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Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare upplever varför förskolebarn hamnar 

utanför lek och sociala aktiviteter i förskolans barngrupper och undersöka vilka metoder de 

använder sig av för att motarbeta detta. Studien är en kvalitativ undersökning och den valda 

metoden är semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare från två olika förskolor. 

Resultatet visar att samspel är betydelsefullt för barnens kunskapsmässiga, emotionella och 

sociala utveckling. Förskollärarna anser att det finns flera olika faktorer som påverkar varför 

barnen hamnar utanför. Förskollärarna har olika förslag till metoder för att motarbeta och 

förebygga barnens utanförskap. Slutsatser som kan dras från denna studie är för det första att 

beroende på hur barnen förstår sociala koder, agerar och kommunicerar med varandra är det 

som för det mesta avgör varför barnen får vara med eller inte. För det andra är det 

förskollärarens förhållningsätt och arbetssätt som påverkar barnen mest. Att förskollärares 

närvaro är viktig för att motverka och förebygga arbete mot utanförskap är den sista och 

kanske viktigaste slutsatsen.   
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1 Inledning 
Får jag vara med? Nej! Hur många barn har ställt denna fråga och fått avslag? Hur 

ofta känner sig barn ensamma?  

Fanny Jonsdottir (2007)  skriver att barns uteslutning ur barngrupper klassas som 

moralisk kränkning som efter en lång tid kan leda till att barn förlorar sin självkänsla. 

Detta i sin tur kan orsaka depressioner och senare problem i livet.  

Vi har valt att göra en studie om förskollärares syn på förskolebarns utanförskap. Vi 

ansåg att detta ämne var värt att belysa eftersom vi märkte utifrån egna erfarenheter 

från förskollärarutbildningen att utanförskap inte var ovanligt i förskolan och 

förekom i olika grader. Vi kunde se under vår praktik hur barn tillfälligtvis inte fick 

vara med eller själva valde att dra sig undan. Vi kunde också se barn som konstant 

var tillbakadragna och utanför. Jonsdottir (2007) skriver att de flesta barn på 

förskolan har en kamrat men att det finns en del barn som ofta väljs bort och inte får 

möjlighet att samspela med andra barn. Hon påpekar att detta sker hos vart 9:e barn. 

Förskolan är en plats där barnen spenderar mest tid av sin vardag. Det är där de bör 

lära sig om sociala regler för att kunna samspela med varandra. Säljö (2011)  skriver 

utifrån Vygotskijs sociokulturella teori att samspel är viktigt eftersom med hjälp av 

andra skaffar människor sig nya erfarenheter. Detta leder till nya uppfattningar om 

världen. Samspel är betydelsefullt för barnens relationsbildning och utveckling.  

Enligt Skolverkets (2016) läroplan för förskolan bör inte utanförskap förekomma i 

barngrupper då alla barn ska få känna sig delaktiga och värdefulla i gruppen. Det står 

även att förskolan ska vara en trygg miljö för alla barn. Förskolan ska utgå från 

demokratiska värderingar där alla ska lära sig om lika värde, olikheter och främja en 

plats där barnen stärker sitt eget värde. Det är förskollärare som har en stor del av 

ansvaret för att förankra detta i barngruppen och skapa en miljö för att alla ska få 

uppleva en känsla av gemenskap och trygghet när de kommer till förskolan 

(Skolverket, 2016). Eftersom det är förskollärarnas ansvarsområde har vi valt att 

fokusera på hur just de ser på barnens utanförskap och vilka metoder de använder sig 

av.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare upplever varför förskolebarn 

hamnar utanför lek och sociala aktiviteter i förskolans barngrupper och undersöka 

vilka metoder de använder sig av för att motarbeta detta.  

Forskningsfrågor:   

1. Varför anser förskollärare att förskolebarn hamnar utanför sociala aktiviteter i 

förskolan? 

 

2. Vilka metoder har förskollärare i situationer där barn hamnar utanför sociala 

aktiviteter för att hjälpa de att komma in i gemenskapen?  
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1.2 Uppsatsens disposition  
Studien inleds med förklaringar av begrepp som är betydelsefulla. Därefter tas den 

sociokulturella teorin upp. Den teorin kommer att genomsyra denna studie. Avsnittet 

därefter belyser tidigare forskning som är relevant för studien. Där tas det upp vad 

andra forskare har skrivit om socialt samspel, utanförskap och förskollärares 

förhållningsätt. I metodavsnittet presenteras den metod som användes för att samla 

in all data, hur data analyseras och etiska ställningstaganden. Därefter presenteras 

respondenternas svar från kvalitativa intervjuer. Svaren grupperas efter viktiga 

kategorier. Resultat analyseras utifrån den sociokulturella teorin och tidigare 

forskning. Efter analysen diskuteras metodval, resultat och studiens forskningsfrågor 

besvaras och problematiseras i avsnittet som kallas diskussion. Även studiens 

betydelse för förskolläraryrket diskuteras i detta avsnitt.   

1.3 Begreppsdefinitioner 
 

Utanförskap 

Vi vill belysa att i denna studie används begreppet utanförskap så fort ett barn 

hamnar utanför barngruppen. Det kan handla om allt från att barnen väljer att vara 

själva stundvis till att barnen utesluts kontinuerligt och det anses som moralisk 

kränkning (Jonsdottir, 2007). Begreppets olika innebörder kommer vi att fördjupa 

oss i senare i studien.  

 

Sociala koder och lekkoder 

Med begreppen sociala koder och lekkoder syftar vi på hur barnen förstår det sociala 

samspelets komponenter. Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver tre komponenter 

som är viktiga att förstå för att kunna ingå i det sociala samspelet i leken. Dessa är 

samförstånd, ömsesidighet och turtagning.  

 

Rollek  

Rollek är en lek där barnen intar olika roller och föreställer sig saker med hjälp av sin 

fantasi. Vygotskij (1995) menar att fantasin bygger på tidigare erfarenheter. 

 

Kamrat/Vän  

Vi skiljer på kamrat och vän i denna studie. Jonsdottir (2007) nämner att begreppet 

vänner bygger på att det finns en nära relation och hänsyn till varandras behov. Med 

kamratskap menar hon att gemensamma intressen delas och respekt för varandra 

finns.  
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2 Bakgrund 

2.1 Vygotskijs sociokulturella teori  
Den här studien kommer att präglas av den sociokulturella teorin. Vi anser att den är 

lämplig till ämnet utanförskap eftersom den handlar om hur barn samspelar med 

varandra. Detta är en betydelsefull del utifrån den sociokulturella teorin (Säljö, 2011). 

Denna teori kommer att genomsyra hela studien. 

2.1.1 Utveckling utifrån sociokulturell teori 

Säljö (2011) skriver att Vygotskijs syn på människor är att de utvecklas både 

biologiskt och kulturellt. Med detta menar han att de yngsta barnen utvecklas 

biologiskt på så sätt att de lär sig hantera sina kroppsliga funktioner. Den kulturella 

utvecklingen, som han också tar upp, står för att människor utvecklas utifrån sin 

omgivning. Säljö (2012) delar upp detta i den primära och sekundära socialisationen. 

Den primära socialisationen sker i det tidiga stadiet i barndomen där barnet börjar 

samspela med sin omgivning, tar till sig språk och deras identitet börjar utvecklas. I 

den sekundära socialisationen bygger människan på den primära socialisationen men 

utvecklar också kunskaper om samhället.    

2.1.2 Mediering  

Mediering innebär enligt Säljö (2011) att redskap och hjälpmedel används av 

människor för att kunna agera, kommunicera, tänka och förstå sin omvärld. Han 

delar in dem i fysiska redskap, artefakter, alltså materiella ting människan har 

skapat, och psykologiska redskap som behövs för att människan ska kunna 

kommunicera och tänka, exempelvis språket, bokstäver och siffror.   

2.1.3 Språkliga redskap  

Säljö (2011) menar att psykologiska redskap som språket är en grund för att 

människan ska kunna kommunicera, skapa mening och samspela med andra. Därför 

kallar Vygotskij psykologiska redskap för språkliga redskap. Språket är viktigt för de 

högre psykologiska funktionerna. Det är kunskaper som handlar om att kunna bli en 

del av det kulturella samhället, att kunna tänka om oss själva och om andra, kunna 

agera, reflektera, lösa problem, minnas och kommunicera med andra. Det är genom 

kommunikationen människor kan bli en del av samhället. Säljö (2012) nämner att 

språket kan delas in utifrån vardagliga begrepp och vetenskapliga begrepp. 

Vardagliga begrepp är de vi använder i våra samtal i vardagen, medan vetenskapliga 

begrepp är till för att förstå olika fenomen i vetenskapen. Säljö (2011) belyser att det 

är genom att man deltar i aktiviteter och sociala sammanhang som människor lär sig, 

utvecklar och skapar mening med språket. Kunskap om kommunikationsförmågan 

underlättar det sociala mötet och hur människor agerar i olika sammanhang.   

2.1.4 Lärande och samspel utifrån den sociokulturella teorin 

Säljö (2011) skriver att det är genom olika aktiviteter och sociala sammanhang 

lärandet sker. Människor lär sig utefter hur samhället är konstruerat och hur det 

förändras. De lär sig hur de använder olika medierande redskap och hur de ska 

praktisera och föra sig i vardagen. Han beskriver lärandet med begreppet 

appropriering, där man bekantar sig med olika redskap, både fysiska och psykiska.  
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2.1.5 Fantasi 

Något annat som är viktigt för lärande och skapande av nya saker är att människan 

utvecklar sin fantasi beskriver Vygotskij (1995). Han understryker att fantasin ger oss 

möjlighet att vara kreativa, att kunna skapa nya ting både i det fysiska, intellektuella 

och i det emotionella. För att utveckla sin fantasi och kreativitet krävs det att man 

samlar på sig nya erfarenheter och kunskaper. Det är kombinationer av tidigare 

erfarenheter som gör att nya ting kan skapas utifrån fantasin. Beroende på tidigare 

erfarenheter men också hur sinnestillståndet är för tillfället, hur omgivningen 

samspelar och påverkar människan gör att de upplever saker olika. Detta bör finnas i 

åtanke hos förskollärare i deras pedagogik menar Säljö (2011) eftersom det är 

avgörande för hur de förstår barns lärande och varför vissa barn har svårt att ta till 

sig saker. Vygotskij (1995) beskriver att barn som inte har lika mycket erfarenheter 

kan få svårt att vara med i lekar med de andra barnen, exempelvis rolleken där det 

krävs att de kan använda fantasi.  
2.1.6 Proximala utvecklingszonen 

Säljö (2011) framhåller att barn kan klara av saker med hjälp av andra. Detta kallar 

han för den proximala utvecklingszonen. Med den proximala utvecklingszonen 

menar han att det är gränsen mellan det barnen redan vet och kan och det de kan 

bemästra med hjälp av någon annan. Det kan vara att den andra personen har mer 

erfarenheter inom ett visst ämne. Det kan också vara att den andra personen hjälper 

barnen att ta sig framåt genom att stötta, utmana och få dem att tänka och reflektera 

själva. Vygotskij (1995) skriver att genom att låna någon annans erfarenheter kan 

barnen utöka sin egen fantasi genom att de då kan gå utanför sin egen gräns. Det är 

deltagandet i de sociala aktiviteterna som är viktigast eftersom människor lär sig 

tillsammans. Fokus bör ligga på själva processen och inte slutresultatet. Säljö (2012) 

beskriver att lärandet sker i alla sammanhang och i alla möten och att människor är 

beroende av varandras kompetenser. 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Vikten av samspel och relationer 

