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Sammanfattning 

Syftet med undersökningen var att belysa varför barn anses hamna i utanförskap i förskolan. 

Ett annat syfte var att undersöka vilka möjligheter och hinder pedagoger upplever när det 

gäller att arbeta för alla barns delaktighet och lärande i förskolan. Forskningsfrågorna som 

undersökts har varit: Vad är orsaken till att barn kan hamna i utanförskap enligt pedagoger? 

Hur ges barn förutsättningar för delaktighet och lärande i verksamheten? Vilka möjligheter 

och hinder finns i förskolan för att barn ska få det stöd de behöver för att bli delaktiga i 

leken? Hur beskriver barn utanförskap och delaktighet? Undersökningen har genomförts på 

en kommunal förskola med en etnografisk ansats. Metoden har utgått från fältstudier, 

kvalitativa intervjuer och en dokumentstudie. Resultatet visar att stora barngrupper och brist 

på tid kan orsaka att pedagoger inte kan stödja barn i lek på det sätt de önskar. Barnen anser 

det mycket viktigt att alla ska få vara med i lek. En slutsats som kan dras är att förutsättningar 

för lek i verksamheten kan förhindra känslan av utanförskap hos barnen.  

 

Sökord: Lek, specialpedagogik, sociokulturellt perspektiv.  
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1. Inledning 
 

Snart är min utbildning till specialpedagog färdig och jag känner att mina kunskaper är 

utvecklade samt fördjupade inom ämnet specialpedagogik. Under min utbildning har många 

tankar och funderingar fått mig att reflektera över olika situationer i förskolans vardag. Ett 

exempel som väckt mitt intresse är när barn inte ges tillträde till lek. Vilka konsekvenser kan 

det få och hur känns det för barnen? Under de år som jag arbetat som förskollärare har jag 

många gånger hört barn säga "jag får inte vara med" eller "jag vill också vara med" Vissa 

barn säger ingenting men deras tydliga kroppsspråk eller blick kan signalera hur de upplever 

situationer. Mina reflektioner har lett till ökad kunskap men också till att svårigheter som kan 

finnas runt omkring barn kan påverkas av många olika orsaker. Björck- Åkesson (2014) 

menar att specialpedagogik i förskolan oftast handlar om att skapa förutsättningar i 

verksamheten för att tillgodose alla barns rätt till utveckling och lärande när vanlig pedagogik 

inte räcker till. Enligt examensordningen för specialpedagoger (SFS 2007:638) ska 

specialpedagogen vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för 

pedagoger, föräldrar och arbetslag samt undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. 
 
 

Som blivande specialpedagog känns det därför viktigt och meningsfullt att barn ges 

förutsättningar som skapar delaktighet eftersom förskolan är en stor del av deras vardag. 

Enligt ett pressmeddelande från Skolverket (20140313) visade det sig att 95 % av alla barn i 

åldern 3- 5 år är inskrivna i den svenska förskolan.  Det innebär att det finns en stor mångfald 

av likheter, olikheter, förutsättningar och behov. Gemensamt för alla barn är förskolans 

läroplan som framhåller att: "Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande" 

(Skolverket, 2010, s.5).  För de flesta barn är lek, gemenskap och kamrater något som de 

känner sig delaktiga i. När barn samspelar med andra i leken utvecklar de sitt lärande, sin 

självkänsla och sin identitet. Säljö (2000) pekar på betydelsen av att pedagoger samverkar 

med, och befinner sig i närheten av barnen, som ett viktigt förhållningssätt när det gäller 

lärande. 
 
 

Förskolan kan också bli en plats där barn får en känsla av utanförskap trots att pedagoger 

arbetar för alla barns delaktighet och lärande. Vad beror det på?  Barn som hamnar utanför i 

leken kan missa den sociala gemenskapen och ges färre tillfällen att lära genom lek.  Ett av 

barnen i denna studie beskrev på följande sätt en känsla av att inte få vara med: “Då kände 

jag mig utanför, det kändes hopplöst och trist.” Att arbeta för att barn ska höra ihop i en 

gemenskap, känna delaktighet och ha vänner på förskolan är alltså viktigt ur barns perspektiv. 

Skolverkets allmänna råd för förskolan (2013) menar att verksamheten ska ge barnen en 

känsla av trygghet och tillit vilket jag anser är en viktig förutsättning för delaktighet och 

lärande i förskolan. 

 

Mot denna utgångspunkt ska försök göras för att lyfta fram delaktighet och utanförskap i 

förskolan för att förstå hur det kan påverka barnen. Jag tror att det är viktigt som blivande 

specialpedagog att reflektera över dessa tankar och att möta varje barn utifrån sina 

förutsättningar. För kanske är det så att svårigheter för barnen i framtiden kan förhindras 

genom att vi på förskolan arbetar förebyggande för att undvika känslan av utanförskap. Valet 
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att forska om delaktighet och utanförskap stöds av förskolans läroplan Lpfö 98 som 

framhåller att:  

Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 

varaktigt behöver med stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 

förutsättningar. Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende 

är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla barn ska få 

erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara 

en tillgång i gruppen (Skolverket, 2010, s. 5). 

 

 

   1.1.  Syfte 
Syftet med undersökningen är att belysa varför barn anses hamna i utanförskap i förskolan. 

Ett annat syfte är att undersöka vilka möjligheter och hinder pedagoger upplever när det 

gäller att arbeta för alla barns delaktighet och lärande i förskolan. 

 

 

1.2.  Forskningsfrågor 
● Vad är orsaken till att barn kan hamna i utanförskap enligt pedagoger? 

● Hur ges barn förutsättningar för delaktighet och lärande i förskolan? 

● Vilka möjligheter och hinder finns i förskolan för att barn ska få det stöd de behöver 

för att bli delaktiga i leken? 

● Hur beskriver barn utanförskap och delaktighet? 

 

 

 

1.3.  Avgränsning 
Det finns barn som i vissa perioder eller under hela sin förskoletid behöver extra stöd och 

resurser för att deras behov ska tillgodoses. I detta arbete syftar jag på alla barn som av någon 

anledning kan vara i behov av extra stöd på förskolan. Med barn i utanförskap handlar det om 

barn som har svårigheter när det gäller att bli delaktig i leken. Med delaktighet menas att 

barnen ges tillträde till leken med andra barn. Studien avgränsas till att omfatta intervjuer 

med pedagoger och barn, fältstudier på två avdelningar vid en svensk kommunal förskola 

samt dokumentgranskning av X- förskola Plan för likabehandling och mot diskriminering 

och kränkande behandling (2014).  
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2. Bakgrund 
 

I det här kapitlet redogörs för tidigare forskning som har betydelse för denna studie. Vidare 

kommer förskolans styrdokument och teoretiska perspektiv att beskrivas. Sökvägen på de 

svenska och internationella vetenskapliga artiklarna har varit via databaserna NB- ECIC och 

Umeå bibliotek. De svenska sökorden som används har varit förskola, delaktighet, lek, 

utanförskap, problemskapande beteende, samspel och specialpedagogik. De engelska 

sökorden har varit preschool, interaction, play, participation, exclusion, problem behavior 

och special education. 

 

2.1. Social delaktighet 
Social delaktighet handlar om att känna gemenskap och göra något tillsammans med andra 

enligt Merlin (2013). Hon belyser att delaktighet idag är en term som används flitigt både 

inom forskning och inom politik. Det är ett begrepp som alla förstår och tänker om på samma 

sätt men hon menar att det inte stämmer i verkligheten. Författaren anser att delaktighet kan 

ha olika innebörder. Det kan handla om offentlig delaktighet, vilket för barn kan innebära att 

de är rådgivare i offentliga beslut. Delaktighet kan också handla om personlig delaktighet, där 

barn tillåts delta i beslut som rör dem själva samt att barn ges möjlighet till att vara delaktig i 

vardagen, både individuellt och tillsammans med andra. Resultatet i Merlins studie (2013) 

visade hur personalgruppen skapade sociala strukturer. Där barn ansågs lika anpassades 

aktiviteter så att alla barn kunde delta i dem. När barnen sågs som olika skapades grupper av 

barn, och aktiviteterna anpassades efter de tänkta behoven i de olika grupperna. Denna 

organisation påverkade barns möjligheter till att vara socialt delaktiga i gemensamma 

aktiviteter. Av resultatet framgick exempelvis att samspelet mellan barn och personal på 

avdelningarna påverkade hur aktiviteterna genomfördes och utvecklades. 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) ger en liknande beskrivning när det gäller 

delaktighet i förskolan. De menar att delaktighet för det första är att barn får vara med och 

bestämma samt ta beslut. För det andra innebär det att barnen ska få vara med i samspel och 

gemenskap tillsammans med övriga barn på förskolan. För det tredje innebär det att 

pedagogerna har en förmåga att tolka barns agerande och att behandla dem som kompetenta 

individer. Författarna menar att en förutsättning för att barn ska kunna göras delaktiga är att 

vuxna har en förmåga att ta barns perspektiv. 

 

En viktig del för att förstå hur vardagen ser ut för barn i förskolan är att se det utifrån ett 

delaktighetsperspektiv. En studie av Markström och Halldén (2009) visade att barn i 

förskolan har fri lek. Trots att leken anses fri är den bestämd utifrån de rutiner som råder. 

Resultatet i studien visar att barn kan lyckas bryta mot de vuxnas rutiner beroende på om 

pedagogerna utgår från barnens eller de vuxnas perspektiv. Studien visade även att barn lär 

sig på olika sätt och när de ges inflytande i sin egen vardag. Det kan jämföras med Svinth 

(2012) som undersökte barns olika samarbetsformer i förskolor i Danmark. Syftet med den 

studien var att undersöka hur institutionens krav påverkade barns samarbete. Resultatet 

visade bland annat att den pedagogiska metoden ofta handlade om dokumentation, resultat 

och vuxenstyrda aktiviteter. Barnens perspektiv och samarbete prioriterades inte i lika hög 

grad. Det framgick även att barnens kompetenser inte togs till vara som inlärningsresurser till 
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övriga barn vilket medförde att särskilt de utsatta barnen fick mindre erfarenhet av samarbete 

med andra barn. Att små barn lär sig social kompetens är betydelsefullt enligt Lynch och 

Simpson (2010) och att pedagoger använder olika metoder för att lära barn samspela med 

varandra. Författarna menar att barn lär sig att visa empati, kommunicera och vara med och 

lösa problem när de får delta i aktiviteter med andra. Dessa metoder bör användas i 

verksamheten eftersom de påverkar barns sociala färdigheter som ger bättre möjligheter för 

att lyckas i framtiden. 

 

Små barn formar aktivt sina vänskapsrelationer. Det visar resultatet av en norsk studie som 

Greve (2009) har genomfört. Undersökningen visade att små barn i åldern 2- 3 år formar sina 

vänskapsrelationer. Genom relationerna får barnen en känsla av att vara tillsammans i 

förskolans verksamhet och utvecklar sin förmåga till empati samt att lösa konflikter. Greves 

studie syftar till att undersöka vad som karaktäriserar vänskap mellan små barn i förskolan. 

Vidare undersöktes barnens förmåga att etablera och bevara vänskapsrelationerna som grund 

för att barnen ska utveckla sina sociala kompetenser. Det är viktigt att möten uppstår mellan 

barn och att alla barn får en vän samt att pedagoger stödjer både nya och etablerade 

vänskaper. Hur pedagoger sätter ihop grupper har därför betydelse när det gäller exempelvis 

gruppaktiviteter, bordsplacering eller flyttningar till andra avdelningar (a.a). 

 

Deltidsbarn som vistas i förskolan har oftast kamrater under den tid de är på förskolan. Det 

resultatet visade sig i Törnqvist (1984) studie där deltidsbarns olika närvarotider i förskolan 

studerades. En kortare vistelsetid hade ingen påverkan på deras kamratrelationer utan barnen 

hade tillgång till kamrater hela sin tid. De barn som vistades heltid på förskolan blev däremot 

oftare utan kamrat när deltidsbarnet var ledigt. Nu snart trettio år sedan den studien gjordes 

anser Karlsson Lohmander (2014) att barnen som endast har deltidsplacering i förskolan 

riskerar att hamna utanför stabila kamratrelationer. Författaren menade att det kan bero på att 

deltidsbarnen tillbringar endast tre till fem timmar per dag i förskolan och ibland inte alla 

dagar i veckan.  

 

Barn kan ha en känsla av att vara utanför i kamratgruppen. Det visade resultatet i Wrethander 

Bliding (2007) studie. Hon fokuserade på barns relationsarbete i en fjärdeklass i skolan och 

hur de organiserade sin sociala tillvaro där. Resultatet visade på att beteenden, ordval och 

gemensamma intressen hos barnen var tecken av att höra ihop. Orsaker till uteslutning eller 

inneslutning kunde vara att elever hade likadana kläder, gillade hästar, hade samma 

musiksmak eller delade kompishjärta. Det kan göra att vissa barn kan känna sig utanför och 

inte platsa i gänget med de andra.  

 

 

2.2. Problemskapande beteende 
Barn med problemskapande beteende har ofta svårigheter i samspelet med andra barn. Det 

kan innebära att de inte får lika många vänner som barn utan problem. Lektillfällena blir färre 

och på så vis missar barnen träning av sociala färdigheter (Guralnick, 1997). Hur vi ser på 

vad som orsakar dessa problem och hur vi arbetar med dem kan bero på vilken teori vi 

anammar. Enligt Johannessen (2011) kan dessa problem i den psykoanalytiska teorin bero på 
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att det blir en obalans mellan de olika delarna i personligheten. Genom att barnen skapar sig 

en negativ självbild som de fortsätter att handla utifrån, så får de självbilden bekräftad.  

 

Barn med utåtagerande beteende får oftast störst uppmärksamhet. I social inlärningsteori 

flyttas fokus från individen till att titta på situationen där beteendet framkommer. Inom den 

teorin blir problematiken ett resultat av det samspel som sker mellan individen, miljön och 

beteendet. Enligt social inlärningsteori formar beteendet omgivningen samtidigt som 

omgivningen påverkar beteendet (Johannessen, 2011). Författaren väljer att dela in 

socioemotionell problematik i två områden: aggressivitet och tillbakadragenhet. Ofta är det 

de aggressiva handlingarna som får störst uppmärksamhet och de barn som drar sig undan får 

lite utrymme i förhållande till de mer utåtagerande barnen. Denna tillbakadragenhet kan 

förstärkas under barndomen och till slut bli permanenta drag i vuxen ålder. Avvikande 

beteende kan uppfattas som tecken på dåligt självförtroende (Johannessen, 2011). Är barnen 

blyga, tysta och tillbakadragna kan det för våra svenska barn innebära att de på sikt utesluts 

från kamratgrupper eller inte blir accepterade. I andra kulturer menar författaren kan dessa 

beteenden istället visa på att barnen är väluppfostrade, har mer självkontroll och betraktas på 

ett positivt sätt och inte som ett avvikande barn.   

 

Barn kan ha problem i vissa situationer. Greene och Ablon (2006) menar att det handlar 

främst om att försöka förstå varför barnet gör som det gör. När människor runt omkring har 

fått en förståelse över varför barnet beter sig på ett visst sätt kan det leda till förbättringar i 

samspelet mellan vuxna och barn. På liknande sätt beskriver Raundalen (1997) att barn 

behöver en tillitsfull relation för att till exempel tillrättavisningar av barns beteende ska ha 

någon betydelse för barnen. Grenee och Ablon (2006) menar att det viktiga är att försöka 

förstå och bemöta barnen i ett samspel. Författarna anser inte att diagnoser i sig är det som 

löser problem och menar att det finns många barn med svårigheter som aldrig kommer ifråga 

om att diagnostiseras. Det handlar om att hitta en ömsesidig respekt i relationer med andra 

och att hitta former till problemlösning.   

 

Barn som inte känner tillhörighet i sin grupp och dessutom har en låg självkänsla kan bli 

osäkra och få skamkänslor (Öhman, 2008). Det kan leda till att de får svårigheter med att läsa 

av uttryck hos andra barn i situationer som uppstår i samspel. Det kan bli en ond cirkel av att 

de barnen inte förstår övriga barns inviter till lek, vilket kan resultera i att de känner sig 

kränkta. Det är viktigt att pedagogen är lyhörd och tar tag i det problemet eftersom barnet 

annars kan bli dubbelt kränkt. Stöd och hjälp behöver både den som kränker och den som 

känner sig kränkt. Vi människor kan skapa avstånd till det vi inte förstår. Författaren menar 

därför att det är viktigt att pedagoger arbetar med barn för att skapa nyfikenhet och förståelse 

för det som är annorlunda (a.a). 

 

Beteendeproblem handlar om i vilken utsträckning barnets beteende bryter mot gällande 

regler och normer. Enligt Nordahl, Sörlie, Manger och Tveit (2007) så handlar 

beteendeproblem om de förväntningar som finns i uppväxtmiljön och i samhället. Om 

beteendet hindrar barnets lärande och utveckling kan det utgöra ett hinder för barnet när det 

gäller ett positivt samspel med andra i sin omgivning.  Författarna menar att barn ofta avvisar 

andra barn som de uppfattar som aggressiva och bråkiga. De tycker ofta att de är svåra att 
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leka med. Barn som hamnar utanför i lek och samspel kan även vara barn som självmant 

väljer att vara för sig själva. Beteenden kan variera utifrån de olika miljöer som barn befinner 

sig i. För att förebygga och komma tillrätta med beteendeproblem så är det viktigt att 

problemet förstås som ett resultat av påverkan mellan barn och omgivning i stället för att 

problemet förläggs inuti barnet. Det medför att det kan vara nödvändigt att förskolan arbetar 

med både kompisar och hemmet samtidigt för att förändra beteendeproblem hos barn 

(Nordahl, et al., 2007). I skolverkets allmänna råd till förskolan (2013) ställs barns behov av 

särskilt stöd i relation till den miljö som barnet befinner sig i. 

Barns behov av särskilt stöd kan inte förstås som en egenskap hos barnet utan är alltid 

situationsbundet. Behovet av särskilt stöd är relaterat till vad som händer i mötet mellan barnet 

och de människor och den miljö som finns samt de aktiviteter som sker i förskolan. Det betyder 

till exempel att barn kan behöva särskilt stöd i en miljö men inte i en annan. Det handlar också 

alltid om bemötande, att se barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling som subjekt, med 

samma rättigheter och skyldigheter som andra, och inte som objekt för specialpedagogiska 

insatser, kompensatorisk träning eller som endast föremål för omsorg och omhändertagande 

(Skolverket, 2013, s. 31). 

Det finns inte något samband mellan beteendeproblem, barnens kön eller föräldrars 

utbildning och inkomst visar en stor norsk studie av Lekhal (2012). I studien deltog 

sammanlagt 73 068 barn och samtliga frågeformulär besvarades av 42 669 personer när 

barnet var 36 månader gammalt. Forskaren drog slutsatsen av studien att barn som vistas i 

den norska förskolan som allmänt enligt forskaren har hög kvalité inte löper någon större risk 

att utveckla ett negativt beteende under sina tre första år. Barnen som vistats i familjedaghem 

däremot hade större risk att få beteendeproblem när de var i treårsåldern. Problemen kunde 

vara aggressivt beteende eller känslomässiga reaktioner med ångest och oro. 

