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Sammanfattning  

 
Syftet med studien är att öka kunskaperna om förskollärares uppfattningar om och arbete med 

att motverka uteslutningar i en barngrupp. Jag valde att arbeta utifrån en kvalitativ metod där 

jag gjorde enskilda intervjuer med verksamma förskollärare. Intervjuerna gjordes på en och 

samma förskola där avdelningarna består av åldersindelade barngrupper. Intervjupersonerna 

var från olika avdelningar och hade erfarenhet av arbetet med både stora och små barn. Efter 

att alla intervjuer var gjorda och transkiberade så påbörjades en sammanställning av det 

insamlade materialet för att fastställa ett resultat. Det ställe på förskolan som pedagogerna 

upplevde att uteslutningar kunde förekomma bland barn var främst i den fria leken. Där har 

pedagogerna inte lika stor insyn som i en planerad aktivitet som är vuxenstyrd. Pedagogerna 

upplevde även att leken eller regelstyrda aktiviteter var något barn kunde använda som orsak 

för att inte bjuda in fler barn. Samtliga pedagoger var överrens om att man ska ingripa när 

man ser eller misstänker att uteslutningar sker bland barn. En pedagog eller vuxen får aldrig 

blunda för det som sker. Några av metoderna som användes av barn vid uteslutningar som 

pedagogerna uppmärksammat var verbala eller icke verbala uttryck, kroppsspråk, blickar och 

viskningar mellan varandra. Slutsatser jag kan dra är att uteslutningar är något som är vanligt 

förekommande i förskolan. Det är främst i den fria leken där pedagogerna har minst översikt 

över vad barnen gör men kan även visa sig i andra aktiviteter.  
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1. Inledning  
 

Jag kan tänka mig att alla någon gång i sitt liv varit med om uteslutningar i någon form. 

Under min verksamhetsförlagda utbildning kunde jag uppmärksamma uteslutningar redan på 

småbarnsavdelningen och desto mer bland de stora barnen. Det som jag upplevde som vanligt 

var att barnen med ord uteslöt varandra. Att barnen kunde säga ”alla som jag säger namnet på 

får komma på mitt kalas” och det upplevde jag som en form av uteslutning, då barnet inte får 

känna sig inkluderad i samtalet. Det gjorde ont i hjärtat att lyssna och se när ett barn medvetet 

eller omedvetet utesluter ett eller flera barn. Ett av pedagogernas uppdrag som står i förskolas 

läroplan (Skolverket, 2010) är att se till att inget barn känner sig utanför eller kränkt.  

Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra 

människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens 

välbefinnande och utveckling. Inget barn ska i förskolan utsättas för 

diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet……eller för annan 

kränkande behandling (Skolverket 2010, s.6).  

 

Så det var under den verksamhetsförlagda utbildningen mitt intresse väcktes för att studera 

hur jag som pedagog kan arbeta för att motverka uteslutningar i barngruppen. Öhman (2009) 

beskriver att uteslutningar är något som är vanligt förekommande i barns samspel och lek. Då 

det är något man troligtvis kommer stöta på i sin yrkesroll så känns det extra viktigt att ha 

kunskaper om hur jag som pedagog kan motverka uteslutningar. Ibland kanske det inte räcker 

med att säga till ett barn att man inte får göra så, utan barnet kanske måste se det ur ett annat 

perspektiv för att få en djupare förståelse för sin handling. Öhman (2009) skriver att det är 

viktigt att pedagogerna försöker återetablera positiva relationer om något är fel i barngruppen 

för det är inte acceptabelt att utesluta ett annat barn.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att öka kunskaperna om förskollärares uppfattningar om och arbete med att motverka 

uteslutningar i en barngrupp. Arbetet avgränsas till fem intervjuer med förskollärare.  

 

För att uppnå mitt syfte så har jag valt att utgå ifrån följande frågeställningar:  

 

 Hur definierar förskollärare en uteslutning? 

 Vilka olika uteslutningsmetoder upplever förskollärarna bland barn? 

 Hur arbetar förskollärare för att motverka uteslutningar i en barngrupp?  
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 2. Bakgrund 
 

I detta kapitel redovisas tidigare forskning och teorier med kopplingar till aktuell litteratur. 

Jag har valt att utgå ifrån den sociokulturella teorin, med fokus på Corsaros studie om 

Kamratkulturer. Jag delar upp kapitlet i rubriker som styrdokument och 

likabehandlingsplanen, uteslutningar, pedagogers stöd och hjälp vid uteslutningar, 

kamratkulturer och det sociokulturella perspektivet, samt leken och pedagogers arbete med 

etik i förskolan. Samtliga områden ses som viktiga för examensarbetets syfte.  

 

2.1 Styrdokument och likabehandlingsplanen 
 

Värdegrund och likabehandlingsplanen är något förskolan ska arbeta med dagligen och i 

förskolans läroplan (Skolverket 2010) så står det följande: 

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. 

Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet 

samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. 

Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. 

Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter 

och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna 

viktiga som förebilder (Skolverket 2010, s. 4).  

 

I dokumentet Lika rättigheter i förskolan (do.se) så beskrivs likabehandlingsplanen som en 

del av förskolans dagliga arbete. Det är något som ska genomsyra hela verksamheten i de 

vardagliga rutinerna, planerade aktiviteterna och i personalens förhållningssätt. Arbetet med 

likabehandlingsplanen grundar sig på FN:s barnkonvention (do.se) och det innebär att värna 

om barns mänskliga rättigheter. Alla barn har samma rättigheter oavsett vad de har för 

bakgrund, var de kommer ifrån, trosuppfattning, utseende, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning eller ålder. Alla barn har rätt att vara i förskolan utan att mötas av en kränkande 

behandling.  

 

 

2.2 Uteslutningar  
 

Utesluta är ett begrepp som beskrivs på två sätt av Nationalencyklopedin (NE.se). Det ena är 

att man avsiktligt avlägsnar konkret eller abstrakt något eller någon ur en grupp. Det andra är 

att man väljer själv att räkna bort något som en faktisk möjlighet.  

 

Öhman (2009) skriver att uteslutningar är något som är vanligt förekommande i barns samspel 

och lek. Det är i relationen till andra barn som barnet lär sig att samspela med andra barn och 

lär sig även mycket om sig själv. Känslan av att tillhöra en grupp och ha goda 

kompisrelationer är en viktig del i barns utveckling, både för självkänslan, kompetensen att 

umgås med andra samt den kognitiva och sociala utvecklingen. Att vara utanför och inte 
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känna sig inkluderad är något som gör att barnet kan känna sig sårad och kan även försämra 

utvecklingsmöjligheterna. Vidare skriver Öhman (2009) om hur viktig kontakten med den 

vuxne är, både med föräldrar och pedagoger för barnet. Den sociala kompetensen beskriver 

Pape (2001) som en av förmågorna till vänskap. För att utveckla den sociala kompetensen så 

behöver ett barn utveckla vänskap och det görs genom samspelet med kamrater. Pape (2001) 

trycker även på hur viktigt det är att den vuxne reagerar i situationer som inte är en accepterat 

i förskolan att behandla ett annat barn på.   

 

Om vi ska lyckas stärka barns sociala kompetens måste vi börja ta ansvar och 

verkligen visa att vi bryr oss om dem…. Vi måste tydligt visa vilken slags 

uppförande som accepteras och vad som inte accepteras (Pape 2001, s.120). 

 

Pape (2001) menar även att det är viktigt att barn får lära sig ta ansvar för sina handlingar 

gentemot sina medmänniskor. Det kan vara att se till andra barns perspektiv och inte bara till 

sitt egna. Vad är det för känslor som uppstår när barnet själv möts av makt eller andra känslor 

som ilska av ett annat barn. Som pedagog kan man vara närvarande i barns lek för att hjälpa 

barnet att hitta andra sätt att avreagera sig på.  

