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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur några pedagoger ser på begreppet utanförskap i 
förskolan, vilka metoder de använder sig av för att stärka barngruppen, samt hur de arbetar 
förebyggande mot utanförskap. Genom kvalitativa undersökningsmetoder såsom intervjuer 
och observationer har ett empiriskt underlag analyserats till ett resultat. I resultatet 
framkommer att begreppet utanförskap definieras olika beroende på vilket perspektiv det ses 
ifrån, det vill säga ett inre- eller yttre perspektiv. Utanförskap synliggörs främst när barn via 
kroppsspråk avvisar ett annat barn i lek och samspel. Vidare framkommer olika orsaker till 
varför ett barn kan hamna i ett utanförskap, dessa aspekter rör barns förståelse för sociala 
signaler, genustillhörighet, och språkliga kunskaper. Det används olika strategier i det 
förebyggande arbetet mot utanförskap, där grundverksamheten är mest central. Observation 
och kartläggning av verksamheten är även strategier pedagoger använder sig av i det 
förebyggande arbetet. Det råder olika uppfattningar om när en barngrupp är i behov av att 
stärkas. En handlingsplan arbetas fram när ett barn tydligt blir utsatt för diskriminering och 
kränkningar. Dock råder olika uppfattningar över var gränsen för utanförskap går.  
 
Nyckelord: Mobbning, exkludering, socialt samspel, förebyggande arbete, åtgärder 
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Inledning 
Vi har valt att inrikta vårt examensarbete på området utanförskap i förskolan. Förskolan är en 
plats där många personligheter möts under ett och samma tak. Under vår verksamhets 
förlagda utbildning och fältstudier uppmärksammades att det förekommer grupperingar bland 
barn, men också att de olika grupperingarna och sociala relationerna är komplexa och kan te 
sig på olika sätt. Exempelvis uppmärksammades barn som inte vill vara med-, kontra barn 
som inte får. I likhet med Thors (2007) skriftserie, anser vi att området utanförskap 
uppmärksammas alltmer i skolåldern. 
 
Förskollärarutbildningen framhäver pedagogers viktiga roll som barns ”stöttepelare” och 
deras uppdrag att främja barns lek och samspel. Vi upplever att ämnet utanförskap är 
svårtolkat och kanske därför sällan problematiseras eller diskuteras i förskolan. Begreppet kan 
ha olika innebörd för olika personer och att detta kan vara problematiskt ute i verksamheten 
bland pedagoger och barn.  Utanförskap i förskolan är viktigt att undersöka eftersom det idag 
läggs mycket fokus på det enskilda barnets utveckling i olika ämnesinriktningar. Jonsdottir 
(2012) menar att detta kan påverka samlärande och samspel negativt i en barngrupp. Barn 
som har begränsad social samvaro med kamrater kan i sin tur få problem med både sin 
utveckling och sitt mående (Asher & Renshaw, 1981). Vår erfarenhet av exkluderade barn på 
förskolan väckte nyfikenhet över hur pedagoger arbetar mot detta.  Inget barn ska behöva 
känna sig exkluderad eller utanför i den barngrupp hen befinner sig i.  
 
Vi vill samla in både erfarenhets- och forskningsbaserad kunskap, som vi hoppas även andra 
pedagoger inom yrket ska ha möjlighet att ta del av. Utanförskap är ett ständigt aktuellt och 
viktigt område som behöver talas om för att främja alla barns utveckling och mående.  
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Syfte och frågeställningar: 
Syftet med denna studie är att undersöka hur några pedagoger ser på begreppet utanförskap i 
förskolan, vilka metoder de använder sig av för att stärka barngruppen, samt hur de arbetar 
förebyggande mot utanförskap. 
 
- Hur definierar pedagogerna begreppet utanförskap? 
- Hur arbetar pedagogerna förebyggande mot utanförskap? 
- När anser pedagogerna att barngruppen är i behov av att stärkas? 
 
Begreppsdefinitioner 
I denna studie används begreppet exkludering synonymt med uteslutning, motsatsorden 
inneslutning och inkludering används också synonymt. Vi kallar även förskollärarna för 
intervjupersoner och respondenter synonymt.  
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Bakgrund   
 

I bakgrunden redovisas inledningsvis vad förskolans läroplan beskriver angående förskolans 
värdegrund och uppdrag. Vidare förklaras skolverkets allmänna råd rörande diskriminering 
och kränkandebehandling i skola och förskola. Därefter definieras olika begrepp som rör 
studien och viktiga aspekter att ta hänsyn till i det förebyggande arbetet mot utanförskap i 
förskolan. Slutligen förklaras vilka faktorer som avgör när barn befinner sig i ett utanförskap. 
 

Styrdokument 
I Förskolans läroplan förklaras under rubriken värdegrund och uppdrag, att förskolans 
grundläggande värden vilar på en demokratisk grund. Verksamheten ska gynna alla barns 
utveckling och den livslånga lusten till lärande.  De mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som samhället vilar på, är en viktig del i vad 
verksamheten ska förmedla och förankra.  Vidare understryks människolivets okränkbarhet, 
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och 
solidaritet för svaga och utsatta. Detta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med 
barnen. I förskolans värdegrund uttrycks det etiska förhållningssätt som ska forma 
verksamheten. Rättvisa, jämställdhet, omsorg om och hänsyn mot andra människor är delar av 
verksamheten som ska lyftas fram och synliggöras. 

Vidare beskrivs att vuxna är viktiga förebilder för barn i förskola. Deras förhållningssätt 
påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett 
demokratiskt samhälle.  Att förmedla grundläggande värden kräver att värderingar tolkas i 
den dagliga verksamheten (Skolverket, 2016). 

Tillsammans med Skolinspektionen, Diskrimineringsombudsmannen och Arbetsmiljöverket 
har Skolverket tagit fram Allmänna råd. De allmänna råden handlar om hur rektorer, 
förskolechefer och övrig personal bör arbeta för att metodiskt främja likabehandling i förskola 
och skola. De är framtagna för att stödja och styra arbetet med att främja barn och elevers lika 
rättigheter och möjligheter. De allmänna råden är även framtagna till att förstärka 
verksamhetens arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 
 
Vidare beskrivs i de allmänna råden att det främjande arbetet ska stärka positiva 
förutsättningar för likabehandling och minimera kränkningar som utgår från identifierade 
riskfaktorer. Det förebyggande arbetet ska anpassas efter barnen och elevernas ålder. Arbetet 
med att främja likabehandling och förebyggandet av trakasserier och kränkningar är en del av 
det systematiska kvalitetsarbetet som verksamheten präglas av. Därför är det viktigt att sätta 
upp utvärderingsbara mål för det främjande arbetet (Skolverket, 2014). 
 

Om ett barn eller en elev utsätts för trakasserier eller kränkande behandling måste 
åtgärder vidtas snabbt. Därför är det viktigt att rutinerna för hur personalen ska agera i 
sådana situationer är väl förankrade i verksamheten (Skolverket, 2014 s.36). 
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Definitioner 
 
Mobbning 
Den grundläggande definitionen av mobbning formulerades redan på 1980-talet (Olweus, 
2007). ”En elev blir mobbad när han eller hon upprepade gånger eller under en viss tid utsätts 
för negativa handlingar från en eller flera andra elever” (s. 57). Det är en negativ handling när 
någon medvetet tillfogar eller försöker tillfoga en annan person skada eller obehag. Mobbning 
beskrivs också som ett beteende som är relativt stabilt över tid. Det innebär att ”mobbare” och 
”mobboffer” sannolikt kommer fortsätta i samma roller om det inte görs systematiska 
ansträngningar att förhindra situationen (Olweus, 2007).  
 
Hjälporganisationen Friends (2014) använder begreppet mobbing då de beskriver hur barn i 
förskolan exkluderas eller hamnar utanför i en grupp. Konkret menar Friends (2014) att det 
kan handla om att barn får höra att de inte är bjuden på kalas, blir knuffade eller aldrig får 
vara med. De barn som utsätts för detta kallar den legitimerade psykologen Gunilla Guvå 
(2006)  för utanförbarn. Det är barn som av olika anledningar hamnat utanför i barngruppen. 
 
Uteslutningar 
Uteslutningar är en vanlig företeelse i barns lek och samspel (Öhman, 2009). Ibland får de 
yngre barnen möjlighet att leka med de äldre barnen, men ofta förekommer avvisning i 
situationer där yngre barn försöker få tillträde till de äldre barnens lek. Som motargument kan 
de få höra fraser såsom “du är för liten”. Påståenden som uttrycks i sådana typer av 
situationer, accepteras ofta av de barn som vill vara med i leken. Detta tyder på att barn är väl 
förtrogna med maktfördelningen utifrån ålder, något som är vanligt förekommande i 
förskolan. Löfdahl (2014) understryker att det finns en annan sida av lek, där obehag och 
ledsamheter kan uppstå när barn kämpar med att skaffa sig en position. “Lek är inte bara på 
skoj. Lek innehåller också uteslutningar och relationsskapande kulturer” (s. 27). 
 
Uteslutningar går därför inte enbart att förstå som en maktdemonstration eller som en form av 
kränkning. Istället kan det förstås som en strategi barn använder för att skydda en redan 
etablerad gemenskap, exempelvis en pågående lek. Då barn inkluderar andra barn, skapar de 
en tillhörighet som de sedan försvarar genom att utesluta andra (Öhman, 2009). 
 
Utanförskap 
Tellgren (2004) beskriver de barn som exkluderas ur gruppen som “outsiders”, ett begrepp 
som myntats av Goodwin (2002). Inom en grupp tillskrivs barnen olika roller som i sin tur 
leder till att hierarkier uppstår.  Hjälporganisationen Unicef (2016) definierar begreppet 
”socialt utanförskap” både utifrån ett globalt och samhällsmässigt perspektiv. Perspektivet 
utgår från föräldrarnas livssituation såsom fattigdom, resursbrister i hemmiljön eller dålig 
psykisk och fysisk hälsa. Utanförskap kan dock definieras olika beroende på vilket perspektiv 
det ses utifrån (Öhman, 2009). Det finns ett yttre och inre perspektiv, där det yttre är lättare att 
upptäcka.  Det yttre märks oftast av när ett barn anförtror sig till pedagogen och berättar om 
kompisens “utsatthet” eller märkbara tecken. Det inre perspektivet utgår ifrån individens 
känslor. Barnet upplever brist på tillhörighet, ensamhet eller känner sig utanför. 
Fortsättningsvis menar Öhman (2009) att det som är avgörande när det gäller att definiera 
utanförskap, är hur barnet själv upplever situationen.  
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Social exkludering och social samvaro 
Stensaasen och Sletta (2000)  använder uttrycket “social exkludering”. Social exkludering 
beskrivs som ett ihållande samspelsmönster, där en person under lång tid inte förmår eller får 
möjlighet till att samspela i en grupp. Författarna menar att social avvisning är smärtsam men 
att enskilda situationer ändå inte ska tolkas som social exkludering. Det är svårt att avgöra 
vart gränsen för social acceptans går, eftersom det inte handlar om något definitivt, utan 
snarare om olika gradskillnader. Det förklaras att en individ kan vara mer eller mindre 
inkluderad eller exkluderad i en grupp (Stensaasen & Sletta, 2000). 
 