 

2.3. Relationer och anknytning 
Relationer och anknytningen till pedagoger lyfts alltmer fram och har en stor betydelse för att 

barnet ska få en positiv utveckling. De barn som kommer till förskolan med en otrygg 

anknytning eller som har svårt att knyta an till barn och vuxna blir mer sårbara i förskolans 

värld. På vissa förskolor i vårt land finns idag speciella anknytningspedagoger för barn som 

är i behov av extra stöd på grund av otrygg anknytning. Dessa pedagoger arbetar i ordinarie 

arbetslag men har fått en extra utbildning för att möta de svårigheter som kan uppstå. De blir 

ett extra stöd och en trygghet för både enskilt barn och deras vårdnadshavare att vända sig 

till. En del barn hamnar i utanförskap för att deras vårdnadshavare inte riktigt räcker till. Det 

kan handla om föräldrar som förskolan har svårt att få kontakt med eller är svåra att förstå 

men det kan även handla om psykisk ohälsa hos föräldrar (Hedström, 2014). Boel Håkansson, 

som är specialpedagog i Kirseberg i Malmö, menar att nära och trygga personer under 

barnens första år är viktigt för barns utveckling. Hon pekar på att många av de svårigheter 

som barn uppvisar kan kopplas till otrygg anknytning, vilket kan ge svårigheter för barnet 

senare i livet även om det är många olika komplexa orsaker som bidrar (I: Hedström, 2014).  

 

Små barn behöver en annan slags pedagogik än större barn enligt Hagström (2010). 

Författaren menar att anknytningspedagogen har en viktig roll för att ge barnen trygghet att 

vilja vara med i lek, utforska och lära. Hon menar att förskolans läroplan numera är fokuserad 

mer på barns lärande än på omsorgsbiten. Det kan vara till nackdel för de minsta barnen som 

ofta behöver en nära omsorg.  En annan viktig faktor för att möta barn i behov av stöd har 

visat sig vara förskolans lokaler. Skolverkets allmänna råd med kommentarer (2013) pekar på 
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att förskolans lokaler och miljö har betydelse för att möta barns olika behov och intressen. 

Det ställer stora krav på pedagogerna för att kunna bedriva verksamheten mot läroplanens 

mål. Lokalerna styr därför i hög grad förskolans arbetssätt och den pedagogiska strukturen.  

 

2.4. Tidiga insatser 
Tidiga specialpedagogiska insatser till barn som är i behov av stöd kan ha stor betydelse. Lutz 

(2013) menar att om verksamhetsansvariga ändrar sitt tänkande om förskolan och satsar mer 

på specialpedagogiska insatser skulle fler barn fångas upp i tid. Författaren menar att nu sker 

det oftast när barnen gått flera år i skolan. I Finland ges tidigt stöd till alla barn i de lägre 

åldrarna och redan på förskolan sätts insatser in till cirka 25 % av alla barn (Lutz, 2013). 

Stödet som ges är till gruppen och är i förebyggande syfte för att underlätta inlärning till alla 

barn. Hausstätter och Takala (2011) menar att det goda resultat som Finland får i PISA 

(Programme for International Student Assessment) kan bero på det tidiga specialpedagogiska 

stöd Finland ger till alla barn i de lägre åldrarna. Författarna gör även en jämförelse med 

Norge där fler barn har beteendeproblem än i Finland och menar att tidiga insatser är mycket 

viktigt redan från tidig ålder för att förebygga senare problem. De tidiga insatser Finland ger 

till yngre barn bygger på tal, läsning och skrivning.  

 

PISA är ett OECD- projekt (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) som 

syftar till att undersöka olika länders utbildningssystem och vilka kunskaper femtonåriga 

elever har innan de slutar grundskolan. 65 olika länder deltog år 2012. Genom olika prov 

testas elevernas förmågor inom matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Genom att 

undersöka olika samband i internationella studier kan länder upptäcka både starka och svaga 

sidor i utbildningssystemen vilket kan leda i förlängningen till en bättre skola för alla barn. 

Sverige låg år 2000 bra till när det gällde elevers kunskaper i olika ämnen jämförelsevis med 

andra länder. Mätningen genomförs vart tredje år och de svenska resultaten har försämrats 

jämförelsevis mot tidigare mätningar (PISA, Skolverket, 2012). 

 

De förväntningar och uppfattningar som pedagoger har över vad som är normalt har 

betydelse för barnen. Lutz (2013) belyser att problem som kan uppstå när det gäller 

samverkan mellan barn och omgivning kan bero på olika förväntningar som finns på barnets 

förmåga. Det synsättet innebär ett relationellt perspektiv menar författaren eftersom 

svårigheterna beror på omgivningen i den miljö som barnet vistas i och inte hos det 

individuella barnet. 

 

I förskolans läroplan är det strävansmål, vilket innebär att det inte är kunskapsmål som 

skolans läroplaner har. Barnen behöver därför inte i förskolan uppnå vissa kunskapskriterier i 

en viss ålder. Skolverket (2008)  Tio år efter förskolereformen pekar på att det trots allt 

förekommer att vissa förskolor använder sig av bedömningsunderlag. Oftast har 

bedömningen handlat om barns kommunikations- och språkutveckling fast enligt skolverket 

är det verksamheten som ska utvärderas och inte enskilda barn. Ur ett annat perspektiv sett 

från den medicinska och hälsoekonomiska synvinkeln pekar Ahlberg (2013) på att tidiga 

insatser ska ges för att hindra och lindra skadeverkningar så snart som möjligt när det gäller 

till exempel förseningar eller utvecklingsrelaterande problem. 
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För att nå en skola för alla menar Ahlberg (2013) att det behövs en förändring och utveckling 

av utbildningen i skolan. Lutz (2013) menar även han att de ramar och resurser som finns i 

skolan beror på de politiska samt ekonomiska avvägningar som finns att förhålla sig till. Det 

kan därför bli komplext när det gäller inkludering och arbetet med barn i svårigheter. 

Liknande åsikter har Skrtic (2005) som pekar på att byråkratin i utbildningssystemet behöver 

ses över i Amerika. Författaren anser att ett förändrat synsätt på elever med 

inlärningssvårigheter behövs och att lärare behöver reflektera över metoder samt 

förhållningssätt till elever. Utbildningen behöver utvecklas för att nå ökad demokrati för 

studenter som har inlärningssvårigheter. Författaren menar att politiska beslut är 

betydelsefullt för att lärare och samhällskulturen i stort, ska nå ett förändrat synsätt på elever 

med inlärningssvårigheter.  

 

2.5. Leken 
Idag bedrivs det en del forskning som visar på att barn lär sig genom sin lek. Knutsdotter 

Olofsson (2003) menar att många forskare är eniga om att leken har en stor betydelse för den 

sociala utvecklingen hos barn. Barn som finns i förskolan antas delta i aktiviteter och lek med 

andra barn i gruppen. Det är då viktigt att miljön för det sociala samspelet möjliggörs i 

verksamheten. Det är våra inre föreställningar och vår fantasi som styr över leken. För att 

kunna leka måste barn lära sig att förstå leksignaler och det lärandet sker i samspel med 

omgivningen. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att barn ges 

möjlighet genom leken att öva på en sak många gånger tills de behärskar den. Johansson 

(2005) anser att barns självförtroende stärks genom att de har tillgång till kamrater, känner 

sig betydelsefulla samt delaktiga i lek. 

 

Barns förhandlingar om deltagandet i leken har visat sig vara utifrån fyra olika mönster i en 

norsk studie av Grindheim (2011). 18 barn i åldern 3- 6 år deltog i studien som fokuserade på 

gemenskaper i barngruppen utifrån ett demokratiskt perspektiv. Det första mönstret var 

vänskap och påbörjad lek, som kunde ses som en förhandlingsposition. Det andra mönstret 

som visade sig var barnens ålder, där visade resultatet att barnen kunde förhandla i leken och 

ges olika positioner utifrån sin ålder. Det tredje mönstret visade sig vara hur länge barnet gått 

på förskolan och slutligen det fjärde mönstret som gällde tillgången till leksaker. Resultatet 

visade på att barnen gjorde förhandlingar mellan varandra och hur de placerar sig i 

förhållande till varandra. Det visade sig exempelvis att leksaker som barnen tog med sig 

hemifrån användes som förhandlingsverktyg i leken.  

 

Dagen på förskolan delas ofta upp till lek eller lärande. Johansson och Pramling Samuelsson 

(2006) menar att många pedagoger tror att det är de planerade, målmedvetna aktiviteterna 

som startas upp av pedagogerna som leder till barns lärande. Men författarna menar istället 

att lek och lärande ska tolkas som en helhet samt att leken bör integreras med lärande. Barn 

lär sig lättare när det är roligt, lustfyllt och när de känner engagemang till sitt lärande. Även 

Johansson (2005) menar att barn lär sig av varandra när de möter andra barn och det är då de 

lär sig att kommunicera, läsa av och förstå lekens regler. Förskolans läroplan (Skolverket, 

2010) betonar vikten av barns lek ”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett 

medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla 
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verksamheten i förskolan” (s. 6). Lillvist (2014) menar att leken är en inkörsport till 

samhörighet där även tillgång till miljöer och sociala situationer är viktiga. 

 

Små barn som leker tillsammans menar Johansson (2005) kan ofta söka stöd hos vuxna i 

olika situationer. En del barn uttrycker sig verbalt, men många gånger kan det handla om en 

sökande blick om hjälp, eller att de vill se en reaktion hos den vuxne. Det är då viktigt att 

pedagoger ser, uppmärksammar och stärker barnen så att leken kan fortskrida. När barnen 

lämnas ensamma utan vuxen innebär det att barnen själva får hantera situationen. Makt i 

lekar kan uppstå som vuxna inte uppmärksammar och ser. Fri lek som det brukar kallas i 

förskolan bidrar inte alltid till att det blir en positiv och social utveckling till alla barn. Det 

kan bildas hierarkier och barn kan reta och utesluta varandra långt ner i förskoleåldern (a.a). 

 

Att barn kan hamna utanför i leken visar även Jonsdottirs studie (2007) på. Resultatet visade 

på att det fanns barn som inte blev valda till kompis av något annat barn. De hamnade utanför 

i leken och var ganska ensamma på förskolan. Det visade sig att det var ”högstatusbarnen” 

som fick bestämma regler, vad som skulle lekas och vem som skulle få vara med i leken. Att 

vissa barn upplever att de inte har någon vän menar författaren kan bero på att barnet inte 

upplever sig ha så mycket gemensamt med något av de andra barnen. Det kan också bero på 

att vissa barn inte riktigt vet hur de ska göra för att etablera vänskapsrelationer. 

 

2.6. Kommunikationens betydelse 
Genom kommunikation uppnås delaktighet, kunskap och färdigheter (Sheridan & Pramling 

Samuelsson, 2009). Problem i skolans vardag löser sig utifrån de situationer som uppstår och 

utifrån de färdigheter som finns. Författarna beskriver de sociokulturella teorier som 

läroplanen vilar på, innebär att barn lär genom att kommunicera samt samspela med andra 

människor i sin omvärld. Säljö (2000) ser skolan som en social praktik. Han menar att 

kommunikationen i olika situationer har betydelse för människans tänkande. 

 

Förskolan bör ha ett förhållningssätt som har lika höga förväntningar på flerspråkiga barns 

som på enspråkiga barn enligt Fler språk i förskolan (Skolverket (2013). De framhåller ett 

mångfaldsperspektiv där kunskaper i förskolan behöver finnas runt flerspråkighet och att det 

är viktigt att respektera föräldrarnas åsikter samt ha ett interkulturellt förhållningssätt. Med 

det menar de att förskolan bör skapa miljöer och möten där olika typer av samtal tillåts och 

där olika meningar och åsikter respekteras. Samtal med andra människor leder enligt Säljö 

(2000) till självreflektion. Han menar att förmågan att iaktta, förstå sig själv och upptäcka nya 

perspektiv att tänka ifrån, ökar i samtal. Eftersom barn ofta är kreativa och kan tänka fritt 

utan att begränsa sig menar Arnér och Tellgren (2006) att vuxna ska samtala med barn många 

gånger. Det kan lära de vuxna att närma sig barnens perspektiv. Författarna menar att genom 

att lyssna på barns åsikter och låta dem komma med förslag kan möjligheter skapas i tillvaron 

utifrån barnens sätt att tänka. Att det inte alltid är särskilt utvecklande samtal mellan 

pedagoger och barn visar Gjems (2009) studie på. Undersökningen utfördes i förskolan i 

Norge och visade att många samtal mellan pedagoger och barn i förskolan inte bidrar till att 

utveckla barns språk. Resultatet visade på att pedagogerna mest ställde ja och nej frågor 
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istället för öppna frågor. Av den anledningen blev inte samtalen utvecklande för barnen vilket 

även kan tolkas till att barns tankar och åsikter inte gavs så stort utrymme. 

 

Kommunikationen är viktig i barns lek (Bruce, 2014). När barn leker rollekar kommunicerar 

de med varandra och en förutsättning för att leken ska utvecklas är att barnen kan utgå från 

olika perspektiv i leken. Författaren beskriver att språket har stor betydelse i leken som blir 

både längre och djupare av att kunna förklara, argumentera, berätta, ställa och besvara andras 

frågor. Det finns därför risk att barn med språkstörning kan få problem i samspelet med andra 

barn och kanske blir tilldelade obetydliga roller i leken. Ladberg (2003) menar att 

kommunikation kan skapa frustration hos barnet. När barnets ordförråd är begränsat jämfört 

med jämnåriga eller att barnet inte kan berätta det den vill och delta i kommunikationen kan 

kroppsspråket bli aggressivt samt resultera i skrik, slag och knuffar. En del barn drar sig 

undan eller blir rastlösa och oroliga när de inte förstår vad som sker runt omkring dem. Det 

kan resultera i att de förstör för de andra barnen i leken. Vid alla dessa situationer behöver 

barnet hjälp med att komma in i umgänget med andra barn och få känna sig trygga. Barnen 

behöver få hjälp med kommunikationen så att de förstår vad som sägs och vad som händer 

runt omkring dem (a.a). 

 

En del barn har svårigheter med att kommunicera på olika sätt. Heister Trygg (2012) 

beskriver Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK, som kan användas när en 

person har svårigheter med att använda tal och språk, för att uttrycka sig eller för att förstå 

talat språk. AKK går ut på att möjliggöra kommunikation och det handlar om att lära sig 

tolka olika sinnen, känslor och behov samt att uppmärksamma och försöka förstå varandra. 

Det talade och skrivna språket är redskap för människor för att skapa gemenskap, lärdom och 

förståelse.  

 

2.7. Förskolans styrdokument 
Vallberg Roth (2013) beskriver den läroplansteori som gällde mellan femtiotalet och fram till 

mitten av åttiotalet som den socialpsykologiska läroplanen. Den stod för omsorg och fostran 

samt en väntan på barns mognad och intressen. Författaren menar att förskolans betydelse har 

ändrats mycket under de sista trettio åren. Från att ha varit en hemlik plats för yrkesarbetande 

föräldrar till en pedagogisk miljö som är av stor betydelse för barns lärande och utveckling. 

Idag ska förskolan inte enbart stå för fostran och omsorg, utan förskolan ska även ha ett 

perspektiv på barns livslånga lärande enligt författaren (a.a).  

 

2.7.1. Läroplan för förskolan Lpfö 98 
I Lpfö 98 (Skolverket, 2010) lyfts flera faktorer fram som ska bidra till att alla barn ska få 

möjligheter att utvecklas efter sina förutsättningar. Barnen ska få möjlighet att uppleva 

tillfredsställelsen av att göra framsteg, övervinna svårigheter och vara delaktiga. Det innebär 

att förskolan ska anpassa verksamheten och vara ett stöd för varje enskilt barns olika behov. 

Förskolan ska också vara ett stöd för varje familj och samarbeta med dem. Det är viktigt att 

förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende för att vistelsen på förskolan 

ska bli en positiv upplevelse. Verksamheten ska dessutom vara rolig, trygg och lärorik.  
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Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. 

Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje 

barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen (s. 

6). 

 

2.7.2. Diskrimineringslagen SFS 2008:567 
Diskrimineringslagen reglerar diskriminering och trakasserier utifrån de sju 

diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (SFS 

2008:567). 

 

2.7.3. Skollagen SFS 2010:800 
I skollagen (SFS 2010:800) finns de allmänna riktlinjerna som gäller i olika skolformer. 

Utbildningen för förskolan syftar till att barn ska tillägna sig kunskaper och värden. Den ska 

stödja alla barns utveckling och lärande. I kapitel 8 står: 

8 § Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att 

barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.  

9 § Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd 

som deras speciella behov kräver.  

Det yttersta ansvaret för att barn i behov av särskilt stöd får det stöd de behöver, har 

förskolechefen, enligt Skollagen (2010:800).  

 

2.7.4. Barnkonventionen 
FN:s barnkonvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 20 

november 1989 och trädde i kraft som internationell lag den 2 september 1990 (Unicef.se). 

Barnkonventionen är det första internationella dokumentet för mänskliga rättigheter och 

framhåller att alla barn ska ha lika värde samt att ingen får diskrimineras. Barnets bästa ska 

alltid komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Socialdepartementet antog i 

december 2010 en ny strategi som ska stärka barns rättigheter och därmed barns delaktighet i 

samhället (prop. 2009/10:232). Propositionen innehåller några principer som ska vara 

utgångspunkten för riksdag, regering, statliga myndigheter, landsting och kommuner. 

Berörda verksamheter ska säkerställa barnets rättigheter. 

 

2.7.5. Salamancadeklarationen 
Sverige har undertecknat Salamancadeklarationen. Den fastställdes i Spanien 1994 och 

grundar sig i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. Det innebär att skolan ska ge 

plats för alla barn utan hänsyn till deras fysiska, intellektuella, sociala, emotionella och 

språkliga förmågor samt att barn endast i undantagsfall ska skiljas från den ordinarie gruppen. 

Salamancadeklarationen framhåller att skillnader människor emellan är normala och att 

inlärningen ska anpassas till barnets behov istället för att barnet skall formas efter den 

fastställa inlärningsprocessen (Svenska Unescorådet, 2006).  
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2.8. Teoretiska perspektiv 
Under detta kapitel presenteras olika specialpedagogiska perspektiv. Hur pedagoger arbetar 

med barn i svårigheter påverkas utifrån det perspektiv som råder (Ahlberg, 2013). Enligt 

Nilholm (2012) har det betydelse att pedagoger är medvetna om dessa olika perspektiv 

eftersom det påverkar det bemötande barnen får i den pedagogiska verksamheten.  

 

2.8.1. Kompensatoriskt perspektiv 
Det kompensatoriska perspektivet har sina rötter i psykologi och medicin. Det kännetecknas 

av att barnet är bärare av problemet. Ofta får barnet någon form av diagnos som ska åtgärdas 

genom speciella metoder och specialundervisning (Nilholm, 2012). Björck- Åkesson (2007) 

menar att det kompensatoriska perspektivet kan innebära att barn särskiljs och att de kan 

känna sig utanför de andra barnen i gruppen. Ahlberg (2013) menar att de medicinska och 

neuropsykologiska förklaringsmodellerna har fått stor uppmärksamhet de senaste åren. 

Författaren pekar på att det kan ifrågasättas att så många barn har diagnoser i dag och menar 

att det sker en överdiagnostisering.  

 

2.8.2. Kritiskt perspektiv 
Det kritiska perspektivet ser olikheter som en tillgång som berikar lärandet (Nilholm, 2012). 