 

Öhman (2009) menar att när pedagogen låter barnen leka fritt istället för att ha en fast 

aktivitet. Är det svårt att hålla koll på alla barnen samtidigt och då kan det förekomma 

uteslutningar i gruppen som påverkar ett enskilt barn eller en grupp negativt. När barnen är 

små är de inte medvetna på samma sätt om att det sårar att utesluta och vara orättvis mot 

andra barn. Om pedagogen misstänker något som inte stämmer i en grupp, så ska händelsen 

undersökas. Därefter bör pedagogen prata med barnen. I en barngrupp är det viktigt att 

pedagogen behandlar alla lika och ser till varje individs behov och inte favoriserar ett enskilt 

barn. Pedagogen har stor makt över sin barngrupp och kan påverka sammanhållningen i 

gruppen. Öhman (2009) menar även att pedagogen kan välja ut aktiviteter och gemensamma 

arbetsuppgifter som barngruppen ska utföra tillsammans. De kan också tillsammans komma 

fram till gemensamma regler som gäller för alla, t ex hur en bra kompis ska vara, regler som 

skapar en bra stämning och samvaro.  

 

Många gånger så menar Öhman (2003) att deltagandet i leken är viktigare än att få vara den 

som bestämmer. Skulle leken utvecklas så att det är viktigare att bestämma än att leka så 

uppstår det oftast konflikter. Författaren beskriver barns olika maktspel och olika sätt att 

bruka dessa på sina kompisar, det kan vara sådant som exempelvis handlar om att visa styrka 

och mod. Det kan även vara materiella ting eller ha en stor umgängeskrets. För att vinna 

respekt från andra barn så är det viktigt att inte behandla någon illa och inte vara för framfusig 

i bestämmandet. Det kan finnas fall i barngruppen där barn som skaffar sig inflytande på ett 

sätt som innefattar mutor och hot. Det beskrivs som att barnet blir något av en negativ ledare 

och är ofta en utmaning för pedagogerna. Johansson (2001) menar att makt är något som 

värderas högt av barnen. 

 

I barns sociala värld så menar Öhman (2009) att gemenskap och tillhörighet är något som hela 

tiden sätts på prov.  När barn leker med varandra så används och utvecklas olika strategier för 
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att skapa gemenskap och för att delta i lek med andra barn. Strategierna som används är något 

som ändras och justeras utifrån gensvaret av deras kamrater.   Det är något som ger barn 

kunskap om hur de kan ta sig in i lek med andra barn, men bara för att kunskapen finns så är 

det inget som garanterar att barn lyckas med att delta i leken. Författaren menar att bli 

tillfälligt avvisad är något alla barn får uppleva någon gång.  

 

Det finns en undersökning som den amerikanske forskaren Gary Ladd (2005) gjort som 

Öhman (2009) hänvisar till som visar att vart femte barn känner sig utanför och retade i 

förskolan och att tolv procent aldrig får en vän. De barn som upplever sig utanför är ofta de 

som ”avviker” från de andra barnen på något sätt. Men det går inte att specifikt säga vad 

utanförskap beror på men som pedagog kan observation vara ett bra sätt att följa barnet i sitt 

sociala samspel till andra barn. Ladd (2005, refererad i Öhman 2009), redovisar i sin 

forskning om kamratrelationer tre konsekvenser för ett barn av en uteslutning. Den första 

konsekvensen som beskrivs är att barns relationella utveckling påverkas om stöd eller hjälp 

från kamratrelationer uteblir. Den andra konsekvensen är att barnets relationella lärande och 

sociala liv påverkas när tillhörighet i en kamratgemenskap är bristande.  Den sista 

konsekvensen är att uteslutning är något som kan försämra barnets självkänsla och 

kompetens. När ett barn utesluts så minskas tillfällena till att försöka utveckla kamratskap 

med andra barn och även samvarokompetens och självkänsla. Det kan innebära ökad social 

isolering och utanförskap. 

 

2.3 Kamratkulturer och det sociokulturella perspektivet 
 

Löfdahl (2004) skriver om begreppet kamratkulturer, som utvecklades av den amerikanske 

sociologen, William Corsaro (1985) på 1970-talet. Barn utvecklar en gemensam kunskap 

inom den grupp de ingår i på förskolan och i barns lek under deras vistelse på förskolan 

utvecklas kamratkulturer för att där är barn tillsammans. Barn utvecklar också en känsla för 

den sociala strukturen, där inga vuxna är närvarande. De får en möjlighet att se sig själva som 

barn och kan utveckla en kollektiv identitet om vad de har gemensamt. Corsaro (1985) menar 

att det alltid sker ett försök till tolkningar för att nå en gemensam mening, men att barn inte 

alltid förstår innehållet när de interagerar med en vuxen. Han menar vidare att vardagliga 

kommunikationer skapar problem, förvirring och osäkerhet, som sen kan användas för att 

skapa kamratkulturer.  Leken är ett tillfälle för barn att tillsammans handskas med problem. 

Resultatet av studien visar att barn som innehar en roll med hög status, lägger stor del av tiden 

till att försöka behålla makt och kontroll över de barn som har en roll med låg status. Corsaro 

(1985) menar att det finns två mönster i leken det ena är en önskan att få delta och den andra 

är att skydda sin lek. Många av de inträdesförsök barn försöker göra i leken misslyckas och 

där menar han att barn värnar om sin lek. Något som är vanligt är att barn avisar ett annat barn 

genom att säga att ytan inte rymmer fler barn. Det beskrivs som en stor kompetens hos barnen 

då det är medvetna om att det inte ryms fler barn. Även Tellgren (2004) visar genom att 

hänvisa till Corsaro (2003) att vänskap och kamratskap handlar om att skapa en 

meningsfullhet tillsammans och försvara sin lek från andra inkräktare. Något som hela tiden 

utvecklas när barn interagerar med varandra socialt.  
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Corsaro (2011) beskriver två centrala teman om kamratkulturer där det ena handlar om hur 

barn gör ett flertal försök för att få kontroll över sina liv. Det andra handlar om att de försöker 

dela den kontrollen med varandra. Under förskoleåren är de mest framträdande problemen 

som kan uppstå bland barnen, det sociala deltagandet och hanterandet av handlingar som 

vuxna gör. När det gäller de små barnen så ser de upp till de vuxna som visar en trygghet och 

auktoritet. Löfdahl (2014) menar att kamratkulturer är ingenting som är förutbestämt utan det 

är något som utvecklas när barn möter andra barn. Likadant är det när barn tar till sig de 

erfarenheter och upplevelser de får när de möter i vuxenvärlden och andra miljöer. Barn 

tillbringar en stor del av dygnets timmar på förskolan och Johansson (2001) beskriver 

förskolan som en del av barns livsvärld.  

 

Barn och vuxna lever här tillsammans i en social och kulturell värld präglad av 

samhället och dem själva… Barn hanterar och skapar mening och sammanhang 

i den värld de möter i förskolan (Johansson, 2001, s. 29) 

 

Jensen (2013) beskriver med hänvisning till Corsaro (2005) det interaktiva rummet som en 

social miljö där barn samspelar i leken. När barn befinner sig i detta rum så är de även måna 

om att bevaka eller skydda leken ifrån störningsmoment men även intrång från barn och 

vuxna. Några av de saker som barn skyddar i sin lek är enligt Jensen (2013): 

 

Leken som sådan eftersom den ibland är lättstörd och kan tappa fart. Det 

fysiska rummet där de befinner sig. Artefakterna som de leker med. Gruppen 

och interaktionen som de värnar om. Kamratskapet. De som ingår i gruppen är 

kamrater och de vill de förbli. Kontrollen, barnen vill själva ha kontroll över 

sin lek och sitt utrymme. De skyddar sig från så väl vuxna som andra barn. 