Ytterhus (2003) beskriver “social samvaro”, vilket är ett begrepp som innefattar många olika 
betydelser. Främst handlar det om att fysiskt befinna sig på samma plats med andra, vilket 
varken är en tillräcklig eller nödvändig förutsättning för socialt samspel. Den sociala 
samvaron går även att tolka som att människor på samma plats delar varandras existens. Att 
vara “sams” handlar inte bara om det fysiska mötet, utan om att ha något gemensamt och dela 
någonting med någon. Barns sociala samvaro på förskolan är både påtvingad, spontan och 
planerad. Den sociala samvaron är påtvingad då barn möts fysiskt på förskolan eftersom 
föräldrarna valt det. På förskolan sker även spontan samvaro då det skapas nya bekantskaper, 
samt planerad samvaro genom till exempel grupperingar gjorda av pedagoger.  Dock kan alla 
former av social samvaro innehålla eller sakna socialt samspel, inkludering och exkludering 
(Ytterhus, 2003). 
 

Förebyggande arbete mot utanförskap  
Ledarskapets betydelse 

Pedagogers ledarskap är en central del i barns grupputveckling.  Det är viktigt att pedagogen 
anammar ledarskapet och vågar utöva det i barngruppen. En pedagogisk ledare kan arbeta för 
ett främjande av en positiv känsla i gruppen. För att åstadkomma detta behöver barngruppen 
analyseras.  En viktig förutsättning för att lyckas med enskilda individers utveckling och 
lärande är att arbeta gruppinriktat. Det går på så vis inte att tala om antingen individ- eller 
gruppinriktat arbetssätt, utan det bör ses som både och. Individen och gruppen hänger inte 
bara ihop utan de är direkt förutsatta av varandra. Om individen ska utvecklas i en grupp, 
krävs också att individen kommer till sin rätt i gruppen (Guvå, 2006). 
 
Granström (2007) beskriver den gruppsykologiska förklaringsmodellen, som visar olika 
orsaker till utanförskap och kränkningar, samt varför det uppstår. En orsak till att det uppstår 
kan vara brister i miljöns och omgivningens struktur. Detta handlar om hur samspelet mellan 
individer, grupper och aktiviteter organiseras. För att åtgärda sådana problem är det av stor 
vikt att identifiera vad i verksamhetens miljö eller i pedagogernas arbetssätt som ligger till 
grund för de problem som finns i barngruppen. 
Vidare lyfter Granström (2007) ledarskapets betydelse för ett förebyggande arbete. Pedagoger 
måste reflektera över vilken metod som är den bästa för att förhindra en oönskad situation. En 
metod som kan användas i det förebyggande arbetet mot utanförskap, handlar om att 
pedagoger får reflektera över olika orsakssamband, där orsakerna sedan kan mynna ut i olika 
strategier.  Det är viktigt att pedagogen reflekterar över hur olika situationer ska bemötas samt 
över vilka krav som ställs på pedagogers ledarskap.  Guvå (2006) menar att olika barn 
behöver bemötas med olika pedagogiska metoder. Som professionell pedagog klarar man sig 
inte med endast en metod, utan det behövs olika verktyg anpassade till olika tillfällen. 

I likhet med Guvå (2006) beskriver Pape (2002) komplexiteten i pedagogers ledarskap. 
Situationer där ett barn inte får vara med i leken eller exkluderas från sina kamrater, ställer 
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höga krav på pedagogers handlingsberedskap. Ofta kan tidspressen innebära att pedagogen 
väljer sämre lösningar eller kommer med sämre svar. Det pedagoger kan göra när ett barn 
kommer fram och vill delge sina tankar i en stressad situation, är att återkomma till barnet 
senare. Pedagogen kan därefter bemöta barnet på ett lugnare vis och med större respekt (Pape, 
2002). 
 
Barns trygghet 
För att skapa interaktion och lärsituationer barn emellan, är det en fördel att pedagoger och 
barn har en god relation och anknytning till varandra (Guvå, 2006). Även Stensaasen och 
Sletta (2002) menar att positiv utveckling och inlärning sker främst under trygga förhållanden, 
tillsammans med personer som visar acceptans utan krav på prestation. Det är under sådana 
situationer barn får störst chans till att våga öppna sig för andra och ge uttryck för sina 
problem. Detta ger även större chans till att barn ska våga öppna sig inför nya situationer.  
Lusten till nya upplevelser och initiativ förstärks när barnet uppmärksammas och bekräftas. 
Detta är en grundläggande del till utvecklandet av social kompetens, vilket barn i stigande 
ålder vill pröva ihop med andra barn (Ihrskog, 2006).  

Empati och inlevelseförmåga 
Barns empati och inlevelseförmåga är en viktig del i den sociala samvaron med andra barn. 
Bland olika individer är inlevelseförmågan mer eller mindre utvecklad och utgår enligt 
forskning inte från ålder eller mognad, utan ses istället som något medfött. Själva 
motivationen till att uppträda empatiskt förstärks då en person får positiv respons genom sina 
handlingar, något som tyvärr allt för sällan ges. För att odla barns förmåga till empati, menar 
Pape (2002) att man måste utgå från barnens värld. 
 
Fortsättningsvis beskrivs att barn har olika förutsättningar till att dra till sig positiv 
uppmärksamhet och göra andra barn intresserade. De barn som har svårt att marknadsföra sig 
och behöver hjälp att komma in i samspel med gruppen, behöver stöd från pedagogen. För att 
stötta barn som har svårt att göra sig synliga för resten av barngruppen kan pedagogen prova 
att rikta sin uppmärksamhet till just den individen. När uppmärksamheten riktas mot barnet 
och de erfarenheter denne bär på, bidrar det till att gruppen får upp ögonen för individen. 
 
För att utveckla strategin kan pedagogen med fördel involvera föräldrarna till barnet. 
Föräldrarna uppmanas att informera pedagogen om barnets livsvärld utanför förskolan. Det 
kan handla om att berätta något spännande eller roligt som barnet gjort den senaste tiden, 
detta kan underlätta arbetet med att uppmärksamma de barn som har sämre förutsättningar att 
synliggöra sig i barngruppen (Pape, 2002). 
 
Kärnbarn och utanförbarn 
Att analysera och känna av barngruppen är en central del av pedagogers uppdrag (Guvå, 
2006). Ganska snabbt kan en pedagog känna av vilka barn som är mer eller mindre aktiva i 
sitt kontaktsökande. De barn som ofta tar kontakt med andra barn och pedagoger, eller 
kommunicerar i större utsträckning, definieras som ”kärnbarn”.  Dessa barn får pedagogen 
snabbt en god anknytning till och hamnar sällan i konflikter. 
 
Vidare beskrivs kärnbarnen som de barn pedagogen snabbt får ett bra samarbete med. De 
förstår och accepterar, läser av och är medverkande i det sociala samspelet. Ur barngruppens 
perspektiv utgör dessa kärnbarn en positiv och konstruktiv kraft under förutsättning att 
pedagogen finns till hands. Som pedagog finns därför skäl att försöka identifiera och urskilja 
barnens olika roller i gruppen. Om pedagogen inte ser barnens olika roller och arbetar utifrån 
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detta finns risk att gruppen inte blir en kärna i sig (Guvå, 2006).  Vidare beskriver Guvå 
(2006) att det finns risk att kärnbarnen därför tonas ner och försvinner i mängden, hamnar i 
glömskan, eller bildar en egen separat grupp på förskolan. Pedagogens uppgift handlar därför 
om att ta till vara på kärnbarnen som inflytelserika centralgestalter i gruppen. 

De barn som definieras som utanförbarn är dem som kan vara svårare att bemöta. Dessa barn 
kan skapa situationer som anses svårare att hantera (Guvå, 2006). Dessa barn ska givetvis tas 
hänsyn och ges stöd till. Dock poängteras att det främst är gruppdynamiken som ska ses över 
och beaktas, just för att det är det viktigaste stödet för barnets utveckling. Gruppens 
uppbyggnad är alltså det som främst bör prioriteras. 
 
Avgörande faktorer för utanförskap 
Uteslutningar och utanförskap kan vara svåra för pedagogen att upptäcka, kanske främst på 
grund av att det ofta förekommer när vuxna inte är närvarande (Öhman, 2009). Det kan också 
handla om att pedagogerna blundar för problemen eftersom det är svårt att reda ut, eller att 
pedagogerna inte vill se det som förekommer. Ett hjälpmedel för att pedagogen ska kunna 
uppfatta hur det står till med barnens samspel, är att granska vad barnen gör och hur de har det 
tillsammans (Öhman, 2009). 

Vidare beskriver Öhman (2009) det svåra ansvaret pedagogen har när hen ska skilja mellan de 
normalt förekommande ”dissningarna” och när uteslutningar övergår till kränkningar. 
Stensaasen och Sletta (2000) beskriver som tidigare nämnts, social exkludering som ett 
ihållande samspelsmönster, där en person under lång tid inte förmår eller får möjlighet till att 
samspela i en grupp. Författarna menar att enskilda situationer inte ska tolkas som social 
exkludering och att det är svårt att avgöra vart gränsen för social acceptans går. 

Enligt Pape (2002) bildas snabbt en hierarki i gruppen. Den roll ett barn får, är ofta 
sammankopplat med tidigare erfarenheter och personliga förutsättningar. I förskolan är det 
ofta de barn som har ett jämt, gott humör som väljs som lekkamrater. Detta är även någonting 
Guvå (2006) framhåller. Pape (2002) menar att de barn som har tendens att hamna i konflikter 
eller ofta vill bestämma, sällan väljs som lekkamrat. 