Barn ska vara delaktiga och samspela i olika situationer i verksamheten. Begrepp som normal 

och kategorisera kritiseras. Författaren menar att det är viktigt att titta på hur samhället möter 

och hanterar barns olika förutsättningar. Det är skolan och samhället som gör att barnet får 

svårigheter och det är därför omgivningen runt omkring barnet som ska förändras och 

åtgärdas, inte barnet. I det kritiska perspektivet är man kritisk till de medicinska lärorna och 

anser inte att diagnoser är nödvändigt. Idealet är “en skola för alla”. Den pedagogiska 

verksamheten ska möta varje barns olika behov i den befintliga gruppen och försöka hitta de 

bakomliggande svårigheterna utifrån de brister som kan finnas i verksamheten (a.a). 

 

2.8.3. Dilemmaperspektiv 
Dilemmaperspektivet beskriver Nilholm (2012) som ett perspektiv som innefattar både det 

kompensatoriska och det kritiska perspektivet. Normen som finns hos de båda perspektiven 

kritiseras. Alltså det normativa, diagnostisering och “en skola för alla”. Författaren framhåller 

att problem för barn kan orsakas av olika dilemman som är komplexa i skolan. Barn är unika 

individer med olika behov som skola/förskola ska kunna möta samt att alla barn ska ha 

möjlighet till en likvärdig utbildning. Dilemmat blir då att ge alla barn samma kunskaper och 

erfarenheter samtidigt som barn lär på olika sätt. Dilemmaperspektivet kan se problematik 

hos den enskilda individen men även utifrån den miljö i verksamheten som barnet befinner 

sig i (a.a). 

 

2.8.4. Sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet beskrivs av (Säljö, 2000) som menar att kunskap är något 

som skapas i samspel med andra och utifrån den miljö man vistas i. Det innebär att vi lär 

tillsammans med andra människor och påverkas av den kultur vi växer upp i. Språket och de 

symboler som man vänjer sig vid under uppväxten påverkar vårt lärande. Lärandet sett från 

det sociokulturella perspektivet blir därför föränderligt för människors utveckling av 
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kunskaper genom historien.  Ur det sociokulturella perspektivet är kommunikation och språk 

betydelsefullt för lärandet. Genom att människor samspelar med varandra utvecklar de sitt 

sätt att tänka, tala och utföra handlingar. Strandberg (2006) beskriver den kände ryske 

psykologen Lev Vygotskij (1896- 1934) som hade liknande tankar om att människans lärande 

är något som sker i samspel med omgivningen. Han framhöll att lärandet inte sker 

individuellt utan skapas i relation till någon annan. Ur denna teori har begreppet närmaste 

utvecklingszonen kommit, vilket är ett av de mest kända begrepp som Vygotskij använde. 

Begreppets betydelse är att det är en zon där man kan klara av något som man ännu inte kan, 

genom att få någons annan hjälp eller utifrån den miljö man vistas i. Det ger möjlighet till 

utvecklat lärande och när individen fått ny kunskap flyttas den närmaste utvecklingszonen 

fram ett steg.  

 

2.8.5. Relationellt perspektiv 
Ett annat perspektiv är det relationella perspektivet. Ur det perspektivet sker lärandet 

människor emellan genom möten, delaktighet och samverkan. Inom det relationella 

perspektivet söker man förklaringar till svårighet utifrån relationer och den samverkan som 

finns mellan människan samt miljön runt omkring (Ahlberg, 2013). Dion Sommer (2005) 

menar att relationer med andra har betydelse för självutvecklingen och beskriver att 

“utveckling av kompetenser, självuppfattning och identitet tillsammans äger rum i relationer 

och är produkter av barnets aktiva erfarenheter av samvaropraxis” (s.124). Utifrån det 

relationella perspektivet talar man om elever i svårigheter vilket blir en kontrast till det 

kompensatoriska perspektivet där man talar om elever med svårigheter (Ahlberg, 2013). 

 

Ett exempel på relationellt perspektiv, är det kommunikativa relationsinriktade perspektivet 

(KoRP) som grundar sig på de pedagogiska förutsättningar som finns inom den inkluderande 

skolan. Konturerna till KoRP finns beskrivet i Ann Ahlbergs (1999) studie På spaning efter 

en skola för alla.  Författaren menar att det handlar om vilka förutsättningar och vilket 

utrymme som ges till elevernas möjlighet när det gäller delaktighet, kommunikation och 

lärande. Författaren menar vidare att perspektivet inte bara kan förstås utan att det handlar om 

vikten av en förändring av utbildningen för att nå en skola för alla (Ahlberg, 2013). 

 

2.8.6. Barns perspektiv 
Barns perspektiv eller barnperspektiv, är det någon skillnad i vår vuxna syn beroende på 

vilket ord vi använder och förhåller oss till? Arnér och Tellgren (2006) menar att begreppet 

barnperspektiv handlar om hur vuxna förhåller sig och ser på barns situation. Författarna 

menar att ur ett barnperspektiv ser de vuxna till barnens bästa och använder uttryck som 

barnen i centrum, författarna menar att det är ett vuxenperspektiv att se barnen på det sättet. I 

begreppet barns perspektiv, förhåller sig de vuxna till att försöka förstå hur barnen tänker och 

upplever händelser. Genom att samtala med barnen kan de vuxna närma sig barnen och öka 

förståelsen för hur barn upplever situationer. Då båda uttrycken utgår från ett 

vuxenperspektiv kan det vara svårt när barns perspektiv ska tolkas av vuxna. Det krävs 

ansträngning och kreativitet av den vuxne för att försöka förstå barnen (a.a).  
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Halldén (2003) menar även hon att det alltid är en tolkning från den vuxnes sida när det gäller 

att ta barns perspektiv. Hon beskriver att barnperspektiv som skrivs med ett ord har fokus på 

ett perspektiv som syftar till att: “tillvarata barns villkor och att verka för barns bästa eller för 

att studera en kultur skapad för barn. Sett som två ord blir det i stället att anlägga ett 

perspektiv eller fånga en kultur som är barnets” (Halldén, 2003, s.14).  Författaren menar 

vidare att historisk sett har forskningen oftast haft ett barnperspektiv där data i större 

utsträckning inhämtas av andra än att barnen själva varit informanter i studierna. Inom den 

nya barndomsforskningen inom sociologi och antropologi kan det med fördel arbetas med 

etnografiska studier för att fånga barns perspektiv menar författaren (a.a). 

 

Att närma sig barns perspektiv menar Pramling Samuelsson och Sheridan (2003)  förutsätter 

att vuxna har ett förhållningssätt som innebär att barn ges möjlighet till sin egen kultur samt 

sitt eget sätt att möta och förstå världen. Författarna menar att vuxna kan lyssna på barnen 

och tolka deras agerande. För att barnen ska kunna påverka sin situation måste vuxna lyckas 

fånga upp barnens perspektiv så att de känner sig förstådda och delaktiga. En riktning inom 

förskolepedagogiken är Reggio Emilia som har sitt ursprung i Italien (Åberg & Lenz 

Taguchi, 2005). Filosofin i Reggio Emilia är att inom pedagogiken belysa barns perspektiv 

genom att vuxna lyssnar och dokumenterar barns sätt att uttrycka sig, verbalt eller genom till 

exempel teckningar. Därigenom kan lärarna få en inblick i barnens värld. 

 

 

3. Metod 
 

I kapitlet redogörs för de metoder som använts till datainsamlingen. Först presenteras de 

utvalda metoderna utifrån syftet med studien. Därefter beskrivs hur urvalet har gått till och 

datainsamlingens genomförande. Slutligen beskrivs de etiska aspekterna, tillförlitlighet i 

studien, generaliserbarhet och metoddiskussion. Studien handlar om att ta del av pedagogers 

erfarenheter och barns tankar när det gäller delaktighet respektive utanförskap i förskolan och 

kan därför tolkas som fenomenologisk som Bryman (2011) beskriver, eftersom det till viss 

del handlar om en tolkning utifrån andras perspektiv. 

 

3.1. Val av metod 
Studien har två syften: att undersöka varför barn anses hamna i utanförskap i förskolan. Ett 

annat syfte var att undersöka vilka möjligheter och hinder pedagoger upplever när det gäller 

att arbeta för alla barns delaktighet och lärande i förskolan. Då studien handlar om att ta del 

av pedagogernas erfarenheter och barns tankar när det gäller delaktighet respektive 

utanförskap kan den tolkas som fenomenologisk utifrån Bryman (2011) då det till viss del 

handlar om en tolkning utifrån andras perspektiv. Valet av metod faller därmed på kvalitativ 

metod vilket Bryman (2011) beskriver som lämplig när forskare vill ta del av informanternas 

erfarenheter och tankar samt försöka förstå dem i dess sammanhang. Författaren menar att 

kvantitativa metoder i korthet går ut mer på att användas till statistiska modeller för att mäta 

och förklara något. 
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För att få svar på mina forskningsfrågor har en etnografiliknande metod används. Kullberg 

(2014) beskriver att forskare som genomför etnografiska studier oftast tillbringar lång tid på 

fältet och studerar olika situationer, men att det är möjligt att göra en kortare studie på två till 

tre veckor. Bryman (2011) menar att det inte är särskilt troligt att de som skriver 

examensarbeten hinner genomföra en fullskalig etnografisk studie men hänvisar till Wolcott 

(1990) som menar att det är möjligt att genomföra en mikro- etnografi på kortare tid. “Det 

innebär att man har fokus på en viss aspekt av ett tema” (s. 379). Etnografiska studier 

benämns ofta som fältstudier och de kan vara både av kvalitativ och kvantitativ art, men är 

oftast kvalitativa (Kullberg, 2014). Etnografen försöker förstå människors tankar och 

uppfattningar i olika situationer. De använder sig ofta av intervjuer och observationer ute på 

fältet.  I etnografiska studier kombinerar forskaren flera olika metoder för datainsamling för 

att undersöka samma sak från flera perspektiv. Författaren beskriver att olika sorters 

datainsamling gör studien mer pålitlig. Av den anledningen innehåller denna studie tre 

metoder: fältstudier med observationer, intervjuer med barn och pedagoger samt en 

dokumentstudie av X-förskola Plan för likabehandling och mot diskriminering och 

kränkande behandling (2014). 

 

3.1.1. Fältstudier 
Aspers (2011) beskriver att när forskaren är på fältet skapas tillgång till kunskap och 

empiriskt material som kan tolkas och analyseras. Författaren menar att deltagande 

observation är den mest centrala metoden inom etnografisk forskning, och den är tillsammans 

med intervju den mest använda metoden. Kullberg (2014) menar att deltagande observation 

innebär ett “intensivt observerande, lyssnande och talande” (s. 98). På så sätt kan det tolkas 

som ett begrepp för olika tekniker som en etnografisk studie innehåller. Författaren menar att: 

”Etnografen som forskare engagerar sig i vanliga samspel med olika personer och är delaktig 

i deras vardag” (s. 389). Spontana samtal under fältstudierna är viktiga vid datainsamling i 

etnografiska studier, och forskaren ska träna sig på att lyssna och försöka följa upp med 

frågor i samtal med informanterna så naturligt som möjligt (a.a). 

 

Bengtsson och Hägglund (2014) menar att barn är viktiga informanter när det gäller studier 

som berör barn. Författarna pekar på att barns kunskaper är värdefulla men även att barns 

åsikter kan komplettera forskning tillsammans med andra informanter i studier där barn ingår 

i sin praktik. Barns rätt att yttra sig om förhållanden som är viktiga för barnen står i FN:s 

barnkonvention (Unicef.se). Kullberg (2014) menar att en etnografisk intervjuare behöver ha 

kunskap och känna till det problemområde som ska studeras för att inte behöva ägna tid till 

att försöka förstå för forskaren okända fenomen som den intervjuade berättar om. Kullberg 

(2014) betonar att etnografisk forskning “kräver engagemang, aktivt lyssnande, intensiv 

observation och ett ständigt analyserande.” (s.103). 

 

3.1.2. Observatörsrollen 
Under mina fältstudier var jag en deltagande observatör, etnograf, som enligt Bryman (2011) 

“iakttar gruppens beteende, lyssnar på vad som sägs i samtal både mellan individerna själva 

och med fältarbetaren.” (s. 378). Kullberg (2014) menar att i etnografiska studier finns många 

olika situationer att observera och att offentliga dokument kan ha ett värde för studien som 

bör ingå i observationerna ute på fältet. Författaren anser att en checklista kan vara ett stöd 
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vid etnografiska studier och att det är viktigt att “se bakom det sagda och det utförda.” 

(s.111).  Kullberg (2014) menar att i kvalitativa studier “kan man finna sannolikheter under 

vissa tider, i vissa sammanhang och i vissa kontexter.” (s. 111). Under mina fältstudier 

fokuserades främst på barns deltagande i lek och aktivitet utifrån ett fåtal punkter 

sammanställda i en checklista (Bilaga 5). 

 

3.1.3. Den kvalitativa forskningsintervjun 
Den formella intervjun, djupintervjun menar Kullberg (2014) är viktig i etnografiska studier. 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att kvalitativa forskningsintervjuer har som mål att skapa 

kunskap om människors uppfattningar, erfarenheter och känslor. För att ta del av pedagogers 

erfarenheter av barns delaktighet respektive utanförskap i leken blev mitt val att genomföra 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju innebär att den har en 

struktur av frågor, men att möjlighet ges för forskaren att ställa följdfrågor kring ett i förväg 

bestämt tema (Bryman, 2011). Genom att nya följdfrågor kan ställas utifrån informanternas 

svar blir den kvalitativa intervjun mer flexibel och följsam. I intervjuguiden till pedagogerna 

så fokuserades frågorna till att handla om delaktighet respektive utanförskap (Bilaga 3). 

Kullberg (2014) menar att etnografiska intervjuare kan skapa nya frågor i intervjun utifrån de 

svar som informanten ger. De samtalen kan “väcka tankar hos de deltagande, så att kunskap 

utvecklas.” (s. 115). Författaren menar att yttranden och tankar kan fångas upp som utvecklas 

i samspelet och i samtalet mellan intervjuare och informant (a.a). 

 

I barnens intervjuer har fokus varit på att se delaktighet respektive utanförskap utifrån barns 

perspektiv. Med barns perspektiv menar Arnér och Tellgren (2006) att vuxna försöker förstå 

barnen genom att lyssna hur barn upplever situationer. Halldén (2003) menar att etnografiska 

studier är lämpliga när man vill fånga upp barns perspektiv. I denna studie försöker forskaren 

utgå från barns känsla när de får delta i lek med kamrater och vad barnen känner när de 

eventuellt inte får delta i leken (Bilaga 2). 

 

3.1.4. Dokumentstudier 
Dokumentet som granskades var X- förskolans Plan för likabehandling och mot 

diskriminering och kränkande behandling (2014). Dokumentet har relevans till studien och 

handlar om hur förskolan ska arbeta för delaktighet och motverka kränkningar bland barnen. 

Dokumentet innehåller de sju diskrimineringsgrunderna (Diskrimineringslagen, 2008:567): 

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion 

eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder som regleras i 

Skollagen (SFS 2010:800). På denna förskola intervjuas barnen enskilt eller i grupp två 

gånger per läsår. Intervjuernas syfte är att upptäcka om något inte känns bra för barnen. 

Dokumentationen av intervjuer och pedagogernas observationer utvärderas samt granskas 

årligen av förskolans pedagoger tillsammans med förskolechef. Vid granskning och 

bedömning av dokument framhåller Bryman (2011) Scotts (1990) fyra kriterier: autenticitet, 

trovärdighet, representativitet och meningsfullhet som viktiga att förhålla sig till. När det 

gäller representativiteten av dokumenten kan det finnas information som inte skrivs ner eller 

att de som skriver dem inte har gjort en objektiv bedömning. “De måste ifrågasättas och 

granskas tillsammans med andra informationskällor.” (s. 497). 
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3.1.5. Urval 
Urvalet av förskola har skett genom ett bekvämlighetsurval eftersom den var lättillgänglig för 

forskaren i denna studie (Bryman, 2011). Ett målinriktat urval har skett av informanterna som 

Bryman (2011) beskriver eftersom deltagarna är relevanta för att kunna ge svar på de 

forskningsfrågor som formulerats. Studien genomfördes höstterminen 2015. Undersökningen 

omfattar två förskoleavdelningar på en förskola med totalt fyra avdelningar som ligger i en 

mindre svensk stad. Förskolechefen kontaktades genom e- post (Bilaga 1) och efter dennes 

godkännande över vilka avdelningar som var lämpliga för mina studier, kontaktade jag 

personligen de berörda pedagogerna. Muntlig information gavs om studiens syfte, 

genomförande och de forskningsetiska aspekterna. Därigenom fanns även möjlighet för 

pedagogerna att ställa eventuella frågor, vilket Aspers (2011) pekar på är viktigt innan en 

studie genomförs. Pedagogerna på de två utvalda avdelningarna gav sitt medtyckande till 

undersökningen och ett missivbrev skickades hem till alla barn, för vårdnadshavares 

godkännande och underskrift, med information om studiens syfte, genomförande och 

forskningsetiska aspekter (Bilaga 2). När barn är under 15 år och deltar i forskning ska båda 

vårdnadshavarna ge sitt samtycke till att deras barn får medverka i en undersökning. Endast 

en vårdnadshavare behöver skriva under om den har enskild vårdnad om barnet (Löfdahl, 

2014). 

 

På varje avdelning fanns 20 barn och tre pedagoger. Pedagogerna var både barnskötare och 

förskollärare med mer än tio års erfarenhet i yrket. De två yrkeskategorierna benämns i denna 

studie endast pedagoger, eftersom avsikten inte är att göra en jämförelse mellan de olika 

yrkena. Urvalet av de sex pedagogerna berodde på att de arbetade på de två avdelningarna där 

även fältstudier möjliggjordes På den ena avdelningen var barnen 2-4 år och på den andra 

avdelningen var barnen cirka 5 år. Barnens intervjuer genomfördes utifrån de barn som ville 

bli intervjuade på avdelningen med femåringar som hade fått ett godkännande av sina 

vårdnadshavare (Löfdahl, 2014). Att göra fältstudier på de två övriga avdelningarna var inte 

aktuellt eftersom många nya barn skulle påbörja sin inskolning under höstterminen. 

 

3.1.6. Genomförande av fältstudierna 
Sex förmiddagar på varje avdelning studerades delaktighet och utanförskap under 

aktiviteterna samling, planerade grupptillfällen och fri lek (Bilaga 5). Grupptillfällena var 

organiserade med barn i mindre grupp inne medan övriga barn lekte ute. När barnen ritade 

gavs det bland annat möjlighet att ta del av deras berättelse till teckningar samt att samtala 

om barnens lek. Datainsamlingen består av anteckningar, teckningar och foton (utan 

ansikten) samt kopior av uppsatt dokumentation där barn där barn samverkar i lek och 

aktivitet. Bryman (2011) menar att forskaren ska skriva ner sina intryck så detaljerat som 

möjligt för att undvika att missförstånd uppstår över vad som menas. Att hela tiden gå med 

anteckningsblock kan göra att människor känner obehag av att ständigt bli observerade 

(Bryman, 2011). Fältanteckningar skrevs när barnen ritade eller vid aktiviteter där jag själv 

inte var involverad, och så snart som möjligt efteråt om jag var involverad. 
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3.1.7. Genomförande av intervjuerna 
Pedagogernas intervjuer 

Intervjupersonerna hade innan intervjun informerats muntligt kring Vetenskapsrådets etiska 

principer (2011). Bryman (2011) framhåller att vid kvalitativa undersökningar är det viktigt 

att forskare har möjlighet att spela in intervjuerna för att kunna göra en detaljerad analys. 