(Jensen, 2013, s. 189) 

 

 

Jensen (2013) menar även att vuxna kan i sin tur uppleva detta som att barn stänger ute 

varandra, att de är själviska och inte har förmågan att kunna samarbeta. Jensen (2013) 

beskriver med hänvisning till Corsaro (2005) leken som skör och att barnen förstår det och i 

sin tur försöker skydda den och varför barnen upplevs som själviska är för att barnen är rädda 

för att bli utan lek.  Barn skyddar sin lek, där de vill ha lugn och tid till att leka och inte bli 

avbrutna.  Får barn möjlighet till att leka länge så sätts deras samarbetsförmåga på prov. I 

leken så tränas barnen på samarbete. En lek med för många deltagare menar Jensen (2013) 

sällan fungerar när barn är i så ung ålder utan att det uppstår problem. Det är även något som 

kan göra så att andra barn blir exkluderade i leken när barn skyddar sin lek.  

 

2.4 Leken 
 

Öhman (2009) skriver om Lev Vygotskij som utvecklade en socio-historisk-kulturell teori om 

barns lek och utveckling av tänkande och språk. Han såg leken som en social process och 

menade att barns utveckling påverkas av det sociala sammanhanget, den historiska 
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utvecklingen och den omgivande kulturen som barnet befinner sig i. Barn leker för att få 

tillfredställelse för sina behov och sina motiv. Vygotskij trycker på hur viktigt det är med 

glädje och regler för lekens betydelse och att barn skapar en fantasisituation och att de själva 

har kontroll över leken. 

 

Lillemyr (2002) beskriver leken som något viktigt för alla barns utveckling både i lärandet 

och i socialiseringen med andra. Barn lär sig genom upplevelser och skapande aktiviteter där 

det finns möjlighet att experimentera och undersöka. Lillemyr (2002) beskriver även att för de 

barn som har svårt med det socio-emotionella så är leken ett bra sätt att utveckla och träna 

sina sociala färdigheter och kommunikation med andra barn. Leken är mångsidig på många 

olika sätt där barn kan få leva ut sina känslor och få möjlighet att leva sin in i andras 

situationer och det är något positivt för utvecklandet av empati. Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2003) beskriver leken som social, emotionell och kognitiv. I leken krävs 

både social och emotionell känslighet och det är viktigt att miljön är inbjudande för att det ska 

bli lek så att hela barnet är involverad i leken.  

 

Jensen (2013) skriver om Knutsdotter Olofssons tre sociala lekregler som är samförstånd, 

ömsesidighet och turtagande. Samförstånd handlar om att deltagarna ska vara överens vad 

och vem de vill leka med. Ömsesidighet handlar om att deltagarna i leken behöver anpassa sig 

efter varandra i sitt samspel. Den sista som är turtagande handlar om att alla deltagare ska 

turas om att bidra och bestämma i leken. Reglerna beskrivs som en grund för om barn kan 

leka eller inte.  Det finns de barn som inte kan följa lekreglerna och det kan resultera i att barn 

blir kvar i leken fast de inte vill. Istället för att samspela i leken så är det ena barnet dominant 

och bestämmande. De nämnda reglerna beskrivs även som ett uttryck för social kompetens. 

Som i sin tur innebär att man förstår hur andra ska behandlas. Leken och den sociala 

kompetensen hör ihop, för att leka behövs social kompetens och lek kan leda till en ökad 

social kompetens.  

 

I varje barngrupp finns det barn som inte leker skriver Knutsdotter Olofsson (2003) och det 

kan finnas ett flertal bakomliggande orsaker till det. Det kan bero på att barnet inte förstår 

leksignalen, de har svårigheter med att skilja på lek och verklighet. Det finns de barn som inte 

förstår lekkoderna, de vet inte hur man är i leken mamma, pappa, barn. Den sociala 

kompetensen hos barnet kan vara bristande och de lekregler som nämndes ovan kan barnet ha 

svårt med. Det kan resultera i att leken slutar i bråk. Lek är en naturlig form att leka och vara 

tillsammans på, där barnen skapar sig ett rikt språk. Leken ger social kompetens. Leken ger 

barnen många fördelar i deras utveckling och lärande. (Knutsdotter Olofsson, 2003)  

 

2.5 Pedagogers stöd och hjälp vid uteslutningar 
 

Öhman (2009) skriver om hur viktigt det är att försöka återetablera positiva relationer mellan 

barnen om något är fel. Författaren skriver att barn som utesluter kan uppfatta andra barn som 

annorlunda, det är något som kan upplevas som skrämmande. Det kan även bero på att barn 

tycker om att leka med barn som de har lekt med tidigare. Det är inte acceptabelt att utesluta 
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ett annat barn utan om uteslutningar sker så är det ofta inte det enskilda barnet som ska ändra 

sig. Det är miljön och samvaroreglerna som ska ändras, för hur man ska vara tillsammans 

enligt Öhman (2009).  

 

Öhman (2009) skriver vidare att om en kränkning eller uteslutning skulle uppmärksammas i 

barngruppen, kan pedagogen för att lättare få reda på vad som hänt och då eventuellt ingripa 

om så behövs, försöka befinna sig nära barnen. Det som Öhman (2009) beskriver som viktigt 

är att inte fastna i negativa mönster utan försöka hitta positiva utvecklingsmöjligheter. När 

pedagogen är nära barnen i deras lek så kommer pedagogen se vilka situationer kränkningar 

och uteslutningar sker. Då kan pedagogen ligga steget före barnen och försöka hindra och leda 

in dem på ett annat spår. Förekommer det uteslutningar i barngruppen kan pedagogen 

observera barngruppen, vilka som leker med vilka, hur samspelet ser ut. Pedagogerna kan 

även samtala enskilt med barnen om vilka de helst leker med. Syftet med detta menar Öhman 

(2009) är att få reda på hur det barn som utesluter och det barn som blir uteslutet mår, vilka 

stöd behöver dessa barn. Vad kan pedagogerna göra för att samspelet och klimatet i 

barngruppen ska bli bättre. När det pågår uteslutningar så är det även viktigt att samtala med 

barnen både enskilt och i grupp. Sen finns det händelser där pedagoger behöver ingripa för att 

stoppa ett barns beteende, det som är viktigt att tänka på som pedagog då är att göra det på ett 

sätt så det inte kränker barnet. Tillsammans i arbetslaget eller det barn som det gäller så kan 

man komma på stoppsignaler eller andra koder att använda sig av vid dessa situationer. I vissa 

situationer kan det uppstå många känslor som barn kanske inte vet hur de ska hanteras. Det är 

då viktigt att ge barnen verktyg och vägledning, man får känna olika känslor och att 

tillsammans med barnen prata om de känslorna som uppstår.  

 

Öhman (2009) beskriver två saker som är viktiga när det gäller att ge barn stöd om de riskerar 

att hamna utanför. Det kan vara bra att reflektera om detta enskilt eller i arbetslaget. Den ena 

är att försöka locka in barnet i leken och hjälpa barnet att förstå lekkoderna om de ännu inte 

finns där. Det andra är om uteslutningar i barns lek är acceptabelt eller inte.  

 

2.6 Pedagogers arbete med etik i förskolan 
 

I förskolans läroplan (Skolverket 2010) beskrivs det vad verksamheten ska präglas av. 

 

Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra 

utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar 

och levnadssätt. Barns behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina 

tankar om livsfrågor med andra ska stödjas (Skolverket 2010, s.4). 

 

Johansson (2001) skriver att i förskolan så skapas värden och normer för gemenskap mellan 

barn och vuxna som kan ha betydelse för barns lärande om etik. Både barn och vuxna som 

vistas i förskolan har olika erfarenheter i livet av etiska värden som möts. I all vår samvaro 

med andra så kan vi komma ställas inför val och frågor som har med värden att göra, vad som 

är rätt och fel. 
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Johansson (2005) beskriver hur viktigt det är att barn får lära sig ta hänsyn till andra och 

förstå andra. Pedagoger arbetar alla på olika sätt för att barn ska få ta del av detta. Till 

exempel kan pedagogen förklara varför barn inte får göra på ett visst sätt för det kan göra så 

ett annat barn blir ledsen eller tar illa vid sig. Medkänsla är även något som Johansson (2005) 

tar upp då barn ska förstå andra barns eller vuxnas känslor. Det handlar om att andra kan 

känna sig ledsna och även om att kunna trösta ett annat barn som är utsatt. En pedagog ska ge 

barnen strategier för hur man kan hantera en situation där ett barn blir ledsen av ett annat 

barns handlingar. Att ge barnen alternativ till hur de kan göra istället ligger på pedagogens 

ansvar. I arbetet med att lära barn hänsyn så är det även viktigt att vi vuxna är goda förebilder. 