Normers påverkan 
Något som finns djupt förankrat inom alla grupper är normer. Generellt finns två typer av 
normer som påverkar en grupp. Den ena kallas ”normativ social påverkan” och den andra 
kallas ”informativ social påverkan”. Den normativa påverkan handlar om att varje individ har 
en inre önskan att bli accepterad i gruppen. Därför påverkas individen av de normer som 
gäller just där och då. Den informativa påverkan utgörs av behovet att göra rätt. Denna 
påverkan gör sig synlig då en individ känner osäkerhet, till exempel som nyanställd på en 
arbetsplats. Individen vill ta in så mycket information som möjligt från omgivningen för att 
sedan kunna handla på ett vis som anses rätt i just den gruppen.  Att påverkas av normer av 
det här slaget kan leda till att man agerar mot sin egentliga vilja och mot sina värderingar. 
Samtidigt skulle vardagen inte fungera utan dem eftersom alla beslut skulle bli tidsödande för 
individen att ta ställning till (Stensaasen och Sletta, 2000). 

Wrethander (2007) beskriver i likhet med Stensaasen och Sletta (2000) hur normer kan 
påverka det komplexa relationsskapande barn konstruerar tillsammans. Olika individer i en 
grupp bygger tillsammans upp en egen kultur som råder inom gruppen. Den kultur som 
byggts upp innefattar både normer och osynliga regler, vilka sätter upp ramar för hur 
individen förväntas bete sig. Om ett barn i en barngrupp bryter mot dessa normer och 
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förväntningar finns risk att det uppstår konflikter eller att individen i fråga blir utesluten 
(Stensaasen och Sletta, 2000). 

Metod 
 
I detta avsnitt presenteras de metoder som utgjort basen i vårt arbete.  Här presenteras även 
den undersökningsgrupp som valts, samt de etiska överväganden som tagits hänsyn till. 
Därefter presenteras genomförandet av studien och slutligen diskuteras och problematiseras 
valet av metod. 

Metodval 
Syftet med denna studie är att undersöka hur några pedagoger ser på begreppet utanförskap i 
förskolan, vilka metoder de använder sig av för att stärka barngruppen, samt hur de arbetar 
förebyggande mot utanförskap. Vi har valt att undersöka detta med hjälp av kvalitativa 
undersökningsmetoder med fokus på intervju och observation. Holme och Solvang (1997) 
menar att en kvalitativ metod visar en helhetsbild, vilket ger forskaren möjlighet att få en 
ökad förståelse för sociala processer och sammanhang. 
 

Intervju 
Kvalitativ intervju som metod valdes för att ta del av pedagogernas kunskap och erfarenheter 
kring området. Den kvalitativa forskningsintervjun utgår från respondentens synvinkel. 
Samtalet utgår från en kunskapsförmedlande form där interaktionen mellan forskaren och 
respondenten är central. Forskaren presenterar syftet med intervjun och följer kritiskt 
respondentens svar vidare i bearbetning och analys av svaren (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Med intervju som metod hoppas vi få ta del av pedagogers tankar på ett djupgående plan samt 
även ta del av deras livsvärld, det vill säga hur de upplever eller tänker kring ämnet. Vi är 
medvetna om hur både vår roll som intervjuare och förskollärarens roll som respondent kan 
påverka hur intervjun formas. Kvale och Brinkman (2014) menar att respondentens svar kan 
påverkas av intervjuarens sätt att ställa frågor. 

Observation 
Franzén (2014) beskriver observation som en lärorik och intressant metod som används för 
datainsamling. Observationerna används för att få närmare förståelse av olika fenomen, till 
exempel i förskolan. Det finns dock olika typer av observationer, deltagande och icke-
deltagande observation. Genom en icke deltagande observation påverkas inte situationen på 
samma vis som vid en deltagande observation, som egentligen går ut på att observera under 
täckmantel och under längre tid. Observationer kan även vara strukturerade eller 
ostrukturerade. Väljer forskaren en strukturerad observation har denne redan i förväg 
definierat kategorier som ska studeras och bockas av. Väljer forskaren en ostrukturerad 
observation antecknas allt som kan vara relevant med koppling till intresseområdet utan 
förberedelse (Franzén, 2014). 
 
Vi har valt att använda oss av en icke-deltagande, strukturerad observationsmall (se bilaga 2). 
Med observationer vill vi se samband och få en djupare förståelse kring hur pedagoger arbetar 
i praktiken, som komplettering till intervjun. Kvale (1997) menar att observationer ger 
bredare möjlighet till att tillägna sig större kunskap om en persons förhållningssätt. De 
situationer som valdes för observation var pedagogers ledarskap och förhållningssätt i 
samspel med barn utom - och inomhus.  
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Urval och undersökningsgrupp 
De platser som undersöktes för observationer och intervjuer, är förskolor i en kommun i norra 
Sverige. Vi har valt att genomföra intervjuer med tre förskollärare, varav två vid samma 
tillfälle, samt observera på fyra olika avdelningar. Förskolorna kontaktades i olika områden, 
eftersom många förskolor kan tänkas inspirera varandra inom ett gemensamt område. Vårt 
syfte med arbetet handlar om att undersöka hur några pedagoger ser på begreppet utanförskap 
i förskolan, vilka metoder de använder sig av för att stärka barngruppen, samt hur de arbetar 
förebyggande mot utanförskap. Vi vill därför få med så många olika tankar i vår studie som 
möjligt. 
 

Etik 
När man som student genomför ett examensarbete är det av stor vikt att känna till vilka 
forskningsetiska principer och regler som gäller. Sammanfattningsvis handlar de etiska 
principerna om vad forskare ska göra före, under och efter genomförandet (Löfdahl, 2014). 
De viktiga principer vi tagit hänsyn till vid genomförandet är bland annat; Information och 
samtyckeskrav, konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet informerades till förskollärarna, där deltagare i 
en undersökning själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Pedagogerna på förskolorna 
informerades om att examensarbetet skrivs på högskolenivå. Därefter presenterades syftet 
med examensarbetet. Vidare tillfrågades pedagogerna om de ville ställa upp för intervju och 
observation (där vidare förklaring givits). Slutligen förklarades konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet där ett förtydligande om att allt insamlat material kommer att behandlas 
konfidentiellt och endast i denna studie. Namn eller andra uppgifter lämnas inte ut om de 
berörda, eftersom det strider mot offentlighet och sekretess regler. Det material som samlats 
in raderas efter examensarbetet är färdigställt. 

Genomförande 
Vi var noga med att syftet skulle formuleras så att det inte kunde tolkas fel. Därför 
formulerades syftet och frågeställningarna så tydligt och konkret som möjligt, samt försäkrade 
oss om att det var undersökningsbart. Informanterna fick en kort muntlig information via 
telefon angående examensarbetet, samt våra skyldigheter till dem och deras rättigheter under 
processen. Vi skickade även en kort skriftlig informationsblankett (se bilaga 3) med 
intervjufrågorna via mail (se bilaga 1). Detta eftersom det kan tänkas svårt att ta in 
informationen via telefon och för att det ska bli så tydligt som möjligt för deltagarna att 
studien är frivillig. 
 
Innan intervjuerna samtalade vi med respondenterna om intervjufrågorna.  Alvesson (2011) 
beskriver att intervjuforskaren kan “värma upp” samtalet genom att ställa neutrala frågor. 
Detta i mening att skapa ett förtroende och kontaktskapande mellan intervjuaren och 
respondenten. Vi började med att fråga om något var oklart eller kändes svårt. Därefter 
poängterades att intervjun skulle spelas in och transkriberas med hjälp av ljudinspelning, 
eftersom det skulle bli lättare att koncentrera sig på svaren. Ljudinspelningarna blev ett sätt att 
dokumentera intervjun för att därefter transkribera den insamlade empirin.  Intervjuerna 
transkriberades och dokumentet blev ett underlag till resultatet som utgör stor del av denna 
studie. 
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Observationerna skulle ske på förmiddagen under både styrd, och fri lek. Vi hade även 
informerat att vi ville observera hur pedagoger arbetar inkluderande i barngruppen. Efter 
observationerna jämfördes det som framkommit på de olika avdelningarna. Jämförelserna 
tolkades sedan till ett resultat.  
 

Metodanalys 
När det gäller intervju som metod så blev intervjupersonernas svar över förväntan och väldigt 
givande. Något som gjorde oss osäkra var om de verkligen hade förstått vårt huvudsakliga 
syfte och våra frågeställningar. Respondenterna vid det första tillfället hade förberett sig väl, 
vilket märktes tydligt. Respondenten under sista intervjun hade inte förberett sig, vilket inte 
hade någon betydelse. Svaren gav oss bredare förståelse för det valda området. Det var svårt 
att improvisera följdfrågor under intervjuerna, eftersom vi försökte vara så närvarande som 
möjligt. Detta gjorde att vi som intervjuare kände oss lite pressade och att att öppna och 
vägledande frågor ibland glömdes bort. Kvale och Brinkman (2014) beskriver hur vissa frågor 
kan påverka de svar som framkommer. 
 
Observation som metod var både roligt och givande i den aspekten att vi kunde delta i 
pedagogers vardag. För oss var det givande att få en inblick i hur pedagoger anammar sitt 
ledarskap i praktiken. En svårighet var att strikt förhålla sig till en icke- deltagare observation 
väl på plats. Det kom fram barn som var nyfikna och bjöd in oss till lek vilket gjorde det svårt 
att kalla observationen för icke- deltagande. Vi utgick efter Franzéns (2014) beskrivning av 
icke-deltagande observation, då observationerna planerades. På plats blev vårt förhållningssätt 
mer likt Roos (2014) beskrivning av deltagande observation.  Roos (2014) beskriver 
minietnografiska studier som en typ av förhållningssätt istället för bara en metod. För att 
forskaren ska få en tydlig helhetsbild krävs att forskaren förhåller sig till de inblandade. En 
grundläggande del i detta är att forskaren deltar i observationerna.  
 
Vidare beskriver författaren att en etnografisk studie bör ske under en längre tidsperiod men 
att det går att göra en komprimerad observation under en kort period. Vi kan se en tydlig 
koppling till Roos (2014) tankar om deltagande observation. Vårt förhållningssätt ändrades 
och observationerna som gjordes kan därför förklaras som både icke- deltagande och 
deltagande.  Det hade dock inte en större betydelse för kvaliteten på vårt resultat. Vi fick en 
bra inblick i verksamheterna och pedagogernas ledarskap. En kritik till denna typ av metod är 
att den är ganska situationsbunden. Eftersom observationerna endast fångade korta stunder på 
olika avdelningar går inte att dra större slutsatser om hur pedagogerna arbetar i sin helhet. 
Hade det varit en större studie menar vi att observationerna kunde bli mer ingående, exakta 
och inte bara axplock ur en särskild tidpunkt på de olika förskolorna.  
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Resultat  

 
I detta avsnitt redovisas empirin från de kvalitativa intervjuerna och observationerna. Vi 
benämner de förskollärare vi intervjuat som pedagog 1, pedagog 2 och pedagog 3- förkortat 
P1, P2 och P3. Resultatet börjar med den insamlade empirin från intervjuerna och är 
uppdelade efter frågeställningarna. Därefter framförs resultatet på de fyra avdelningar som 
observationerna ägt rum på. Slutligen ges en sammanfattning av resultaten. 