Jonsdottir (2007) skriver att barn samspelar under nästan hela dagen både när de 

tänker och agerar. Vidare tar hon upp att samspel mellan barn är viktigt för att de 

utvecklar sin självkänsla och självbild när de interagerar med varandra. Barnen får en 

känsla av tillhörighet, tillit och trygghet samtidigt som de får möjlighet att uttrycka 

egna känslor. När barnen har nära vänner, som de har skapat ett band till, kan de 

bekräfta varandra och leva sig in i varandras känslor. Det medför att barnen utvecklar 

ömsesidig respekt och lär sig att ta hänsyn till sina egna och andras behov. Att 

samspel är positivt för barnen stödjer även Verissimo, Santos och Fernander (2014) 

som hävdar att barn som ingår i stabila och trygga relationer med både vuxna och 

barn ofta får en bättre självkänsla, vågar uttrycka sina känslor och lättare förstår hur 

de ska bete sig för att bli accepterade av andra kamrater. Spinrad m.fl. (2004)  skriver 

att i samspel lär barn sig om social kunskap, hur de ska agera och hur de kan lösa 

problem i olika situationer. Jonsdottir (2007) nämner att genom samspel tränar barn 

på sitt språk och hur de kommunicerar med varandra som är betydelsefullt för den 

sociala kompetensen och det sociala samspelet. 
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2.2.2 Barnens sociala kompetens och självkontroll 

 
Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta 

initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. (Skolverket, 

2016 s.6) 
 

Li, Hestenes och Wang (2016) beskriver att förskollärare ser på barnens sociala 

kunskaper utifrån hur barnen samarbetar och interagerar med de andra barnen. 

Jonsdottir (2007) framhåller att språk och kommunikation är en viktig social 

kompetens för barnens samspel för att de ska kunna förstå varandra. Li m.fl. (2016) 

understryker också att den sociala färdigheten självkontroll har stor betydelse för att 

barnen ska bli accepterade av de andra barnen i lekarna. Med självkontroll menar 

forskarna att barnen kan reglera sitt beteende, kontrollera sina känslor i olika 

situationer och anpassa sig efter sina vänner. Vidare skriver forskarna att 

självkontroll är viktig i aktiviteter med andra barn för att kunna vara en god 

lekkamrat. Spinrad m.fl. (2004) stödjer också detta genom att ta upp att barn som 

kan anpassa sig och fokusera på rätt saker i rätt sammanhang brukar ha lättare att 

delta i sociala kontexter. Li m.fl. (2016) anser att barnen behöver delta i sociala 

aktiviteter för att lära sig sociala kompetenser, koder och självkontroll. Jonsdottir 

(2007) nämner att barnens sociala kompentens är kopplad till deras uppfostran, 

hemmet, kultur, samspel mellan barnen, familjemedlemmar och andra människor i 

deras omgivning. Detta stödjer även Spinrad m.fl. (2004) som beskriver att barnens 

agerande vid deltagande i lekar och relationer har att göra med hur de har påverkats 

av vårdnadshavare, vänner och kamrater.  

2.2.3 Lekens roll 
 

Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, 

men också genom att iaktta, samtala och reflektera.  

(Skolverket, 2016 s.6-7). 

 

Spinrad m.fl. (2004) tar upp att i leken kan barnen få en högre självkänsla, utveckla 

nya vänskaper och bli socialt accepterade. Li m.fl. (2016) nämner att leken är en av de 

viktigaste aktiviteterna i barnens liv. Vidare skriver forskarna att i leken utvecklar 

barn sin sociala förmåga, språk och förståelse för egna och andras känslor. Leken, 

exempelvis rolleken, skapar också möjligheter till att utveckla nya kunskaper och 

erfarenheter. Att de framhåller just rollekar är på grund av att barnen får använda sin 

fantasi. De lär sig att använda de erfarenheter de har med sig, utveckla sin kognitiva 

förmåga, använda symboliskt tänkande och se utanför verkligheten. Ju mer kognitiva 

kunskaper barnen har desto bättre brukar deras sociala förmågor bli. De barn som 

ofta ägnar sig åt rollekar, förstår lekkoder och har social förståelse förstår ofta 

instruktioner och regler även i andra sammanhang. 

2.2.4 Barns strategier att ta sig in i leken.  

Jonsdottir (2007) hävdar att barn behöver en vän de kan lita på och att det är viktigt 

för deras tillvaro att ha någon som kan bekräfta dem som person. Ibland väljer barn 

några få till sina kamrater och vänner som de alltid leker med eftersom de vet att det 
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kan vara svårt att få vara med i andras lek.  Barnen som inte är med i gemenskapen 

leker antingen ensamma eller med andra men i dessa fall anpassar de sig till deras 

lekregler och villkor. Verissimo m.fl. (2014) påpekar att barn använder sig av olika 

strategier för att ta sig in i barngruppen. Jonsdottir (2007) skriver att barn som är 

populära och förstår lekkoder ofta anpassar sig genom att ge de andra barnen 

komplimanger, lyssna in och börjar prata om det som är aktuellt för stunden. Barn 

som vet att de är populära behöver ibland inte försöka ta sig in i gruppen. Det räcker 

att de utmärker sig själva för att skapa intresse hos de andra barnen och locka till sig 

dem. Spinrad m.fl. (2004) understryker att de lite blygare barnen ibland tar sig in i 

barngrupper genom att hålla sig på kanten och ta sig in i leken sakta men säkert. Det 

beskriver forskarna som en social förståelse. Jonsdottir (2007) skriver att en 

anledning till varför barn inte kan ta sig in i leken kan vara att de andra barnen redan 

har kommit igång med en lek. De barnen väljer ofta att beskydda leken genom att 

avvisa barn som kommer i efterhand. 

2.2.5 Vad kan utanförskap bero på 

 

2.2.5.1 Förskolans beredskap 

Palermo, Hanish, Lynn Martin, Fabes och Reiser (2007) påpekar hur barnens sociala 

beteende och hur de accepteras eller utesluts i barngrupper kan vara ett resultat av 

hur nära relation barnen har med de vuxna och hur förskolan organisation ser ut. 

Jonsdottir (2007) belyser att den största skillnaden på antal barn som hamnar 

utanför ligger i vilken avdelning barnen hamnar på. Det kan handla om personalens 

förhållningsätt, arbetssätt, regler på avdelningen, och socialt samarbete.  

2.2.5.2 Barn som är ensamma 

Coplan, Ooi, Rose-Krasnor & Nocita (2014) skriver att barn kan hålla sig för sig själva 

på grund av att de är blyga, rädda och har ångest inför att ta kontakt med andra. Även 

Spinrad m.fl. (2004) hävdar att ångest och negativa känslor påverkar varför barn kan 

vara tillbakadragna. Jonsdottir (2007) nämner också att barn beskrivs av 

förskollärare som nedstämda om de är utanför barngrupperna. Vidare understryker 

hon att barn kan hålla sig för sig själva på grund av att de inte har träffat någon vän 

eller kamrat på avdelningen. Det kan också bero på att dessa barn inte engagerar sig i 

sociala situationer på grund av låg självkänsla eller saknad av sociala koder eller 

gemensamma intressen. Däremot tar Coplan m.fl. (2014) upp att vissa barn helt 

enkelt föredrar att leka själva. De beskriver det som en mer godartad form av 

ensamlek om dessa barn inte är rädda för att interagera med de andra barnen.  

2.2.5.3 Ignorerade och avvisade barn 

Jonsdottir (2007) framhåller att ignorerade barn som inte väljs av någon kamrat, inte 

vill vara med i grupper eller inte vågar ta plats beskrivs ofta som tillbakadragna barn.  

Spinrad m.fl. (2004) menar i sin tur att barn som är tillbakadragna kan uteslutas ur 

lekar på grund av att andra barn inte tror att de har förmåga att förstå de sociala 

koderna som krävs för leken. Vidare menar forskarna att denna uppfattning kan vara 

felaktig eftersom det barnet kanske känner rädsla eller har ångest för att våga ta sig in 

och delta i barngruppens aktiviteter. Dock påpekar forskarna att tillbakadragna och 
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tystlåtna barn ändå kunde väljas av de andra barnen eftersom de inte gav upphov till 

några konflikter. Jonsdottir (2007) påstår att barn som blir ignorerade i en grupp kan 

ha lättare att komma in i en annan än barn som blir avvisade. De avvisade barnen 

brukar oftast bli avvisade i den nya gruppen också. Författaren nämner att avvisade 

barn beskrivs som sådana som inte kan kontrollera sitt agerande och är bråkiga. 

Detta stödjer också Palermo m.fl. (2007) som beskriver att barn som är aggressiva 

ofta utesluts ur barngrupperna.  

2.2.6 Konsekvenser av utanförskap 

Jonsdottir (2007) menar att barnen är medvetna om vad som gäller på förskolan när 

det kommer till normer och värderingar. Hon menar också att barnen oftast förstår 

de sociala koderna och vet när de själva eller någon annan inte väljs av någon kamrat. 

Coplan m.fl. (2014) anser att om barnen får mycket negativa upplevelser och utesluts 

av de andra barnen kan det leda till att barnen väljer att dra sig undan och slutar att 

försöka ta kontakt med andra barn. På så sätt kan det bli att barnen inte får 

tillräckligt med socialt umgänge vilket påverkar att de kan missa viktiga tillfällen för 

deras kognitiva, sociala och emotionella utveckling. Jonsdottir (2007)  anser att barn 

som konstant väljs bort och inte får någon bekräftelse, vare sig av barn eller 

förskollärare, blir utsatta för moralisk kränkning. Om moralisk kränkning varar länge 

kan det leda till en förlorad eller försvagad självkänsla och självbild. En ofrivillig 

ensamhet kan leda till att barnen får problem i skolan och ungdomen men även som 

vuxna. Det kan gälla skolbetyg, brottslighet, depression. Coplan m.fl. (2014) belyser 

också att uteslutning kan leda till depression hos barnen och pågår det alltför länge 

kan denna depression bli långvarig även senare i livet.  