Ytterligare en fördel med att spela in samtalen menar författaren är att det ger intervjuaren 

frihet att koncentrera sig på samtalet samt att intervjuaren ges möjlighet till att fånga 

intervjupersonernas svar med deras egna ord. Det inspelade samtalet ger dessutom möjlighet 

att lyssna av intervjun vid flera tillfällen innan transkribering av det man som forskare anser 

vara viktigt och relevant. Bryman (2011) menar vidare att om intervjuaren endast gör 

anteckningar är det lätt att speciella uttryck går förlorade. Samtliga informanter godkände 

inspelningen av intervjun, som spelades in med min mobiltelefon för senare utskrift och 

analys. 

 

Intervjuerna med pedagogerna var halvstrukturerade med öppna och uppföljande frågor i 

syfte att få så fullständiga samt tydliga svar som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2014). I 

intervjuguiden (Bilaga 3) handlade frågorna om pedagogers erfarenhet och tankar kring barns 

delaktighet respektive utanförskap i leken. De sex intervjuerna genomfördes enskilt och vid 

en tidpunkt som passade informanterna. Intervjuerna skedde i en miljö där det var möjligt att 

samtala avskilt i lugn och ro utan avbrott, vilket är viktigt enligt författarna. Intervjuerna tog 

mellan 30 minuter och 70 minuter. Några av pedagogerna var mer kortfattade och andra 

berättade mer utförligt. 

 

Barnens intervjuer 

Med barnens intervjuer var syftet att tolka barns perspektiv utifrån deras tankar när det gäller 

delaktighet respektive utanförskap i leken samt att barnens åsikter skulle framträda i studien. 

Att se och tolka barns perspektiv innebär att försöka förstå hur barnen tänker och upplever en 

situation (Arnér & Tellgren, 2006). Barnens intervjuguide (Bilaga 4) var även den 

halvstrukturerad med öppna frågor som skulle kunna följas upp med följdfrågor utifrån 

barnens egna impulser i samtalet (Kvale & Brinkman, 2014).  

 

Jag provade först med att intervjua ett enskilt barn men upplevde att barnet tystnade och blev 

blyg, det var svårt att få svar på mina frågor. Av den anledningen provade jag att intervjua två 

barn samtidigt. Barnen fick därigenom trygghet och stöd av varandra samt att samtalet 

utvecklades av det kamraten sa. Samtalen spelade in efter godkännande av både barn och 

vårdnadshavare (Löfdahl, 2014). Många barn var intresserade av att vilja delta, kanske för att 

det upplevdes som lite speciellt. Totalt åtta barn deltog vid de fyra intervjuerna som ingår i 

denna studie. Den enskilda intervjun är inte inräknad. Intervjuerna skedde i en lugn och trygg 

miljö för barnen som Kvale och Brinkman (2014) anser är viktigt vid samtal. Vi satt ute på en 

filt i anslutning till förskolan, när övriga barn i gruppen var inne för att få samtala i lugn och 

ro. Samtalet med barnen tog cirka femton minuter vardera. 

 

Bryman (2011) menar att skriva ut intervjuer tar mycket tid att utföra och att forskaren får 

många papper som måste bearbetas. Bryman (2011) menar att den som skriver ut intervjuerna 
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behöver ha samma slags utbildning och erfarenhet som intervjuvarna. Samtliga intervjuer har 

transkriberats i sin helhet ordagrant förutom, hummanden, som är borttagna. Intervjuerna har 

skrivits ut av mig som har utfört studien för att sedan kunna sammanfattas och analyseras 

(Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Intervjuerna har transkriberats i sin helhet och analyserats utifrån meningskoncentrering, 

vilket innebär att intervjupersonernas yttranden har dragits samman till kortare formuleringar 

(Bryman, 2011). Data av etisk karaktär som kan göra att informanter pekas ut har utelämnats. 

Citaten har markerats i olika färg och insorterats under forskningsfrågorna för att få översikt 

och urskilja likheter och skillnader i materialet. Resultaten har presenterats genom utvalda 

citat för att ge en bild av den personliga interaktionen i intervjun (Kvale & Brinkmann, 

2014). Pedagogerna har fått ta del av sina utskrivna intervjuer och godkänt citaten som 

Bryman (2011) menar gör resultatet mer tillförlitligt. De vuxna informanterna har efter 

utskrift fått ta del av sina intervjuer och godkänt citaten som Bryman (2011) menar gör 

resultatet mer tillförlitligt. Barnens intervjuer är granskade av författaren till studien. 

 

3.1.8. Genomförande av dokumentstudien 
Dokumentet som granskats är ett officiellt dokument som utformats av förskolans pedagoger 

tillsammans med förskolechef i syfte att främja likabehandling och motverka diskriminering 

samt kränkningar mellan barnen. Den typen av dokument anser Bryman (2011) är av stor vikt 

för forskare som använder sig av tekniker som deltagande observatör och kvalitativa 

intervjuer. Genom intervjuerna med pedagoger och barn har dokumentets innehåll bekräftats 

både av barn samt pedagoger. Pedagogers arbetssätt under mina fältstudier har gett en 

likartad bild över hur dokumentets innehåll används i praktiken. Utifrån 

observationspunkterna i (Bilaga 5) har granskning utförts i samband med fältstudierna. 

Analys har skett genom dagbok och utifrån de fyra forskningsfrågorna i studien. 

 

 

3.2. Triangulering 
Resultaten av datainsamlingen jämfördes genom triangulering som Kullberg (2014) beskriver 

eftersom olika sorters datainsamling gör studien mer pålitlig. Att endast använda en metod i 

en etnografisk studie kan alltså innebära att det forskaren studerar utifrån sitt resultat inte är 

tillförlitligt.  Kullberg (2014) menar att det är viktigt att se saker från olika håll, vilket en 

triangulering möjliggör. 

 

3.3. Forskningsetik 
Kvalitativ forskning menar Kvale och Brinkman (2014) ska både producera vetenskaplig 

kunskap och hjälpa till med att förbättra människors livsvillkor. Det betyder att resultaten 

måste förmedlas vetenskapligt och på ett hållbart etiskt sätt. Vid en kvalitativ studie är det 

viktigt att reflektera över ett antal etiska aspekter och enligt vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning gäller fyra 

huvudkrav som man ska tänka på i en studie. Kraven är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). 

Studien har därför anpassats till Vetenskapsrådets etiska principer. Informationskravet och 
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samtyckeskravet innebär att samtliga i studien är informerade om studiens syfte och vilka 

konsekvenser undersökningen kan få. Det är frivilligt att medverka i forskningsstudien och de 

som deltar har informerats om att de kan avbryta sitt deltagande när som helst. Informationen 

om konfidentialitetskravet och nyttjandekravet innebär att personuppgifter bevaras säkert och 

att uppgifterna som lämnats endast används för forskningsändamålet som uppgifterna var 

avsedda för (Vetenskapsrådet, 2011). För att ytterligare värna om intervjupersonernas 

anonymitet finns varken kommun eller förskolans namn utskriven i studien. 

Intervjupersonernas citat refereras som pedagog 1, 2, 3, 4, 5, 6 samt barn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

 

3.4. Tillförlitlighet 
Studien kan anses ha hög validitet eftersom metoden undersöker det som den utger sig 

undersöka (Kvale & Brinkmann, 2014). De beskriver validitet som sanningen och riktigheten 

i ett yttrande. Författarna menar att validera kvalitativ forskning inte behöver vara någon 

svårighet eller bero på svagheter i den kvalitativa metoden, utan kan tvärtom bygga på en 

utmärkt förmåga att se och ifrågasätta den undersökta verkligheten som studerats.  I 

kvalitativa undersökningar sker detta genom att upptäcka företeelser, tolka, förstå och 

beskriva informanternas uppfattningar.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) handlar reliabilitet om tillförlitlighet. Tillförlitligheten 

består av fyra delkriterier: Trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka 

och konfirmera (Bryman, 2011 s. 354). För att få högre reliabilitet i denna studie har därför 

metodtriangulering används som Kullberg (2014) beskriver, eftersom olika sorters 

datainsamling gör studien mer pålitlig. Att endast använda en metod i en etnografisk studie 

kan innebära att resultatet inte är tillförlitligt och det är därför viktigt att se saker från olika 

håll enligt författaren. Metoderna till denna studie består av intervjuer, fältstudier och 

dokumentstudier. Bryman (2011) menar att etnografer brukar kontrollera sin datainsamling 

med hjälp av intervjufrågor för att bli säkra på att de uppfattat situationer på rätt sätt. 

Datainsamlingen visar på likartat resultat i denna studie, vilket höjer värdet på studien (Kvale 

& Brinkmann, 2014). 

 

3.5. Generaliserbarhet 
Om resultatet från en intervjustudie bedöms rimligt tillförlitlig och kan överföras till andra 

undersökningspersoner, kontexter och situationer menar Kvale och Brinkman (2014) att 

studien kan generaliseras. Tillämpningen av studiens resultat är begränsat, och resultatet 

gäller endast för den undersökta gruppen. Studien kan dock ge kunskap till pedagoger, även i 

andra verksamheter, om betydelsen av ett mer utvecklat förhållningssätt gentemot de barn 

som upplevs hamna i utanförskap. 

 

3.6. Metoddiskussion 
Studiens pålitlighet kan ha påverkats av brister i min uppmärksamhet som observatör vid 

fältstudierna. Trots att jag hade en närhet till både barn och pedagoger samt var medveten om 

vad som skulle observeras skedde händelser ibland mycket snabbt vilket kan ha bidragit till 

att situationer och känslor som var viktiga kom att bli ouppmärksammade. Dagarna ute på 

fältet var begränsade eftersom studien skulle vara klart till ett visst datum. Min tolkning av 
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materialet kan ha påverkat studiens resultat, även om min föresats har varit att ha ett 

vetenskapligt förhållningssätt. Försök till ökad noggrannhet har gjorts genom anteckningar i 

form av dagbok från fältstudierna och med foton från aktiviteter för att bättre minnas barns 

delaktighet respektive utanförskap i barngruppen. Spontana samtal med barnen har 

möjliggjort att frågor till studien har fått ett större värde eftersom samtal har skett utifrån 

konkreta händelser i verksamheten. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det i många fall 

är det lämpligt att intervjua barn i samband med när de till exempel ritar eller leker. Barnens 

intervjuer skedde i deras naturliga miljö som de var bekanta med och frågorna var 

åldersanpassade vilket författarna anser vara viktigt när det gäller intervjuer med barn. 

 

De vuxna informanterna upplevdes trygga i sina uttalanden. Möjligen hade intervjuerna blivit 

annorlunda om pedagogerna fått frågorna innan intervjutillfället, men risken är att samtalet 

inte hade utvecklats som det nu gjorde med spontant samtal med enskild pedagog. Om 

pedagogerna hade fått frågorna i förväg hade de kanske hunnit diskutera frågorna och svaren 

hade på så vis riskerat bli gruppens svar. Ljudinspelning användes både till barn samt 

pedagogers intervjuer vilket anses ge bättre kvalité än anteckningar (Kvale & Brinkmann, 

2014). Däremot krävs stort förtroende för forskaren, och kan ha en eventuellt hämmande 

effekt på informanterna (Kullberg, 2014). Vid intervjutillfällen gjordes försök till att skapa en 

förtroendefull situation som Bryman (2011) framhåller är viktigt vid samtal. Vi satt i ett 

ostört rum som var känt av informanten vid vårt samtal. 

 

För att öka studiens trovärdighet har material samlats in och bearbetats på ett systematiskt sätt 

för att försöka skapa mening (Kullberg, 2014). Författaren menar att det är viktigt för en 

etnografisk studie att forskaren kontinuerligt skriver ner och analyserar datainsamlingen för 

att inte materialet ska bli för omfattande. I denna studie har därför ett löpande arbete skett 

med att bearbeta och analysera datainsamlingen. De inspelade intervjuer har först lyssnats 

igenom som helhet för att sedan transkriberas. Datainsamlingen har bearbetats och 

strukturerats om för att hitta information som överensstämde med intervjuguiden. Resultatet 

har sedan analyserats mot studiens teorier och tidigare forskning.  Kvaliteten i studien anses 

vara god eftersom den undersöker vad den påstår sig undersöka utifrån syftet samt att de 

vuxna intervjupersonerna har fått bekräfta och godkänna den utskrivna intervjun (Bryman, 

2011). Samtalen med pedagoger och barn kändes förtroliga. Både vuxna och barn upplevdes 

ge ärliga svar utan att försköna information och eventuella problem i verksamheten. 

 

4. Resultat 
 

Undersökningens syfte var att belysa varför barn anses hamna i utanförskap i förskolan. Ett 

annat syfte var att undersöka vilka möjligheter och hinder som pedagoger upplever när det 

gäller att arbeta för alla barns delaktighet och lärande i förskolan. Resultatet är uppdelat 

utifrån de fyra forskningsfrågorna och stärks av citat från informanterna. I bilaga (3, 4, 5) 

finns intervjuguider samt fältstudiens prioriterade punkter. Intervjuerna redovisas utifrån 

följande ordning: 
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● Vad är orsaken till att barn kan hamna i utanförskap enligt pedagoger? 

(Intervjufrågorna 1 och 2). 

● Hur ges barn förutsättningar för delaktighet och lärande? (Intervjufrågorna 3,4,5,6,7). 

● Vilka möjligheter och hinder finns i förskolans för att barn ska få det stöd de behöver 

för att bli delaktiga i leken? (Intervjufrågorna 8,9,10,11,12,13,14). 

● Hur beskriver barn utanförskap och delaktighet i förskolan? (Bilaga 3). 

 

I resultatredovisningen benämns pedagogernas intervjucitat med: Pedagog: 1, 2, 3, 4, 5 och 6. 

Barnens intervjucitat benämns: Barn: 1 och 2, 3 och 4. 5 och 6, 7 och 8. Efter 

resultatredovisningen av intervjuerna följer en redovisning av fältstudierna och 

dokumentstudien.  

 

4.1. Orsaker till att barn kan hamna i utanförskap 
Pedagogerna ansåg att utanförskap kan vara att barn inte accepteras av de andra barnen av 

någon anledning. Pedagogerna menade att tysta, försiktiga barn kan vara i utanförskap vilket 

inte alltid uppmärksammas av pedagoger. Det kan vara en känsla som barnen själva har att de 

är utanför i gruppen.  Pedagog 2 berättar: “Barnen själva känner att de är utanför, för det kan 

ju vara så att andra inte ser det, det är en känsla, man kanske är med, men inte på samma 

premisser som de andra barnen.” Det kan innebära att det barnet känner ett utanförskap i 

barngruppen. Det kan finnas barn som ingen frågar om de vill vara med eller att barnet 

misslyckas i leken.  Pedagog 2 berättar: “De kanske känner själv att jag misslyckas och får 

inte komma in och vara med och tillslut kan det ju bli så att man väljer att gå och göra något 

annan en stund.” 

 

Pedagogerna beskriver att utanförskap kan orsakas av att barn har språksvårigheter eller 

kommer från en annan kultur. Förstår inte barnen språket eller om de kulturella skillnaderna 

är stora, kan det påverka leken med andra barn. De flesta pedagogerna menade att yngre barn 

oftare använder sig av kroppsspråket i samspelet med andra och att språket blir viktigare ju 

äldre barnen blir, för att vara delaktiga i leken med jämnåriga kamrater. Det beskriver 

pedagog 1 på följande sätt: “Börjar du vara 5 år och inte har ett fungerande språk kan det bli 

jättesvårt, de barnen kan hamna utanför och inte bli med på samma sätt som de andra 

barnen.” 

 

Pedagogerna anser att utanförskap kan bero på barnens oförmåga att ta kontakt med andra 

barn eller att barn inte vet vad som förväntas av dem i vissa lekar. Barn kan hamna i 

utanförskap på grund av att de är blyga och inte vågar vara med. Pedagog 2 berättar följande: 

Det bero på personen själv som är väldigt blyg och inte törs ta kontakt med andra. Det kan också vara 

att jag inte har rätta leksignalerna, att jag inte vet riktigt vet vad som förväntas av mig i leken och kan 

inte ta till mig, men jag vill ändå mycket gärna vara med i den här leken och då kanske jag gör på ett 

sätt som inte de andra tycker är ok, och då skapas ett utanförskap.  

 

Samtliga pedagoger menar att barn som är utåtagerande oftare får svårigheter i leken och med 

det sociala samspelet. De barnen menar pedagogerna har svårt för att läsa av kamraters 

signaler. Pedagog 5 beskrev på följande sätt: “De (barnen) kan vara väldigt kontaktsökande 
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och få stämplar på sig som följer med långt upp i åldern.“ Risken finns menade pedagogen 

att barnet förväntas vara aggressivt. Barnet kan då hamna i en ond cirkel där både barn och 

pedagoger förutser att det ska bli konflikter. Några pedagoger nämner att barnen har långa 

vistelsetider och blir trötta. De kanske inte orkar med hela dagen. Pedagogerna menade att det 

kan påverka att det blir mer konflikter kring de barnen och av den anledningen kan de hamna 

i utanförskap.  

 

Nya barn som börjar på förskolan kan riskera att hamna utanför leken. En av pedagogerna 

berättade att när det börjar ett nytt barn som har andra lekregler än de som finns i den nya 

gruppen, kan göra att det barnet får en känsla av att vara utanför. Pedagogen menade att det 

kan handla om barn som vill bestämma vem som får vara med eller inte och vilka roller 

kamrater ska ha i leken som kan göra att vissa barn känner sig utanför. Några pedagoger 

menar att utanförskap kan orsakas av att pedagogerna inte hinner med att se och höra vad 

som händer bland alla barn. Ett par pedagoger menar att orsaken till utanförskap kan bero på 

hur gruppsammansättningen på avdelningen fungerar. Pedagog 4 berättade: “Det kan finnas 

några dominanta barn i gruppen och det kan göra att vissa barn får svårare att ta sig in i 

leken.” 

 

En pedagog berättade om en händelse de haft i gruppen då ett barn kände sig utanför och inte 

ville komma till förskolan. Barnet kände då rädsla för att inte den inte hade tillräckligt fräna 

kläder av sina kamrater. Pedagog berättar följande: “Fyraåringar som snackar om fula 

kläder, man ska få ha på sig vad som helst. Inget ska vara fel, man ska kunna komma till 

förskolan utan att känna oro för att vara fel och bli kränkt. “Pedagogerna på avdelningen 

hade inte själva märkt att barnet kände sig utanför, men blev uppmärksammade av 

föräldrarna. Pedagogerna menar att samarbete med föräldrar är viktigt för att upptäcka barn 

som har en känsla av att vara utanför i gruppen “Det är viktigt att ta tag i det direkt och inte 

tänka att de är så små.” (Pedagog 5).  

 

Organisatoriska faktorer som schemaläggning, personal, vikariebrist och tid kan vara orsak 

till utanförskap menar pedagogerna. Samtliga pedagoger talar om att det finns för lite tid för 

att hinna med alla barn i de stora grupperna. Pedagog 5 berättar: “I den bästa av världar 

skulle man hinna med alla barn, men som det är nu hinner man inte se alla barn.”  

Pedagogerna menar att de inte hinner eller har möjlighet att vara i alla olika rum inne på 

förskolan. Det kan innebära att barn hamnar utanför i leken. De anser att det förebyggande 

arbetet är betydelsefullt för hur det senare blir för barnen. En av pedagogerna berättar att det 

kan bero på pedagogerna själva hur de bemöter barnen, att de som pedagoger kan förstärka 

ett utanförskap, både för enskilt barn och för gruppen. Det beskrivs på följande sätt av 

pedagog 2: 

Det är jätteviktigt med det förebyggande arbetet för att det ska bli bra senare i livet för barnet. Det är 

viktigt hur jag som pedagog agerar för jag kan ju förstärka den rollen som barnet har… Det kan ju vara 

så att det är en tolkning som är felaktig från min sida… Det är viktigt hur jag agerar i olika situationer 

och ibland väntar in och har tid att se och förstå leken. 