Pedagogers definition av begreppet 
 
De pedagoger som medverkat i studien är relativt eniga om definitionen av “utanförskap”. 
Samtliga menar att utanförskap handlar om att barn av olika anledningar inte får vara med. 
Såhär beskrivs det: 

Jag tänker att man kan se det genom att barnet inte kommer in i leken, men ibland kan det vara 
valt, en del barn har som ett behov av att leka i fred (P1). 
 
Jag tänker som dig (P1), att man helt enkelt inte känner någon tillhörighet. Antingen att man 
inte får en tillhörighet eller känner en tillhörighet. Att barnet tänker att hon eller han får vara 
med, men inte känner detsamma själv. Det kan vara en känsla och ett konstaterande från dem 
andra barnen (p2).  
 
Alltså rent spontant är ju ett utanförskap att man inte får vara med på något vis (P3).  
 

Ett barn som inte känner en tillhörighet i gruppen känner sig otrygg och har svårare att hitta 
sin plats i gruppen. Barn exkluderar eller avvisar andra barn genom att ignorera, vända sig om 
eller ge blickar. Samtliga pedagoger menar att utanförskap kan tolkas både emotionellt, 
psykiskt och fysiskt.  Kroppsspråket blir därför ett redskap för barnen och ett sätt att 
kommunicera till andra ifall de får vara med eller inte. P3 förklarar att barn kan använda sitt 
kroppsspråk på ett ”sofistikerat” vis, det vill säga att barn avvisar eller exkluderar andra på ett 
diskret sätt, vilket kan göra det svårt för pedagoger att bli medvetna om problemet. 

 
För en del är ju väldigt sofistikerade och det syns nästan inte alls. Det är bara en liten blick 
eller gest. Men fysiskt är det ju väldigt lätt att se, barnet motar någon eller vänder ryggen till 
(P3). 

Olika orsaker till utanförskap 
Det råder olika erfarenheter gällande utanförskap i förskolan. P1 och P2 har erfarenhet av 
ett gruppinriktat arbetssätt med barnen på grund av att en del barn haft svårigheter att komma 
in i gruppen. P3 har inte varit med om specifika fall, där ett barn varit direkt utsatt på en 
djupare nivå. Däremot beskriver pedagogen att hen har erfarenhet av att stötta barn som haft 
svårt att hitta lekkamrater. 

Vidare beskriver intervjupersonerna tänkbara orsaker till att ett barn kan känna och uppleva 
utanförskap. Bland annat framgår att barns ålder kan skapa en hierarki i barngruppen, där 
själva åldern blir avgörande för om barnen får tillträde till leken eller inte. 
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Sociala signaler och lekregler 
Därefter förklaras sociala signaler och lekregler som aspekter där utanförskap kan uppstå. P1 
och P2, beskriver barns olika förutsättningar att kunna kommunicera med andra. Barn som 
inte förstår sig på sociala signaler blir ofta missförstådda. De menar att vissa barn har mer 
eller mindre lätt för att integreras i grupp. En del barn förstår inte lekregler vilket kan skapa 
osämja i gruppen. Pedagogerna lyfter därför anledningen till varför det är så viktigt att 
reflektera i arbetslaget, där reflektion kring den sortens utmaning kan tacklas och bearbetas. 
Pedagogerna förklarar vidare att utanförskap även kan bero på att vissa barn har svårare att 
anpassa sig efter lek- och lärmiljön. En konsekvens av detta kan innebära att barnet hamnar 
utanför. Det är arbetslagets uppgift att se till att barnens lek och arbetsmiljö är väl anpassad 
för alla barn. 

Då måste vi fundera hur vi utformat miljön, så barnen överhuvudtaget kan vistas i rummen. 
Man måste tänka igenom lekmiljön så den är anpassad för alla barn. Litegrann så…(P2). 

 
Genus 
Ytterligare en anledning till varför vissa barn hamnar i ett utanförskap kan vara frågor som 
har med genus att göra. Respondenterna menar att uteslutning i barngruppen ibland kan bero 
på könstillhörighet. Leksaker med starkt könskodad stämpel hindrar barn från att få tillträde 
till vissa typer av lekar. Barnen tänker att de inte kan, eller får leka med leksaker som är starkt 
könskodade. Det förklaras därefter att för få leksaker kan leda till att gemenskapen i 
barngruppen minskar och att pojkar exempelvis har mer leksaker än flickor. Detta medför att 
flickor per automatik, har lättare att känna ett utanförskap. För att få bukt med problemet har 
pedagogerna använt sig av intervjuer och observationer med barnen. Genom att använda dessa 
metoder får de bättre inblick i och förståelse för hur barn tänker kring sin situation på 
förskolan. Det kan handla om vem de tycker om att leka med eller vem de saknar att leka 
med. 

Men också sen diskriminering… Tänker jag också att den kan handla om att man inte få vara 
med på grund av kön, man vill leka med barbiedockorna men man kan inte det på grund av att 
man kanske är en pojke. Att det även finns en sådan känsla hos barn. Ehm... Och det kan ju 
också vara en typ av utanförskap (P2). 

 

Språket 
P1 berättar att språket har en stor roll i barns kontaktsökande och relationsskapande. Ett 
utanförskap kan uppstå om ett barn inte har utvecklat eller kan bemästra sitt språk så att andra 
kan förstå. P2 fyller i, och berättar att brister i språket kan bidra till att barnet inte hänger med 
på samma sätt som de andra barnen. Därför måste pedagoger vara väldigt observanta och se 
till att barnet får den hjälp som behövs. En strategi kan vara att kontakta en specialpedagog 
eller språkteamet för att få hjälp. 

Specialpedagogiska insatser menar P2, kan handla om att se över miljön och pedagogers 
förhållningssätt, exempelvis genom att tydliggöra situationer och benämna föremål. Genom 
att pedagogerna ger barnet förtydliganden förstår de vad som förväntas av dem vilket i sin tur 
skapar trygghet. Samtliga respondenter menar att trygghet är viktigt vid inskolning och att de 
måste ge barnet vissa verktyg för barnets trivsel. Dessa strategier kan till exempel innefatta 
fasta bordsplaceringar, TAKK-tecken och bildstöd. Så här reflekterar P1 kring inskolning: 

Det märker vi ju nu när vi skolar in ett barn, då handlar det om att dem inte ska hamna utanför, 
för dem är ju utanför innan dem är med i gruppen. Då jobbar vi in dem i gruppen och då gäller 
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det liksom först och främst att känna till vad som förväntas av mig i situationer och göra den 
så tydlig som möjligt med hjälp av bilder, fasta platser, bildstöd och takk-tecken. Så barnet 
kanske inte är moget att ta social kontakt förrän denne är trygg i verksamheten.  
 
 

Pedagogerna är överens om att det är viktigt att arbetslaget reflekterar kring sitt 
förhållningssätt. Det anses vara viktigt vid främjandet av barns grundtrygghet.  När ett barn 
inskolas handlar det först och främst om att barnet ska känna sig trygg med pedagogerna och 
de rutiner som finns på förskolan. Detta ska göras innan andra mål blandas in. Pedagogerna 
menar att barn inte är kapabla till socialt samspel förrän de känner trygghet i verksamheten. 

Sammanfattning 
Utanförskap kan uppstå främst i leken, att barn inte får eller känner en tillhörighet. I sin tur 
kan det leda till att barnet känner en osäkerhet och inte blir trygg i verksamheten. Det 
framkommer att det finns olika anledningar till varför ett utanförskap kan uppstå. Dessa 
anledningar är ålder, barns förmågor att förstå sociala signaler och lekregler, genustillhörighet 
och språket är de främst är utmärkande. Ur dessa aspekter förklaras olika strategier 
förskollärare använder sig av för att skapa en trygghet hos barnen. Dessa strategier kan vara 
reflektion i arbetslaget, intervju och observation, stöttning, användning av TAKK-tecken och 
bildstöd, samt arbeta med språk. Slutligen reflekteras om pedagogers förhållningssätt som en 
viktig del ett främjande arbete. 

 
Hur arbetar pedagogerna förebyggande mot utanförskap? 
 
Grundverksamheten 
P2 beskriver att det förebyggande arbetet mot utanförskap i förskolan är A och O, och att det 
innefattar gruppstärkande aktiviteter. Har arbetslaget arbetat aktivt med det förebyggande 
arbetet så behöver man enligt respondenten inte släcka så många bränder. Detta berättar även 
P3 om, när hen belyser vikten av att ge barnen en god grundtrygghet. Med det menar hen att 
ett aktivt arbete ska ske, med målet att alla barn ska ha en bra magkänsla då de kommer till 
förskolan. Detta görs exempelvis genom att förmedla till barnen om individers olikheter och 
när ett nytt barn tillkommer, så bör man acceptera denne för den individ den är. 

P1 menar att grundverksamheten i första hand bör ses över, att barnen vet vad som förväntas 
göra under olika moment under dagen. P2 fyller i, och menar att ett viktigt arbete som görs för 
att motverka utanförskap på förskolan inte enbart handlar om att de har arbetat fram en plan 
mot diskriminering och kränkandebehandling. Arbetet måste också vara ett levande arbete, 
det vill säga att själva planen blir till verklighet genom aktivt arbete. 

Pedagogiska metoder 
Husmodellen beskrivs som en metod där arbetslaget på förskolan genomför intervjuer med 
barnen.  Konkret förklarar P2 att bilder på glada och ledsna gubbar satts upp på olika platser i 
förskolan, som de sedan utgått ifrån i samtal med barnen. På det viset kunde pedagogerna 
kartlägga på vilka platser barnen kände sig otrygga eller trygga, vilket sedan blev 
utgångspunkt för hur de arbetade med att förebygga problemen. 

