

vilket vi har reflekterat över när vi har bearbetat studien. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) 

innebär reliabilitet att resultatet är tillförlitligt och att resultatet blir likvärdigt om någon 

skulle upprepa studien utifrån samma kriterier. Bryman (2011) menar att reliabilitet främst 

intresserar forskare inom den kvantitativa forskningen, där det helst ska generera stabila 

mått. Generaliserbarhet är, enligt Kvale och Brinkmann, då resultatet kan generaliseras till 

en större grupp människor. Validitet handlar om att forskaren undersöker det den verkligen 

avsett att undersöka. Den ekologiska validiteten handlar enligt Bryman om att studien är till 

nytta för människor i deras vardag. Vi har gjort en utförlig intervjuguide och väl genomförda 

intervjuer. Studien har därmed en tillräckligt god validitet. Definitionerna av vad utanförskap 

innebär och vad kuratorerna valde att fokusera på varierade dock, vilket gjorde att 

intervjuerna tog olika riktning trots utgångspunkt i samma intervjuguide, vilket då minskar 

reliabiliteten. Resultatet av en ny genomförd studie kan likna det vi kommit fram till, men 

kan aldrig bli detsamma. Då vi endast intervjuat fem kuratorer går det inte att statistiskt 

generalisera vårt resultat. För att statistiskt kunna generalisera behövs det flera intervjuer 

och det skulle dessutom behöva vara homogena grupper som kuratorerna arbetar med. 

Studiens resultat kan dock överföras till liknande kontexter där utanförskap studeras. Vi har 

genomfört studien genom en inblick i kuratorernas vardagliga arbete, rörande ett ämne som 

är aktuellt och berör väldigt många i samhället. Enligt de kriterierna anser vi att studien är 

ekologiskt valid på en viss nivå.  

6.3 Etisk diskussion  

Dilemmat med att vara student och gå ut och intervjua yrkesverksamma är att det inte alltid 

skapas en jämställd intervjusituation. Vi ville intervjua utan att påverka kuratorerna med 

våra tidigare förkunskaper, i vissa fall kändes det som om vi inte verkade pålästa. Problemet 

med att intervjua yrkesverksamma handlar också om att kuratorerna har en specifik roll och 

det blir lätt att svara utifrån social önskvärdhet. Vi anser att vi med ett stort intresse och bra 

intervjufrågor som krävde eftertänksamhet kom runt den sociala önskvärdheten och fick 

genuina svar från samtliga kuratorer. Kvale och Brinkmann (2014) skriver om 

maktasymmetri i kvalitativa forskningsintervjuer och menar att det oberoende av 

överenskommelser, information och ömsesidig förståelse alltid finns en maktobalans i 

intervjusituationen. Det märkte vi av i några av intervjuerna då kuratorerna upplevdes vilja 

ge väl genomtänkta svar och bytte ämne när de inte hade svar på frågan.  
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7 SLUTSATSER  

Ämnet utanförskap är aktuellt och förståelse finns för att det inte bara sker här och nu, utan 

kan få andra konsekvenser. Skolan är fokuserad på att alla elever ska gå ut med fullständiga 

slutbetyg vilket borde innebära en satsning på kuratorer som arbetar förebyggande för 

barnens välmående, men också för goda studieresultat. Definitionen på utanförskap varierar, 

men innebär kortfattat att stå ofrivilligt utanför ett sammanhang, att vara ensam. Orsakerna 

till utanförskap kan vara lika många som barnen i skolan, men det finns några utmärkande 

faktorer som återkommer. Barn som har beteendeproblematik, känslighet, otrygg uppväxt 

eller dåliga hemförhållanden löper större risk att drabbas. Genom att arbeta för att alla barn 

ska känna sig delaktiga jobbar kuratorerna för att motverka utanförskap. Arbetet skiljer sig 

mellan skolorna, då vissa lägger energi på gemensamma dagar och aktiviteter medan andra 

väljer att fokusera på samtalsgrupper och samarbetsövningar för att skapa en ”vi-känsla” som 

klasskamrater. Tydligt är i alla fall att engagemanget är stort. Samtliga kuratorer önskar 

ökade resurser på skolan. De lider av tydlig tidsbrist för att utföra det arbete de önskar och 

fler vuxna skulle innebära tryggare miljö och fler samtalsgrupper, mindre klasser, möjlighet 

för elever att gå ut och en chans att omedelbart möta upp det barn som mår dåligt. I en vidare 

studie inom ämnet skulle det vara intressant att genomföra en longitudinell studie genom att 

intervjua barn på låg- och mellanstadiet och följa upp hur de upplever inkludering och 

utanförskap i olika årskurser. Detta eftersom det känns viktigt att få en bild av hur barn 

upplever utanförskap och inte bara en bild av hur det var att vara barn i skolan, då intervjuer 

oftast genomförs först då barnen blivit vuxna.  
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BILAGOR 

BILAGA A. INTERVJUGUIDE  

Bakgrundsfrågor om intervjupersonen 

−Hur gammal är du?  