 

Pedagogerna anser att de har ett viktigt arbete för att barn ska känna sig delaktiga under 

dagen på förskolan i olika situationer och med kamrater. Om barnen har ett funktionhinder av 
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något slag kan det leda till utanförskap i leken med andra barn. De menar att resurser och 

kunskap är betydelsefullt. Pedagog 5 berättar följande: “Jag tror det har betydelse hur 

pedagoger jobbar och vilket synsätt pedagoger har på vad barn kan.” De anser att 

kompetensen som finns varierar bland pedagogerna. ”Det kan egentligen vara lite orättvist 

vilka barn som får mer stöd och hjälp” (Pedagog 4).   Några pedagoger menar alltså att 

beroende på vilken avdelning eller förskola barnen går på så kan barnen få mer stöd eller 

mindre stöd utifrån de förhållanden som råder på aktuell avdelning eller förskola. 

 

 

4.2. Förutsättningar för delaktighet och lärande 
Pedagogerna menar att miljön på avdelningen är viktig. Den påverkar vad och hur barnen 

leker. Samtliga pedagoger talar alla om vikten av att arbeta med mindre grupper för att ha 

möjlighet att se och möta alla barn utifrån deras förutsättningar. Pedagogerna menar att det är 

viktigt att vara nära barnen, vara lyhörd och aktiv som pedagog. De anser att det är viktigt att 

stötta enskilda barn och finns med som hjälp i leken. Den lilla gruppen kan göra så att alla 

barn får möjlighet att ta plats i gruppen. I en stor grupp riskerar vissa barn att “falla mellan 

stolarna” som (Pedagog 1) uttrycker det. En annan pedagog berättar om en metod när barn 

behöver hjälp in i leken “Man kan som pedagog trassla in sig i leken och på det viset hjälpa 

det här barnet in i en annan roll” (Pedagog 2).  

 

Pedagogerna berättar att bilder och konkret material är viktigt för att förstärka barns 

förståelse och för att de bättre ska känna delaktighet i gruppen. Pedagog 4 berättar följande: 

“Vi har uppsatta TAKK bilder på kläder … vi konkretiserar tillsammans med bilder för att få 

bättre förståelse för de barn som inte förstår språket lika bra.” Pedagogerna menade att 

bilder ger ett stöd till de barn som behöver det, och används som metod till hela gruppen.  

Bilderna menar pedagogerna är bra för alla barn som lättare kan koncentrera sig, förstå och 

det gynnar alla barn positivt i sitt lärande. 

 

Pedagogerna menar att ögonkontakt, lyssnande och respekt är viktigt att visa barnen. De talar 

om samlingen som en viktig stund på dagen där barnen ska vara delaktiga. De menar att de 

försöker vara ett stöd för barnen. Samlingarna delas ofta till två samlingar för att skapa 

tillfällen i verksamheten som ger barnen bättre förutsättningar. Det beskriver pedagog 2 på 

följande sätt: “Man ska få möjlighet att berätta men det är också lika viktigt att lyssna.” De 

berättar att de också tar till vara på barnens egna dokumentationer “Barnen får själva 

fotografera, de får berätta och vi skriver vad de har gjort, eller vad det är, vi reflekterar 

tillbaka med barnen.” (Pedagog 6). Genom att de skickar hem kameran ibland med barnen 

på olika uppdrag menar de att de får en ökad delaktighet och ett samarbete även med 

vårdnadshavarna.  

 

Pedagogerna anser att det sker ett lärande hela tiden både hos barn och hos pedagoger. De lär 

av varandra. Några pedagoger menade att barnen får värdefulla lektillfällen med andra barn, 

som de kanske inte själva valt när de är inne och jobbar i grupp. Pedagog 6 beskrev social 

kompetens på följande sätt: “Hur man är när man är tillsammans med andra människor, så 

barnen lär sig diskutera och argumentera med varandra.” Pedagogerna anser även att barn 
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lär sig turtagning och att kompromissa mellan varandra i leken. Några pedagoger menar att 

barnen är unika och de lär sig bemöta andra. Pedagogerna själva måste vara flexibla och 

medvetna om vikten av att tänka på olika sätt. De menar att de ska ta vara på varandras 

kunskaper och ser lärandet mellan varandra som viktigt “Barn har fiffiga kompisar och vi har 

fiffiga kollegor. Det är ett lärande hela tiden från barn, pedagoger och föräldrar.” (Pedagog 

4).  

 

Det är viktigt enligt pedagogerna att tidigt bygga upp en god självkänsla hos barnen, både på 

förskolan och i hemmet. De pratar om allas lika värde och vikten av att förebygga problem 

genom att skapa förutsättningar i verksamheten för att barnen ska bli självständiga med en 

god självkänsla. De menar att självkänslan följer med till skolan och till det vuxna livet. 

Pedagog 2 berättar följande: “Ju tidigare det börjar att man bygger den självkänslan kan 

bara vara positivt för framtiden.” 

 

Några pedagoger beskrev att det är viktigt att barnen får vara med och hjälpa till i olika 

vardagssysslor och att man på förskolan arbetar med hur man är mot varandra. Barn ska ges 

möjlighet att vara delaktiga i beslut anser pedagogerna för att bli delaktiga och några menar 

att det är viktigt att använda barnens ord. Pedagog 1 berättar: “Det är inte något som vi vuxna 

har hitta på själva.” Genom att barnen är delaktiga lär sig barnen att ta demokratiska beslut 

och att det inte alltid blir som de själva önskar anser pedagogerna. De använder sig av till 

exempel lottning, ramsor och handuppräckning när det gäller att lära barnen att vara delaktiga 

vid demokratiska beslut.  

 

Föräldrar anses viktiga i arbetet med barns delaktighet på förskolan och ses som en tillgång i 

det förebyggande arbetet när barn hamnar i svårigheter. Samtliga pedagoger menar att det är 

viktigt med föräldrasamverkan och att ha gemensamma mål för barnen. De uttrycker att vid 

problem av olika slag är det bra att jobba både hemma och på förskolan för att hjälpa det 

enskilda barnet. Det beskrivs av pedagog 4 på följande sätt: “Det är jätteviktigt med 

föräldrars delaktighet när det gäller deras barn, men alla föräldrar kanske inte är 

intresserade.” Några pedagoger talar även om vikten av att föräldrar kan behöva förbereda 

barnen hemma om något nytt ska ske på förskolan. Det kan skapa en högre känsla av 

delaktighet menade pedagogerna.  

 

4.3. Möjligheter och hinder för barns delaktighet 
Pedagogerna menar att miljön och hur det är organiserat inne har betydelse för barngruppen. 

“Den påverkar vad barnen leker, att det är tydligt.” (Pedagog 4). De menar att bilder som 

visar var saker ska vara är betydelsefullt för att barnen ska förstå och kunna hjälpas åt. Det 

påverkar barnen att vara delaktiga vid städning efter lek och för att veta vad man leker med i 

olika rum. Pedagogerna menar att det är viktigt som pedagog att organisera sig och vara nära 

barnen. De anser att struktur över dagen är betydelsefullt både för barnen och för dem själva. 

Att det är tydligt i arbetslaget vad man gör och varför man gör det. Några pedagoger menade 

att det är viktigt att tiderna i de olika rutinerna, hålls och följs av dem själva till exempel när 

det gäller raster. Det beskriver pedagog 4 på följande sätt: “Om ingen struktur finns, springer 

barnen omkring och då kan det skapa problem som inte hade behövt bli ett problem.”  
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Samtliga pedagogerna berättar att de delar barngruppen i mindre grupper så ofta det är 

möjligt utifrån deras förutsättningar i verksamheten. Pedagog 1 berättar: “De tysta barnen 

kan komma fram när vi jobbar i mindre grupper.” De talar om möjligheten till att skapa 

lärtillfällen i vardagen där pedagogen har en betydelsefull roll och kan vara ett stöd till de 

barn som behöver hjälp i sin lek med kamrater. Pedagogerna menar att de måste tänka på hur 

de själva agerar i många olika situationer. En pedagog berättade att egna erfarenheter är 

betydelsefullt i mötet med barnen. Det kan göra att man upptäcker olika känslor både hos 

barn och hos sig själv.  

 

Några pedagoger menade att barnen snabbt läser av pedagoger som är irriterade och därför är 

det bra med ett arbetslag så att någon annan kan ta över i en stressig situation. Det ger en 

möjlighet för barnen att mötas av en pedagog med krafter kvar. Några pedagoger menade att 

det är viktigt att våga ta hjälp av sina kollegor om det känns svårt i relationen med något 

barn. Pedagog 1 berättar: “Det är inte lätt att säga, att det här barnet har jag svårt med, men 

det kan ju vara så att någon annan har bättre kontakt med det barnet och då kan ju den 

kollegan ta det här barnet.”  

 

Pedagogerna menar att arbetslaget har en betydande och viktig roll när det gäller att kunna 

stödja och hjälpa de barn som är i behov extra stöd. De beskriver att de kan rådfråga kollegor 

vid behov som har läst mycket och har mer kunskap i olika ämnen. De anser att de har 

mycket kunskap på sin förskola och tillgång till litteratur på arbetsplatsen men också att 

pedagoger har olika kunskap, ser och känner av olika saker samt att mer kunskap skulle 

behövas, för att stödja alla barn i behov av extra stöd. De anser att det är viktigt att de som 

pedagoger har en kommunikation mellan varandra för att upptäcka barns olika behov och 

hitta gemensamma metoder. “Det jag ser, kanske inte någon annan ser och tvärtom” 

(Pedagog 2).  

 

Pedagogerna anser att det är de stökiga och utåtagerande barnen som får mer vuxenhjälp och 

stöd, eftersom andra barn kan bli drabbade eller skadade. Pedagogerna är medvetna om att de 

tysta försiktiga barnen är i lika stort behov av hjälp för att komma in i lek med kamrater, men 

menar att de oftare får klara sig själva. Samtliga pedagoger beskriver vikten av extra stöd i 

form av extra resurser i verksamheten som en möjlighet för barnen som är i behov av det i 

vissa situationer. Extra stöd kan skapa bättre självkänsla och delaktighet i gruppen. Pedagog 

4 berättade: “Därför att de har större chanser att lyckas på olika sätt, nu och sen i livet med 

extra stöd. “Pedagogerna anser att det är viktigt med uppmuntran och beröm till barnen i 

olika situationer. Pedagog 6 beskriver följande: “Jag tror att det är jätteviktigt hur vi 

pedagoger är mot varandra och hur vi pratar till och med barnen ... för uppmuntrar vi att 

barnen att de ska fråga om kamrater vill vara med, så gör ofta barnen det sen. “    

 

Samtliga pedagoger menar att det är värdefullt i arbetet med barn som har svårigheter av 

något slag att få möjlighet att samtala och reflektera i arbetslaget. De anser att det är viktigt 

att gemensamt hitta metoder till att stödja barnet.  Extra stöd i form av kompetens och 

handledning menar pedagogerna är bra både för de stökiga barnen och för de tysta försiktiga 
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barnen vilket kan förhindra att barn får negativt rykte som följer med lång upp i åldern. De 

har möjlighet att söka hjälp av kommunens resursteam som kan komma ut och ge 

handledning om behovet finns. De beskriver handledningen som de fått genom åren från 

Centrala stödteamet, CST som värdefullt i arbetet. Pedagog 3 berättar: “Det har gett oss olika 

vinklar att se på svårigheten och vi har fått tillfälle att prata ihop oss i arbetslaget.” 

 

Samtliga pedagogerna beskriver brist på tid, få vuxna och stora barngrupper som hinder för 

att barn ska vara delaktiga. De anser inte att de har tid eller möjlighet att vistas i alla olika 

rum på förskolan. De talar om att de är för få vuxna för att hinna med alla barns olika behov. 

Pedagog 5 berättar följande: “Där vi vet att det ofta blir konflikter måste vi vara där det 

händer, för att stoppa det och de tysta försiktiga barnen får klara sig mer själva.” Problemet 

med att barn leker själv i olika rum menar några pedagoger kan vara att inte leken sker på 

samma villkor för barnen. Det finns en hierarki och ofta en ledare. Det kan innebära att det 

finns barn som får stå tillbaka och blir tilldelade vissa roller i leken. “Många barn har behov 

av stöd i sin lek men man har inte tid att vara där och ge det stödet.“ (Pedagog 3). 

 

Ett annat hinder kan vara vikarier som uteblir eller kommer. Pedagog 3 berättar: “Man kan 

inte förvänta sig att vikarier ska veta hur de ska förhålla sig till barngruppen och de rutiner 

vi har” Vikarier påverkar hur det blir i barngruppen anser pedagogerna. De menar att det tar 

tid att instruera vikarier i de förhållanden som råder och vikarier fungerar på olika sätt. ”Det 

kan till exempel bli mer konflikter kring barnen för att de låter alla barn gå in i ett rum.” 

(Pedagog 3). Det handlar många gånger om att klara dagen. Grupper och planerade aktiviteter 

kanske inte blir av menar de flesta pedagogerna.  Samtliga pedagoger menar att tiden till alla 

barn inte finns. Pedagog 3 menar att: “När tiden inte räcker så släcks bränder”, vilket 

innebär kortfattat att pedagogerna gör de nödvändigaste under en dag som att se till att barnen 

får mat och att ingen gör sig illa enligt pedagog 3.  

 

Några pedagoger menade att utevistelsen kan skapa ett utanförskap för vissa barn eftersom 

barnen själva väljer fritt vem de ska leka med. När barnen leker fritt på utegården kan barn 

springa ifrån en kompis. De kan säga att de ska leka med ett speciellt barn, vilket kan göra att 

ett annat barn som inte blir inbjuden i den leken kan känna ett utanförskap. “Att barnen sitter 

med andra barn i sandlådan betyder inte att de är delaktiga, de kanske bara sitter bredvid.” 

(Pedagog 5).  

 

Pedagogerna berättar att de har ca en timmes avdelningsplanering tillsammans i veckan, men 

anser inte att den tiden är tillräcklig till de uppgifter de ska hinna med. Det innebär många 

gånger en stressig situation menar pedagogerna att hinna med att reflektera över barnen som 

är i svårigheter av olika anledningar samtidigt som annat i verksamheten ska diskuteras och 

behandlas. Pedagog 1 berättar: “Vi har ju egentligen en metod, om att vi ska sätta upp vissa 

minuter och prata om olika saker, men det är ju så många uppgifter som ska göras så i 

praktiken tycker jag inte det fungerar. “  

 

När tiden inte räcker anser pedagogerna att de måste gå till chefen och säga hur det är. De 

menade att det är ekonomin som styr om de får mer resurser men att de ibland har möjlighet 
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över kortare eller längre tid att få extra personalresurs till avdelningen.  Pedagog 1 berättade: 

“ Finns inte resurser har man i alla fall signalerat över situationen.” En av pedagogerna 

menade att det kan se väldigt olika ut från kommun till kommun vilket stöd som ges till barn i 

behov av särskilt stöd. Pedagogen 5 menade att: “Det finns inga enhetliga regler, du har ju 

egentligen rätt till det, det står i skollagen.”  Denna pedagog berättade om bekantas barn i 

olika kommuner med samma sorts svårigheter som fått helt olika förutsättningar.  “Det ena 

barnet fick mer resurs med personal redan på förskolan och sen även hjälpmedel när det 

barnet kom till skolan. Det andra barnet i den andra kommunen fick ingenting.” (Pedagog 5). 

 

 

4.4. Delaktighet och utanförskap enligt barnen 
Samtliga barn berättar, att de oftast brukar få vara med i lek med kamrater. De menade att det 

var viktigt att få vara med i leken. De beskriver att det är snällt och man är en bra kompis då. 

De menar också att om man vill ska man få vara med i leken, men om man inte vill, behöver 

man inte vara med. Barnen beskriver att när man är med i leken så lär man sig också av 

varandra att vara en bra kompis. De lär sig till exempel att köpa kor eller att: “inte förstöra 

och bråka i leken.” (Barn 3 och 4). 

 

Får barnen inte vara med av någon anledning kan de känna sig ledsna och utanför. Det är 

tråkigt anser barnen, och då har de kanske inget att göra. Barn 3 beskrev följande: “Då kände 

jag mig utanför. Det kändes hopplöst och trist.”  Barnen berättar om olika exempel när de 

inte fått vara med och det handlar främst om att det varit fullt i leken, på gömstället när de 

lekt kurragömma eller som barn 2 berättade: “Det var en lek där det bara få stå fyra i 

gungan, och jag ville gunga.” Det barnet kände att hon inte fick vara med för att reglerna till 

gungan var begränsat till antal barn. Barnen berättar att om de inte får vara med kan de säga 

till fröken eller be något av de andra barnen visa hur leken går till. Man kan också säga, att 

barnen gärna får vara med eller som barn 4 berättar: “ så säger jag hur den går så vet du hur 

den går.” Det är metoder som barnen använder sig av, vilket jag tolkar som att de är 

hjälpsamma mot varandra och uppskattar att kamrater hjälper dem. “En gång fastnade jag 

och klämde foten. Då hjälpte … mig att hålla upp foten så jag kom lös.”(Barn 3). Det tyckte 

det barnet var snällt av kamraten.  

 

Om det blir bråk av någon anledning i leken så menar samtliga barn att de säger stop och 

sluta, eller så säger de till fröken. Några barn menar att: “Man ska använda munnen, man ska 

använda respekt” (Barn 1 och 2). Barnen menar att det kan vara bra med fröknarna som stöd 

i leken under dagen. Barnen tycker om att få beröm och uppskattar att fröknarna säger att 

barnen är duktiga och det är bra som några barn säger att “ De kan säga åt hyss som man inte 

får göra.” (Barn 3 och 4). 

 

Samtliga barn är eniga om att det är lika viktigt att alla barn får vara med i leken. Har barnet 

något funktionshinder så är barnen beredda att hjälpa dem. Sitter de i rullstol så hjälper 

barnen dem att skjuta rullstolen eller “lägga bollen bredvid foten när de sparkar fotboll” 

(Barn 5 och 6). Är det ett barn som är blind och inte kan se “Då kan man ta handen, det är 

viktigt så hon inte går i något farligt.” (Barn 7 och 8). Om barnet inte förstår språket eller är 
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döv så går det lika bra att leka för då kan de “visa på tecken språk, alla kan vara med. “ 

(Barn 1 och 2). 

 

Barnen menar att om en kompis river och förstör känns det inte bra, det känns dåligt. Barnen 

menar dock att slutar barnet riva så får den vara med sen i leken. Ett av barnen berättar att de 

som förstört leken kan också behöva få sig en “läxa”: 

Nja, dom ska få vara med, men då kan man ju lära dom en läxa. Typ, som att ibland när man ska lära 

sig saker, typ, min lillebror, när han brukar putta och bråka med mig, då brukar jag säga så här: … om 

du fortsätter att göra så där, då kommer jag att fortsätta göra på dig, och då brukar han sluta. För han 

vill ju inte att jag ska göra på honom (Barn 1). 

 

Det kan vara en metod som barnen känner att andra barn kan förstå och lära sig ett bättre 

beteende av, “Behandla andra som du själv vill bli behandlad” (min tolkning). Barnen anser 

att det är viktigt att lyssna på varandra och ett av barnen beskrev ett äldre barn än dem själva, 

som gick i skolan och som inte lyssnade, fast de sagt sluta till honom. Det hade han reagerat 

på och tyckte inte att det var bra. 