Det framkom till exempel att vissa barn känt sig otrygga vid vinbärsbuskarna utomhus, men 
också vid cykelförrådet ute, så berättade vissa barn för oss att de största och bästa barnen alltid 
får gå in först när de skulle välja cykel (P2). 
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Fortsättningsvis förklarar P2 att det är ett problem som de aldrig skulle lagt märke till, om det 
levande arbetet med husmodellen inte hade ägt rum. Utifrån den information som barnen 
själva delat med sig av, kunde de sedan gå vidare för att arbeta fram olika åtgärder mot 
problemen. Att arbeta med barnintervjuer används även av förskolan där P3 arbetar. 
Intervjuerna som används på hens förskola, innehåller precis som ovanstående; glada eller 
ledsna gubbar med tillhörande påståenden. Informanten menar att intervjuer används bland 
annat då ett nytt barn ska inskolas, men att det är svårt då barnet som ska inskolas är yngre än 
tre år. Detta på grund av att det kan vara svårt att rita till exempel en glad gubbe. Informanten 
beskriver att de yngsta barnen kan ta hjälp att fylla i de olika frågorna av föräldrar. P3 påpekar 
dock att intervjuer bara är en liten del utav det arbete som görs för att förebygga utanförskap 
på förskolan, och att det är något man arbetar med i alla de vardagliga situationerna där barn 
utsätts för socialt samspel, till exempel i hallen, i toakön eller då det är dags att hämta mat. 
Det kan handla om något så enkelt som att sitta ned och leka med en kompis. 

En annan metod som användes flitigt kallar P1 och P2 för hammaren och solen, vilket är ett 
slags verktyg de använder sig av för att barnen på ett enkelt vis ska få chans att samtala om 
sina känslor. I olika rum finns en sol och en hammare uppsatta, vilka symboliserar det som 
gör ont och det som får en att bli glad. Respondenterna beskriver att de varit tydliga med att 
dessa tillstånd inte bara handlar om något fysiskt, utan att det även inbegriper den inre känslan 
som uppstår då ett barn blir kränkt.  Pedagogerna menar att hammaren och solen fokuserar på 
handlingar, och inte på hur barnet är som person.  Metoden fokuserar istället på vad ett barn 
konkret kan göra för att en kamrat ska bli glad, och vad ett barn inte bör göra, då andra kan bli 
ledsna eller göra sig illa. 

Det där använder vi nästan hela tiden och det är ett sätt att hjälpa barnen. När ett barn tar 
leksaken av ett annat barn kan vi påminna varandra om hammaren och det ger en 
handlingsväg. Det är ett bra förebyggande arbete (P2). 

Vårdnadshavares delaktighet 
Vårdnadshavares engagemang och delaktighet är en viktig del i förskolans förebyggande 
arbete mot utanförskap och kränkningar. P1 berättar att föräldrarna får chans att ta del av 
verksamheten genom sociala medier som Instagram, där bilder läggs ut på vad som gjorts 
under dagen. Även på föräldramöten tas ämnen som likabehandlingsplanen upp. Mycket 
information utbyts i de möten som sker dagligen med vårdnadshavarna.  

I de dagliga samtalen har det exempelvis framkommit att vårdnadshavare öppnat sig och 
berättat att de upplever att deras barn är utanför i barngruppen, något som P1 menar är positivt 
i sig. Det betyder att föräldrarna känner att de har förtroende och kan föra en sådan dialog 
med pedagogerna. 

Vi hade nyligen en förälder som kom och berättade att dennes barn kände sig utanför och vi 
trodde att allt var frid och fröjd. Barnet upplevde utanförskap i ett visst rum här på förskolan. 
Det tyckte vi var bra att vi fick veta, för nu kan vi observera vad som sker och börja förstå 
(P1). 

P1 menar att dialoger av det här slaget både gynnar föräldrar och pedagoger, dels för att 
föräldrarnas oro kan mildras i samtal med en pedagog och dels för att främja likabehandling 
samt arbeta förebyggande mot utanförskap. Det blir enklare att få inblick i, och förstå den 
situation barnet befinner sig i. P3 beskriver i likhet med ovanstående att föräldrarnas roll i 
arbetet är viktigt. Ett barn skapar sig en roll tillsammans med sin förälder och en annan 
i barngruppen. Det är därför viktigt att lära känna barnen i båda situationerna för att få så bra 
bild av individen som möjligt. Detta är något som är särskilt viktigt vid inskolningen. 
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Sammanfattning 
Pedagoger använder olika strategier i det förebyggande arbetet mot utanförskap. Att se över 
sin grundverksamhet är mest central för att arbeta in barnet i barngruppen. Konkret kan det 
innebära gruppstärkande aktiviteter och ett aktivt arbete med planen mot diskriminering och 
kränkande behandling. Husmodellen är en metod som används för att uppfatta och synliggöra 
barns missnöje, oro eller känslor. Husmodellen används genom intervjuer, där barnet är i 
fokus. Intervjuerna leder till en kartläggning där pedagogerna kan arbeta fram åtgärder för 
problemen. En annan metod som pedagogerna använder tillsammans med barnen är 
hammaren och solen. Det är en strategi som fokuserar på handlingar och dess konsekvenser. 
Slutligen förklaras vårdnadshavarnas viktiga roll i det förebyggande arbetet. Tillsammans 
med vårdnadshavarna kan arbetslaget arbeta förebyggande på olika sätt. Delaktighet via 
Instagram, föräldramöten och de dagliga samtalen är strategier som pedagoger använder sig 
av.   

 

När anser pedagogerna att barngruppen är i behov av att stärkas? 
 
Det råder olika åsikter när det gäller var gränsen för utanförskap går och vad som då behöver 
göras. Samtliga pedagoger menar att en insats måste ske när det blir tydligt att barn 
exkluderar andra barn till lek. P1 lyfter att när barn tydligt exkluderar andra ur leken, måste 
den utvecklas så fler barn får tillträde till den. 

Den här frågan tycker jag är ganska svår. Men jag tänker så att ibland kan det vara så att det 
till exempel är två barn som verkar älska att leka tillsammans, de kanske inte släpper in någon 
mer i leken. Det kanske står ett tredje eller fjärde barn som vill vara med, då känner jag att det 
är svårt att låta bli att lägga mig i (P1). 

 
Vi får ju hoppas att det aldrig går så långt att ett barn hamnar utanför och att det leder till en 
handlingsplan. Att det rent spårar in på mobbning och att det framkommer att det pågått länge, 
det vore fruktansvärt! (p2). 
 
 

Det är enligt P3 av stor vikt att vara med i barnets situation om det skulle framkomma att 
barnet befann sig i ett utanförskap. Vidare beskrivs att det är svårt att vara överallt på 
förskolan, men om misstanke finns att ett barn blir utsatt måste pedagogen finnas nära och 
observera det som sker. Det kan handla om att låta dörrar vara öppna eller att ha öronen med 
sig. Pedagogen beskriver en komplexitet i sådana situationer eftersom tilliten till barnen 
samtidigt kan sättas på spel. Dock understryker respondenten att det ändå är barnets trygghet 
som kommer i första hand. 
 
”Hoppas att det aldrig händer för då har vi ju misslyckats” (P3).  Skulle det framkomma att ett barn 
befann sig i ett utanförskap i barngruppen, menar P3 att arbetslaget misslyckats med sitt 
uppdrag. Detta eftersom barnet då måste varit utsatt under en längre period utan att 
pedagogerna på förskolan märkt något. Intervjupersonen menar vidare att själva anledningen 
till att barnet hamnat utanför bör undersökas och att ett arbete med resten av barngruppen ska 
inledas. Arbetet lägger då fokus på delaktighet och respekt för andra, men även respekt för 
den egna kroppen och de egna känslorna. Arbetslaget måste informera barnen om detta och 
poängtera att ett nej är ett nej. Det måste också bli tydligt för barnen att detta inte handlar om 
att alltid få sin vilja fram, utan snarare att allas ord är lika mycket värda. Enligt P3, är det 
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arbetet svårt att utföra i praktiken, men det viktigaste är att arbetslagen har en gemensam 
grundtanke. Vidare understryks att arbetets upplägg måste anpassas efter barngruppens behov.   

P2 beskriver att de tidigare haft problem med att skapa trygghet i en orolig äldregrupp på 
förskolan. Arbetslaget började då reflektera kring hur de skulle lösa problemet och kom fram 
till att använda barnens intresse som grund i arbetet. I deras fall blev det Labyrint, ett populärt 
barnprogram som fokus lades på. P2 beskriver att det är av stor vikt att barngruppen har en 
gemensam referensram att utgå ifrån i sitt samspel när barngruppen är orolig. Får barnen 
uppleva mycket tillsammans har de sedan mer att prata om eller anspela kring i sitt samspel 
med varandra. P2 beskriver vidare att de i arbetet med den oroliga äldregruppen därför var 
noga med att alla barn tagit del utav Labyrint.  För att vara säkra på att alla hade sett 
programmet, som blev den gemensamma referensramen, valde de att visa programmet för alla 
barn på förskolan. 

Ju fler planerade aktiviteter vi har, erbjuder barnen fler upplevelser som sagostund, 
dans, skapande aktivitet, desto mer gemensamma referensramar får dem. Detta gör att 
dem får en delad upplevelse som dom kan anspela om, prata om (P2). 

 
När alla barn sedan tagit del av programmet kunde pedagogerna arbeta med barnens samspel 
genom planerade aktiviteter. Konkret handlade dessa aktiviteter om att barnen skulle få chans 
att “leka” programmet. Pedagogerna gick igenom lekreglerna tillsammans med barnen och 
samtalade även om innehållet. Enligt P2, kom leken utomhus igång med bättre förutsättningar 
än tidigare eftersom barnen då hade något gemensamt. Eftersom pedagogerna även tagit del 
av programmets innehåll blev det enklare att stötta barnen i sin lek. Detta gjordes med hjälp 
av öppna frågor som “Minns ni den här leken? Kom ni ihåg vad vi pratade om?”. 
 
Särskilda situationer där utanförskap uppstår 
Det råder olika uppfattningar om vilka särskilda situationer som är utmärkande för barn som 
hamnar i ett utanförskap. P1 menar att det förekommer mest i barns lek, medan P2 tycker att 
det kan märkas i alla möjliga situationer. Utanförskap kan även förekomma trots att en vuxen 
är närvarande. Detta kan visa sig genom att samma barn av någon anledning, alltid får 
ta städningen eller hamnar sist i kön. Det tydliggörs även att barn som inte protesterar vid 
sådana situationer blir drabbade av den sortens utanförskap. En motsatt effekt kan vara att 
barn protesterar och blir utåtagerande. I det sammanhanget vill andra barn inte leka med hen 
och det ger den sortens utanförskap. 