Att tänka på hur vi bemöter varandra som vuxna, vilket förhållningssätt har vi mot varandra. 

Barn lär sig av vuxna och bemöter vi en vuxen på ett negativt sätt så kan barnet ta till sig att 

det är så man beter sig mot varandra skriver Johansson (2005).  

 

3. Metod 
 

I detta kapitel redogörs för vilken metod som användes vid genomförandet av denna studie. 

Jag skriver även om urval, datainsamlingsmetoder, procedur, forskningsetiska aspekter och 

tillförlitlighet.  

 

3.1 Metodval 
 

Jag valde att arbeta utifrån en kvalitativ metod där fokus var enskilda intervjuer med 

verksamma förskollärare. Intervjuer var något jag i tidigt skede kände var passande för denna 

studie då jag var intresserad av hur varje enskild pedagog resonerar kring uteslutningar. Den 

kvalitativa intervjumetoden är enligt Johansson och Svedner (2010) den som används mest i 

examensarbeten. Metoden ger goda och användbara resultat om det valda området. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att i en forskningsintervju så handlar det om att få en förståelse för 

ett ämne utifrån vardagsituationer från informantens egna perspektiv.  

 

3.2 Urval  
 
Dalen (2007) beskriver en utgångspunkt i kvalitativ forskningsintervju där antalet deltagare i 

intervjuerna inte ska vara för många, då det anses vara en tidskrävande process. Vikten ligger 

inte på hur många informanter som deltar utan på kvalitén av det insamlade materialet som 

sedan blir forskarens underlag. I den här undersökningen så har fem förskollärare deltagit och 

valdes utifrån en bekant förskoleverksamhet. Utav de fem förskollärare som deltog var det 

bara en av de som jag var bekant med sedan tidigare. De andra förskollärarnas arbetssätt och 

tankesätt var helt nytt för mig. Samtliga deltagare arbetar på samma förskola men på olika 

avdelningar. Avdelningarna är åldersindelade från 1-5 år och jag valde en förskollärare från 

varje avdelning. Samtliga deltagare var kvinnor och hade befattningen förskollärare och hade 
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arbetat inom förskoleverksamheten i minst tjugo år. Alla hade även erfarenhet av arbetet med 

både små och stora barn.  

 

3.3 Datainsamlingsmetoder 
 
Metoden som användes i studien var enskilda intervjuer som var kvalitativa. Patel och 

Davidson (2011) menar att: 

 

Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och 

beskaffenheten hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar 

om något fenomen (Patel och Davidson 2011, s.82). 

 

Intervjufrågorna var utformade utifrån deltagarens erfarenheter och upplevelser om ämnet, 

förskollärarens förhållningssätt och roll inom ämnet och hur förskolläraren/förskolan kan 

arbeta för att förändra och motverka en negativ utveckling inom ämnet. Det ställdes samma 

frågor till samtliga deltagare och de ställdes på ett sådant sätt att svarsinnehållet och längden 

kunde variera. Samtliga intervjuer höll på mellan 20-30 minuter och vi höll till i förskolans 

samtalsrum, en avskild och lugn plats. Dalen (2007) menar att det är en fördel att ställa frågor 

på ett sådant sätt att den deltagande öppnar upp sig och svarar utifrån sina egna erfarenheter 

och upplevelser.  

 

3.4 Procedur 
 
Jag valde att göra mina intervjuer på en tidigare bekant förskola, där jag personligen frågade 

arbetslagen om någon ville delta i min intervjustudie. Sen skickades det ut ett 

informationsbrev (se bilaga 1) där syfte och deltagarens rättigheter tydligt framgick. Där 

bifogades även intervjufrågorna (se bilaga 2) så möjligheten fanns att redan innan intervjun ta 

del av frågorna. Jag gjorde ett medvetet val att skicka ut frågorna i förväg där deltagaren hade 

möjlighet att förbereda sig inför intervjun. Även om det fanns en risk att de spontana svaren 

uteblev. Deltagarna hade då möjlighet att granska och i lugn och ro gå igenom frågorna. Nu 

var det inte alla som hade förberett sig och läst frågorna noggrant, det var endast tre av fem 

som hade med sig stödanteckningar och de andra två pratade fritt ur minnet. Jag upplevde 

ändå att ju längre in i intervjuerna vi kom så kändes svaren allt mer spontana. Intervjuerna var 

individuella då jag kände att det passade mitt syfte med arbetet bättre än att göra intervju i 

grupp. Det blir ett mer personligt och avslappnat samtal. Jag valde att spela in varje intervju 

för att resultatet av intervjun skulle bli så korrekt som möjligt. Ljudinspelningar är även något 

Dalen (2007) rekommenderar då det är viktigt att få med deltagarens egna ord. Inför varje 

intervju frågade jag om de läst informationsbrevet och om det gick bra att samtalet spelades 

in. Att allt sker anonymt och är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Frågorna ställdes en 

efter en och jag lät intervjupersonen få säga sitt och jag ställde följdfrågor där utrymme fanns, 

där svaret kunde utvecklas eller fördjupas. Deltagarna svarade på samtliga frågor. På några 

frågor gick svaren in i varandra men utvecklades mer specifikt när den frågan var aktuell. Jag 

avlutade varje samtal med och fråga om det fanns något som deltagaren hade något att tillägga 
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inom ämnet eller om intervjun. Efter avslutad intervju så transkriberade jag samtliga 

intervjuer noggrant utifrån det deltagarna sagt för att sen fastställa ett resultat. När jag läste 

igenom det transkriberade materialet så letade jag efter ett mönster i det deltagarna hade sagt. 

Det delades sedan in som teman utifrån de frågeställningar jag hade för att lättare kunna 

fastställa ett resultat.  

 

3.5 Forskningsetiska aspekter 
 

När forskning bedrivs finns det fyra etiska principer som Vetenskapsrådet (2002) betonar är 

viktigt att alla deltagare tar del av. Där beskrivs deras rättigheter och att allt som sägs ska 

skyddas och anonymiseras. Den första principen är informationskravet, där ska forskaren 

informera vad uppgiften har för syfte och under vilka villkor deltagarna deltar i. Före varje 

intervju berättade jag om mitt syfte med studien och hade även i följebrevet tillsammans med 

intervjufrågorna beskrivit kort vad arbetet skulle handla om, syftet och om deltagarens villkor 

och rättigheter. Den andra principen är samtyckeskravet vilket innebär att den som medverkar 

i en undersökning ska ge sitt godkännande och bestämmer själv över sitt deltagande. Personen 

har all rätt att närsomhelst avbryta sitt deltagande. Innan jag påbörjade intervjun informerade 

jag om detta. Den tredje principen är konfidentialitetskravet som innebär att allt insamlat 

material och information om de som medverkar är konfidentiell och ska förvaras där 

obehöriga inte har tillgång. När deltagarna tillfrågades om de ville medverka i intervjun så 

frågade jag om de godkände att jag spelade in samtalet. Det var även något jag frågade när 

intervjun ägde rum. Jag var tydlig med att allt anonymiseras och uppgifter om enskilda 

individer och förskola kommer inte nämnas i texten. Jag har därför valt att använda mig utav 

fiktiva namn när resultatet presenteras. Den fjärde och sista principen är nyttjandekravet, 

vilket innebär att det insamlade material inte får användas eller utlånas till annat bruk, utan 

bara till forskningssyfte. Här informerade jag även att det är enbart jag och handledaren som 

kommer ta del av det inspelade materialet och det kommer endast användas i examensarbetet. 