2.2.7 Miljö 
 

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek 

och aktivitet. (Skolverket, 2016 s.6) 
 

Jonsdottir (2007) påpekar att förskolemiljön har en betydelsefull roll för barnens 

samspel. Förskolemiljön ska hjälpa barnen att skapa gemenskap och utgå från 

barnens intressen och kompetenser. Det ska vara ett ställe där alla bemöts med 

respekt och ödmjukhet. Spinrad m.fl. (2004) beskriver i sin studie att förskollärare 

tyckte att det var mer ovanligt att barnen lekte ensamma utomhus än inomhus. När 

barnen lekte ensamma inomhus ägnade de sig ofta åt aktiviteter som krävde hög 

koncentration. Däremot påpekade förskollärarna att om de alltid lekte ensamma 

skulle man uppmärksamma detta. Li m.fl. (2016) framhåller hur låtsasleken ofta tar 

plats i utomhusmiljöer då det ofta finns mycket utrymme men också avskilda ställen 

där barnen kan gå undan. Utomhus finns det också olika material, dels leksaker från 

förskolan, dels material från naturen som barnen kan fantisera om och ge olika 

betydelser. Utomhusmiljön ger ofta fler möjligheter till ostrukturerade lekar, 

risktagande lekar och samtidigt ger dem mer stimulans till att vilja utforska sin miljö. 

Den skapar också möjligheter för mer varierande gruppkonstellationer i lekarna 

eftersom de naturliga materialen utomhus skapar variationer till lekar och olika 

roller.  
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2.2.8 Förskollärarens förhållningsätt 

2.2.8.1 Förskollärarnas påverkan 

Jonsdottir (2007) anser att förskollärare bildar uppfattningar om varje barn utifrån 

egna erfarenheter. Utifrån det har de olika förväntningar på barnen. Det som bidrar 

till deras uppfattning är barnens agerande i sociala sammanhang. Detta resonemang 

stödjer även Palermo m.fl. (2007) som tar upp att förskollärare ofta drar sig till barn 

som är mer positiva och framåt. Jonsdottir (2007) nämner att förskollärare anser att 

populära barn brukar vara ”duktiga”. Palermo m.fl. (2007) påpekar också att barn 

som inte följer normer och beter sig ”problematiskt” ofta får en negativ relation med 

förskollärarna. Jonsdottir (2007) stödjer detta genom att beskriva att beroende på 

hur förskollärare ser på barnen påverkas förskollärarnas förhållningsätt till dem 

vilket i sin tur leder till att förskollärarna omedvetet påverkar barnens sociala 

relationer. De ”duktiga” barnen får mer beröm och en positiv relation till 

förskollärarna vilket stärker deras självkänsla. Men om förskollärarna ser ett barn 

som ”bråkigt” och ”stökigt” kan det skapa en stämpel för det barnet och kan leda till 

att barnet blir avvisat av barngruppen. Palermo m.fl. (2007) tar upp att en nära och 

positiv relation med förskollärarna ofta gav barnen mer sociala erfarenheter vilket i 

sin tur ledde till att de lättare blev accepterade av sina kamrater. En annan positiv 

effekt var att dessa barn ofta var mindre aggressiva. Däremot kan det bli problem om 

barnen blir för beroende av relationen med de vuxna. Det kan medföra att de barnen 

inte vill socialisera sig med andra kamrater. Jonsdottir (2007) belyser att barn 

behöver samspela med vuxna men det är ännu viktigare att de samspelar med sina 

jämngamla kamrater för att de ska kunna lära sig från varandra, träna på sociala 

regler, lösa konflikter själva och dela intressen.  

2.2.8.2 Förskollärarnas inblandning 

 

Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 

får stöd och stimulans i sin sociala utveckling.  

(Skolverket, 2016 s.11) 

Tsai (2015) tar upp att förskollärares inblandning kan påverka barnen och deras lek. 

Först och främst nämner forskaren att förskollärarna måste se till kontexten och hur 

pass väl de känner barnen. För det andra är det upp till förskollärarna att fråga sig 

om de ska gå in i barnens lek, hur mycket stöd barnen behöver ha och hur de klarar 

av att hantera situationer själva. Forskaren anser utifrån Vygotskijs perspektiv att det 

kan vara positivt om förskollärare deltar i barnens lek. Det stärker barn- och 

vuxenrelationen och det kan stödja barnen i deras sociala utveckling; både i språket, 

tänkandet och kreativiteten. Det krävs dock också att förskolläraren har respekt för 

leken och deltar i den på barnens villkor. Forskaren tar även upp situationer då 

förskollärare måste ingripa för att barnen behöver hjälp eller stöd. Det kan 

exempelvis handla om konflikter mellan barnen eller att regler bryts. Författaren 

beskriver att förskollärare kan medla mellan barnen och påminna dem om hur man 

ska bete sig mot varandra. Andra situationer där förskollärare griper in i barnens lek 

kan vara om de vill fånga upp barnens intressen och hjälpa de att utveckla sina 

kunskaper. I det stora hela hävdar forskaren att det mest önskvärda är att 

förskollärare har gett barnen de verktyg de behöver för att ha en givande lek där 
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barnen kan lösa konflikter och se varandras olikheter som något positivt. 

Förskollärarna är där för att uppmuntra dem och ge dem råd utan att bli för styrande 

(Tsai, 2015) 

2.2.9 Förebyggande metoder 

Jonsdottir (2007) understryker att förskolläraren har ansvar för att vara en god 

förebild, få barn att förstå sociala regler och förväntningar och samtidigt ge dem 

inflytande till att forma och skapa egna regler. När barnen blir delaktiga i 

regelskapandet får de visa vad de har för förväntningar på andra och själva förstå vad 

som förväntas från dem. Förskollärare ansvarar även för att introducera ett 

demokratiskt förhållningsätt i förskolan. 

Läroplan för förskolan skriver:  
 

Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter 
och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna 
viktiga som förebilder. (Skolverket 2016, s.4)  

 

Jonsdottir (2007) beskriver att det behövs ett kontinuerligt arbete för att nå upp till 

respekt, likavärde och ett gott socialt samspel. Det är tidsbristen som försvårar detta, 

ibland fokuserar förskollärare på andra uppgifter och barngruppen hamnar i 

bakgrunden. Det är viktigt att alla barn känner att de är betydelsefulla och viktiga i 

gruppen. Detta har också att göra med den variation som finns hos barnen. Alla barn 

är olika och på grund av detta kan de även lära sig av varandra hur man kan samspela 

på olika sätt. Det är förskolläraren som ska lyfta dessa olikheter positivt. Som hjälp 

kan förskollärare använda sig av reflektion tillsammans med barnen menar 

forskaren. Gemensamma samtal i barngruppen om hur man är en snäll kamrat och 

vad för regler som gäller kan hjälpa barnen att öka förståelse för socialt samspel 

samtidigt som barnen får delaktighet och inflytande. Reflektion och samtal med 

barnen hjälper dem att utveckla sina sociala förmågor, få förståelse för varandra och 

varandras känslor. Detta hjälper även förskollärare att förstå barnen som i sin tur kan 

leda till nya metoder att motverka barns utanförskap. Verissimo m.fl. (2014) 

beskriver en annan metod som är att förskollärare kan sätta upp personliga mål för 

varje barn för att öka deras sociala förmåga i olika kontexter.   

3 Metod 

3.1 Undersökningsmetod 
I den här studien har vi valt att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod 

Bryman (2011). Vi ansåg att den kvalitativa metodformen passade till den här studien 

eftersom syftet med studien är att ta reda på hur förskollärarna själva tänker om 

varför barn hamnar utanför lek och sociala aktiviteter i förskolans barngrupper. Vi 

kunde då få en djupare bild av hur de tänkte om påverkansfaktorer när det gäller 

förskolebarns utanförskap i förskolan. Bryman (2011) skriver att när man använder 

sig utav kvalitativa undersökningar bildas en närhet mellan respondenten och 

forskaren där de får en förståelse för varandras tankar. Han menar också att det är 
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något som försvinner när man gör en kvantitativ studie då forskaren inte träffar 

deltagarna. Han beskriver den kvalitativa metoden som en tolkningsinriktad metod 

där forskaren tolkar det som sägs utifrån deltagarnas tankar och åsikter. Samtidigt 

måste forskaren ha i åtanke, när hen tolkar svaren, att det är deltagarnas egna 

erfarenheter som påverkar deras svar. I den kvalitativa undersökningen får forskaren, 

genom diskussion och samspel, veta hur deltagarna ser på det hen vill ta reda på 

(Bryman 2011).  

3.1.1 Semistrukturerad intervju 

Till studien valde vi att använda oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

Bryman (2011). Vi använde oss utav ett frågeschema som underlag men var flexibla i 

intervjun. Bryman (2011) nämner att kvalitativa intervjuer fokuserar på 

respondentens åsikter och tankar och låter det vara grunden för vilket håll intervjun 

går. Intervjun kan ta olika väger beroende på respondentens egna uppfattningar och 

vad de själva anser har för värde för studien.  I de semistrukturerade intervjuerna 

behöver forskaren inte läsa frågorna från punkt till punkt utan kan välja vilken 

ordning frågorna ska ställas i och att lägga till nya frågor utefter respondentens svar.  

Forskaren och respondenten diskuterar det som blir relevant för stunden och vad 

som skapar mest uttömmande information för studien.   

3.2 Urvalsgrupp 
Eftersom studien handlar om förskollärarnas syn på förskolebarns utanförskap i 

förskolan och dess påverkansfaktorer valde vi att intervjua förskollärare. Bryman 

(2011) påpekar att det är viktigt att välja de personer som är betydelsefulla för 

studien. Vi valde att intervjua åtta förskollärare från två olika förskolor och två 

avdelningar på varje förskola. Det gjorde vi för att få varierande tankar och idéer från 

förskollärarna. Det blev ett målstyrt val som Bryman (2011) framhåller eftersom vi 

valde ut de förskolor vi ville intervjua, antalet avdelningar och att det var 

förskollärare vi ville ha med i studien.  

3.3 Genomförande 
Vi började med att kontakta två förskolechefer för att fråga om vi kunde göra 

intervjuer på deras förskolor. Därefter kontaktade vi några förskollärare och frågade 

om de ville delta i studien. Sedan skickade vi ut missivbrev (se bilaga 1) till både 

cheferna och till förskollärarna där de fick veta vad studien handlar om, vad den 

skulle användas till och vilka rättigheter de hade. I samband med missivbrevet fick de 

en intervjuguide (se bilaga 2) som skulle vara ett underlag för vår diskussion. 

Intervjuguiden skickade vi ut i förväg för att deltagarna skulle ha en chans att fundera 

över frågorna och för att det skulle bli en djupare diskussion. När vi skrev 

intervjuguiden utgick vi från Brymans (2011) förslag om att ta hänsyn till att ha ett 

språk som var lätt att begripa och att ha en röd tråd i frågornas ordning. När alla 

missivbrev var underskrivna bokade vi in våra intervjuer tillsammans med 

intervjupersonerna. Vi valde att intervjua förskollärarna ensamma på deras 

arbetsplatser i personalrummen. Bryman (2011) påpekar att intervjuer ska ske i ett 



16 
 

avskilt rum eftersom det ska vara anonymiserat och för att deltagarna ska kunna 

prata i lugn och ro.  