En annan situation där utanförskap kan uppstå är under inskolning på förskolan. Samtliga 
respondenter menar att inskolning kan innebära en situation där barnet ses som utanför, just 
för att hen inte blivit trygg eller fått en position i gruppen. Pedagogens uppgift blir därför att 
reflektera över vad barnet har för behov och observera hur de andra barnen möter den nye. 
Tryggheten är det allra viktigaste innan man arbetar in barnet i barngruppen. Barnet ska känna 
att hen vill befinna sig på förskolan och lust att bege sig till förskolan. En strategi kan vara att 
väcka de andra barnens nyfikenhet på det nya barnet, men att låta barnet vänjas in i sin takt.  

Sammanfattning 
Det framkommer att när barn tydligt exkluderar andra barn till lek måste en pedagogisk insats 
ske. Vid misstankar om att ett barn blir utsatt måste pedagogen finnas i närheten för att 
observera det som sker. Om ett barn befunnit sig i ett utanförskap under en längre tid och att 
pedagoger inte lagt märke till det, så ses detta som ett misslyckande i förhållande till 
förskolans uppdrag. Vikten av att ge barnen en gemensam referensram i detta läge lyfts fram. 
Med en gemensam referensram kan alla barn bli delaktiga i lek och samtal.  Vidare framgår 
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några situationer som kan leda till utanförskap. Utanförskap kan uppmärksammas i alla 
situationer, trots vid vuxnes närvaro. Leken är det tillfälle utanförskap tydligast utmärker sig, 
samt vid inskolning.   

Resultat observation  
Vad som framkom i observationerna var att pedagoger anammar ledarskapet på olika sätt. 
Vissa pedagoger är närvarande genom att leka, samtala och stötta det enskilda barnet till lek 
och samspel. Andra pedagoger tycktes mer distanserade för lek och samspel.  Vad som också 
observerades var att en del barn mer eller mindre leker i grupp eller enskilt. Samtliga 
pedagoger på förskolorna gav extra tid till vissa barn som höll sig mer för sig själva. Hur 
pedagogerna valde att stötta detta var genom att gå fram och samtala, intressera sig av 
aktiviteten barnet gjorde eller bara vara närvarande. 

Miljöns utformning 
I observationerna noterades också att barnen spred ut sig på olika ytor både inomhus och 
utomhus. Detta medförde att pedagogerna inte hade stor uppsikt på vad som skedde barn 
emellan. Dock var det märkbart att det var lättare för pedagogerna att hålla koll på barnens 
samtal inomhus i jämförelse med utomhusvistelsen. Pedagogerna verkade mer aktiva med 
barn inomhus än utomhus. När det gäller utomhusvistelsen spred barnen ut sig i större 
områden. En del barn lekte i grupp och en del barn lekte själva. Pedagogerna delade upp sig 
och gick runt för att hålla koll och leka tillsammans med barnen på gården. 

Båtleken 
På en av avdelningarna observerades att en pedagog klev in i en lek mellan två barn. Denna 
pedagog tog tillvara på tillfället för att utveckla den pågående leken. Leken utvecklades vidare 
till en rollek där barn samtalade, kommunicerade och skapade sig en gemensam lek. Såhär 
utvecklades den: 

Pedagogen gick fram och började samtala med barnen. Efter ett tag tillkom fyra 
barn.  Pedagogen var fortfarande närvarande och samtalade med barnen och lekte vidare. 
Tillslut var båten full av barn och pedagogen klev ur båten. Båten blev en ny etablerad lek 
där barnen fortsatte att leka olika rollekar. Efter ett tag så ville några av barnen hämta en 
livboj så de kunde rädda varandra för några hade hamnat överbord. Pedagogen stöttar 
barnen genom att hjälpa till att hämta en livboj från förrådet. Leken utvecklades till vad 
barnen kallade ”man över bord”. Därefter hördes barn som samtalade att de behövde mat 
för några hade blivit trötta efter ”drunkningen”. Leken fortsatte vidare… 

 

 

 

 

 

 

Resultatdiskussion   
I följande avsnitt diskuteras och analyseras de mest betydande resultaten som framkommit av 
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empirin. Vidare kopplas detta till bakgrunden för att få svar på våra frågeställningar. Därefter 
presenteras de slutsatser vi dragit utifrån våra tolkningar av resultatet. Avslutningsvis 
redogörs förslag till vidare forskning.   

Definition av begreppet utanförskap 
Definitionen av “utanförskap” tycks vara komplex där många begrepp florerar i både litteratur 
och praktik. Alla respondenter var dock ense om att utanförskap handlar om att barnet inte får, 
eller känner en tillhörighet i en grupp. Respondenternas definition går att koppla till både 
Unicefs (2016) beskrivning av utanförskap och Guvås (2006) definition av begreppet. Unicef 
riktar sig mer mot den sociala status barnets föräldrar har i samhället, medan Guvå (2006) 
beskriver ”utanförbarn” vilka av olika anledningar hamnat utanför i en barngrupp. 
Respondenternas tankar går även att koppla till Öhmans (2008) definition av det inre 
perspektivet av utanförskap, att känna ensamhet eller utanförskap.  

I resultatet beskrivs att barn som inte känner en samhörighet med andra, kan få konsekvenser 
som känslor av otrygghet och svårigheter att komma till rätta i gruppen. Däremot förklaras 
vidare att en del barn har valt att vara själva och har ett behov av att leka på egen hand. 
Stensaasen och Sletta (2000)  menar att social avvisning är smärtsam och att en individ mer 
eller mindre kan vara inkluderad, eller exkluderad i en grupp. Ytterhus (2003) beskriver att 
den sociala samvaron går att tolka genom att dela varandras existens. Att vara “sams” handlar 
inte bara om det fysiska mötet, utan om gemenskapen mellan individer.  

Utanförskap kan enligt intervjupersonerna te sig på olika sätt, men den gemensamma faktorn 
är tidsramen. Det som avgör om ett barn ses som utanför, är alltså hur länge uteslutningar, 
utfrysning eller känslan av ensamhet pågått. Även om utanförskap som begrepp inte används 
av hjälporganisationen Friends (2014) är innebörden av “mobbing” som de beskriver på sin 
sajt likställt med den beskrivning respondenterna ger. Det kan enligt Friends (2014) handla 
om att någon nekas tillträde till aktiviteter eller blir fysiskt utsatt. Olweus (2007), Stensaasen 
och Sletta (2000)  menar dock att mobbning är ett beteende som utspelar sig under längre tid, 
där uteslutningar också ses som ett ihållande samspelsmönster.    

Vi anser att det kan vara svårt att definiera vad utanförskap innebär utan att ta upp det Öhman 
(2008) beskriver om det inre och yttre perspektivet. Vi tolkar det som att det inre perspektivet 
endast är tillgängligt för det barn som är drabbat, och det yttre perspektivet endast är 
tillgängligt för omgivningen. Det kan tänkas problematiskt att veta hur barnet känner i en 
särskild situation. Felbedömningar ur pedagogens perspektiv kanske därför är vanligt 
förekommande.  En av respondenterna uttryckte att risken finns att man istället “skapar” ett 
problem. För att pedagoger ska få tillgång till barnets inre känslor anser vi att det krävs att 
barnet känner en stark grundtrygghet. Att barnet helt enkelt vågar öppna upp sig för 
pedagoger på förskolan. Våra tankar går därför att kopplas till resultatet, där tanken av att 
grundtryggheten är betydelsefullt för barnet.  Om barn ska känna en trygghet, menar vi 
fortsättningsvis att pedagoger bör reflektera över de normer och värden Skolverket (2016) 
framhåller.  

Utifrån de intervjuer och observationer vi genomfört så handlar begreppen exkludering och 
uteslutning om handlingar som på sikt kan resultera i en inre känsla av utanförskap. Vi anser 
alltså att utanförskap också kan definieras som en bestående känsla hos barnet då ett 
ifrågasättande av den egna identiteten eller “jaget” tar form. Därför är det viktigt att arbeta 
med barns självkänsla och självbild.  
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Vidare i resultatet beskrivs kroppsspråket som en strategi barn använder när de utesluter andra 
barn från det sociala samspelet, något även Öhman (2009) hävdar. I resultatet framkommer att 
uteslutning kan ske under diskreta former men det förekommer även vid vuxnas närvaro. 
Öhman (2009) menar att uteslutningar kan vara komplicerade för pedagoger att 
upptäcka.  Till skillnad från respondenterna, menar Öhman (2009), att orsaken till detta är att 
uteslutningar främst sker i frånvaron av vuxna.  

Orsaker till utanförskap 
Både Öhman (2009) och respondenterna menar att ålder kan skapa en hierarki i barngruppen. 
Öhman (2009) menar att hierarkier ses som maktfördelningar vilka är vanligt förekommande 
på förskolan. Äldre barn utesluter yngre barn vilket kan ses som en strategi för att skydda en 
redan etablerad lek. Denna strategi används då för att de yngre barnen inte ska förändra leken, 
på ett sätt som de äldre inte är bekväma med. 

En annan orsak som framkommer i resultatet är att barn inte alltid förstår sociala signaler eller 
lekregler. Detta kan leda till missnöje och missförstånd i barngruppen. En konsekvens av 
missförstånd barn emellan, menar respondenterna kan medföra att utanförskap uppstår. I 
jämförelse med Papes (2002) tankar om empati och inlevelseförmåga, kan dessa faktorer bli 
betydande för förståelsen av den sociala samvaron. Pape (2002) hävdar att själva 
motivationen till att uppträda empatiskt förstärks av den positiva respons individen får, då en 
empatisk handling utspelat sig. I likhet med detta beskriver intervjupersonerna att barns 
förmåga att leva sig in i andras situationer eller känslor, är avgörande för hur de inkluderas i 
gruppen. I praktiken kan detta kopplas till respondenternas arbete med hammaren och solen, 
där empati beskrivs som den grundläggande byggstenen i arbetet mot utanförskap. Vi menar i 
likhet med respondenterna att ett sådant arbetssätt ger barnen möjlighet att utveckla sin 
inlevelseförmåga och medkänsla för andra. Vi anser därför att hammaren och solen även ger 
pedagogen möjlighet att ge positiv respons på barnens handlingar. Detta skulle enligt Pape 
(2002) ge barnen motivation till att fortsätta handla på ett empatiskt sätt mot sina kamrater.  