 

3.6 Tillförlitlighet  
 
Kvale och Brinkmann (2009) skriver om validitet och reliabilitet. Validitet är när något som 

uttalas är sanningsenligt och giltigt. Reliabilitet handlar om forskningsresultatets 

tillförlitlighet. Med det menar Patel och Davidson (2003) att om de personer som blir 

intervjuade ändrar sina svar under intervjun eller ger olika svar till olika personer som 

intervjuar. Patel och Davidson (2003) skriver att i en kvalitativ studie så innebär validiteten att 

det som studeras är sanningsenligt som Kvale och Brinkmann (2009) även menar. Patel och 

Davidson (2003) menar då att det är något som kan stärkas med en bra teoriunderbyggnad, 

instrument och god mätning. I den kvalitativa studien så är validiteten inte bara viktig i 

datainsamlingen utan något som ska genomsyra hela forskningsprocessen och de delar som 

ingår menar Patel och Davidson (2003). I mitt arbete med den kvalitativa metoden så använde 

jag mig av intervjustudier. Varje intervju var enskild och jag spelade in samtliga intervjuer för 

att helheten i intervjun skulle bevaras. Jag transkriberade ner samtliga intervjuer så likt som 

möjligt så hela intervjun fanns nerskrivet. Det har gjort det lätt att sedan i resultatdelen kunna 
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sammanställa ett resultat utifrån det intervjupersonerna sa. Jag har även kopierat in några citat 

med intervjupersonernas egna utlåtanden för att stärka och göra resultatdelen så trovärdig som 

möjligt.  

4. Resultat och Analys  
 

I detta kapitel så presenteras det resultat av de intervjuer som gjordes med verksamma 

förskollärare. Jag har delat upp resultatet i tre rubriker för det ska underlätta i läsningen. Efter 

varje del så presenteras det en analys där resultatet kopplas ihop med litteratur. Jag har valt att 

använda fiktiva namn på deltagarna. Namnen är Alicia, Saga, Elsa, Sonja och Ellinor. 

 

TABELL 1. Information om förskollärare  

Namn Antal år i förskolan Fortbildning inom 

relationsarbete? 

Alicia 32 år Nej 

Saga 21 år Enstaka kurser 

Elsa 31 år Nej 

Sonja 22 år Enstaka föreläsningar 

Ellinor 26 år Nej 

 

4.1 Förskollärarnas definition av uteslutningar 
 

Några exempel från deltagarna som beskrevs som utmärkande för en uteslutning är att det är 

något som känns och berör ett barn, att det blir sårat och kommer och berättar för pedagogen. 

Elsa menar att det ska finnas en part som känner sig utesluten och att det är känslor 

inblandade. Man kan se på barn om något inte står rätt till, ifall barnet inte kan uttrycka sig 

språkligt så kan man med hjälp av kroppsspråket läsa av barnet. Sonja upplever att i leken kan 

det utspela sig att man inte tillåter ett annat barn ha någon leksak eller i en rollek aldrig får 

vara en betydelsefull roll. Saga upplever att det kan ske bakom stängda dörrar, när pedagogen 

inte är i närheten och kan se och höra. Barn kan exempelvis säga:  

 

Du får inte vara med, vi vill inte att du kommer hit, du får gå till ett annat 

rum eller vi vill bara vara två. (Saga 141008) 

 

Uteslutningar kan även innebära menar Ellinor att det uttrycks verbalt eller icke verbalt, via 

kroppsspråk, blickar eller viskningar mellan varandra. Det kan även vara makt, gamla roller 

som sitter i sedan tidigare menar Alicia. Några av deltagarna pratade om att det kan bero på 

språket, varje barn har kommit olika långt i sin språkutveckling. Med språket så uttrycker man 

sig och gör sig förstådd. Vilka erfarenheter barn har av leken som leks. Saga menar att det kan 

vara någon som flamsar och förstör i leken och då kan det barn exkluderas istället för att 

inkluderas då barnen upplever det som tråkig utveckling av leken. Elsa menar att 

uteslutningar kan bero på att det barn som utesluter inte mår så bra eller får sina behov 

tillfredsställda eller tillgodosedda. 
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Men ibland kan de nog bara testa tror jag just det här med maktkänsla, 

vad händer om jag säger ”du får inte vara med” Att det är någon sorts, 

man prövar hur man är mot andra (Elsa 141009) 

 

Sonja menar att uteslutningar kan bero på personkemi, som det är för oss vuxna så finns det 

människor som är lättare att umgås med. Hon menar att det även kan vara så för barn. Att man 

väljer det barn man har positiva erfarenheter av sedan tidigare. Det finns ett flertal situationer 

där uteslutningar kan uppstå och Ellinor beskriver några. 

 

Vilken status du har i gruppen är också av betydelse många gånger. Är du 

ett barn som besitter stor lekkompetens….Eller är du en som kommer in 

och tar över och kanske förstör så är du inte alltid så populär i lekarna. 

Barnets personlighet kan också spela roll. Kamratskap, det kan vara så att 

två barn är väldigt tajta mellan varandra och dom leker ofta tillsammans 

och har svårt att släppa in andra barn i leken. Är det ett barn som är 

väldigt dominant och styrande, så kan det också vara en anledning till att 

du inte får bara med. (Ellinor 141021) 

 

 

 

4.1.1 Analys av förskollärarnas definition av uteslutningar 

 

Nationalencyklopedin (NE.se) beskriver uteslutningar på två sätt och det ena handlade om att 

man avsiktligt avlägsnar någon, ett barn i detta fall ur en grupp. Den andra handlade om att 

man själv väljer att välja bort någon/något, i detta fall ett eller flera barn ur barngruppen. Det 

är även något som pedagogerna själva beskriver, att ett barn inte tillåter ett annat barn vara 

med i exempelvis leken. Barnet får aldrig vara en viss roll i leken, eller ha en speciell leksak. 

Det kan även utspela sig att barn väljer verbalt att säga till ett annat barn att denne inte får 

vara med. Öhman (2009) menar att känslan av att tillhöra en grupp är något som är en viktig 

del i barns utveckling. Pedagogernas definition av uteslutningar syftar till att det ska vara 

någon part som känner sig sårad och känner sig berörd av händelsen. Öhman (2009) menar att 

när ett barn känner sig utanför och inte inkluderad så är det något som kan göra att barnet 

känner sig sårad. En av pedagogerna upplevde att uteslutningar är något som sker bakom 

stängda dörrar, främst i barns lek. Det kan ske både verbalt och icke verbalt, med hjälp av 

kroppsspråk, blickar eller viskningar mellan varandra.  Detta är i linje med Öhmans (2011) 

resonemang om att uteslutningar är vanligt förekommande i barns lek och i deras samspel.  

 

Några av pedagogerna pratade om att uteslutningar kan bero på känslan av makt och det är 

något som Öhman (2003) bekräftar. Författaren skriver om maktspel och olika sätt som barn 

kan bruka dessa på sina kamrater. Det kan handla om att visa sig modig och stark eller 

materiella ting eller att barnet har en stor umgängeskrets.  
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4.2 Uteslutningsmetoder bland barn som upplevs av förskollärarna 
 

Samtliga intervjuade förskollärare svarade att de vanligaste ställena på förskolan där 

uteslutning sker är oftast i den självvalda leken, som även kan kallas den fria leken. I den fria 

leken så har pedagogen som minst insyn till skillnad från en vuxenstyrd planerad aktivitet där 

det är lättare att upptäcka uteslutningar. Men uteslutningar sker även när pedagogen inte är 

närvarande. 

 

Vi fångar upp en bråkdel men jag tycker mig se att uteslutningar sker 

ofta när barn förstår att pedagogerna inte är närvarande och då kan de 

både verbalt och fysiskt visa att det här är okej och vi vill inte att du/de 

är med. (Saga 141008) 

 

Ellinor menade även att aktiviteter som spela spel kan vara ett ställe där barn utesluts. Det kan 

då bero på att de barn som spelar spelet har kommit en bit in i spelet eller att spelet har nått 

max antal spelare. Elsa upplevde att barn kan använda sig av denna strategi, att man skyller på 

leken, att i leken kan det bara vara två personer och om någon tredje vill vara med så får den 

inte plats.  