3.3.1 Insamlingsmetoder 

De insamlingsmetoder vi använde oss av var att anteckna på datorn och samtidigt ha 

röstinspelning igång under intervjuerna. Vi valde att använda oss av att anteckna 

direkt under intervjun och sedan lyssna på det inspelade materialet för att underlätta 

transkriberingen. Bryman (2011) nämner att inspelning hjälper till vid 

resultatanalysen och även stärker tillförlitligheten eftersom man alltid kan gå tillbaka 

och lyssna på det som sades. Det ger en bättre förståelse för deltagarnas svar då 

forskaren kan lyssna flera gånger och det minskar även misstolkningar från 

forskarens sida.  

3.3.2 Under intervjun 

Varje intervju varade mellan 30 och 60 minuter. Trots att vi hade ett frågeschema var 

vi flexibla och anpassade oss till det de intervjuade personerna sade. Det menar 

Bryman (2011) är viktigt i en semistrukturerad intervju. Utefter deras svar ställde vi 

följdfrågor. Däremot fick vi styra tillbaka deltagarna till ämnet om diskussionerna 

började bli för irrelevanta för studien.  

3.4 Forskningsetiska principer 
I studien har vi haft de fyra etiska principerna i åtanke som Bryman (2011) och 

Vetenskapsrådet (2011) beskriver; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att informera deltagarna om dessa 

fyra har vi skickat ut missivbrev med deras rättigheter.  

3.4.1 Informationskravet 

Bryman (2011) skriver att informationskravet innebär att deltagarna ska få 

information om undersökningen och studiens syfte. Förutom det ska deltagarna få 

välja fritt om de vill delta. Det har vi uppfyllt genom att ha frågat alla om de vill delta 

och berättat att intervjun kan avbrytas av dem när de vill. I missivbrevet fick 

deltagarna information om oss, studien, syftet och rättigheter. Det togs även upp i 

början av intervjuerna.  

3.4.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet går ut på att alla respondenter bestämmer över sitt deltagande 

(Bryman, 2011). Därför ville vi ha ett medgivande i form av underskrifter innan vi 

gick ut för att intervjua. Även cheferna på respektive förskolor fick ge sin underskrift 

för medgivande för att intervjuerna skulle göras på deras förskolor.  

3.4.3 Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet tar Bryman (2011) upp när han skriver om att all information 

ska vara anonymt och inga personliga uppgifter får ges ut eller användas i studien 

Vidare skriver han att ingen obehörig ska kunna identifiera vilka personer som 

intervjuades eller vilka förskolor som användes. Detta såg vi till att göra genom att 

varken använda förskolans eller deltagarnas namn, uppgifter m.m. När vi skriver om 

någon deltagare använder vi begreppet ”hen” för att göra det så anonymt som möjligt. 
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Vid citatreferens använder vi beteckningar F1-F8 för de olika respondenterna svar. 

Alla deltagare har fått information om att allt är anonymiserat via missivbrevet.  

3.4.4 Nyttjandekravet 

Sist men inte minst beskriver Bryman (2011) nyttjandekravet som innebär att 

informationen vi fick via intervjuerna endast får användas till studien och även detta 

såg vi till att deltagarna fick veta. I samband med det var vi noga med att berätta att 

studien kommer att publiceras i databasen Diva och presenteras vid examenstillfällen 

på Mälardalens Högskolan.  

3.5 Tillförlitlighet och äkthet 

3.5.1 Tillförlitlighet 

För att studien ska vara tillförlitlig har vi tagit hänsyn till de fyra delkriterierna som 

Bryman (2011) beskriver: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att 

styrka och konfirmera. Under intervjun såg vi till att direkt fråga om vi hade uppfattat 

respondenterna korrekt. Tack vare att vi spelade in och antecknade vad som sades 

kunde vi gå tillbaka till våra insamlade material och återigen kontrollera att vi har 

uppfattat respondenten på rätt sätt. Det ökar studies trovärdighet menar Bryman 

(2011). Däremot måste forskare ha i åtanke att alla sätt och metoder som 

förskollärarna beskriver kanske inte fungerar i varje situation utan att vissa metoder 

kan vara situationsbundna. För att skapa pålitlighet i studien är det viktigt att 

intervjua personer vars svar är relevanta för studien (Bryman, 2011). I detta fall var 

det förskollärare eftersom det är deras svar som kommer att besvara vårt syfte. Syftet 

var att vi ville veta hur förskollärarna såg på påverkansfaktorerna för förskolebarns 

utanförskap i förskolan samt vilka metoder de själva använde.  

3.5.2 Äkthet 

Det vi också har sett till att göra i den här studien var att skapa äkthet. Studien ska 

som Bryman (2011) nämner vara så rättvis som möjligt. Vi hoppas att studien kan ge, 

både de förskollärare som deltar i studien och även andra förskollärare, en mer 

medveten syn på vilka påverkansfaktorer som finns om hur förskolebarn i förskolan 

hamnar utanför och vilka möjligheter till metoder som kan vara till hjälp.       

3.6 Databearbetning och analysmetod  

3.6.1 Samanställning av data  

Under intervjuerna skrev vi ner vad respondenterna sa, samtidigt som vi använde oss 

av röstinspelning. Vid sammanställningen av det data vi samlat in utgick vi från det vi 

skrivit ner, men lyssnade i efterhand på det inspelade materialet för att säkerställa 

oss att vi uppfattade deras åsikter korrekt. Bryman (2011) nämner att det kan ta 

väldigt lång tid att transkribera varje intervju, därför valde vi att gå tillväga på detta 

sätt istället på grund av att vi hade en tidsram att hålla oss till. För att vara särskilt 

tydliga och förstärka respondenternas svar i analysen har vi tagit med citat (Bryman, 

2011).  
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3.6.2 Kodning och kategorier 

Under sammanställningen använde vi oss av något som Bryman (2011) kallar för 

kodning. Vi åtskilde och organiserade data utefter olika centrala begrepp såsom: nära 

relationer, förskollärarens ansvar, sociala förmågor, ensamma barn, miljö, 

aktiviteter, metoder och arbetslaget. Dessa fick sedan vara grund för våra kategorier. 

De centrala begreppen fick vi fram utifrån respondenternas svar.  

3.6.3 Analysmetod 

Bryman (2011) nämner att det är bra att kunna visa variation när man sammanställer 

data. Han skriver att alla har olika erfarenheter och åsikter och det är viktigt att få 

med dem. Vi har därför tydliggjort respondenternas olika svar genom att dels hitta 

likheter, dels ställa dem mot varandra. Eftersom undersökningen är kvalitativ ansåg 

vi att den procentuella siffran är irrelevant för studien. Därför använde vi oss utav 

begreppen de flesta, vissa, några, ofta, en av dem i resultatet för att visa variation i 

intervjupersonernas svar och för att lyfta fram viktiga kategorier. Vidare skriver 

Bryman (2011) att för att göra sin forskning mer pålitlig och betydelsefull ska 

forskaren grunda allt i tidigare vetenskaplig forskning. Därför kommer vi att 

analysera vårt resultat mot vetenskaplig forskning och den sociokulturella teorin.  

3.7 Litteratursökning 
För att hitta relevant litteratur har vi använt oss av böcker till avsnittet om det 

teoretiska perspektivet. I delen tidigare forskning har vi använt oss av vetenskapliga 

artiklar och en avhandling. De databaser vi har använt oss av är SwePub och Eric 

(EBSCOhost) som finns på Mälardalens högskolas databas. Exempel på sökord som 

vi använt oss av är:  

 

1. Svenska: Barns utanförskap, relationer, metoder, vänskap. 

 

2. Engelska: exclusion, relationship, influences, method, peerrelationship, 

enviroment, preschoolteacher, interfering, social development, relationship, 

children, play, social behaviour, reject, ignore m.m. 

4 Resultat  
Här presenteras de intervjuade förskollärarnas svar. Vi har sammanställt deras svar 

och åsikter. Vi kommer att visa likheter och skillnader utifrån dem och förstärka 

dessa med citat.   

4.1 Orsaker till varför barn hamnar utanför gemenskapen i 

förskolan 
Under intervjuerna har förskollärare kommit med många olika synpunkter på varför 

barn hamnar utanför i förskolan.  
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4.1.1 Tid, plats och organisation 

 
Barnen har det bäst hemma, men jag ser att barn som går 15 timmar har svårare 

att komma in i gruppen. (F1) 

Vi kunde se utifrån förskollärarnas svar att barnens tid i förskolan är en faktor som 

påverkar hur de kommer in i barngruppen. Vissa respondenter lägger märke till att 

barnen som har långa dagar kommer lättare in i gruppen. De barn som endast går 15 

timmar i veckan hamnar ofta utanför på grund av att de inte hinner delta i den fria 

leken eller att de andra barnen redan har påbörjat sina lekar. Förskollärarna menar 

att det är mycket planerade aktiviteter och rutiner som gör att den fria leken 

försvinner. Vissa av förskollärarna anser att det är i den fria leken barnen kan träna 

sin sociala förmåga och skapa en närmare relation till varandra. Det som också spelar 

roll enligt vissa förskollärare är platsen där vårdnadshavarna lämnar barnen. Om 

vårdnadshavare lämnar barn ute anser dessa förskollärare att det blir rörigare för 

barnen att hitta någon att leka med än om barnen lämnades inne. Vissa av 

förskollärarna nämner också att barn som är tysta och inte syns så mycket ofta är de 

som personalen inte märker. 

Ett ytterligare problem som belyses vid intervjuerna av en förskollärare är när de har 

färre vuxna utomhus i samband med planering. De kan vid dessa tillfällen inte ha lika 

bra översyn över barnen och vara där och stötta dem. Det kommer också fram att 

stora barngrupper kan försvåra för personalen att upptäcka avvisade och ensamma 

barn.   

Att barnen hamnar utanför kan handla om att de har kommit in som nya i 

barngruppen och de andra redan har skapat band med varandra enligt 

förskollärarna. När det gäller barnens vänskapsband menar förskollärarna att det 

också kan bero på vem barnen umgås med på fritiden.  

4.1.2 Barnens sociala förmågor 

En annan faktor som alla förskollärarna tycker har betydelse för barnens utanförskap 

är barnens förmåga att föra sig i sociala sammanhang. Det kan bero på vad för 

erfarenheter de har med sig sen tidigare, exempelvis hur vårdnadshavarna leker med 

barnen och hur vana de var att träffa andra barn. Det kan också ha att göra med hur 

framåt barnen är, om de inte vågar ta för sig eller om de istället tar för sig för mycket. 

Barnens utåtagerande spelar också roll, exempelvis om ett barn slåss, river eller biter 

de andra barnen kan de bli rädda och utesluta det barnet ur leken. 

De barn som slåss är en utmaning att få med i leken, ingen vill leka med dem. De 

får lätt en stämpel. (F6) 

Samtidigt tycker en förskollärare att utifrån hens egen erfarenhet kan hen se att 

barnets beteende inte behöver ha någon betydelse om barnet är populärt och förstår 

lekkoder. Lekkoder är något alla tycker behövs för att barn ska kunna delta i leken. 