 

 

4.5. Fältstudier 
I denna resultatdel redovisas ett sammandrag av observationer på gruppaktivitet, samling, 

samtal vid ritning och utelek. 

 

4.5.1. Observation av grupptillfällen med de äldre barnen 
På avdelningen med de äldre barnen som är i femårsåldern, jobbade de i tema om kor. Barnen 

fick turas om att jobba inne i grupp medan övriga barn var ute vid mina besök. Planeringen 

var att dela den stora barngruppen under tre förmiddagar i veckan, vilket också skedde under 

den tid jag vistades där. Grupperna var flexibla för att barnen skulle lära sig att leka, 

respektera och umgås med olika barn. Oftast var det inne cirka sex barn, både pojkar och 

flickor tillsammans med en pedagog. 

  

Vid denna observationsstund hade pedagogen förberett aktiviteten med material och samlade 

barnen innan de började. Barnen fick vid detta tillfälle jobba tillsammans i två grupper med 

tre barn runt en matta. Pedagogen styrde vilka barn som skulle samarbeta och de skulle bygga 

något som deras kor tyckte om. Barnen visade glädje och tog sig an uppgiften tillsammans. 

Efteråt fick barnen turas om att berätta om sitt bygge. Pedagogen frågade sen hur barnen 

tyckte att det hade varit att få samarbeta och jobba tillsammans med uppgiften. Barnen 

uttryckte det som bra, roligt och kul. De berättade att samarbete betyder att man hjälper 

varandra. 

 

Observatörens kommentar: Pedagogerna pratade mycket om att barnen skulle samarbeta 

tillsammans. Det var viktigt att visa varandra respekt och att lyssna på vad andra berättade. 

Min tolkning är att barnen skulle lära sig ordens betydelse av samarbete och respekt samt att 
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barnen fick höra att de vuxna tycker det är viktigt att kunna jobba och leka tillsammans, att 

hjälpas åt. Pedagogen gav alla barn ögonkontakt och bekräftade barnen när det var aktivitet i 

den mindre gruppen, vilket också visade att alla barns tankar var viktiga. 

 

Min tolkning av aktiviteten är att barnen försökte väcka empati och förståelse för varandra. 

”Det är inte är så kul om bara en får allt” som ett av barnen sa. Det blir en delaktighet i 

leken och i aktiviteten. Barnen samtalade i leken mellan varandra och min uppfattning är att 

barnen lärde sig att utveckla leken tillsammans genom deras kommunikation. Det väcktes nya 

tankar och barnen inspirerades av varandra. De reflekterade tillsammans och pedagogen var 

styrande så att alla barn skulle få berätta. Jag såg en tydlig struktur där alla barn gavs 

samtalstid och ögonkontakt. Hur hade det kunna förhålla sig i denna grupp om pedagogen 

inte styrt? Hade endast den mest pratsamma berättat allt och de andra fått vara tysta? Hade 

barnen själva fått bestämma vem de skulle jobba ihop med, kanske något barn känt att de 

blev utanför? I dessa gruppaktiviteter fick inte barnen välja själva vem som skulle vara inne 

eller vem de skulle samarbeta med, vilket godtogs av barnen utan protester. Det kan bero på 

att pedagogerna på avdelningen hade en samsyn över vikten av ett förebyggande arbete för att 

barnen inte skulle känna ett utanförskap utan alla barn skulle få en känsla av och uppleva sig 

att vara lika viktiga. 

 

4.5.2. Observation av samlingar med de äldre barnen 
I femårsgruppen är barnen indelade i två samlingar under förmiddagen. Pedagogerna menar 

att barnen ges större möjlighet till delaktighet och inflytande när gruppen är mindre. 

Pedagogerna berättade också att de anser att den mindre gruppen är viktig så att barnen orkar 

lyssna på varandra. Här reflekterar jag till att de försöker ge förutsättningarna i verksamheten 

till barnen för ökad delaktighet. Samlingarna inleds med att barnen ska sätta sig på 

samlingsmattan. Det upplevs ofta lite rörigt och jag noterar att pojkarna gärna sätter sig 

bredvid varandra och flickorna bredvid varandra. Några barn trängs ofta för att sitta bredvid 

speciella barn eller närmast där pedagogen brukar sitta.  

 

Vid ett av tillfällena på samlingen säger pedagogen att de ska leka en lek som heter “Byta 

plats”. Pedagogen ber barnen att lyssna noga och titta efter var alla kompisar står, för de ska 

få byta platser med varandra när hon säger till. När barnen har fått byta plats minst en gång 

får de sätta sig ner och nu har alla fått nya platser.  

 

Observatörens kommentar: Min tolkning är att pedagogen ville sära på vissa barn som hen 

inte ansåg skulle sitta bredvid varandra.  Genom att använda en metod som inte pekade ut 

något särskilt barn skedde platsbytet genom en lek som barnen tyckte var rolig. På så sätt 

skapades delaktighet i denna lek och alla barn var med. Min känsla är i denna stund att 

barnen accepterade sina nya platser och att ingen kände sig utanför. Dock kan känslan av 

utanförskap från början av samlingen finnas kvar när barn flyttar sig för att sitta bredvid 

speciella barn eller håller plats till någon annan. Hur känns det för barnet som kompisar inte 

väljer att sitta bredvid? Är detta något som pedagogerna bör reflektera över för att förebygga 

känslan av utanförskap som kan uppstå?   
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4.5.3. Samtal med några femåringar 
Fyra barn sitter tillsammans och ritar. De ritar familjer och pratar om vem de ska gifta sig 

med. En av flickorna säger att man inte kan gifta sig med samma kön, “är man en flicka så 

måste man gifta sig med en pojke”. Det håller nästa barn inte med om. Hon menar att: “Det är 

det vanligaste kanske, men man kan faktiskt gifta sig med en annan flicka om man själv är en 

flicka.” Det håller det första barnet inte alls med om, för det har polisen sagt till hennes 

pappa. Samtalet blir ganska argt från bådas håll, de tittar på mig. Jag talar om för dem att man 

kan gifta sig med en flicka om man är en flicka själv, och tvärtom, att en pojke kan gifta sig 

med en pojke.  

 

Observatörens kommentar: Här upplevdes det viktigt att bekräfta vad som var rätt eftersom 

det kan innebära ett utanförskap för de barn som eventuellt har två mammor, eller två pappor. 

Det är nödvändigt att barn blir medvetna om att det är helt naturligt idag och att ingen ska 

diskrimineras på grund av sin sexuella läggning eller känna ett utanförskap för att sina 

föräldrar inte motsvarar en viss norm som råder, vilket även X-förskolans Plan för 

likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling belyser.  

 

4.5.4. Observation av grupptillfällen med de yngre barnen 
På avdelningen med barn som är två till fyra år jobbar de också inne tre förmiddagar i veckan 

och har grupp med några barn medan övriga barn leker ute. Pedagogerna som är inne och 

leder gruppen har ofta med sig konkret material som visar vad de ska göra. Pedagogerna har 

berättat för mig att de använder sig av sinnena för att barnen ska få undersöka, se, höra, känna 

vad de håller på med. Vid detta observationstillfälle är fem barn inne med en pedagog, både 

pojkar och flickor. Pedagogen har tagit fram olika små lådor som läggs fram i mitten av 

samlingsmattan. Samtal om lådornas egenskaper utvecklas, de jämför storlek, färg, form, 

räknar hörn osv. Samlingen fortsätter till att undersöka om det kan finnas något i dem, hur de 

låter och hur de känns. Barnen är delaktiga och intresserade. Efter samlingen får barnen leka 

inne fritt. 

 

Observatörens kommentar: Att de använder sig av bilder och konkreta föremål gör så att 

både de som har större ordförståelse och de som har mindre ordförståelse ges förutsättningar 

till delaktighet och lärande. Barnen leker med varandra och det är få konflikter när de är inne 

i liten grupp. Barnen vill vara inne och ha grupp, de ges uppmärksamhet och får uppmuntran, 

vilket jag tror stärker deras självkänsla till att våga prova nya saker som de inte innan har 

gjort. 

 

4.5.5. Observation av samlingar med de yngre barnen 
Barngruppen på denna avdelning delas ofta till två olika samlingar under förmiddagen. 

Pedagogerna menar att barnen ges bättre förutsättningar till delaktighet och orkar bättre 

lyssna på varandra i mindre grupp. När vikarier saknas händer det att det blir en samling. 

Samlingarna inleds ofta med att sjunga och bekräfta vilka barn som är där och ibland leker de 

en gemensam lek alla tillsammans eller har någon annan aktivitet. 
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Vid detta observationstillfälle leks en lek som heter: “En bonde i vår by”. Den går till på 

följande sätt: Pedagogen frågar vem som vill vara bonde, och flera barn vill. Pedagogen utser 

ett av de äldre barnen att vara “bonde”, Samtliga deltagare står upp, håller varandra i handen, 

samtidigt som man sjunger en sång om “En bonde i vår by”. Alla går runt i ringen. Bonden 

denna gång var en flicka, och när hon skulle välja en fru som ska komma in i ringen med 

henne, så blir det en annan flicka som det barnet ofta leker med, sången fortsätter och den 

flickan väljer ett barn, som blir en ny flicka … Slutligen är några barn kvar som inte valdes 

och leken börjar om. Nu skulle ett av de barnen som inte valdes få börja med att vara bonde. 

Pedagogen uppmanade barnen att de skulle tänka på att välja de barn som inte varit i ringen 

första gången. Leken fortskred, och med hjälp av pedagogen valdes de barnen in och deltog i 

leken. 

 

Observatörens kommentar: Eftersom leken upprepades två gånger blev också alla barn så 

småningom invalda. Kan denna lek skapa en känsla av utanförskap fast alla är med? Ska barn 

välja kamrater i en lek? Lekar som vi tror skapar delaktighet, kanske istället kan skapa 

utanförskap för vissa barn som inte blir invalda? 

 

4.5.6. Observation av lek ute 
Det är oftast många barn ute samtidigt och de flesta barn ser sysselsatta ut. Barnen leker med 

olika barn, stora och små. Småsyskon hämtas upp av de större barnen som hjälper dem att ge 

fart i gungan eller skottar och gör kakor i sanden. Pedagoger är ute, men är få i förhållande 

till alla barn. Vid ett tillfälle, där jag råkar vara nära, kommer ett barn och cyklar. Barnet har 

ett släp på cykeln med en hink full av sand. Ett annat barn kommer springandes förbi och 

råkar stöta till detta barn som sitter på cykeln, vilket resulterar i att barnet på cykeln blir arg, 

kliver av och slår till barnet som sprang.  

 

Observatörens kommentar: Denna gång var jag nära så jag såg händelseförloppet. Barnet 

som sprang gjorde det inte med mening som den blev anklagad över att ha gjort av det 

gråtande barnet som tidigare satt på cykeln. Nu grät även detta barn eftersom denne hade 

blivit slagen och förstod inte riktigt anledningen till det. När jag nu fanns i närheten kunde 

situationen förklaras och det slutade med att de hjälptes åt med att sätta tillbaka sanden i 

hinken som hade välts ut vid kollisionen. Denna händelse kan vara rätt så vanligt 

förekommande, fast på olika sätt. Om ingen pedagog ser vad som händer eller är i närheten 

när den ena slår den andre, kan det bli så att något barn blir anklagad för något den inte har 

gjort. Mina reflektioner leder till att barn behöver hjälp att reda ut konflikter många gånger 

och att hantera sina känslor. Det är svårt för pedagoger att hinna se alla barn ute på en stor 

gård. Det kan skapa ett utanförskap eller att vissa barn som fått ett negativt rykte på sig får 

skulden. 

 

4.6. Dokumentstudier 
Det dokument som är granskat är Plan för likabehandling och mot diskriminering och 

kränkande behandling vid X- förskola (2014). Dokumentet innehåller diskrimineringslagen 

(2008:567) där det beskrivs de olika diskrimineringsgrunderna: kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder samt 
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förskolans mål och hur de arbetar för att sträva mot alla lika värde. Förskolan strävar efter att 

varje barn ska kunna sitta bredvid alla kamrater, acceptera varandra och kunna leka med alla 

barn för att grundlägga en uppfattning om allas lika värde. Pedagogerna ska verka nära 

barnen för att det ska ges möjlighet för barnen att samspela med varandra. De ska samtala 

med barnen om olika situationer som kan uppfattas som kränkande för att sedan diskutera 

med barnen om hur man är en bra kompis. Pedagogerna ska prata med barnen om olika 

familjekonstellationer för att främja lika rättigheter oavsett sexuell läggning och stödja 

barnen att utveckla sina identiteter.  

 

Flerspråkighet ska uppmärksammas och barns modersmål ska uppmuntras och utvecklas. 

Pedagogerna ska sträva efter att pojkar och flickor ges lika stort inflytande och att alla får 

talutrymme i verksamheten. De ska främja lika rättigheter för barn med funktionshinder 

genom att anpassa verksamheten med hänsyn till barnens olika förutsättningar. För att 

förhindra diskriminering och trakasserier på grund av religion eller annan trosuppfattning ska 

pedagogerna ge alla barn rätt till kunskap, lärande, tankefrihet och religionsfrihet. På 

förskolan ska barnen uppmuntras att leka och respektera med varandra oavsett vilken ålder 

och kön barnen har. För att förebygga kränkningar och diskriminering bland barnen ska 

pedagogerna vara nära barnen. De ska arbeta förebyggande och prata med barnen om att alla 

ska få vara med. Verksamheten ska organiseras så att barnen någon gång under dagen får 

vistas i mindre grupp. De uppmuntrar barnen att lyssna på och använda orden stopp, sluta, jag 

vill inte. På det sättet vill de motverka kränkningar och att barnen får bättre förståelse för 

varandra. 

 

 

5. Resultatanalys 
 

I detta kapitel görs kopplingar mellan resultatet och tidigare presenterad teori och forskning. 

Utifrån mina intervjuer med barnen har jag försökt tolka våra samtal utifrån barns perspektiv. 

Arnér och Tellgren (2006) menar att vuxna ska försöka förstå barnen genom att lyssna hur 

barn upplever situationer. Resultatanalysen utgår från de fyra frågeställningarna i studien.  

 

5.1. Orsaker till att barn kan hamna i utanförskap 
Orsaker till barns utanförskap menade pedagogerna kan vara att barnen inte accepteras av 

andra barn. Pedagog 2 berättade: ”Barnen själva känner att de är utanför, för det kan ju vara 

så att andra inte ser det, det är en känsla, man kanske är med, men inte på samma premisser 

som de andra barnen.” Tysta och blyga barn kan hamna utanför likväl som utåtagerande barn 

vilket även Greene och Ablon (2006) beskrev när det gällde barns svårigheter i samspel med 

andra.  Ytterligare faktorer som pedagogerna nämnde när det gäller utanförskap var barns 

språksvårigheter eller om barn kommer från en annan kultur. Sett från det sociokulturella 

perspektivet är det viktigt att tänka på vilka erfarenheter barn och familjer har med sig från 

sin speciella kultur för att stötta varje barns utveckling och lärande. Skolverket (2013) Fler 

språk i förskolan menar att välutvecklade färdigheter på modersmålet är de bästa 
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förutsättningar man kan ha för att lära sig ett nytt språk och att förskolan bör skapa 

möjligheter i miljön för samtal.  

 

Pedagogerna beskrev barns oförmåga att ta kontakt med andra barn, gruppsammansättning 

och antal barn på avdelningen som faktorer som kan ha betydelse för barns känsla av 

delaktighet respektive utanförskap. I Merlins (2013) studie visade resultatet att aktiviteter 

som genomfördes påverkades och utvecklades utifrån samspelet mellan barn och pedagog. 

Lynch och Simpson (2010) menar att små barn behöver lära sig social kompetens och att 

pedagoger bör använda sig av olika metoder för att lära barn samspela med varandra. Utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv beskriver Säljö (2000) att vi lär oss tillsammans med andra 

människor och påverkas av den kultur vi växer upp i. Eftersom beteenden kan variera utifrån 

den miljö barn vistas i kan beteenden påverka barnen både positiv och negativt. 

 

Pedagogerna beskriver tidsbrist, stora barngrupper och lite personal som orsaker till att de 

inte hinner med att se och höra vad som händer runt alla barn. Pedagog 5 berättar: ” I den 

bästa av världar skulle man hinna med alla barn, men som det är nu hinner man inte se alla 

barn.” Barn har långa dagar, blir trötta och orkar kanske inte med, vilket kan innebära att de 

hamnar i mer konflikter med andra barn ansåg några pedagoger. Nordahl et al. (2007) belyser 

att det kan vara nödvändigt att förskolan arbetar med både kompisar och hemmet samtidigt 

för att förändra beteendeproblem hos barn.  

 

Pedagogerna ansåg att de organisatoriska faktorerna är betydelsefulla och att vikarier som 

kommer eller uteblir har betydelse för hur dagen på förskolan blir. Pedagog 3 berättar: ”Det 

kan till exempel bli mer konflikter kring barnen för att de (vikarier) låter alla barn gå in i ett 

rum.” Skolverkets allmänna råd med kommentarer (2013) belyser vikten av att förskolans 

lokaler och miljö är flexibla för att möta barns olika behov och att de ska användas på bästa 

sätt när barngrupperna är stora.  

 

Under mina fältstudier genomfördes vissa gemensamma lekar som kan ge en känsla av 

utanförskap. I leken “En bonde i vår by” är syftet att alla barn kan vara delaktiga och med i 

leken men barn väljer in andra barn utifrån vem de själva tycker om att leka med.  Syftet med 

leken påminner om delaktighet som Merlins (2013) beskriver, där barnet ska känna 

tillhörighet och gemenskap samt få göra något tillsammans med andra. Känslan kan dock för 

de som inte blir valda i denna lek kännas som ett utanförskap för barnen. 

 

En av pedagogerna menade att utevistelsen kan skapa ett utanförskap för vissa barn eftersom 

barnen själva väljer vem de ska leka med. “Att barnen sitter med andra barn i sandlådan 

betyder inte att de är delaktiga, de kanske bara sitter bredvid.” (Pedagog 5). Att barn kan 

hamna utanför i leken visar Jonsdottirs studie (2007) på. Resultatet visade på att det fanns 

barn som inte blev valda som kompis till någon. De hamnade utanför i leken och var ganska 

ensamma på förskolan. Det visade sig att det var “högstatusbarnen” som fick bestämma 

regler, vad som skulle lekas och vem som skulle få vara med i leken. Pedagogerna i denna 

studie var medvetna om vikten av att finnas nära barnen och att hierarki kan förekomma när 

barn lämnas ensamma i leken. De beskriver att i verkligheten under dagen finns inte 
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möjlighet att se vad alla barn gör. De måste finnas där det händer fler konflikter för att inte 

barn ska skadas. Det innebär att tysta försikta barn lämnas oftare själva i leken.  

 

I X- förskolans Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 

(2014) står det att förskolan ska sträva efter att varje barn ska kunna sitta bredvid alla 

kamrater, acceptera varandra och kunna leka med alla barn för att grundlägga en uppfattning 

om allas lika värde. Vid mina fältstudier har jag deltagit vid några samlingar när barnen ska 

sätta sig själva på en samlingsmatta innan samlingen ska börja. Jag har noterat att vissa barn 

flyttar sig ifrån andra barn för att sätta sig bredvid någon annan. Det barnet som blir flyttat 

ifrån kanske upplever en känsla av utanförskap eftersom kamrater flyttar sig. Johansson 

(2005) menar att barn som lämnas ensamma utan närvarande pedagog kan få hantera 

situationen själva eftersom ingen vuxen ser eller uppmärksammar vad som händer och sker. 