−Vad har du för utbildning? 

−Hur länge har du jobbat som kurator? 

−Hur länge har du jobbat med elever i låg-och mellanstadiet? 

 

Definition av begreppet utanförskap  

−Begreppet utanförskap är omtalat idag och det finns flera olika definitioner på detta 

begrepp. Förklara och utveckla din definition på begreppet utanförskap i relation till barn i 

låg- och mellanstadiet? 

−Kan du ge några exempel på situationer som kan uppstå i skolmiljön, som du kopplar till 

utanförskap? 

−Finns ett samband mellan mobbning och utanförskap? I så fall vad? 

−Vilken förståelse upplever du att barn i låg-och mellanstadiet har för begreppet/fenomenet 

utanförskap?  

−I vilken omfattning diskuteras begreppet utanförskap bland eleverna i skolan, med hjälp av 

lärare/kurator?  

−I vilken omfattning diskuteras begreppet utanförskap bland personalen i skolan? 

−Hur upplever du personalens engagemang när det gäller att motverka utanförskap? 

 

Orsakerna till utanförskap 

−Enligt dig, går det att hitta orsaker till att barn drabbas av utanförskap och vilka skulle i så 

fall orsakerna kunna vara? 

−Varför nämner du just dessa orsaker? 

−Löper alla barn samma risk att drabbas av utanförskap? 

 

−Anser du att barn från en viss typ av bakgrund löper större risk att bli exkluderade i skolan?  
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−Anser du att barnets personlighetstyp är en riskfaktor för att bli utsatt i skolan? 

 

−Tänker du att utanförskap är ett stort problem i skolan idag?  

−Är det, enligt dig, svårt att upptäcka barn som drabbas av utanförskap? 

−Det talas i massmedia om att barn som utsätts i skolan inte får vara ifred när de kommer 

hem, eftersom de nås via sociala medier. Är det här något du upplever bland barn i denna 

åldersgrupp?  

 

Motverka utanförskap  

−Är arbetet för att motverka utanförskap bland barn något nytt, eller något som alltid varit 

aktuellt? 

−Vilket arbete genomförs på skolan för att inkludera alla barn? 

−Hur arbetar ni på skolan för att motverka utanförskap? Utveckla gärna. 

−Finns det situationer där det kan vara särskilt svårt att inkludera alla barn? 

−Kan du berätta vilket arbete som genomförs i kommunen i stort för att motverka 

utanförskap? 

−På vilket sätt samtalar ni med barnen gällande utanförskap? 

−Använder du några metoder i arbetet för att motverka utanförskap bland barn? I så fall 

vilka metoder använder du? Skulle du kunna utveckla och förklara hur metoderna fungerar? 

−Har du deltagit i någon utbildning gällande utanförskap bland barn och unga? 

−Vad saknas, enligt dig, i arbetet med att motverka utanförskap bland barn? Vilka 

utmaningar finns? 

−Hur långt anser du att skolan du arbetar på har kommit i arbetet med att 

motverka utanförskap? 

 

Förbättringsåtgärder  

−Vilka förslag till förbättringsåtgärder i arbetet med utanförskap i skolan kan du se att det 

finns? 

−Tänk om du hade obegränsat med resurser, vad skulle du förbättra i arbetet för att 

motverka utanförskap?  

−Skulle du kunna göra något annorlunda för att upptäcka barn som upplever utanförskap i 

skolan? 
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−Vilka utmaningar kan du se i ditt arbete som kurator för att motverka utanförskap? 

−Om du fick tänka fritt, hur skulle skolmiljön vara för att alla barn skulle känna sig 

inkluderade?  

−Vad är det som behövs i arbetet för att motverka utanförskap bland barn, som inte finns 

idag? 

 

Avslutningsfråga 

Har du något du vill tillägga? 

 

Tack för oss:):) 
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BILAGA B. MISSIVBREV 

Hejsan! 

Vi är två studenter som studerar sjätte terminen på socionomprogrammet vid Mälardalens 

Högskola i Eskilstuna. Vi skriver vår C-uppsats inom ämnet utanförskap bland barn i låg- och 

mellanstadiet. Syftet med vår studie är att undersöka hur kuratorer arbetar med utanförskap 

bland barn i låg-och mellanstadieåldern. Studien genomförs kvalitativt genom intervjuer med 

kuratorer som arbetar med barn i denna åldersgrupp. Intervjutiden är beräknad till ungefär 

en timme per intervju. Intervjuerna är planerade i enlighet med forskningsetiska regler vilket 

innebär att deltagandet är frivilligt, du kan välja att avbryta om och när du själv vill, 

personuppgifterna är avidentifierade och inga obehöriga har tillgång till intervjumaterialet. 

Din kunskap och erfarenhet som kurator är värdefull för oss, och vi skulle verkligen 

uppskatta om du vill ta dig tid och ställa upp på en intervju inom ämnet.   

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar 

Karin Khoshed och Jilan Yousef 

 

Handledare: 

Osman Aytar
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