I resultatet framkommer att miljön kan vara ännu en faktor till varför utanförskap uppstår. 
Respondenterna menar att en del utrymmen påverkar barn på olika sätt och får vissa barn att 
känna sig utsatta. Att kartlägga och identifiera vad i miljön som bör anpassas efter 
barngruppens behov är därför nödvändigt.  Under resultat observation tydliggjordes att 
svårigheter med uppsikten särskilt utmärkte sig i utomhusmiljön. Detta eftersom barnen spred 
ut sig på större ytor. De allmänna råden tar upp att ett identifierande av riskfaktorer ska 
minimera kränkningar i verksamheten (Skolverket, 2014). Granström (2007) hävdar att brister 
i miljön och omgivningens struktur kan framkalla kränkningar och utanförskap. Vidare 
beskriver författaren att det är av stor vikt att pedagoger identifierar och åtgärdar det som i 
miljön orsakar problem  

Dessutom framkommer att tilliten till barnen kan sättas på spel om pedagoger frekvent stör 
deras lek. Vi kan tänka oss att barn gärna väljer att leka självständigt utan övervakning vid 
vissa tillfällen. Pedagoger hamnar därför i ett dilemma, eftersom det egna förhållningssättet 
ställs mot en moralisk aspekt. Som pedagog vill man visa barnen tillit till deras förmåga som 
bra kamrater. Samtidigt menar vi att man inte vill riskera att något barn blir utsatt för 
kränkande behandling på grund av bristande närvaro av personal, något vi anser vara 
tjänstefel.  

Granström (2007) lyfter att miljön har stor inverkan på det sociala samspelet. Guvå (2006) 
beskriver däremot att det är gruppdynamiken som är det största stödet för barns sociala 
utveckling. Guvå (2006)  menar alltså att barngruppen i sin helhet är det som bör prioriteras. I 
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resultatet framgår att det sociala samspelet inte kan ta form förrän barnet känner sig trygg i 
verksamheten. I likhet med detta beskriver Stensaasen och Sletta (2000) att positiv utveckling 
främst sker under trygga förhållanden. Vi tolkar detta som att pedagoger bör vara observanta 
på hur barnens samspel ser ut utomhus. Pedagogers bristande möjlighet till uppsikt över vissa 
ytor, kan medföra att barn känner osäkerhet. I resultatet framkommer även att vissa platser 
utgör en större risk där kränkning, exkludering och uteslutningar förekommer. I sin tur menar 
respondenterna att dessa platser bör undersökas och det bör reflekteras över möjliga åtgärder. 
Vi menar i likhet med Stensaasen och Sletta (2000) att en konsekvens av den osäkerhet som 
barnet känner inför vissa platser, senare kan leda till att barnet inte utvecklar ett positivt 
samspelsmönster. Vi tänker att det blir synligt genom att barnet inte väljer att vistas på vissa 
ytor. Därmed går barnet miste om den gemensamma referensram som utvecklas i den aktuella 
leken på platsen. 

Fortsättningsvis beskriver respondenterna att barnets könstillhörighet kan vara avgörande för 
om barn får tillträde till lek eller inte. Könskodade leksaker kan vara en orsak till att barn inte 
känner, eller får tillträde till en viss typ av lek. I resultatet ses detta som en typ av 
diskriminering, vilket verksamma i förskolan bör motarbeta (Skolverket, 2016, 2014). 
Stensaasen, Sletta (2000)  och Wrethander (2007) menar att normer kan påverka barns 
relationsskapande. I en grupp byggs det upp en egen slags kultur, där normer och osynliga 
regler snabbt tar form. Stensaasen och Sletta (2000) menar att barn som bryter mot sådana 
normer riskerar att hamna utanför. Detta styrker de reflektioner som lyfts i resultatet, vilka 
inbegriper utanförskap ur ett genusperspektiv. 

I resultatet lyfts även vikten av att kartlägga och identifiera vad i miljön som bör anpassas 
efter barngruppens behov. Vi vill istället vinkla det hela mot pedagogers förhållnings- och 
synsätt. Vi tänker att pedagoger som i grund och botten anammat ett normkritiskt synsätt, kan 
förhindra att miljön förmedlar könskodade budskap. Vi menar inte att det är fel att barn leker 
typiskt könskodade lekar, utan att barn oavsett kön ska ha möjlighet att leka vad de vill, 
tillsammans med vem de vill. Vi anser att det är pedagogernas synsätt som avgör vilken typ 
av aktivitet barnen får tillgång till. Detta kan även tänkas påverka vilka metoder som sedan 
används i arbetet mot utanförskap. 

 
Förebyggande arbete mot utanförskap 
Respondenterna använder olika strategier och metoder i det förebyggande arbetet mot 
diskriminering och kränkandebehandling. De menar att grundverksamheten är mest central för 
att arbeta in barnet i barngruppen. Konkret kan det innebära gruppstärkande aktiviteter och ett 
aktivt arbete med planen mot diskriminering och kränkande behandling, vilket kan jämföras 
med förskolans allmänna råd mot kränkande behandling (Skolverket, 2014). Granström 
(2007) menar i likhet med Guvå (2006) att arbetslaget bör reflektera över vilken metod som 
ska användas för att förhindra de situationer som utgör ett problem för barnen. Guvå (2006) 
menar även att det inte går att använda en specifik metod till varje situation och till varje barn. 
Istället förespråkar författaren ett aktivt arbetssätt med olika metoder beroende på vilket 
behov som finns eller vilken situation som ska förhindras.  

När det gäller ett förebyggande arbete mot diskriminering och kränkandebehandling tänker vi 
att det först och främst är viktigt att reflektera över grundverksamheten. Något som även kan 
kopplas till resultatet. Vi vill påstå att reflektion inom arbetslaget är en förutsättning för att gå 
vidare i det förebyggande arbetet. Det redovisas flera olika metoder i resultatet, vilket tyder på 
att pedagoger använder olika sätt att arbeta förebyggande. Vad vi däremot kan tänka oss avgör 
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vilka metoder som väljs, är de förutsättningar som finns i barngruppen. Med förutsättningar 
menar vi hur väl barngruppen anpassar sig till arbetet, barns ålder samt vilka behov som finns.  

En metod som respondenterna använder sig av är husmodellen vilken beskrivs som en strategi 
som används för att uppfatta och synliggöra barns missnöje, oro eller känslor. Husmodellen är 
en strategi som fokuserar på barnintervjuer. Intervjuerna leder till en kartläggning där 
pedagogerna kan arbeta fram åtgärder för problemen. En annan strategi som pedagogerna 
använder tillsammans med barnen är hammaren och solen. Det är en strategi som fokuserar på 
handlingar och dess konsekvenser. När respondenterna beskriver dessa strategier går det 
tydligt koppla deras arbetssätt till de allmänna råden (Skolverket, 2014). Råden förmedlar att 
all personal inom skolväsendet metodiskt bör arbeta för främjande av likabehandling.  

Intervjupersonerna tar även upp vårdnadshavarnas roll i det förebyggande arbetet. 
Tillsammans med vårdnadshavarna kan arbetslaget arbeta förebyggande på olika sätt. 
Delaktighet via Instagram, föräldramöten och de dagliga samtalen är strategier som pedagoger 
använder sig av för att förebygga utanförskap i barngruppen. Respondenterna menar i likhet 
med Pape (2002) att vårdnadshavarnas roll i arbetet är viktig. Det förebyggande arbetet menar 
Pape (2002) kan handla om att vårdnadshavarna ger pedagogerna information om barnet. 
Något som senare kan användas för att synliggöra de barn som har svårt att marknadsföra sig 
för resten av barngruppen.   Som det framkommer i resultatet är ett mål i verksamheten att 
skapa goda relationer till vårdnadshavarna. Detta håller vi med om, eftersom vårdnadshavarna 
kan föra barnets talan i olika situationer som inte känns bekväma för barnet. Både ur barn- 
och verksamhets perspektiv tänker vi oss att det underlättar arbetet i planen mot 
diskriminering och kränkande behandling.  Något vi också tänker oss är att samspel mellan 
pedagoger och föräldrar måste vara ömsesidigt. Finns inte en öppen relation mellan förälder 
och pedagog, tänker vi att viktig information går förlorad och därmed försvåras arbetet mot 
utanförskap i förskolan.  

I resultatet nämns flera olika metoder för hur utanförskap kan förebyggas. Något som däremot 
inte ges konkreta exempel för i intervjuerna, är pedagogers ledarskap som viktig roll i det 
förebyggande arbetet. I motsättning till intervjuerna, framställs ledarskapet som en av de 
viktigaste faktorerna för främjandet av barns samspel (Pape 2002, Guvå 2006, Granström 
2007).  I resultat observation framkommer att pedagoger anammar sitt ledarskap på olika sätt. 
Vissa pedagoger håller sig på distanserat avstånd från barnen, medan vissa är med och 
utvecklar barnens lekar, till exempel under båtleken. Vi kunde även identifiera vad Guvå 
(2007) kallar “kärnbarn”, det vill säga kontaktsökande barn. Under observationerna urskiljdes 
inte hur dessa kärnbarn användes som det Guvå (2006) beskriver som “en positiv och 
konstruktiv kraft i sig”.  

En tolkning kan vara att pedagogerna inte reflekterat över kärnbarn och utanförbarn. Har 
pedagoger inte varit i kontakt med begreppen kan det bli problematiskt för dem att medvetet 
använda sig av kärnbarnen.  En annan tolkning kan vara att pedagogerna inte är bekanta med 
begreppen, men att de använder andra ord som avser samma sak. Detta synliggjordes inte 
under observationerna, men vi är medvetna om att observationerna bara var korta stunder och 
därför går större slutsatser angående deras arbetssätt inte att dras. Vi håller med Guvås (2006) 
beskrivning av kärnbarn som en ”konstruktiv kraft” i sig. Dessa barn kan tänkas vara en 
resurs i verksamheten, som kan hjälpa utanförbarnen att ta plats i gruppen. Kärnbarnen kan 
även tänkas agera förebild för andra, vilket kan leda till att gruppdynamiken förbättras. 
Användning av kärnbarnen som en konstruktiv kraft tilltalar oss, eftersom vi själva har 
erfarenhet av att en del barn ibland lyssnar mer på andra barn än vuxna. Vi vill därför 
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konstatera att en analys av barngruppen kan vara en bra metod för att förebygga utanförskap i 
förskolan.   

Att avgöra när barngruppen bör stärkas  
I resultatet lyfts att det är av stor vikt att pedagoger ingriper då ett barn tydligt exkluderas, 
men att det kan vara svårt att upptäcka. Även Öhman (2009) understryker att det finns 
svårigheter att upptäcka utanförskap och att anledningen till detta är att det främst sker i 
frånvaro av vuxna. Vidare beskriver författaren att avgörandet för vart en gräns går, är när 
“dissningarna” eskalerat till kränkningar. I resultatet beskrivs dock att uteslutning kan ske 
även i vuxnas närvaro. Vid misstanke om att ett barn blir utsatt menar respondenterna att 
pedagogen måste finnas i närheten för att observera det som sker. Öhman (2009) betonar i 
likhet med respondenterna att det är viktigt att vara närvarande pedagog för att sådana 
situationer inte ska uppstå.  