Hade denna situation kunnat undvikas med fasta platser där barn ska sitta på samlingen?  

Barnen berättade att de tycker det är viktigt att alla får vara med för annars känner de sig 

ledsna. Det är alltså viktigt att sträva efter att alla barn ska känna att de har en vän i gruppen, 

vilket Greve (2009) belyste i sin studie om kamratrelationer.  

 

Lärandet människor emellan sker genom möten, delaktighet och samverkan (Ahlberg, 2013). 

Pedagogerna har därför en betydande roll när det gäller att se och uppmärksamma vad som 

händer i barngruppen. Pedagog 5 berättade: “Det är viktigt att ta tag i det direkt och inte 

tänka att de är så små.” I x-förskolans Plan för likabehandling och mot diskriminering och 

kränkande behandling (2014) beskrivs diskrimineringslagen (2008:567) och hur förskolan 

ska arbeta med barnen för att förebygga kränkningar och diskriminering. I dokumentet står 

det att: ”Pedagogerna ska prata med barnen om olika familjekonstellationer för att främja lika 

rättigheter oavsett sexuell läggning och stödja barnen att utveckla sina identiteter.” 

Kränkande handlingar kan uppstå från barns samtal mellan varandra utan att de egentligen 

tänker på att det är en kränkning till någon annan, som i exemplet med barnen som satt och 

ritade: “man kan inte gifta sig med en flicka om man själv är en flicka.” Det är viktigt att 

pedagoger förebygger och visar på mångfald. Familjer kan se ut på olika sätt och barn ska 

inte behöva känna ett utanförskap för att de inte tillhör normen med en pappa och en mamma. 

Öhman (2008) menar att barn som inte känner tillhörighet i sin grupp och har en låg 

självkänsla kan få skamkänslor. Det kan leda till att de får svårigheter med att läsa av uttryck 

hos andra barn eller i situationer som uppstår i samspel. Det kan resultera i att barn kan känna 

sig kränkta. Författaren menar att vi människor kan kapa avstånd till det vi inte förstår. 

 

5.2. Förutsättningar för delaktighet och lärande 
Resultatet visade att pedagogerna skapar delaktighet genom att anpassa miljön på 

avdelningen eftersom de anser att miljön påverkar vad och hur barnen leker. Det kan ses från 

det kritiska perspektivet som Nilholm (2012) beskriver eftersom verksamheten anpassas för 

att alla barn ska få möjlighet att delta utan särskiljning. Samtliga pedagoger ansåg att det var 

ytterst viktigt att dela barngruppen i mindre grupper. Pedagog 4 berättade: “Det kan finnas 

några dominanta barn i gruppen och det kan göra att vissa barn får svårare att ta sig in i 

leken.” Lynch och Simpson (2010) menar att det är viktigt att barn får delta i aktiviteter med 

andra och lära sig att visa empati, kommunicera och vara med och lösa problem. Dessa 
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metoder bör användas i verksamheten eftersom de påverkar barns sociala färdigheter och ger 

bättre möjligheter för barnen att lyckas i framtiden. 

 

Resultatet av intervjuerna visade att pedagogerna anser det betydelsefullt att använda sig av 

bilder och konkret material för att förstärka barns förståelse samt skapa delaktighet för alla 

barn i gruppen. Pedagog 4 berättade: ”Vi konkretiserar tillsammans med bilder för att få 

bättre förståelse för de barn som inte förstår språket lika bra. Eftersom bilderna används till 

alla barn i gruppen visar det att pedagogerna tänker utifrån det kritiska perspektivet (Nilholm, 

2012).  Stödet ges till hela gruppen och inget särskilt barn pekas ut som behöver stöd till 

skillnad från det kompensatoriska perspektivet som Nilholm (2012) beskriver där barn ses 

som bärare av problemet och kompenseras mer individuellt. Pedagogerna menade att det är 

viktigt att vara en god lyssnare till barnen och att visa barnen respekt för att nå delaktighet 

och undvika utanförskap. Förskolans läroplan (Skolverket, 2010) framhåller att: “I förskolan 

ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet 

med både det enskilda barnet och barngruppen.” (s. 6). Pedagogerna strävar efter att barnen 

ska få en god självkänsla och tycker det är viktigt med föräldrasamverkan med gemensamma 

mål för att hjälpa alla barn. 

 

Sammanfattningsvis under mina fältstudier kunde jag se att pedagogerna är ett stöd för barn i 

gruppen och uppmuntrar till lek och hjälpsamhet mellan barnen. De ger förutsättningar till att 

barnen både ska berätta och lyssna på kamrater. Johansson (2005) menar att barn lär sig av 

varandra när de möter andra barn och det är då de lär sig att kommunicera, läsa av och förstå 

lekens regler. Pedagogerna organiserade vilka barn som var i grupperna, vilket kan leda till 

större gemenskap och delaktighet för alla barn. “I en stor grupp riskerar vissa barn att “falla 

mellan stolarna” som (Pedagog 1) uttrycker det. Vilket också stämmer väl överens med X- 

förskolans “Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling” 

(2014) som belyser att pedagogerna ska arbeta förebyggande och prata med barnen om att 

alla ska få vara med. Hagström (2010) menar att små barn ofta behöver en annan pedagogik 

än större barn. Författaren anser att vissa barn är i behov av en anknytningspedagog för att 

barnen ska känna trygghet och våga vara med i lek.  Säljö (2000) menar att när barnen lär sig 

kommunicera, förstå och göra sig förstådd ökar möjligheten till delaktighet.  

 

Leken “En bonde i vår by” upplevde jag vara motsägelsefull. Både delaktighet i och med att 

alla kan delta, men också att barn kan få en känsla av utanförskap eftersom barnen väljer in 

nya kamrater utifrån vilka barn de ofta leker med. Jonsdottir (2007) menade att det finns barn 

som inte blir valda till kompis av andra barn. De barnen kan hamna utanför i leken och bli 

ganska ensamma på förskolan. Johansson (2005) anser att det är viktigt att pedagoger ser och 

uppmärksammar barn i leken eftersom makt i lekar kan uppstå. Författaren menar att om barn 

har kamrater och får känna sig betydelsefulla samt delaktiga i leken så stärks barnens 

självförtroende. 

 

5.3. Möjligheter och hinder för barns delaktighet 
Förutsättningar för att ge barnen möjlighet till delaktighet är när barnen delas till mindre 

grupper. Pedagogerna anser att de har större möjlighet att stödja barn som behöver hjälp på 
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olika sätt i mindre grupp och att det leder till högre självkänsla hos barnen.  Säljö (2000) 

menar att möjligheter som skapas i vardagen där barn blir delaktiga och ges lekmöjlighet 

tillsammans med andra barn är betydelsefullt för barns lärande. Författaren framhåller 

betydelsen av att pedagoger samverkar med barnen och är nära barnen som ett viktigt 

förhållningssätt för pedagoger när det gäller barns lärande. Vilket också belystes av 

pedagogerna som en viktig faktor. Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2010) ska 

verksamheten utgå från omsorg, fostran, undervisning och lek. 

 

Pedagogerna ansåg att utåtagerande barn fick mer pedagogstöd än de tysta blyga barnen. Det 

innebär ett hinder för de tystare barnen som är i behov av stöd i sin lek med kamrater. 

Pedagogerna uttryckte brist på tid, många arbetsuppgifter och stora barngrupper som hinder 

för att hinna med att se och hjälpa alla barn som är i behov av särskilt stöd.  Pedagog 3 

berättar: “Det betyder med de stora barngrupperna som är idag att barnen delas upp i olika 

rum och leker själv.“  Johansson (2005) menar att fri lek som det brukar kallas i förskolan 

inte alltid leder till att det blir en positiv och social utveckling för alla barn. Författaren menar 

att det kan bildas hierarki i gruppen och barn kan båda reta och utesluta varandra långt ner i 

förskoleåldern. Markström och Halldén (2009) anser dessutom att fast leken anses fri är den 

bestämd utifrån de rutiner som råder.  Pedagog 3 berättade: ”Många barn har behov av stöd i 

sin lek men man har inte tid att vara där och ge det stödet.”  Det ges alltså mer möjlighet till 

de barn som är mer utåtagerande som får extra stöd av pedagoger än de barn som är tysta och 

försiktiga. Pedagogerna är medvetna om barns behov av hjälp till samspel med kamrater men 

tiden och pedagoger räcker inte till. Det är något som samtliga pedagoger berättade om på lite 

olika sätt. Både möjlighet och hinder finns alltså för barnen i samma grupp på förskolan. 

 

Några pedagoger menade att det är orättvist vilka barn som får mer stöd än andra. Pedagog 5 

berättar följande: “Det finns inga enhetliga regler, du har ju egentligen rätt till det, det står i 

skollagen.” Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska: ”Barn som av fysiska, psykiska eller andra 

skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver.” 

Pedagogerna menade vidare att arbetslaget är betydelsefullt eftersom de har olika kunskaper 

och kan ta hjälp av varandra. Några pedagoger menade att det är viktigt att tiderna i de olika 

rutinerna, hålls och följs av dem själva till exempel när det gäller raster. “Om ingen struktur 

finns, springer barnen omkring och då kan det skapa problem som inte hade behövt bli ett 

problem.” (Pedagog 4). Pedagogerna menade att det är viktigt att arbeta förebyggande med 

barnen för att undvika att problem kvarstår eller att barn ska få negativt rykte. Lutz (2013) 

belyser att problem som kan uppstå när det gäller samverkan mellan barn och omgivning kan 

bero på vilka förväntningar pedagoger har över vad som är normalt beteende hos barn. 

Haustätter och Takala (2011) framhåller att det specialpedagogiska stöd som ges till finska 

barn i de lägre åldrarna är betydelsefullt för barnens lärande i framtiden eftersom Finland får 

goda resultat i PISA mätningarna.  

 

5.4. Delaktighet och utanförskap enligt barnen 
Samtliga barn ansåg att det är viktigt att de får vara med i lekar med kamrater. Alla som vill 

ska få vara med. Finns det barn i gruppen som har något funktionshinder så tänker barnen 

hjälpa på olika sätt för det är viktigt att alla får vara med. Det visar att barnen tänker utifrån 

det kritiska perspektivet som Nilholm (2012) beskriver eftersom barnen anser att leken och 
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alla barn är med utifrån sina förutsättningar på förskolan. Inga särskiljningar ska göras vilket 

ofta sker utifrån det kompensatoriska perspektivet (Nilholm, 2012). Får barnen av någon 

anledning inte vara med kan de känna sig ledsna och utanför. Det är tråkigt anser barnen, för 

då har de kanske inget att göra. Barn 3 beskrev följande: “Då kände jag mig utanför, det 

kändes hopplöst och trist.” Att arbeta efter att barn ska känna gemenskap, delaktighet och ha 

vänner på förskolan är alltså viktigt ur barns perspektiv. 

 

 Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) anser att vuxna ska ha en förmåga att ta barns 

perspektiv för att barn ska kunna göras delaktiga. Orsaker som barnen berättar om när de inte 

får vara med är att det är många barn i gungan eller att det är fullt i leken.  Det kanske var så 

att barnen kände sig utanför när flera av de andra barnen som de brukade leka med redan 

gungade. Utifrån pedagogernas vuxenperspektiv är det en kompisgunga där barn i ett visst 

antal kan gunga tillsammans vilket ger flera barn i gruppen möjlighet att gunga. Barnen 

uttryckte inte det som något positivt under våra samtal. Grindheim (2011) menar att barn 

förhandlar i lek för att få delta genom att de exempelvis intar olika positioner utifrån påbörjad 

lek tillsammans med kamrater.  

 

De intervjuade barnen upplever att de kan hjälpa varandra på olika sätt och man kan fråga en 

kompis om man inte vet hur en lek går till. Det visar på att barnen samspelar och 

kommunicerar med varandra. Säljö (2000) menar att språket har betydelse i leken både för att 

kunna berätta, argumentera och för att ställa frågor. Det kan ses från det relationella 

perspektivet som Ahlberg (2013) beskriver där kommunikation, samspel och delaktighet har 

betydelse för lärandet. Säljö (2000) menar att problem i skolans vardag löser sig utifrån de 

situationer som uppstår och utifrån de färdigheter som finns. 

 

Blir det bråk med något barn säger samtliga barn: “Stop och sluta” eller så går de till en 

fröken och ber om hjälp. Barn 1 och 2 berättade: “Man ska använda munnen, man ska 

använda respekt.” I dokumentet Plan för likabehandling och mot diskriminering och 

kränkande behandling (2014) står det tydligt framskrivet att pedagogerna ska uppmuntra 

barnen att säga stop, sluta jag vill inte, vilket hos samtliga barn i 5- årsåldern är väl förankrat. 

Barnen tycker om att få beröm och uppskattar att fröknarna säger att barnen är duktiga. Det är 

också bra menar några barn att vuxna säger åt barnen som inte håller sig till de regler som 

finns i verksamheten. “De kan säga åt hyss som man inte får göra.” (Barn 3 och 4). 

Johansson (2005) belyser att små barn som leker tillsammans ibland behöver stöd av vuxna. 

Det kan handla om en sökande blick eller att barnen vill se en reaktion hos den vuxna. Utifrån 

barns perspektiv uttrycker barnen ett behov av att vuxna ska finnas nära barnen som hjälp och 

stöd i vissa situationer. För att få en inblick i barnens värld menar Åberg och Lenz Taguchi 

(2005) bör vuxna lyssna och dokumentera barns sätt att uttrycka sig för att förstå barnens 

värld. 
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6. Diskussion 
 

I detta kapitel diskuteras resultatet i förhållande mot tidigare forskning och teori. Syftet med 

studien var att belysa varför barn anses hamna i utanförskap i förskolan. Ett annat syfte var 

att undersöka vilka möjligheter och hinder pedagoger upplever när det gäller att arbeta för 

alla barns delaktighet och lärande i förskolan. 

 

Resultatet i studien visar att barn som upplevs annorlunda och avvikande av de andra barnen 

kan hamna i utanförskap när det gäller lek med kamrater, vilket även tidigare forskning visat 

(Johannessen, 2011). Orsaker till utanförskap kan exempelvis vara utåtagerande beteende, 

blyghet, språksvårigheter eller kulturella skillnader. Om beteendet hindrar barnets lärande 

och utveckling kan det utgöra ett hinder för ett positivt samspel med andra i sin omgivning 

enligt Nordahl et al. (2007). Vidare visar resultatet att barn kan ha en egen känsla av 

utanförskap som inte upptäcks av pedagoger. Barn kan också hamna i utanförskap på grund 

av att de blir trötta och inte orkar med sin vistelsetid på förskolan. Karlsson Lohmander 

(2014)  menar tvärtom att barn som har deltidsplacering riskerar att hamna utanför 

kamratkretsen eftersom de tillbringar så få timmar på förskolan. Hur tiden på förskolan 

organiseras och vilka förväntningar som finns i vårt samhälle kanske har betydelse när det 

gäller barns vistelsetid.  

 

Oavsett orsak behöver barn känna sig trygga i sin miljö, med vuxna och med kamrater för att 

ges förutsättningar för delaktighet och lärande. Hedström (2014) pekar på den viktiga 

relationen och anknytningen mellan pedagoger och barn. Han menar att barn som är otrygga 

på förskolan blir mer sårbara i förskolans värld. Trygghet är därför en grundförutsättning för 

att våga vara delaktig enligt min mening. Det möjliggör att vi människor vågar utsätta oss för 

nya utmaningar och klara av motgångar. Trygghet kan ge en högre självkänsla som ger mod 

att vara oss själva och låta andra ta plats, vilket kan leda till en ökad förståelse för olikheter. 

Brist på självkänsla kan göra att vi känner oss kritiska till oss själva och får negativa tankar 

som gör att självbilden bekräftas genom negativa handlingar som Johannessen (2011) 

beskriver. Det är därför mycket viktigt att arbeta för att barnen ska få en god självkänsla 

tidigt, vilket även pedagogerna i denna studie framhöll.  

 

Resultatet visar att pedagoger behöver vara medvetna i sitt sätt att bemöta andra människor. 

De menade att de både kunde hjälpa barn till delaktighet men också att de kunde förstärka ett 

utanförskap beroende på hur de hanterade olika situationer. Det är därför viktigt att 

pedagoger ges tid och möjlighet att reflektera över verksamheten samt värdegrunden som 

finns beskrivet i förskolans läroplan (Skolverket, 2010) och att tid finns att vidga sitt 

normalitetsbegrepp.  

 

Lutz (2013) anser att pedagogers förväntningar över vad som är normalt kan ha betydelse när 

det gäller samverkan mellan barn och omgivning. Vårt sätt att se på människor och vad som 

vi anser vara normalt eller avvikande hänger samman med vilka värderingar som finns i 

samhället eller i den grupp vi befinner oss i. Detta tror jag har stor betydelse när det gäller hur 

vi pedagoger handlar och tänker när det gäller barns delaktighet respektive utanförskap på 
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förskolan. Vi människor är alla unika individer och de erfarenheter vi har med oss kan se ut 

på olika sätt. Säljö (2000) menar att lärandet sett från det sociokulturella perspektivet sker 

tillsammans i samspel och lärandet påverkas av den kultur man växer upp i. Det är viktigt att 

ha i åtanke att det kan finnas kulturella skillnader att respektera eftersom vi på förskolan kan 

möta människor från olika länder.  

 

Mina reflektioner leder vidare till att våga respektera både likheter och olikheter hos både 

barn, pedagoger samt föräldrar. Enligt Öhman (2008) kan vi människor skapa avstånd till det 

vi inte förstår. Det är därför viktigt menar jag att arbeta aktivt för att skapa mångfald och 

förståelse för varandras olikheter. Våra egna erfarenheter vi har med oss i livet kan skapa 

bättre förutsättningar till barnen precis som en av pedagogerna betonade i denna studie. 

Arbetslaget på förskolan blir därför en möjlighet för barnen eftersom de får mötas av 

pedagoger med olika erfarenheter. Pedagogerna i denna studie menade att arbetslaget var 

betydelsefullt och att de kunde ta lärdom av varandra, vilket kan ses från det relationella 

perspektivet som Ahlberg (2013) beskriver där lärandet sker i mötet mellan andra, genom 

delaktighet och samverkan. Det innebär att pedagogerna måste ges tid för reflektion 

tillsammans för att dela med sig av sina erfarenheter, men också ges tid att berika samtal 

tillsammans med barnen för att nå en ökad förståelse kring normalitet.  

 

Att samtala med barn om normalitet är betydelsefullt bland annat när det gäller olika 

familjekonstellationer. Ett av mina samtal med barnen handlande om vem man kunde gifta 

sig med: “Man kan inte gifta sig med en annan flicka om man är en flicka” sa ett av barnen, 

vilket ett annat barn hävdade att det kunde man visst göra. I diskrimineringslagen (SFS 

2008:567) är det tydligt framskrivet att barn och vuxna inte får kränka varandra. Hade det 

funnits ett barn i gruppen med två mammor hade kanske det barnet känt sig utanför och 

kränkt. Barn behöver ha kunskap för att visa förståelse mot varandra. Jag menar att vi vuxna 

kan ge barnen förutsättningar att öka förståelsen för andra människor på ett naturligt sätt 

genom att läsa böcker eller samtala med barn om olika situationer. Säljö (2000) framhåller att 

samtal med människor leder till självreflektion, vilket kan ge nya perspektiv att tänka utifrån. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) anser att barnens intressen kan uppmärksammas 

genom kommunikation. Möjlighet finns då att ta del av barns tankar och åsikter vilket kan 

leda till ett lärande på ett naturligt sätt i vardagen. 

