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och inte en del av problemet?
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Vad är segregation?

Viktigt att komma ihåg: Det handlar om minst två sidor!

Det handlar således inte bara om ”dom” …… utan också om oss!

problemet!

Vi är också en del av problemet ...................    och ”dom” en del i lösningen!

Och inte bara för att vi ska lösa     ..................... 

”what thoughtful rich people call the problem of poverty, thoughtful poor
people call with equal justice a problem of riches”.

(R.H Tawney)

”Segregation handlar om att människor från olika befolkningskategorier 
är separerade från varandra utifrån exempelvis socioekonomi.”
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Del av problemet: 
Meningssammanhang (kultur, 
ideologi, synsätt, teori, trend, diskurser osv)

Syn på kunskap, människa och samhälle

Problem-orienterat förhållningssätt

Del av problemet: 
Sociala strukturer
(förvaltningar, företag, organisationer osv)

Study finds 58% of London’s residents in poverty are living in 
working households compared with 28% two decades ago.

Från ”welfare” till ”workfare”

Finansdriven tillväxt ojämlikare välfärd
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Samhället – ett innanförskap 
med gränser som går i städerna

Nyliberal  
globalisering

U
tanförskap

Problem-orienterat förhållningssätt

Från ”welfare” till ”workfare”

Finansdriven tillväxt ojämlikare välfärd In
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Del av problemet: Aktörerna
Nyliberal  
globalisering

U
tanförskap

Det finns alltid ett handlingsutrymme

Vad utgår vi ifrån för frågor?

Dominerande fråga:
Hur ska vi få ”dom” att bli som vi? In
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Framgångsalternativ
 Den ursprungliga frågan

 Den nya frågan: Framgång – vad är det?
 Intervjuer med elever, lärare, rektorer 

och föräldrar på skolor runt om i Sverige
 Samarbete under ett år med elever och 

lärare på tre skolor i storstadsområdena
 Svar på frågan

 Resultatframgång, men andra än det som 
betygen mäter

 Processframgång

 Vad hände sen?

”Skolverket skall kartlägga och granska hur olika 
pedagogiska tillvägagångssätt används i undervisningen i 
skolor med elever med ett stort antal olika nationaliteter 
och språk samt sprida goda exempel på detta.”

Lilla Växthuset

Ronan O’Brien, 
DG Research

Samira Hack
Bledar Zuta
Hermodsdal, Malmö

Vad hände sen?

Forskningsprojekt om städer och social sammanhållning – konferens i Wien 2009
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Behovet av en ny fråga

 Skolintegrationsprojektet: 1998-99

 Intervjuer med 1.308 elever på tre grundskolor om bl a 
förtroende, kommunikation, makt, kultur, framtid

 Intervjuare: 24 arbetslösa ungdomar runt 22 år

 Finansiering: URBAN-programmet och Malmö stad

”Ammar växte upp i Malmö och
ville använda sina erfarenheter av
svensk demokrati för att bygga ett
demokratiskt Irak.” (P1 Konflikt)

2 maj 2015
Ammar svarade 

på en fråga
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1. Potential-orienterat förhållningssätt

2. Kunskapsallianser

3. ???

Key question: In the rapidly redrawn landscape of deprivation and inequalities across Europe, how 
might policymakers (at local, national and EU levels) be assisted in their objectives to tackle 
inequalities through learning from innovative strategies developed for and by young people?

Kunskapsutveckling i samarbeten mellan företrädare för olika slags 
erfarenheter och kunskaper, grundat på en genomtänkt kunskapssyn

Hur ska vi förtjäna vår 
plats i världen?

1. Potential-orienterat förhållningssätt

2. Kunskapsallianser

3. Kollektiv empowerment 86

12
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Forskning om segregationens orsaker
– unik samarbetsmöjlighet
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Kollektiv empowerment
– varför då då?

Jo, för annars kommer 
segregationen aldrig att brytas …

… och då kommer vi inte att 
kunna förtjäna vår plats i världen!