Om ett barn befunnit sig i ett utanförskap under en längre tid utan att pedagoger lagt märke till 
det, ses detta enligt resultatet som ett misslyckande i förhållande till förskolans uppdrag. I 
resultatet framkommer att då utanförskapet eskalerat och börjat leda till mobbning, bör en 
handlingsplan arbetas fram. De allmänna råden (2014)  beskriver att arbetslaget bör ha tydliga 
rutiner för hur de arbetar med kränkande behandling och trakasserier. Om rutinerna är väl 
förankrade i verksamheten kan arbetslaget snabbt vidta åtgärder.   

Vi tolkar det intervjupersonerna beskriver som att de har erfarenhet av de allmänna råden.  De 
allmänna råden tycks vara svårtolkade eftersom det inte beskrivs ingående hur olika 
situationer bör hanteras när ett barn blir utsatt.  Vi uppfattar de allmänna råden som 
föreskrifter vilka ska tolkas i den verksamhet man arbetar i. De allmänna råden kan därför ses 
som handlingsvägar för pedagoger när trakasserier, kränkningar, uteslutningar och 
utanförskap är förekommande. Vi ser dessa råd som ett hjälpmedel i arbetet mot utanförskap 
och kränkande behandling.  Å ena sidan kan de allmänna råden uppfattas som diffusa, men å 
andra sidan skapar det fritt utrymme för anpassning till verksamheten.   

I resultatet lyfts tankar om barns gemensamma referensramar för att åtgärda problem i 
barnens sociala samspel. En gemensam referensram beskrivs som en utgångspunkt barnen kan 
luta sig mot i sitt samspel med andra. Stensaasen och Sletta (2000) menar att det i alla kulturer 
byggs upp olika normer. En anledning till att dessa normer följs, är behovet av att göra rätt. 
Barn vill samla in mycket information om omgivningen, för att sedan kunna agera efter 
rådande förväntningar. Författarna beskriver att den typen av påverkan kan leda till att barn 
agerar mot sin vilja och sina värderingar. 

Vi ser en tydlig koppling till Stensaasen och Slettas (2000) beskrivning av gemenskap som en 
slags kultur i barngruppen. Den gemensamma referensramen bidrar till att fler barn får 
möjlighet till lek och samspel. Detta understryks även i resultatet, att barn får en delad 
upplevelse som de kan anspela- och prata om. Den gemenskap som uppstår i arbetet med 
gemensamma referensramar menar vi blir en kultur i sig, när barn inkluderar andra i leken. 
Att reflektera inom arbetslaget om en gemensam referensram, menar vi således kan vara ett 
sätt för pedagoger att utgå ifrån när barngruppen är i behov att stärkas. I resultat observation 
fick vi se ett tydligt samspel mellan pedagog och barn. Deras gemensamma referensram blev i 
det fallet ”båtleken”. Pedagogen förde samtal om lekens innehåll med de medverkande 
barnen. Detta gjorde att barnen som senare tillkom, fick möjlighet att ta del av den 
gemensamma referensramen. I båtleken märktes tydligt att ledarskapet hade stor inverkan på 
barns sociala samspel och vi tolkar detta som ett tydligt inkluderande ledarskap. 
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Respondenterna beskriver bland annat inskolningar som särskilda situationer där utanförskap 
kan uppstå, eftersom barnen är nya i gruppen. Barnen behöver utveckla sin grundtrygghet i 
verksamheten innan de är mogna för sina relationsskapanden. Samtidigt framförs vikten av att 
väcka barngruppens intresse för de nya barnen.  Barn som ställs inför nya situationer sätts på 
prov där normer är dominerande (Stensaasen och Sletta, 2000). Vi håller med om 
respondenternas tankar om att barnet först och främst behöver utveckla sin trygghet för att 
senare kunna interagera med andra. Något som kan kopplas till vad Stensaasen och Sletta 
(2000) beskriver om normers påverkan. Barnet vill veta vilka normer som råder för att enklare 
kunna accepteras i gruppen. Som Pape (2002) beskriver bildas snabbt hierarkier i gruppen 
som är baserade på tidigare erfarenheter och förutsättningar. När det gäller inskolningar 
tänker vi att normer till viss del kan avgöra om ett barn blir accepterat. Det beror på vilka 
förutsättningar hen har, men att åldern reglerar vilken position i gruppen man får. En slutsats 
vi drar av detta är att både normer och barns ålder i förskolan, tillsammans påverkar hur ett 
utanförskap kan uppstå.  

Vidare forskning  
Vår studie väcker många tankar hos oss angående barns sätt att utesluta andra från lek och 
samspel. Något som intresserar oss är miljön som en betydande faktor i barns samspel. 
Tanken att utformningen av miljön påverkar barnets känslotillstånd har vi aldrig tidigare 
funderat över. Därför skulle det vara intressant att forska vidare om vilka ytor på förskolan 
barn känner sig mest utsatta på och varför. Detta skulle med fördel kunna göras på liknande 
vis som i denna studie, dock mer ingående och med observationer under längre tidsperiod.  

Slutsatser 
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur några pedagoger ser på begreppet utanförskap i 
förskolan, vilka metoder de använder sig av för att stärka barngruppen, samt hur de arbetar 
förebyggande mot utanförskap.  
 
“Utanförskap” är komplext begrepp eftersom det finns många synonymer och tolkningar av 
begreppet. Det talas om mobbning, kränkning, exkludering och uteslutning, som alla beskrivs 
som negativa handlingar. Innebörden av de olika begreppen varierar i praktiken. De kan både 
handla om emotionell- och fysisk uteslutning. Vi tolkar det som att mobbning, kränkning, 
exkludering och uteslutning går hand i hand med utanförskap. Dessa negativa handlingar 
leder på sikt till en känsla av utanförskap hos den utsatte. Utanförskap kan alltså definieras 
som en känsla hos barnet. För att koppla tillbaka till det vi skrev i inledningen, så har vi nu 
sorterat de oklarheter vi ville ha svar på. Det är ett gediget begrepp som går att tolka väldigt 
olika, därför är det problematiskt att tala om.    
 
Pedagoger arbetar på olika sätt med att förebygga utanförskap i förskolan. 
Grundverksamheten och gruppdynamiken verkar vara de viktigaste delarna i arbetet, eftersom 
dessa står för barnets trygghet i verksamheten. Om ett barn inte känner sig säker i 
verksamheten, kan inte barnets förmåga till socialt samspel utvecklas. Detta kan tolkas som en 
ond spiral, där barnet får svårt att ta sig ur sin situation. Hur arbetet organiseras varierar 
utifrån barngruppens behov och de särskilda situationer som behöver förhindras. 
 
Att avgöra när en barngrupp är i behov av att stärkas, kan vara bland de svåraste uppgifter 
pedagoger i förskolan har. Gränsen för utanförskap är otydlig eftersom det inte är något 
definitivt. Ett barn kan vara mer eller mindre utanför i gruppen, vilket gör det svårt för 
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pedagoger att avgöra om ett ingripande bör ske. Å ena sidan finns risk att barnet får en 
stämpel som “utanförbarn” även om hen inte själv anser sig vara det. Å andra sidan kan ett 
utanförskap som grundats redan i förskoleålder, leda till att barnet får svårt att ta sig ur sin roll 
som “utanför”. Avslutningsvis vill vi dra slutsatsen att pedagoger bör ingripa redan vid första 
misstanke om att ett barn inte mår bra. Individens trygghet är därmed den aspekt som alltid 
bör prioriteras i arbetet mot utanförskap. 
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Bilaga 1. 
Intervju frågor 
Syftet med denna studie är att undersöka hur några pedagoger ser på begreppet utanförskap i 
förskolan, vilka metoder de använder sig av för att stärka barngruppen, samt hur de arbetar 
förebyggande mot utanförskap. 
 
 
Hur definierar pedagoger begreppet ”utanförskap”? 

Hur arbetar pedagoger förebyggande mot utanförskap? 

När anser pedagoger att barngruppen är i behov av att stärkas? 
 

Hur definierar pedagoger begreppet ”utanförskap”? 
 
Hur definierar du begreppet ”utanförskap”? 

Vad har du för erfarenheter av utanförskap i förskolan? På vilket sätt? 
 
Hur arbetar pedagoger förebyggande mot utanförskap? 

I vilka särskilda situationer kan det förekomma att ett barn hamnar utanför? Hur agerar ni? 

Hur arbetar ni för en trygg barngrupp? 

Hur arbetar pedagoger då ett nytt barn tillkommer i barngruppen? 

När anser pedagoger att barngruppen behöver stärkas? 

I vilka situationer kliver ni in och stödjer en kamratrelation? 

Hur gör ni om ni märker att något barn verkar vara utanför i barngruppen? Ge exempel! 

Hur arbetar ni gruppstärkande? I vilka situationer arbetar ni med detta? 

Vilka roller går att urskilja i barngruppen? 

Vem kan bli utanför och varför? 
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Bilaga 2.  
Observations mall 
 
Hur ser omgivningen ut? Var befinner sig pedagogerna och barnen? 

Vilken aktivitet sker? 

Var sker aktiviteten? 

Vad gör pedagogerna? 

Uppvisar pedagogen/pedagogerna ett särskilt ledarskap?  
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Bilaga 3. 
Mail till förskolorna 
 
Hej!  
Vi kommer att besöka er i syfte att fördjupa oss i vårt examensarbete (15 hp). Vi pluggar sista 
terminen till förskollärare via *****. I vårt examensarbete tänker vi använda oss av 
observation för att fördjupa våra kunskaper genom att titta på ert ledarskap och hur ni jobbar 
inkluderande i vardagen med barnguppen. Vi kommer också använda oss av intervju som 
metod för att få en uppfattning om era erfarenheter kring ämnet.   

Vi vill även informera vad som gäller angående ert deltagande i studien: 
Nedan får ni ta del av arbetets syfte, frågeställningar samt intervjufrågorna. Detta kommer 
absolut inte användas till något annat än vår forskning. Deltagandet är frivilligt och känner ni 
för att dra er ur är detta ok. Medverkande personer i vårt arbete är helt konfidentiella 
(anonyma) och allt vårt material kommer att raderas när vi färdigställt examensarbetet. 
Förtydliganden in forskningsetiska principer finns att läsa på denna 
sida:: http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 
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