 

 

Att man kan säga på olika sätt, att man bara kan vara två i den här leken 

och det är väldigt vanligt förekommande, utifrån när man kollar på 

uteslutningar, det tycker jag nästan är det vanligaste för då flyttar man 

nästan fokus på att det inte är jag som talar om att du inte får vara med 

utan det är leken som styr och här kan man bara vara två. (Elsa 141009) 

 

Något pedagogerna upplevt som vanliga metoder till uteslutning är att man väljer med ord att 

utesluta och talar om för det barnet att den inte får vara med i leken. Eller att en grupp barn 

pratar sinsemellan och inte inkluderar det barn som utesluts och sen springer iväg och gör 

annat. Sen finns det den icke verbala uteslutningen där istället kroppsspråk och blickar 

används.  

 

Med de små barnen tycker Sonja att det är mer situationer, att man vill vara ifred i sin lek. 

Barnen leker mer ensamma fast de är bredvid varandra. Saga upplever att små barn inte är lika 

medvetna om detta med uteslutning och att det ofta utspelar sig fysiskt. Att det är 

självcentrerat, att barnen är mer egocentriska i sin lek.  

 

Sen kan uteslutningar enligt pedagogerna bero på att man har olika erfarenheter. En del barn 

har upplevt mer än andra barn, alla har olika mycket i sin ryggsäck. Sen finns det barn som 

frivilligt väljer att inte delta i leken eller i gruppen, de vill leka själva. Orsakerna kan variera, 

det kan bero på att barnet har svårigheter med det sociala samspelet, att de tycker att leka med 

andra barn inte är roligt. Intervjupersonerna lyfter fram att det är viktigt att fånga upp dessa 

barn och ta reda på varför de frivilligt eller ofrivilligt är ensamma. Sen kan man hitta på 

aktiviteter med de barn som väljer att leka själv för att dels träna på att leka med andra barn, 

dels bjuda in fler barn.  
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Vi har faktiskt barn i vår barngrupp som vi kan uppleva många gånger som 

både inne och ute väljer att vara ensam, går och är ensam. Vi har fångat 

upp det. Men jag vill vara här. Jag vill göra det här själv. Jag vill vara 

ensam nu. Jag är inte ledsen. För vi hinner fånga upp så de inte kommer på 

kant eller sidan och känner sig åsidosatt. Att de vet att de är i vår 

gemenskap med barnen. Och barnen sinsemellan. Och även att man väljer 

då att okej, jag förstår dig du vill vara ensam nu, men jag vill bara höra så 

du inte är ledsen och det känns skönt att fånga upp det där så att de inte 

hamnar mellan stolarna (Saga, 141008) 

 

Samtliga pedagoger är eniga om att ett barn är ensam, frivilligt eller ofrivilligt, ska pedagogen 

hjälpa barnet att starta upp en ny lek. Som i sin tur lockar till sig andra barn som vill vara med 

i leken.  

 

Som jag var inne på det här, att ibland kanske leken har pågått ett tag och att 

det kanske inte alltid är så lätt att kunna komma in i leken för ett barn och då 

kanske det är bättre att man tar det barnet och hittar på någonting annat 

tillsammans med några andra barn, att man startar upp en ny lek (Ellinor 

141021) 

 

 

4.2.1 Analys av uteslutningsmetoder bland barn som upplevs av förskollärarna 

 

Samtliga intervjuade förskollärare var överens om att den självvalda fria leken är den aktivitet 

i förskoleverksamheten där det sker flest uteslutningar bland barnen. Det är även något 

Öhman (2009) bekräftar och menar då att det är när pedagogen låter barn leka fritt istället för 

en planerad aktivitet som uteslutningar kan förekomma. Pedagogerna har inte lika mycket 

insyn i den fria leken och har svårt att ha översikt över alla barn samtidigt. Corsaro (1985, 

refererad till i Löfdahl 2004) menar att den fria leken är ett tillfälle för barn att handskas med 

problem. Han menar vidare att barn som har en roll med hög status, vill gärna försöka behålla 

den makt och kontroll de har över barn som anses ha en mindre hög status. Lillemyr (2002) 

beskriver i linje med Corsaro (1985) att lek är något som är viktigt för barns utveckling både i 

lärandet och i socialiseringen med andra. Leken är även bra att träna sina sociala färdigheter 

om det är något barn som har svårigheter med det. Sen finns det även andra orsaker till 

uteslutningar menar förskollärarna och Öhman (2009) menar att i barns lek så använder barn 

olika strategier som ändras och justeras utifrån det gensvar blir av deras kamrater. Detta anses 

ge barn kunskaper till att ta sig in i en lek med andra barn, men bara för att kunskap finns så 

är detta ingen garanti för att barn lyckas med det.  

 

Ett sätt att utesluta andra barn på som pedagogerna lyfter fram under intervjuerna kan vara att 

skylla på leken, att det bara ryms ett visst antal personer. Det är även något Corsaro (1985) 

bekräftar, att barn säger att ytan inte rymmer fler barn. Men det beskrivs även som en 

kompetens hos barnet, att se att ytan inte rymmer fler barn. Detta resonemang är något som 

skiljer sig från Corsaro och de intervjuade pedagogerna. Enligt Knutsdotter Olofsson (2003) 
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så finns det i varje barngrupp barn som inte leker och det kan finnas ett flertal orsaker bakom 

det. Barnet kan ha svårigheter med leksignaler och har svårt att skilja på lek och verklighet. 

Det kan även vara så att barnet inte förstår lekkoderna. Det är även något förskollärarna lyfte 

fram att detta är något som kan förekomma och det är då viktigt att fånga upp de barn och ta 

reda på varför de frivilligt eller ofrivilligt inte deltar i leken.  

 

4.3 Förskollärarnas arbetssätt för att motverka uteslutningar i förskolan 
 

Samtliga pedagoger uttryckte sig att på denna förskola så är deras värdegrundsarbete otroligt 

viktigt. Det är något som pedagogerna arbetat fram under flera år och har som grund i deras 

arbete tillsammans om arbetslag och i arbetet med barnen. Det är något som genomsyrar 

hela verksamheten, alla barn ska känna trygghet, glädje, allas lika värde och delaktighet. 

Även likabehandlingsplanen är ett viktigt dokument och arbete för förskolan. Att göra 

aktiviteter med barnen där man belyser hur en bra kompis är och hur man ska vara mot 

varandra står med i den planen. Läsa böcker för barnen där svåra situationer tas upp samt ge 

barnen positiva kommentarer och uppmuntra när de har gjort något bra. Sonja menar att det 

även är viktigt att arbeta med turtagning tillsammans med barnen. Ge barnen konkreta 

exempel så de får en förståelse om varför man ska turas om. Sen är det även viktigt att som 

pedagog vara närvarande som Ellinor berättar om. 

 

Sen är det ju även viktigt att man som pedagog är uppmärksam, lyhörd, 

att man hela tiden har tentaklerna utåt, att man lyssnar och hör och 

observerar, utan för den skull gå in i barns lek eller aktiviteter men att 

man vet vad det handlar om, för att man ska upptäcka eventuella 

uteslutningar eller mobbningssituationer (Ellinor 141021) 

 

I en pågående uteslutning så var samtliga pedagoger enade om att man ska ingripa direkt och 

aldrig blunda oavsett om barnet går på en annan avdelning eller inte. Det är viktigt att vara en 

närvarande och stöttande pedagog.  

 

Det känns ofta att vi kan hjälpa till med lekkompetensen så barnen får 

en högre position än att de alltid måste vara hund eller hönsade i lekarna 

om det nu är så, eller inte ens får vara med. Då kan man ju ta det barnet 

eller nån fler och göra något extra roligt med så kommer fler och då gör 

man någonting tillsammans med dom som de inte fick vara med.  