Det tas upp att barn med särskilda behov kan ha svårt med detta. Barn som inte 

förstår lekkoder blir uteslutna på grund av att det blir lättare för de andra barnen att 

genomföra leken nämner en av respondenterna. Många av respondenterna tar också 

upp vikten av gemensamma intressen. De menar att det är tydligt att intressen styr 

gruppkonstellationer.   
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4.2 Barn som vill vara själva  
 

Vissa säger att barn vill vara själva. Absolut kan det vara så stundtals, men jag har 

svårt att se att de alltid vill det, då är det något annat.  (F1) 

En påverkansfaktor som alla intervjuade förskollärarna nämner är att vissa barn vill 

vara själva. Detta kan gå i perioder och kan bero på om något har hänt barnet för 

tillfället, hur deras humör och känslor är eller bara att de vill ha lugn och ro. Det kan 

även vara mer långvarigt och visa sig exempelvis på så sätt att barnen är tysta och 

drar sig undan. Alla förskollärarna tycker att det är positivt att barnen ibland vill vara 

själva. En av dem sa att det kan vara ett tecken på att barnen har bra självkänsla och 

känner trygghet i förskolan.  

Jag ser det positivt att barn kan gå undan. Det är trygga barn som inte alltid 
behöver vara i ett sammanhang för att vara någon. De har långa dagar och det är 
jätteviktigt att kunna sätta sig en stund. (F4)  

Förskollärarna tycker dock ändå att det är viktigt att se om barnet som dragit sig 

undan ändå vill vara med de andra barnen. Vidare menar de att förskollärare ska läsa 

av om barnen trivs i situationen eller inte. Några anser att det är svårt att avgöra om 

barnet självt har valt att vara ensamt. Andra förskollärare tycker att det är väldigt 

tydligt om det är självvalt eller inte. Om barnet är för sig själv under en längre period 

anser alla respondenter att då är det något som inte stämmer och att det är 

förskollärarens uppgift att ta reda på varför. Det kan handla om exempelvis rädslor 

eller intressen men även prestationsångest eller särskilda behov. En respondent 

påpekar att för att motverka att barn är ensamma måste förskollärare jobba för 

tryggheten i barngruppen, att alla barn ska känna sig trygga med varandra. 

Barnen måste känna sig trygga i barngruppen om vi vill att de ska samspela med 

varandra. Det är det man ska fokusera på först och främst. (F8) 

En förskollärare tar upp att om barnet leker själv för länge kan det leda till att det blir 

svårt att komma in i gruppen senare. Något en förskollärare själv anser, är att alla 

barn vill vara i en gemenskap men att de behöver olika mycket tid.  

4.3 Inne- och utemiljö  

4.3.1 Utemiljö 

Förskollärarna anser att miljön påverkar barnens gemenskap på olika sätt beroende 

på om de är ute eller inne. Några förskollärare tycker att det är positivt att vara ute 

eftersom grupperna är mer blandade och barnen kan leka med sina syskon och med 

kamrater de annars inte leker med.  

Det känns som att det blir större grupper och annorlunda grupper när de kommer 

ut. Inne är de rotade med det de brukar leka med. (F2) 

Några andra förskollärare beskriver istället att det kan bli svårare för barnen att 

urskilja sina kamrater när det är mycket barn utomhus. Att barnen leker mycket 

springlekar tycker vissa förskollärare är positivt. De anser att det är lättare för barnen 

att leka fler i samma lek och det behövs inte mycket lekkoder för att förstå hur 

lekarna ska gå till. Däremot ser andra förskollärare negativt på detta eftersom barnen 

som inte tycker om spring- och jagalekar hamnar utanför. Förskollärarna anser att 
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barnen har mer frihet ute och att det inte är lika mycket regler som inne på förskolan. 

Förskollärarna kan även se att det blir lättare för barnen att hitta saker att göra.  

4.3.2 Innemiljö 

Förskollärarna tycker olika om innemiljön också. De som anser att det är lättare för 

barnen att samspela inne, tar upp att inomhus är material färdigt och barnen vet 

precis vad de ska göra. Några förskollärare ser på det negativt eftersom barnen oftast 

bara gör sina favoritaktiviteter och samspelar med samma barn. Med det menar de 

att om ett nyinskolat barn vill vara med blir det lätt att den hamnar utanför. Har 

förskolan specifika leksaker i vissa rum kan det skapa en könsuppdelning påpekar en 

förskollärare. En annan orsak som en förskollärare tar upp är att inomhus är barnen 

nära varandra hela tiden och har inte samma möjlighet att gå undan som utomhus 

vilket kan leda till fler konflikter mellan barnen. Att barnen vill dra sig undan 

inomhus kan också bero på höga ljudnivåer nämner en av respondenterna. 

 Det är mer konflikter inne, de är närmare varandra. Alla är på samma ställe. (F5)  

Trots att vissa förskollärare tyckte att barnen hamnade mer utanför inomhus tyckte 

de dock att det var lättare att upptäcka uteslutning inne då man har bättre översyn.  

Svårt för vuxna att se vad som händer med de barn som är ute och vad de säger 

till varandra. Ju äldre de blir desto smartare är de att göra saker i smyg. (F6) 

Dock tog några förskollärare upp att på deras förskola har man många olika rum och 

är det för få vuxna kan det vara svårt att hinna se allt och alla.  

4.4 Förskollärarnas förhållningsätt och arbetssätt 

4.4.1 Fria och styrda aktiviteter  

Vi intervjuade förskollärarna om hur de såg på fria och styrda aktiviteter och hur 

dessa påverkade barns gemenskap respektive utanförskap.  

4.4.1.1 Styrda 

Det visade sig att de styrda aktiviteterna anses av de flesta respondenterna som 

positiva när det gäller att stärka barngruppens gemenskap. Det är på grund av att 

förskollärare kan gå in och bestämma gruppkonstellationerna utifrån vad de själva 

har sett och tycker passar bäst för gruppen för tillfället. Förskollärarna anser att på 

det sättet kan de få in barnen som annars väljs bort i gruppen.  

 I de styrda aktiviteterna är vi med och ser till att ingen hamnar utanför. (F4) 

Förskollärarna anser också att i styrda aktiviteter får de möjlighet att dela in barnen i 

mindre grupper, vilket skapar bättre förutsättningar för att se alla barnen och 

upptäcka eventuellt utanförskap. Några av respondenterna säger att i de styrda 

aktiviteterna kan förskollärarna rikta in sig på vad de anser att barngruppen behöver 

för tillfället. Det kan vara arbete med värdegrundsfrågor och hur man ska vara mot 

varandra för att förebygga utanförskap menar de.  

Vi pratar mycket om hur man är en bra kompis, om värdegrundsfrågor. (F4)  

Förskollärarna tycker också att i styrda aktiviteter får de tillfällen till att öva på saker, 

som vissa barn har svårt för, tillsammans med hela barngruppen. Detta för att inte 
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peka ut någon, och att lyfta sådant barnen är bra på för att stärka dem. I styrda 

aktiviteter som exempelvis samlingar ser förskollärarna till att alla barn får höras och 

synas.  

En förskollärare tyckte att styrda aktiviteter kunde utgöra ett problem eftersom det är 

förskollärare som väljer aktivitet som kanske inte passar alla barn. Respondenten 

förklarar att det handlar om förskollärarens kunskaper om barns erfarenheter och 

hur vuxna ska bemöta dem. Gör förskollärare aktiviteter som är för svåra för vissa 

barn att förstå kan det skapa utanförskap hos dessa barn på grund av att de kanske 

drar sig undan och känner sig utsatta säger respondenten.  

Det kan vara att man inte kan anpassa sin egen kunskap till barnets behov. Då 

kan det barnet bli utanför. Speciellt om barnet kanske har speciella behov. Man 

måste veta hur man ska anpassa sig efter barnen. (F7) 

En annan negativ aspekt om styrda aktiviteter enligt en annan förskollärare är att 

förskollärare ibland låter barnen själva välja vilka de ska sitta bredvid, gå till skogen 

med och omedvetet skapar jobbiga situationer för barn som aldrig väljs.  

4.4.1.2 Fria 

 
Fria leken är svårare för de barn som inte har fantasi och förstår vad de ska göra. 

(F2)   

I den fria leken har många av förskollärarna sett flera olika påverkansfaktorer som 

skapar utanförskap hos barnen. Exempelvis anser de att barnen leker mycket rollekar 

i den fria leken och de barn som inte har lekkoder eller fantasi hamnar utanför. Vissa 

förskollärare anser också att i den fria leken kommer barnen lättare undan med att 

vara okamratliga mot varandra och skapar strategier bakom förskollärarnas ryggar 

för att inte bli upptäckta. En av respondenterna påpekar att det kan hända att barn 

som har blivit utsatta inte känner sig trygga med att berätta för förskollärarna om 

något har hänt. Det som alla förskollärarna anser vara positivt med den fria leken var 

att barnen kan skapa en närmare relation till varandra och ett annat sorts samspel 

när förskollärarna inte bestämmer.   

4.4.2 Förskollärarnas syn på barnen 
 

Man kan skapa utanförskap för barn om man ständigt säger till dem. Att göra det 

öppet inför de andra och att de hör det hela tiden dag ut och dag in. Det kan göra 

att andra barn inte vill ha med de barnen i sin grupp eller sin lek. (F5) 

Förskollärarnas förhållningssätt till barnen kan vara en påverkansfaktor till varför 

barnen hamnar utanför. En av förskollärarna har sett att när personalen hela tiden 

säger åt ett och samma barn kan det skapa en negativ stämpel för det barnet. Det i sin 

tur kan leda till att de andra barnen inte vill leka eller umgås med det barnet. 

4.4.3 Förskollärarens roll i leken 

 
Jag tänker att jag är med mycket och leker, man är medupptäckaren och 

medforskaren som hjälper dem i leken. (F1) 
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När de är stora vill de inte ha med en i leken, frågar de så är man med som en 

vuxen. (F2) 

Respondenterna anser att det är viktigt att man är en närvarande vuxen i både de fria 

och styrda aktiviteterna men de hade olika syn på hur förskollärare ska vara 

närvarande. Vissa tycker att man bör leka med barnen, vara medforskare, förebilder 

och stöd medan vissa tycker att barnen ska få leka själva och att förskollärarna ska 

vara observerande och stöttande vid behov. Några förskollärare tar också upp att det 

är viktigt att man hjälper barnen att behålla en fin lek som redan är påbörjad och 

hindra faktorer som kan störa. De flesta förskollärare tar upp att det är viktigt att 

förskollärare är engagerade och kan inspirera barn med exempelvis olika material.  

4.4.4 Förskollärarnas metoder vid barns utanförskap  

En av respondenterna påpekar att den viktigaste rollen förskollärare har är att se till 
att det inte hinner gå så långt att ett barn hamnar i ett konstant utanförskap.  