 

Studien visar att pedagogerna på förskolan har en stor medvetenhet om vikten av att arbeta 

förebyggande med barns delaktighet och lärande genom att skapa en god miljö som lockar till 

lek. De anser att miljön påverkar vad och hur barnen leker. Pedagogerna använder konkret 

material för att ge barn förutsättningar att förstå och följa med på exempelvis gemensamma 

samlingar. Det kan ses från det kritiska perspektivet som Nilholm (2012) beskriver eftersom 

pedagogerna arbetar efter att skapa en tillhörighet i verksamheten för alla barn i gruppen. 

Pedagogerna menade att de så ofta som möjligt skapar mindre grupper för att möjliggöra 

delaktighet i lek samt ge tid och stöd till barnen. Om pedagoger ges förutsättningar för att 

finnas nära barnen kan de upptäcka barn som har en känsla av utanförskap, vilket samtliga 

pedagoger berättade om. Barnen i denna studie tyckte det var bra när pedagoger var i 

närheten och kunde vara till hjälp i olika situationer. Johansson (2005) menar att vuxna ska 

se, uppmärksamma och stärka barnen så att leken kan fortskrida. I mitt arbete som pedagog 

på förskolan har jag många gånger mötts av barns sökande blick efter hjälp eller att de vill se 
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hur vuxna reagerar i olika situationer. För att förstå hur barnen tänker och känner kan en 

dokumentation av bilder, film eller tillgång att rita underlätta för barnen att uttrycka sig vilket 

även Åberg och Lenz Taguchi (2005) framhåller.  

 

Det finns både möjligheter och hinder för barnen i samma grupp på förskolan. Pedagogerna i 

denna studie ansåg att de ger mer pedagogstöd till utåtagerande barn, vilket även Johannessen 

(2011) beskriver är vanligt. Pedagogerna menade att de måste finnas i närheten där det sker 

konflikter så att inte andra barn skadas. Det blir ett hinder för de blyga och tysta barnen som 

är i behov av stöd i sin lek med kamrater. Enligt min mening behöver tid och stöd i lika hög 

utsträckning ges till de blyga och tysta barnen för att de inte ska gå miste om lektillfällen och 

det lärande som sker i leken.  

 

Knutsdotter Olofsson (2003) pekar på att leken har en stor betydelse för den sociala 

utvecklingen hos barn vilket även Guralnick (1997) framhåller. Han menar att barn med 

problemskapande beteende kan riskera att få färre kamrater och går därigenom miste om 

träning av sociala färdigheter genom leken. När det gäller barn som hamnar utanför i leken 

kan de bli ganska ensamma som Jonsdottirs studie (2013) visade på. De tysta och blyga 

barnen kanske inte blir valda till kamrat i leken av andra. Därför anser jag att det är viktigt att 

tid prioriteras i förskolan för att observera vad som händer även bland barn som är tysta och 

blyga eftersom leken är lika viktig för alla barn. Förskolans läroplan framhåller vikten av 

barns lek: ”Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska 

prägla verksamheten i förskolan.” (Skolverket, 2010, s. 6). 

 

Greene och Ablon (2006) tycker att det är viktigt att vuxna försöker förstå varför barn gör 

som de gör i vissa situationer när det uppstår problem. Förståelsen kan leda till förbättringar i 

samspelet mellan barn och vuxna. Utifrån min erfarenhet är det inte så lätt uppgift, vilket 

även pedagogerna i denna studie uttryckte som en följd av att det är många barn i grupperna. 

Gruppstorleken kan leda till att pedagoger känner en maktlöshet och stress när tid saknas.  

 

Resultatet visar att det finns problem med att hinna se, lyssna och stödja barn i den 

utsträckning som pedagoger önskar när barngrupper är stora med lite personal och stor 

arbetsbelastning. Det är faktorer som kan vara ett hinder när det gäller att ge alla barn 

förutsättningar till delaktighet i lek. En pedagog berättade: ”I den bästa av världar skulle 

man hinna med alla barn, men som det är nu hinner man inte se alla barn.”  När svårigheter 

skapas i barngruppen finns risk att man letar någon skyldig till problemet som Lutz (2013) 

pekar på. Han menar att: “Ofta kan sökandet efter den skyldige vara ett uttryck för att vi 

söker allt för enkla svar på komplexa problem.” (s.82).  Det kan bli ett dilemma att förhålla 

sig till eftersom förutsättningarna inte bara styrs av befintliga pedagoger som arbetar på varje 

avdelning. Förutsättningarna styrs till hög grad av de ekonomiska prioriteringar som finns till 

skolan och som sätter ramar kring verksamheten som Lutz (2013) beskriver.  

 

Det kanske är så som Ahlberg (2013), Skrtic (2005) och Lutz (2013) menar att det behövs en 

förändring och utveckling av utbildningen för att nå en skola för alla. De menar att politiska 

beslut är betydelsefullt för att lärare och samhällskulturen i stort ska nå ett förändrat synsätt 
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på elever med inlärningssvårigheter. Nilholm (2012) menar att barn är unika individer med 

olika behov som skola och förskola ska kunna möta samt att alla barn ska ha möjlighet till en 

likvärdig utbildning. Han menar att det kan bli ett dilemma att ge alla barn samma kunskaper 

och erfarenheter samtidigt som barn lär på olika sätt. Mina tankar går till barnens första 

skolform, förskolan. Långt ifrån alla kommuner har egna specialpedagoger på förskolorna 

vilket ofta finns på olika skolor. Varför är det så? Jag anser att det vore bra om det stödet 

fanns tillgängligt i vardagen till förskolans barn, föräldrar och pedagoger eftersom 

specialpedagoger ska kunna ge stöd åt pedagoger och arbetslag så att barnets förutsättningar 

blir så bra som möjligt (SFS 2007:638).  

 

Björck- Åkesson (2014) menar att specialpedagogik i förskolan oftast handlar om att skapa 

förutsättningar i verksamheten för att tillgodose alla barns rätt till utveckling och lärande när 

vanlig pedagogik inte räcker till. Det kan jämföras med pedagogernas åsikter i denna studie 

där handledning av kommunens specialpedagog ansågs värdefull eftersom de fick möjlighet 

att reflektera tillsammans. De fick på så vis förutsättningar att gemensamt arbeta vidare med 

barnen i verksamheten. Att reflektera tillsammans är viktigt anser jag eftersom det kan finnas 

olika åsikter i ett arbetslag som behöver diskuteras. Det ger ofta bättre förutsättningar för 

barnen när pedagoger strävar mot samma mål. Pedagoger i denna studie menade just att de 

kunde se, höra och uppleva situationer på olika sätt. Dessa tankar får mig att tänka på det 

relationella perspektivet där lärandet sker genom kommunikation och samspel (Ahlberg, 

2013).  

 

I resultatet framkom att det kan vara orättvist vilka barn som får extra stöd. En av 

pedagogerna sa följande: ”Det finns inga enhetliga regler, du har ju egentligen rätt till det, 

det står i skollagen.” (SFS 2010:800). Tidiga specialpedagogiska insatser har visat sig vara 

positivt i Finland som Lutz (2013) beskriver. Det specialpedagogiska stödet ges till hela 

barngruppen och till cirka 25 % av alla förskolebarn. Det får mig att tro att förutsättningarna 

för barns delaktighet och lärande ökar samt att problem i framtiden minskar, vilket även 

Hausätter och Takala (2011) pekar på. Resurser behöver därför prioriteras till detta.  Med 

tanke på Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) som framhåller att 

diskriminerande attityder ska motverkas och att alla ska ha rätt att vara delaktiga i sin 

utbildning blir tidiga insatser för barn som är i behov av extra stöd betydelsefulla.  

 

Barnen i denna studie tyckte att det var mycket viktigt att alla barn som ville skulle få vara 

med och leka samt att de var beredda att hjälpa den kamrat som eventuellt skulle ha svårt att 

delta i leken. Det visar att barn tänker från det kritiska perspektivet som Nilholm (2012) 

beskriver, alla ska få vara med i verksamheten utan särskiljning. Barnen berättade att de 

kände sig ledsna och utanför om de av någon anledning inte får vara med i lek. Det visar på 

att små barn kan visa medkänsla och empati för varandra genom att leva sig in i hur de själva 

skulle känna om de var utanför i leken vilket även Greve (2009) framhåller. För att alla barn 

ska få en vän kan det vara nödvändigt att vuxna enligt min åsikt ibland styr över den fria 

leken. Att barn har fullt inflytande över sin lek kan innebära att andra barn hamnar utanför 

och inte får vara med, vilket även några av pedagogerna i denna studie berättade om. 

Föräldrar kan ifrågasätta varför inte deras barn ges inflytande i sin lek och vilka kamrater de 

ska leka med. Det gäller i hög grad att pedagoger är medvetna och tillsammans har tid att 
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reflektera över dessa viktiga frågor. Pedagoger behöver kunna motivera till föräldrar och barn 

vilket arbetssätt som gäller i arbetet för allas lika värde vilket även X- förskola Plan för 

likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling (2014) beskriver att 

pedagoger ska arbeta med.  

 

Johansson (2005) menar att barn kan både reta och utesluta varandra långt ner i 

förskoleåldern och Wrethander Bliding (2007) pekar på att gemensamma intressen hos barn 

kan vara tecken på att höra ihop, vilket kan få andra barn att känna sig utanför. Det kan 

jämföras med ett av barnen i denna studie som berättade om ett tillfälle när hen inte getts 

tillträde till leken: ”Då kände jag mig utanför, det kändes hopplöst och trist.” Det visar på att 

barn kan känna sig utanför redan i förskoleåldern även i denna studie och det är därför viktigt 

att arbeta förebyggande för att barn inte ska få den känslan eller att den kvarstår. Lynch och 

Simpson (2010) anser att pedagoger behöver använda olika metoder för att lära barn att 

samspela med varandra. Det ger bättre möjligheter för barnen att lyckas i framtiden. Där vill 

jag åter lyfta arbetslagets betydelse eftersom de har möjlighet att ta hjälp av varandra och 

hitta olika metoder för barns delaktighet. 

 

Resultatet i studien visar att samarbete är viktigt. Pedagogerna menade att det är en möjlighet 

till delaktighet och lärande. De berättade samtidigt om tidsbristen att hinna med alla uppgifter 

de hade i sin vardag. Det innebär att det är viktigt att hitta balans mellan pedagogernas olika 

uppgifter och barnens behov i gruppen. Här kan man dra paralleller till Svinth (2012) som 

just undersökte hur institutionens krav påverkade barns samarbete i danska förskolor. Där 

visade det sig att barns kompetenser inte togs till vara som inlärningsresurser till övriga barn i 

så stor utsträckning eftersom mycket av pedagogers tid handlade om dokumentation, resultat 

och vuxenstyrda aktiviteter. 

 

Min önskan är att tid i förskolan prioriteras så att kompetenser tillvaratas som pedagoger och 

barn berättade om på lite olika sätt i denna undersökning. En av pedagogerna sa följande: 

“Barn har fiffiga kompisar och vi har fiffiga kollegor. Det är ett lärande hela tiden från barn, 

pedagoger och föräldrar.” Några av barnen berättade att man kan fråga ett annat barn om 

man inte kan leken. Dessa tankar om lärande får mig att tänka på Vygotskijs kända begrepp 

närmaste utvecklingszonen som Strandberg (2006) beskriver. Det innebär att en individ lär 

sig något med hjälp av någon annan eller utifrån den miljö man vistas i. Att barn får lära sig 

från tidig ålder att det är värdefullt att samarbeta och ta lärdom av varandra anser jag 

personligen har positiv betydelse för alla i det livslånga lärandet. Det är att arbeta 

förebyggande för att alla barn ska känna delaktighet vilket i sin tur kan motverka känslan av 

utanförskap. Slutligen vill jag belysa vikten av att bemöta varje barn utifrån den unika individ 

de är. 
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7. Slutord 
 

Studien visar att stora barngrupper och hög arbetsbelastning är ett hinder för pedagoger när 

det gäller att arbeta förebyggande för alla barns delaktighet i leken. Förskolans pedagoger 

behöver ges förutsättningar för att arbeta förebyggande för att alla barn ska få uppleva en 

känsla av att vara en tillgång i gruppen, göra framsteg och övervinna svårigheter som 

förskolans läroplan (Skolverket, 2010) framhåller. Möjlighet till fortsatt forskning anser jag 

därför finns inom detta område. 

 Vad skulle det betyda att ha tillgång till en specialpedagog i den dagliga 

verksamheten på förskolan? 

 Om extra resurser fanns i form av mer personal, hur skulle de resurserna användas i 

verksamheten?  

 Hur påverkas barnen när pedagoger har en stressig arbetssituation? 

 

Pedagoger i denna studie menade att de ger mer stöd till barn med utåtagerande beteende än 

till tysta och försiktiga barn. Brist på tid är ett dilemma och kan göra att vissa barn missar det 

viktiga lärandet som sker i samspelet genom leken. Möjlighet till fortsatt forskning finns 

inom detta område. 

 Finns skillnader mellan pojkar och flickor när det gäller vem som ges extra stöd i 

förskolan och på vilket sätt ges stöd?  

 I vilka situationer möjliggörs samarbete mellan barnen? 

 

Barnens åsikter har gett denna studie ett rikare innehåll eftersom barns perspektiv som Arnér 

och Tellgren (2006) beskriver finns med. Att utgå från barns erfarenheter har gett bättre 

förutsättningar till samtal med barnen eftersom det var ett ämne de kände igen. Barnen tyckte 

att det var mycket viktigt att alla barn som ville skulle få vara med och leka. De var även 

beredda att hjälpa den kamrat som eventuellt skulle ha svårt att delta i leken. Halldén (2003) 

menar att det med fördel kan arbetas med etnografiska studier för att fånga barns perspektiv. I 

detta ämne finns möjligheter till fortsatt forskning. 

 Vad anser barn om delaktighet och utanförskap när de går i skolan?  

 Har läroplanerna som är lika men ändå olika i förskola och skola betydelse för hur 

pedagoger, barn och föräldrar ser på delaktighet och utanförskap? 
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Bilaga 1 

 

 

 

Mail till förskolechef på förskola 

 

Hej! 

 

Jag studerar nu till specialpedagog vid Umeå universitet. Under denna termin ska jag skriva 

en D- uppsats som kommer att handla om barns delaktighet i förskolan.  

 

Under några veckor skulle jag vilja göra fältstudier, samt intervjua pedagoger och barn på två 

avdelningar. Intervjuerna önskar jag ha möjlighet att spela in på min mobiltelefon samt göra 

egna anteckningar, för att använda dem som en del i min rapport. 

Allt kommer att behandlas konfidentiellt, d.v.s. inga namn kommer att nämnas och inte heller 

vilken kommun, förskola eller avdelning det gäller. Samtalen kommer att handla om 

delaktighet respektive utanförskap i lek och aktivitet på förskolan. Jag har även skrivit ett 

separat brev till vårdnadshavarna så att de kan godkänna att jag intervjuar deras barn i syfte 

att använda det i rapporten. Den som inte vill svara på frågor kan avsluta intervjun när den 

själv önskar.  

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Kristina Hempele 

  



 

 

 

Bilaga 2 

 

 

 

Brev till vårdnadshavare på X- förskoleavdelning 

 

Hej! 

 

Jag heter Kristina Hempele och studerar till specialpedagog vid Umeå universitet. På 

förskolan reflekterar pedagoger och barn tillsammans över olika händelser i vardagen. Vissa 

gånger dokumenteras samtalen och de bidrar till att analysera verksamheten. Jag skulle vilja 

få möjlighet när jag gör fältstudier att intervjua några barn samt spela in samtalet med min 

mobiltelefon och göra egna anteckningar, för att använda dem som en del i min rapport. Allt 

kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att inga barns namn kommer att nämnas 

och inte heller vilken förskola eller avdelning barnen ifråga går på. Samtalen kommer att 

handla om samarbete, delaktighet, allas lika värde, hur leken fungerar och vad barnen gör om 

de känner sig utanför och inte får vara med i leken. 

 

Jag vill gärna att ni vårdnadshavare ger ert godkännande till att ert barn får delta i dessa 

samtal som till viss del kommer att användas till min forskningsrapport. Barnen själva avgör 

sen om de vill delta eller inte även om ni ger ert godkännande. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Kristina Hempele 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2 

  



 

 

 

Bilaga 3 

 

Intervjufrågor till pedagoger 

 

Vad är orsaken till att barn hamnar i utanförskap enligt pedagogerna på förskolan? 

1. Vad anser du att utanförskap för barn kan vara när det gäller lek och aktivitet? 

2. Kan du beskriva vad du tror kan orsaka utanförskap för en del barn? 

 

På vilka sätt ges barn förutsättningar för delaktighet i verksamheten? 

 

3. Vilka metoder använder ni för att alla barn ska bli delaktiga i t.ex. lek med 

kamrater, kommunikation, samlingar och arbete i grupp? 

4. Upplever du att barnen lär sig något genom att få känna sig delaktiga? kan du ge 

exempel? 

5. Vilken betydelse tror du delaktighet har för barnens självkänsla, kan du ge 

exempel? 

6. Upplever du som pedagog att du själv får ett utvecklat lärande i de situationer som 

barn är delaktiga? Kan du ge exempel? 

7. Anser du att vårdnadshavarna kan påverka barnens delaktighet på förskolan? På 

vilket sätt? 

 

Vilka möjligheter och hinder finns när det gäller att ge stöd och stimulans till de barn 

som befinner sig i utanförskap av olika anledningar i förskolan? 

 

8. Hur arbetar ni med att barn i behov av särskilt stöd ska bli delaktiga i leken med 

andra barn? kommunikationen mellan varandra i arbetslaget, med barnen? 

9. Vilken betydelse kan särskilt stöd ha till enskilt barn när det gäller delaktighet i 

gruppen? 

10. Finns det några hinder för att barnen ska kunna vara delaktiga? 

11. Känner du att du/ni på förskolan har tillräcklig kunskap för att kunna stödja de 

barn som är i behov av extra stöd?  

12. Tror du miljön spelar någon roll? organisation, Inne - ute?  

13. Barnantalet på avdelningen? Barnens ålder på avdelningen, har det någon 

betydelse? på vilket sätt i så fall? 

14. Finns det tillräckligt med tid i verksamheten för att ge det stöd som behövs till 

varje barn? Hur gör ni om tiden inte anses räcka? 



 

 

 

 

Bilaga 4 

 

Hur beskriver barn utanförskap och delaktighet i förskolan? 

 

Brukar du få vara med när ni leker? 

Får alla som vill vara med? 

Händer det någon gång att någon inte får vara med? 

Varför tror du det, berätta? 

Vad kan man göra om man inte får vara med? 

Vad gör du om ni tycker olika i leken? 

Hur kan det kännas om man inte får vara med och leka? 

Om någon sitter i rullstol, kan den vara med i leken? hur gör man då? 

Om någon kommer från ett annat land då, och inte förstår språket vi pratar här i Sverige, kan 

det barnet vara med och leka med dig/er? hur kan man göra då? 

Om någon river och förstör, får den vara med? vad gör du då? 

Varför är det viktigt att få vara med tycker du? 

 

  



 

 

 

Bilaga 5 

 

Fältstudier genomförs med syfte att upptäcka situationer med delaktighet respektive 

utanförskap. 

 

● Barns fria lek 

● Samlingen 

● Aktivitet och lek i mindre och stor grupp 

● Samtal med barn 

 