(Alicia 141008) 

 

  

I en konflikt eller uteslutning så uttrycker sig Saga att det är ganska vanligt att pedagogerna 

ingriper i en situation och ”tar över” istället för att ge barnen verktyg och en förståelse av en 

händelse. Att ge barnen verktyg handlar om att båda barnen får ge sina versioner av en 

händelse.  

 

Då får båda ge sin version, att man mår dåligt, att man är ledsen och hur 

man kan göra det bättre och att lära barnen att prata mellan varandra 

och komma överens. Och att vi är tydliga med att det här är inte okej. 
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Hur är man en bra kompis? Jo så här och så här. Då får man ge exempel 

på själv på hur skulle du kunna göra för att hon/han ska bli glad, för att 

man ska leka och må bra tillsammans och att alla kan leka med 

varandra. Att vi ger dom verktyg för att lösa konflikter själva och även 

att vi visar att det är inte okej. (Saga 141008) 

 

 

Elsa tycker att det är viktigt att även samtala inför hela gruppen ifall någon situation uppstått 

som inte är okej. För att i förskolan så tillhör alla barngruppen och det är viktigt att vi bryr oss 

om varandra.  

 

Vad det är som har hänt, eller händer och prata med barn i hela 

barngruppen, först det barn som det gäller men sen att ta upp för hela 

barngruppen vad det är som händer. ( Elsa, 141009) 

 

Sonja tycker att det är viktigt att börja arbeta med hur man är en bra kompis och hur vi ska 

behandla varandra redan när barnen är små.  

 

Någonting vi måste hela tiden vara uppmärksam på också och vi jobbar 

ju allt vad vi kan med ända från när dom kommer till 1-årsavdelningen 

att vara en mjuk kompis, göra kompisplats, det här är våra kompisar och 

kompisar, kompisar, kompisar, att man jobbar med det begreppet. När 

vi är här så tycker vi om varandra, vi är kompisar, att man hjälper sina 

kompisar. Att man lyfter det som är positivt kring att vara kompis så att 

säga. (Sonja, 141008) 

 

 

4.3.1 Analys av förskollärarnas arbetssätt för att motverka uteslutningar i förskolan 

 

Samtliga förskollärare uttryckte hur viktigt deras värdegrundsarbete var på förskolan och hur 

vilken viktigt dokument likabehandlingsplanen var. Likabehandlingsplanen (do.se) är en del 

av förskolans vardagliga arbete och är något som ska genomsyra hela verksamheten. Planen 

grundar sig på FN:s barnkonvention som handlar om att värna om barns mänskliga rättigheter. 

Inget barn ska behöva utsättas för kränkande behandling på förskolan.  

 

När uteslutningar sker så var samtliga pedagoger eniga om att ingripa direkt och aldrig blunda 

för någon händelse. Öhman (2009) skriver att det inte är acceptabelt att utesluta och om 

uteslutningar sker så är det ofta inte det enskilda barnet som ska ändra sig utan det är miljön 

och samvaroreglerna som ska ändras. Öhman (2009) menar även att det kan vara viktigt 

reflektera enskilt eller i arbetslaget om varför uteslutningar sker. 

 

 

En av förskollärarna uttryckte sig som så att när en pedagog ingriper i en uteslutning så är det 

lätt att den vuxne tar över och pratar sönder barnen. Istället för att ge barnen verktyg och en 

förståelse av en handling. Det är också något Pape (2001) uttrycker sig är viktigt att barn får 

lära sig ta ansvar för sina egna handlingar gentemot sina medmänniskor.  Det handlar om att 
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vi inte enbart ser till vårt egna perspektiv utan även till andras. Johansson (2005) menar att en 

pedagog ska ge barn strategier för hur man kan hantera en situation där ett barn blir ledsen av 

ett annat barns handlingar. När en uteslutning uppmärksammas så skriver Öhman (2009) att 

det är viktigt att samtala med barnen både enskilt och i grupp och det tyckte även en av 

förskollärarna är viktigt.  

 

Öhman (2009) skriver att pedagogerna själva kan välja ut aktiviteter och uppgifter som 

barngruppen ska göra tillsammans för att motverka att barn utesluter andra barn. Hon 

poängterar också att barngruppen tillsammans kan komma på regler som ska gälla för alla på 

förskolan. Det var även något en förskollärare tyckte att det var viktigt att arbeta med hur man 

är en bra kompis redan när barnen är små.  

 

5. Diskussion  
 
I detta kapitel så diskuterar jag valet av metod vid insamling av material och hur det 

påverkade resultatet. Jag kommer även diskutera mina intervjuresultat och framtida forskning.  

5.1 Sammanfattande slutsatser  
 

Studiens syfte är att öka kunskaperna om förskollärares uppfattningar om och arbete med att 

motverka uteslutningar i en barngrupp. Detta undersöktes genom fem enskilda intervjuer. För 

att uppnå syftet så utgick jag ifrån tre frågeställningar. Den första handlade om hur 

förskollärare definierar en uteslutning. Resultaten visade att pedagogernas definitioner delvis 

överensstämmer med nationalencyklopedin. Att ett barn inte tillåter ett annat barn vara med i 

exempelvis leken. Utöver det betonade pedagogerna också att det ska var en part som känner 

sig utesluten och att det är något som berör barnet. Resultatet visade även att 

uteslutningsmetoderna bland barnen som upplevdes av förskollärarna är vanligast i den fria 

leken än i en planerad aktivitet. Det sista resultatet visade att i förskollärarnas arbetssätt för att 

motverka uteslutningar i förskolan så var samtliga överens om att ingripa direkt vid pågående 

uteslutningar. Det är även viktigt att redan vid tidig ålder börja arbeta med hur man är en bra 

kompis.  

 

 

5.2 Metoddiskussion 
 
I en forskningsintervju så menar Kvale och Brinkmann (2009) att det handlar om att få en 

förståelse för ett ämne utifrån vardagssituationer från deltagarens eget perspektiv. I studien så 

gjordes fem intervjuer på förskollärarnas arbetsplats där varje intervju var beräknad att ta 

mellan 20-30 minuter vilket det också gjorde. Varje intervju gav innehållsrik information om 

samtliga frågor. Innan intervjun så valde jag att skicka ut frågorna i förväg så varje deltagare 

hade möjlighet att ta del av frågorna innan. Några av deltagarna hade med sig ett underlag och 

några pratade fritt ur minnet när frågorna ställdes. Jag tror inte att mitt val att skicka ut 

frågorna i förväg förändrade resultatet. Utan jag ansåg att deltagarna kunde få möjlighet att 
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reflektera med sig själv utifrån frågorna och tänka tillbaka på allt som de har upplevt under 

sina verksamma år som förskollärare. Innan intervjun så hade jag inte så stora erfarenheter om 

intervju som metod. För att jag skulle få ut ännu mer av varje intervju än vad jag fick så 

kanske jag skulle ha övat på intervju, samt förberett följdfrågor i förväg till varje fråga. Men 

överlag så tycker jag ändå att varje intervju gav tillräcklig information för att kunna 

sammanställa ett resultat så jag bedömde att valet av antalet informanter var tillräckligt. Något 

jag tänkt på i efterhand är om resultatet skulle ha blivit annorlunda om jag valt att sprida ut 

mina intervjuer till flera förskolor än en. Jag valde att göra mina intervjuer på en bekant 

förskola med förskollärare som jag kände till sen tidigare, men hade ingen erfarenhet av fyra 

av förskollärarnas arbetssätt. Nackdelen med att göra det var att jag bara fick ta del av en 

förskolas arbete med att motverka uteslutningar i barngrupp. Fast syftet med studien var 

främst att studera hur förskollärare arbetar med att motverka uteslutningar och inte hur olika 

förskolor arbetar. Men skulle jag göra om det idag så skulle jag nog överväga att sprida ut 

intervjuerna över fler förskolor, för att kunna ta del av andra förskollärares kunskaper om 

ämnet. Eventuellt skulle en spridning med fler deltagande förskollärare kunna innebära ett 

annat resultat.  