4.4.4.1 Att få vara med i leken 
Under intervjuerna med förskollärarna pratade vi om hur de gör med barn som hade 

dragit sig undan från barngruppen. Alla förskollärarna är eniga om att de först och 

främst går och pratar med detta barn för att hitta orsaken. Är det inte självvalt har 

förskollärarna olika metoder på hur de försöker få in barnet i de andra barnens lekar. 

Några av respondenterna beskriver att de tar med sig barnet och frågar om hen får 

vara med och de andra barnen får berätta om leken.  

Först kollar jag hur det är, de kanske har valt att vara utanför, vill de vara med får 

man fråga var och vem de vill leka med och då går man dit och pratar med de 

andra barnen. (F2)  

En förskollärare tycker däremot att detta inte är ett bra sätt eftersom det är tvingande 

och synliggör och bekräftar att barnet är utanför.  

På ett smidigt sätt får man försöka få in barnet i leken. Man ska inte göra det 

tydligt och tvinga in barnet. För då blir det att man själv bekräftar det som redan 

är. (F3) 

Respondenten tycker istället att det bör ske så osynligt som möjligt genom att 

förskollärare själva deltar i leken med det barnet för att locka till sig de andra barnen. 

Något en förskollärare tar upp är att man måste se till så att barnet inte bara lämnas i 

leken utan att förskollärare bör vänta och se att barnet faktiskt får en roll. Är det så 

att barnet inte förstår lekkoderna är det viktigt att förskollärare är närvarande och 

stöttar hela tiden belyser en respondent.  

Vissa barn har svårt att veta hur man ska leka och då är det viktigt att man är med 
och stöttar i leken.  De vet ibland inte hur lekkoder fungerar och då måste vi 
finnas där. (F5) 

Flera av respondenterna berättar att om barnet inte vill vara med i de andra barnens 

lekar kan förskollärare ändå uppmuntra barnet till att göra något annat bredvid för 

att ändå känna samhörighet med gruppen. Utifrån detta belyser också en av 

respondenterna om rum i rummen. Förskolläraren menar att i ett större rum skapas 

mindre miljöer och hörnor där barnen kan vara antingen för sig själva eller med 
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andra. Om man har olika leksaker blandade i samma rum kan barnen lättare skapa 

gemenskap och leka tillsammans trots deras olika intressen.  

4.4.4.2 Motarbeta utanförskap 

En förskollärare tar upp att om det har blivit en svag sammanhållning i barngruppen 

och något barn är utsatt behöver man ha djupa konversationer med barnen. 

Förskollärarna vi intervjuade tycker att målet är att hinna gå in och styra upp så att 

ett barn inte hinner få en stämpel av de andra barnen. 

Om något barn blir uteslutet medvetet av sina kamrater så måste man gå in 

snabbt så det inte blir en regel, att det blir kränkning och mobbning. (F3) 

En metod som flera förskollärare nämner är att ibland styra upp vilka barnen ska leka 

med. En av förskollärarna förklarar att om barnen har skapat en nära relation till 

varandra är det mindre troligt att de barnen är okamratliga och utesluter varandra. 

Därför påpekar förskolläraren att ett sätt att få in alla barn i en gemenskap är att 

redan från början när barnen skolas in ta reda på deras intressen och färdigheter. 

Detta för att höja barnen i barngruppen. 

4.4.4.3 Svåra situationer 

Under intervjuerna pratade respondenterna om varför barn inte vill ha hjälp av 

vuxna och vad förskollärarna gör i dessa fall.  

En förskollärare menar att det kan vara så att barnet inte känner den vuxna 

tillräckligt, att den vill vara själv en stund, eller att personkemin inte fungerar. 

Förskolläraren säger också att det kan bero på att dessa barn kanske har speciella 

behov och att förskollärarna i dessa fall kan behöva ta hjälp av en specialpedagog. En 

av respondenterna belyser att för att få barnens tillit kan förskollärare sätta sig en bit 

bort från barnet och härma barnets aktivitet. Respondenten säger också att det är 

barnet själv som väljer om hen vill komma fram till den vuxna. En annan svår 

situation som har kommit upp hos ett antal respondenter är att vissa barn bara vill 

umgås med de vuxna och aldrig leka med de andra barnen. De menar att det är 

viktigt att förskollärare hjälper till att bygga upp barnets självförtroende och guidar 

dem så att de vågar vara med de andra barnen.  

Det kunde vara lite så att barnet bara skulle vara med fröknar, jag tycker inte att 

det är rätt. Man gör fel om man låter barnet bara gå med dig. Man måste hjälpa 

till att bygga upp barnen för att ta nästa steg in i gemenskapen.  (F5) 

 

4.5 Arbetet i arbetslaget 
 
Om det är något särskilt så diskuterar vi om det och försöker komma underfund 
med problemet. Vi har ingen utarbetad strategi utan vi anpassar oss för 
situationen. (F2) 

Vi försöker vara väldigt förebyggande hela tiden i vårt sätt.  (F5) 

Alla förskollärare tycker att det är viktigt med samarbete i arbetslaget och att man 

arbetade lika. Det kan vara otryggt för barnen om förskollärare har olika 

förhållningssätt förklarar en respondent. Alla förskollärare nämner att de anpassar 
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sig efter situationer och arbetar med det som aktuellt behövs. För att jobba i 

förbyggande syfte berättar förskollärarna att de gemensamt använder sig av 

kartläggning och dokumentation för att titta på barnens styrkor och 

utvecklingsområden. Några berättar också att de alltid försöker tänka och jobba 

utifrån Likabehandlingsplanen och Barnkonventionen. En förskollärare nämner att 

de har haft ett projektarbete där de arbetade med boken ”Olika men lika” utifrån 

Rädda barnen. För att förskollärarna själva ska kunna se till att de har haft kontakt 

med varje barn beskriver en av respondenterna en metod som innebär att personalen 

kan markera i en kontaktmall vilka barn de har pratat med och uppmärksammat 

under dagen. 

En sak som flera av respondenterna belyser är att förskollärare bör ha i åtanke är att 

barn är inte, barn blir. Barnen kanske beter sig på ett vis i en grupp eller ett 

sammanhang, men beter sig annorlunda i en annan kontext och med andra 

människor.   

Man måste kolla in hur gruppen är, vad funkar, vad funkar inte. När det 

inte funkar får man titta på miljön, sig själv och gruppen tillsammans. (F3) 

Jag måste gå tillbaka till mig själv och tänka; Hur är den här miljön 

anpassad till barngruppen? Det är aldrig barnens fel. (F7) 

5 Analys 

5.1 Påverkansfaktorer för barns utanförskap 
Utifrån resultatet kommer det fram att respondenterna från intervjun anser att det 

finns väldigt många olika faktorer som påverkar varför barn hamnar utanför. Några 

av informanterna ser till helheten och att det många gånger handlar om vilken 

kontext barnen befinner sig i, medan vissa endast ser till enstaka faktorer som de 

fördjupade sig extra mycket i. Det kan handla om barnens beteende, förskollärares 

förhållningsätt, resurser, tid eller miljö. Jonsdottir (2007) påpekar att alla dessa 

komponenter kan påverka utanförskap hos barnen. Hon menar dock att barnens nära 

relationer och gruppens gemenskap beror på hur förskollärare organiserar på 

avdelningen och hur de skapar en miljö för socialt samspel. Detta stödjer även 

Palermo m.fl. (2007) som menar att det är vuxnas förhållningsätt och arbetssätt som 

formar barngruppen. Vidare menar de att det leder till hur barnen utvecklar sina 

sociala beteenden som i sin tur påverkar acceptans eller uteslutning. Utifrån 

Vygotskijs sociokulturella teori anser Säljö (2011) att en del av människors utveckling 

beror på hur omgivningen är formad. Några få av de intervjuade förskollärarna 

påpekar att de vuxnas roll spelar störst roll medan andra fokuserar mer på andra 

faktorer runt omkring i förskolan som har betydelse för barns gemenskap. De tar inte 

upp sina egna förhållningsätt som en av de komponenterna som påverkar 

utanförskap. Däremot är alla lösningsfokuserade när det gäller att få in alla barn i 

gemenskapen.  

5.2 Förskollärares påverkan 
En av respondenterna beskriver ytterligare hur förskollärare kan påverka barnets 

utanförskap med sitt förhållningsätt. Hen har upplevt att när ett och samma barn blir 
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tillrättavisad många gånger kan det leda till att de andra barnen och vuxna ser på det 

barnet negativt. Vygotskij (1995) menar att utifrån den sociokulturella teorin bildar 

människor egna uppfattningar om omgivningen, därmed om andra människor, 

beroende på tidigare erfarenheter och känslor. Både Palermo m.fl. (2007) och 

Jonsdottir (2007) understryker att beroende på hur en förskollärare ser på barnen 

påverkar det också förskollärarens och barngruppens förhållningsätt till dem. Detta 

leder till olika förväntningar och även omedvetna favoriseringar och uteslutningar av 

barnen menar forskarna.  

En annan av respondenterna påpekar att om barnen inte känner förskollärarna 

ordentligt och inte känner trygghet till dem kan det påverka på så vis att barnet inte 

vågar berätta om något har hänt, vilket medför att barnet kan gå miste om hjälp med 

att komma in i barngruppen. Verissimo m.fl. (2014) skriver att om barnen känner sig 

trygga med de vuxna finns det större chans till att barnen vågar uttrycka sina känslor. 

Palermo m.fl. (2007) belyser att det är positivt om barnen har en nära relation med 

alla förskollärare. Forskarna menar att det kan hjälpa barnen att utvecklas socialt och 

lättare komma in i barngruppen. Säljö (2011) påpekar, utifrån den sociokulturella 

teorin, att det är viktigt att förstå vad barnen har för tidigare erfarenheter och hur de 

lär sig. Via nära relationer med barnen, som Palermo m.fl. (2007) beskriver, kan 

förskollärare lära känna barnen och deras behov bättre.  

5.3 Närvarande förskollärare 
Det finns blandade åsikter om hur närvarande förskollärare bör vara i barnens 

aktiviteter och lekar. Det är i styrda aktiviteter de flesta respondenterna tycker att en 

närvarande vuxen behövs i barngruppen. Närvaron, menar de, är för att kunna styra 

upp gruppkonstellationerna, stärka barnens gemenskap och kontrollera att ingen 

hamnar utanför. De tycker även att dessa tillfällen kan utnyttjas för att jobba 

förebyggande, samtala och reflektera i barngruppen kring vissa frågor såsom 

värdegrundsfrågor eller sådant som är aktuellt i barngruppen. Jonsdottir (2007) 

menar att samtal och reflektion i barngruppen är en utvecklande och förebyggande 

metod för att barnen ska få förståelse för varandra och få mer erfarenheter kring sitt 

sociala samspel. I den fria leken tycker vissa av respondenterna att förskollärare bör 

leka med barnen och vissa tycker att det är bättre att observera och agera vid behov. 

Tsai (2015) skriver utifrån Vygotskijs sociokulturella teori att det är viktigt att 

förskollärare är närvarande i barnens aktiviteter för att hjälpa barnen att utvecklas 

språkligt, socialt och emotionellt men också skapa nära vuxen- och barnrelationer. 

Vygotskij (1995) och Säljö (2011) skriver att i den proximala utvecklingszonen 

utvecklar människor kunskaper med hjälp av en annan, mer erfaren person, som kan 

hjälpa dem vidare och stötta dem utifrån deras nuvarande kunskaper. Tsai (2015) 

skriver att barn kan utveckla sitt sociala beteende om de får hjälp av en närvarande 

förskollärare.  

5.4 Lek  
Alla respondenterna påpekar att det är i den fria leken barn kan skapa relationer och 

träna på att samspela. Spinrad m.fl. (2004) skriver att i leken utvecklar barnen 

sociala förmågor, förståelse för känslor och att de stärks i sin personlighet. Alla 

respondenter anser att rollekar är en stor del av barnens fria lek. De påpekar att det 

kan bli problem för de barn, som har svårt med fantasin eller inte förstår lekkoder, att 
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delta i dessa aktiviteter. Vygotskij (1995) belyser också vikten av fantasi i den 

sociokulturella teorin. Han menar att fantasi behövs för att kunna ge upphov till nya 

idéer och för att kunna delta i rollekar där man behöver föreställa sig saker. Det är 

tack vare tidigare och nya erfarenheter och kunskaper människor kan utveckla sin 

fantasi. Det får de genom att samspela med andra. Li m.fl.(2016) påpekar också 

precis som Vygotskij (1995) att rollek också behövs för att barn ska kunna utveckla 

och förstå lekkoder och fantasi. Flera av respondenterna tar upp metoder för att 

hjälpa barn in i leken och många av dem har liknande strategi. De börjar med att gå 

fram och prata med det ensamma barnet och ta med det till de andra barnen som 

redan leker. Här skiljer sig förskollärarnas åsikter om hur de tar det vidare. Vissa 

menar att man ska fråga de andra barnen om det ensamma barnet får vara med. De 

andra tycker att det istället skulle ske osynligt genom att till exempel starta en lek 

själv, eller börja leka tillsammans med det ensamma barnet i de andras lek.   

5.5 Socialt samspel 
En av respondenterna påpekar att det är bra att vara närvarande i barns lekar och 

aktiviteter om vissa barn inte förstår sociala koder och lekkoder. Saknad av lekkoder 

och sociala koder var anledningar alla informanterna belyste som en orsak till barns 

uteslutning ur barngrupperna. Spinrad m.fl. (2004) beskriver att det är viktigt att 

barn förstår vad de ska fokusera på i leken och hur de ska anpassa sig till de andra 

barnen. Utifrån den sociokulturella teorin beskriver Säljö (2011) att för att kunna 

samspela med andra människor behöver man kunna kommunicera med varandra. Li 

m.fl (2016) framhåller också att de är viktigt att barnen kan kontrollera sina känslor 

och sitt beteende för att accepteras av sina vänner. Det framkommer från flera 

respondenter att utanförskap ofta beror på hur barnen beter sig mot varandra och de 

syftar på barn som förstör lekarna eller bråkar med de andra barnen. Både Palermo 

m.fl. (2007) och Jonsdottir (2007) beskriver att barn som inte kan hantera sina 

känslor och visar aggressiva beteenden avvisas ofta från barngruppen.  

Barn kan också hamna utanför om de är tillbakadragna och inte vågar ta för sig anser 

flera av respondenterna. Jonsdottir (2007) skriver att tillbakadragna barn ofta blir 

ignorerade av barngruppen. Vidare menar Jonsdottir (2007), Coplan m.fl (2014) och 

Spinrad m.fl. (2004) att det kan bero på att dessa barn inte vågar fråga och känner 

ångest inför att ta kontakt med andra. Flera av respondenterna framhåller att vissa 

barn som inte vill vara med barngruppen håller sig till de vuxna. Jonsdottir (2007) 

nämner också att barn som konstant drar sig till de vuxna kanske inte vill ta kontakt 

med de andra barnen. Hon menar att barn behöver vuxenkontakt men att 

barnkontakt också behövs för de ska kunna utvecklas.  

Alla respondenter tar upp att vissa barn självmant väljer att vara ensamma på grund 

av olika saker. De framkommer att alla respondenterna tycker att det är positivt att 

barn kan dra sig undan och vara själva en stund eftersom det bevisar att de känner sig 

trygga. Däremot är de också överens om att det inte är bra om det pågår för länge att 

barnen håller sig undan. Coplan m.fl.(2014) nämner precis som respondenterna att 

det är positivt att barn kan och vill leka själva. Men forskarna menar också att det är 

positivt om de i övriga fall inte är rädda för att ta kontakt med de andra barnen i 

andra sammanhang.  
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5.6 Miljö  
Utifrån respondenternas svar har miljön betydelse för hur barnen leker och 

grupperar sig beroende på om barngruppen är ute eller inne. Utemiljön anses av de 

flesta förskollärarna som mer regelfri än innemiljön. Den tillåter barnen att leka på 

det sättet de själva vill och skapar mer möjligheter för fri lek och blandade grupper än 

innemiljön. Li m.fl. (2016) menar också att utomhuslek ger bättre möjligheter till 

barnens rollek på grund av dess utrymme. Spinrad m.fl. (2004) understryker att 

barnen oftare leker tillsammans utomhus än inomhus. Vissa av respondenterna 

tycker däremot att den friheten barnen får utomhus kan leda till utanförskap 

eftersom det inte är lika lätt för förskollärarna att upptäcka det och styra upp lekarna. 

De menar också att barnen kan bli förvirrade utomhus eftersom de kanske inte kan 

hitta sina kamrater eller komma på något att göra. Vissa av respondenterna påpekar 

att inomhus är det enklare att sysselsätta sig med något eftersom materialet finns 

färdigt. Li m.fl. (2016) påpekar dock att ute kan barnen utveckla sin fantasiförmåga 

eftersom det finns naturmaterial som barnen själva kan ge en mening. Vidare menar 

forskarna att naturmaterial skapar möjligheter till mer varierande lekar. Enligt 

respondenterna påverkar innemiljön och färdigt material barnens inomhusrutiner. 

De vet vad de ska göra och vilka de ska leka med vilket kan leda till att andra barn 

inte inbjuds till deras lekar menar respondenterna. Spinrad m.fl. (2004) nämner att 

barnen behöver koncentrera sig på ett annat sätt inomhus än utomhus vilket gör att 

de oftare leker själva där. Läroplan för förskolan menar att förskollärare ska forma 

förskolemiljöer så att barnen blir uppmuntrade till samspel och gemensamma 

aktiviteter (Skolverket, 2016). Säljö (2012) menar, utifrån den sociokulturella teorin, 

att tack vare olika redskap, artefakter och hjälpmedel såsom miljö och material, kan 

människor kommunicera, samspela och utvecklas i sin omvärld. Respondenterna 

säger att för att underlätta samspel för barnen och få de att leka med varandra kan 

förskollärare medvetet blanda material utifrån barnens olika intressen. De menar 

även att rum i rummen kan ge en känsla av samhörighet då barnen leker på ett ställe 

men är nära resterande barngruppen som gör något annat.  

5.7 Kontinuerligt arbete 
Alla respondenterna är lösningsfokuserade och kommer med förslag på hur 

förskollärare kan motverka utanförskap. Vissa menar att de jobbar förebyggande. 

Redan vid inskolningar arbetar de med att skapa trygghet i gruppen och att lyfta de 

nya barnen med hjälp av deras intressen och kunskaper. Detta stödjer även 

Jonsdottir (2007) eftersom hon påpekar att förskollärare måste se till att alla barnen 

har en känsla av tillhörighet och känner sig betydelsefulla på förskolan. Hon menar 

att förskollärare kan göra detta genom att jobba med olikheter och lyfta att alla 

behövs och är lika mycket värda. Andra metoder respondenterna tar upp är samtal 

och reflektion i barngruppen, arbete med kompisböcker, likabehandling, 

dokumentation och kartläggning av barngruppen. Verissmo m.fl. (2014) nämner att 

det kan vara positivt att förskollärare vet var barnen befinner sig känslo- och 

kunskapsmässigt och sätta upp personliga mål för dem. Alla respondenterna 

anmärker hur viktigt det är att kunna samarbeta i sitt arbetslag. Detta återkopplas till 

den proximala utvecklingszonen som Säljö (2011) och Vygotskij (1995) belyser. 

Människor lär sig genom att ta hjälp av andra som har andra erfarenheter, kunskaper 

eller en annan syn på saker och ting. Jonsdottir (2007) framhäver att alla i 
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arbetslaget ska vara goda förebilder för barn. Arbetslaget bör arbeta med ett 

demokratiskt förhållningsätt fortlöpande i barngruppen för att hålla ett gott samspel 

menar författaren.  

6 Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 
Utifrån studiens resultat har vi fått reda på varför förskollärarna vi intervjuade anser 

att barn hamnar utanför och hur de använder sig av olika metoder för att hjälpa dessa 

barn komma in i barngruppen. Detta har också medfört att resultatet har besvarat 

syftet och forskningsfrågorna i studien. Studiens forskningsfrågor är: Varför anser 

förskollärare att förskolebarn hamnar utanför sociala aktiviteter i förskolan? Vilka 

metoder har förskollärare i sådana situationer för att hjälpa barn som hamnar 

utanför att komma in i dessa aktiviteter?   

I denna del har vi valt att diskutera närmare kring de faktorer som belystes mest och 

var problematiska. Det handlar om förskollärarens egen påverkan, om att vuxnas 

närvaro har betydelse för att motverka utanförskap och påverkansfaktorer såsom 

barnens samspelsförmåga och deras förståelse för sociala koder. 

6.1.1 Förskollärarnas förhållningsätt och organisation som 

påverkansfaktor 

Utifrån respondenternas svar fanns det flera olika påverkansfaktorer till varför 

barnen hamnar utanför gemenskapen. Utifrån Jonsdottir (2007) är det 

förskollärarna som ansvarar och skapar förskolemiljöer för socialt samspel. Även 

läroplan för förskolan tar upp det som förskollärarnas uppdrag (Skolverket, 2016). 

Jonsdottir (2007) beskriver att alla påverkansfaktorer, som förskollärarna tar upp, 

påverkas av hur förskollärarna organiserar i förskolan. Detta kan bli ett dilemma då 

exempelvis flera av de intervjuade förskollärarna lyfter andra påverkansfaktorer än 

organisationen. Exempelvis beskriver vissa av respondenterna att det kan vara 

barnens aggressiva beteenden som är ”problemet”. Samtidigt menar vissa av 

respondenterna att kontexten, exempelvis barngruppen barnet hamnar i, är en faktor 

till hur barnen agerar.  Med utgångspunkt i det Jonsdottir (2007) skriver, kan det 

vara av stor vikt att förskollärarna reflekterar över varför barnet agerar på ett visst 

sätt, och vad förskollärarna kan göra för att motarbeta det. Utifrån den 

sociokulturella teorin, som Vygotskij (1995) beskrivit, har människor färdiga 

uppfattningar om varandra utifrån sina egna erfarenheter. Att barnen beter sig på ett 

visst sätt kan bero på hur förskollärare ser på dem och hur de förhåller sig till dem. 