 

5.3 Resultatdiskussion 

 

Resultatet visade att uteslutningar är något som förekommer på förskolan och är något som är 

vanligare än vad vi tror. Det är inte alltid uteslutningar uppmärksammas av pedagoger och blir 

inte alltid utredda om varför ett barn i detta fall blir uteslutet. Samtliga intervjuade 

förskollärare var eniga om att uteslutningar är något som främst uppmärksammas i den fria 

leken. I den fria leken har pedagogerna inte lika stor insyn som i en planerad aktivitet och det 

är även något Öhman (2009) bekräftar. Uteslutningar är något som oftast utspelar sig i 

samspel tillsammans med andra barn menar Öhman (2009). Jag håller med både pedagogerna 

och Öhman i detta, att det är vanligt att uteslutningar förekommer i den fria leken. Det är stora 

barngrupper och ofta är det små men väldigt välplanerade ytor för barnen att leka på. Mina 

erfarenheter är att den fria leken eller självvalda aktiviteter är något som fyller dagarna på 

förskolan. Även om barnen ska få möjlighet att leka fritt och bestämma själv vad de vill leka 

med och vem de ska leka med. Är det viktigt att pedagogerna har insyn i barns lek för att ha 

koll över vad de gör och för att lättare uppmärksamma uteslutningar. Öhman (2009) menar att 

det är lättare att ge barn stöd om pedagogen är närvarande och befinner sig nära barnen. Jag 

håller med om det och det är även något som en av pedagogerna uttryckte sig att det är vanligt 

att pedagogen tar över en situation istället för att ge barnen verktyg för att själva lösa det. Är 

man en närvarande pedagog så blir det lättare att stötta barnet om en kränkning eller 

uteslutning skulle uppmärksammas.  

 

En pedagog upplevde att uteslutningar förekom genom att barn skyller på att leken inte 

rymmer fler barn. Pedagogen upplevde detta som en av de vanligaste uteslutningsmetoderna 

då det inte är barnet som talar om att ett annat barn inte får vara med utan det är leken som gör 

det. Corsaro (1985) menar att det är vanligt att barn avvisar ett annat barn genom att säga att 

ytan inte rymmer fler barn. Det är något som beskrivs som en kompetens hos barnet, då de är 
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medvetna om att de inte ytan rymmer fler barn. Jag kan på sätt och vis förstå resonemanget 

men ändå inte, att det är något som anses som en kompetens då barnet förstår att ytan inte 

rymmer fler barn. Skulle det tillkomma fler barn så blir leken kanske förstörd och istället för 

lek så blir det bråk. Men det är svårt och veta om barnet använder leken som ursäkt för att det 

inte ryms fler i leken eller för att barnet inte vill att fler ska vara med. Är det något som 

uppmärksammas på förskolan att barn medvetet stänger ute barn för att ytan inte rymmer fler 

barn. Så tycker jag att det är viktigt att hålla koll och följa upp det och se vad de 

bakomliggande orsakerna är. Beror det på att ytan inte rymmer fler barn så tycker jag det är 

viktigt att man samtalar med barngruppen om de ytor som finns. Men även ge barnen 

konkreta förklaringar om vad och varför en lek bara kan lekas av ett visst antal personer. Man 

kan även ge barnen stöttning och hjälpa barnen att starta upp nya aktiviteter som samtliga 

intervjuade pedagoger var eniga om.  

 

Studien visade även att det finns barn som frivilligt väljer att leka ensamma. En av 

pedagogerna hade uppmärksammat ett barn som ofta valde att leka själv och fångade upp det 

och i detta fall så var det ett aktivt val av barnet. Men det är ändå viktigt att ta reda på varför 

barnet inte väljer att leka med andra barn. Knutsdotter Olofsson (2003) tar upp detta med barn 

som inte leker och att det kan finnas ett flertal orsaker till det. Det kan handla om att barnet 

inte förstår leksignalerna eller lekkoderna, det kan vara en brist i den sociala kompetensen. 

Samtliga pedagoger menade att om ett barn frivilligt eller ofrivilligt är ensam att hjälpa barnet 

att starta upp en ny lek som kan locka till sig andra barn. Det här är något jag upplever är svårt 

detta med barn som frivilligt väljer att leka själva. Det är otroligt viktigt att följa upp och ta 

reda på varför barnet väljer att leka själv. Det finns oftast en förklarning till varför barn väljer 

att vara själv men istället för att ignorera det så är det viktigt att ta reda på varför. Ibland är 

den enkla förklarningen att barnet känner för att vara själv. Är det något som förekommer ofta 

så håller jag med pedagogen att följa upp det och ta reda på varför. Som Knutsdotter Olofsson 

(2003) skriver så kan det bero på att barnet inte kan leka. Det är något jag upplever som extra 

viktigt att som pedagog försöka hjälpa barnet att knäcka lekkoderna. Så barnet inte blir 

exkluderad i barngruppen utan känner en samhörighet och vill vara med och leka med de 

andra barnen.  

 

5.4 Vidare forskning 

 

I denna studie var syftet att främst få en inblick i hur pedagoger arbetar för att motverka 

uteslutningar i förskolan. Det skulle vara intressant att fördjupa sig i ämnet utifrån andra 

perspektiv. Göra observationer i barngrupper för att se hur kamratrelationerna ser ut i 

förskolan och hur pedagogerna förhåller sig till uteslutningar. Granska och reflektera över hur 

uteslutningar förekommer och göra barnintervjuer så barnen själva får ge sina perspektiv och 

sina erfarenheter kring begreppet uteslutningar.  
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Tellgren, Britt (2004) Förskolan som mötesplats: Barns strategier för tillträden och 
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Bilaga 1  
 

Hej! 

 

Jag, Erica Olsson studerar till förskollärare och i mitt examensarbete skriver jag om 

pedagogers relationsarbete i förskolan med fokus på uteslutningar i barngruppen. Syftet är att 

öka kunskaperna om pedagogers uppfattningar om och arbete med att motverka uteslutningar 

i en barngrupp. Intervjun sker individuellt och min förhoppning är att det går bra att jag spelar 

in samtalet. Intervjun beräknas ta cirka en halvtimme. Studien utförs i enlighet med etiska 

riktlinjer, vilket innebär att deltagandet är helt frivilligt och när som helst kan avbrytas. 

Intervjuerna avidentifieras (anonymiseras) och förvaras inlåsta och används enbart till min 

uppsats. Det material som samlas in bearbetas och finns bara tillgängligt för mig och min 

handledare.  

 

 

Tack för din medverkan! 

 

Erica Olsson  

0703600253 

ericaolsson89@gmail.com 

 

Handledare: Charlotta Edström  

charlotta.edstrom@umu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2  
 

Bakgrundsfrågor 

 

Vilken utbildning har du? 

Hur många år har du arbetat som förskollärare/barnskötare?  

Hur många år har du jobbat på denna förskola? 

Har du gått någon fortbildningskurs inom relationsarbete i förskolan? 

 

Intervjufrågor 

 

 Vilka situationer är enligt din erfarenhet de vanligaste på förskolan där uteslutning 

sker? 

 

 Vilka är enligt din erfarenhet de vanligaste uteslutningsmetoderna bland barnen? Stora 

respektive små barn? 

 

 Vad har du för erfarenheter av hur stora respektive små barn har för upplevelser av att 

bli utesluten?   

 

 Hur tror du enligt dina erfarenheter att det känns att vara den som utesluter bland stora 

respektive små barn? 

 

 Vad är din roll som pedagog i en pågående uteslutning? 

 

 Vad utmärker en uteslutning enligt dina erfarenheter? 

 

 Vad tänker du en uteslutning beror på utifrån dina erfarenheter? 

 

 Hur arbetar ni på förskolan långsiktigt och kortsiktigt för att motverka uteslutningar i 

en barngrupp?  

 

 Hur kan du som pedagog hjälpa till att inkludera det barn som ofrivilligt och frivilligt 

är utanför? 

 

 Har du något mer du vill tillägga inom detta?  

 