Detta hade en respondent märkt och det nämner också Jonsdottir (2007) och 

Palermo m.fl. (2007). Detta påvisar att förskollärare omedvetet kan starta faktorer 

som leder till utanförskap. Flera av förskollärarna tar upp dokumentation som en 

metod som kan synliggöra utanförskap. Detta skulle de även kunna använda som en 

metod för att hjälpa förskollärare att synliggöra sitt eget förhållningsätt samt 

avdelningens organisation. Läroplan för förskolan nämner att dokumentation är en 

viktig del i arbetet i förskolan (Skolverket, 2016).  
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6.1.2 Närvarande förskollärare som en metod för att stärka barns 

gemenskap 

Utifrån analysen har det kommit fram flera olika metoder förskollärare använder sig 

av när ett barn hamnar utanför eller för att stärka gruppens gemenskap. I studien 

framkommer det att det har en stor betydelse att förskollärarna är närvarande för en 

bra gemenskap. Förskollärarna har olika åsikter när det gäller hur närvarande de bör 

vara i barnens lekar och aktiviteter. Utifrån sociokulturella perspektiv som studien 

utgår från är samspel nödvändig för lärande och nya erfarenheter (Säljö, 2011). I 

studien framkommer det att människor lär sig genom att delta i gemenskapen och 

samspela med varandra. Med det kan man säga att förskollärare lär sig hur barnen 

fungerar i barngruppen när de deltar i barnens lekar. När de är med barnen får de 

reda på hur barnen fungerar och kan från början jobba förebyggande så att det inte 

uppstår utanförskap. Verissimo m.fl. (2014) understryker att det är viktigt att 

förskollärare har kunskap om barnens utveckling och känner till deras emotionella 

och kognitiva förmågor. Genom att lära känna barnen kan förskollärare anpassa 

metoder utefter barnen och deras behov. Utifrån resultatet kan det vara ett problem 

när de vuxna inte är tillräckligt många för att se över vad som händer mellan barnen 

eller för att kunna närvara och delta i barnens aktiviteter. Här blir då frågan vad 

förskollärarna ska prioritera. Kan detta innebära att förskollärarna blir mer 

observerande och inte lika närvarande i lekarna för att de ska kunna se alla barn 

bättre? Vad händer då med barnens sociala samspel om det inte får stöd för att kunna 

kommunicera med varandra eller förstå sociala koder? Sociala koder är ett begrepp 

som alla respondenterna påpekar som en betydelsefull faktor för att barnen skulle 

kunna delta i sociala sammanhang med de andra barnen. Tsai (2015) framhåller att 

barnens samspel stärks om de får hjälp av en vuxen. Utifrån detta kan man dra 

slutsatsen att endast observerande arbetssätt hos en förskollärare inte är optimal för 

att barnen ska få ett fullständigt stöd i det sociala samspelet. Väljer förskollärarna att 

vara mer deltagande och nära vissa barn kan det bli att förskollärarna kanske missar 

det som händer hos andra barn. Det blir tydligt att det är viktigt att förskollärare är 

samspelta i arbetslaget och kan stötta varandra som det framkommer från analysen. 

Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) nämner att arbetslaget ska arbeta 

tillsammans för att hjälpa de barn som behöver stöd och skapa en miljö där barnen 

kan utvecklas. Om arbetslaget hjälps åt med att ha översyn över alla barn, samtidigt 

som någon förskollärare är med barnen i leken, kan det underlätta och ge möjlighet 

för ett mer närvarande arbetssätt.  

6.2 Metoddiskussion  
De kvalitativa intervjuerna vi valde att använde till denna studie har gett oss relevant 

information då det var förskollärarnas åsikter som var studiens fokus. Dock anser vi 

att vi hade kunnat använda oss av observation, som en ytterligare metod, för att få en 

ökad förståelse för hur respondenterna arbetar med barns utanförskap i praktiken. 

Detta ökar tillförlitligheten då vi skulle kunna försäkra oss ytterligare om att vi har 

uppfattat respondenterna på rätt sätt. Bryman (2011) skriver att genom att vistas i 

respondenternas miljö får forskaren möjlighet att uppleva saker och ting på samma 

sätt som respondenterna. Observationer skulle också kunna vara bra för att upptäcka 

metoder förskollärarna använder sig av som inte framkom vid intervjuer, för att vi 
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själva skulle kunna se hur barnen grupperar sig och för att se hur de 

påverkansfaktorerna som kom upp i intervjun influerar barnen. 

Att informanterna fick en intervjuguide i förväg anser vi både som positivt och 

negativt. Å ena sidan kunde informanterna förbereda sig innan vilket gjorde 

diskussionen rikare, å andra sidan märkte vi att eftersom de hade förberett sig var det 

ibland svårare för oss att ställa följdfrågor och komma in på sådant som inte stod 

med i intervjuunderlaget.  

Under intervjuer märkte vi att de förskollärarna som arbetar på samma förskola kom 

med fler liknade svar. Vi anser att det hade varit mer varierat och trovärdigt att 

kunna intervjua fler förskollärare från andra förskolor eftersom det ger möjlighet att 

göra mer utförliga jämförelser. Bryman (2011) skriver att det blir ett mer trovärdigt 

resultat om forskaren får många respondenter. Vi anser även att det hade kunnat leda 

till ännu fler idéer och tankar och gett en djupare förståelse och i och med det en 

djupare analys. 

Vi ansåg att det var bra att både anteckna och spela in ljud samtidigt vid de 

kvalitativa intervjuerna. Detta på grund av att vi inte behövde lägga lika mycket tid på 

att transkribera hela inspelningarna utan bara komplettera våra anteckningar med 

dem. Detta medförde att vi kunde fokusera på kategoriseringen direkt, samtidigt som 

vi kunde lyssna på det inspelade materialet för att kontrollera så att vi uppfattat 

respondenternas svar korrekt. Bryman (2011) nämner att genom inspelning försäkrar 

man sig om att resultatet blir mer tillförlitligt.  

6.3 Relevans för förskolläraryrket 
Studien anser vi vara relevant för förskolläraryrket eftersom det handlar om 

utanförskap på förskolan. Utifrån studien är det tydligt att ämnet är aktuellt och att 

utanförskap kan vara ett problem på dagens förskolor. Läroplan för förskolan 

(Skolverket, 2016) understryker att förskolan ska vara en trygg och trivsam miljö för 

alla barn. Därför är det viktigt att belysa detta ämne och vi hoppas att studien 

tillsammans med det resultat vi har fått fram väcker nya funderingar och reflektioner 

hos läsare.  

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
I denna studie belyser vi förskollärares syn på förskolebarns utanförskap och vilka 

metoder de själva använder sig av för att motverka detta. I fortsatt forskning anser vi 

att det skulle vara relevant att ta reda på hur barnen själva ser på detta. Att direkt 

fråga de berörda personerna kan ge andra resultat. Det skulle vara intressant att 

jämföra förskollärares och barns åsikter med varandra. Något annat som skulle vara 

relevant för fortsatta studier är att fördjupa sig i hur förskollärare skulle kunna arbeta 

förebyggande med utanförskap.    

6.5 Slutsatser 
Slutsatser som kan dras från denna studie är att förskollärarens förhållningssätt och 

organisation av förskolemiljön är en av de faktorerna som påverkar barnen mest när 

det gäller hur de utvecklar sin gemenskap. Den andra slutsatsen är att förskollärarens 

närvaro i barngruppen är det som motverkar och förebygger utanförskap. Närvaron är 

också viktig för att förskollärarna ska kunna stötta barnen i deras sociala samspel och 
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hjälpa de med kommunikation och sociala koder som ofta är det som avgör om barnen 

accepteras av de andra kamraterna.   
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Bilagor 

Bilaga 1 - Missivbrev 

 
Hej! 
Vi heter Aneta Raczynska och Martina Didriksson och vi studerar till förskollärare på 

Mälardalens högskola. Detta är vår sista termin och vi skriver examensarbete som 

handlar om barns sociala gemenskap. Vi är intresserade av att undersöka varför vissa 

barn hamnar utanför och hur förskollärare kan använda sig av olika strategier för att 

hjälpa barnen att komma in i leken och gemenskapen. 

Vi vill därför intervjua förskollärare på olika förskolor för att kunna ta med 
förskollärarens perspektiv i vår studie. Vi kommer att utgå från en semistrukturerad 
intervju där vi har färdiga frågor som ett underlag som vi sedan kan diskutera fritt 
och öppet kring.  
 
Därför vill vi fråga er förskolechefer om samtycke till att få intervjua förskollärare på 
förskolan och er förskollärare om samtyckte till att bli intervjuade.   
 
Viktigt: 

1. All information är anonym. Förskolans eller deltagarnas namn och 
personuppgifter kommer inte att anges.  
2. Den information vi får in kommer endast att användas till vår forskning. Det 
färdiga examensarbetet kommer att publiceras i databasen Diva. 
3. Intervjuerna är frivilliga och de deltagande har rätt att avbryta intervjun när 
som helst utan att ange anledning. 

 
Vi tackar på förhand och hoppas att ni vill vara med. Hör gärna av er om ni har några 
frågor. 
 
Med vänliga hälsningar/  
Martina Didriksson mdn13004@student.mdh.se  
Aneta Raczynska ara13002@student.mdh.se   
Handledare: Staffan Stranne staffan.stranne@mdh.se  
 
 
 
Deltagarens samtycke: 
 
 
____________________ 
Underskrift & datum och ort 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 

1. Varför hamnar vissa barn utanför? 

2. Vad finns det för påverkansfaktorer? 

3. I vilka situationer hamnar barnen utanför? 

4. Är det alltid samma barn som hamnar utanför? 

5. Hur anser du att miljön påverkar gruppkonstellationerna? 

6. Är det någon skillnad beroende på om barnen är ute/inne?  

7. Vilka aktiviteter/lekar förekommer oftast i gruppen? 

8. Hur anser du att styrda aktiviteter eller fria leken påverkar utanförskap 

respektive gemenskap?  

9. Vad har du för roll i den fria leken?  

10. Vad har du för roll i de styrda aktiviteterna? 

11. Hur agerar du när du ser att ett barn är utanför? 

12. Vilka metoder/strategier har du för att hjälpa barn in i gemenskapen?  

13. Hur arbetar ni i arbetslaget för att hjälpa barn in i gruppen?  

14. Finns det barn som vill leka själva?  

15. Hur ser du på det? 

16. Hur gör du med barn som själva inte vill vara med? 

17. Hur gör du om barnen inte vill ha hjälp från de vuxna? 

 


