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Syftet i denna studie var att ta reda på hur förskollärare uppfattar barns exkludering 
av andra barn i leken och hur förskollärare förhåller sig till det. Metoden består av 
semistrukturerade intervjuer med fyra förskollärare. Resultatet visar att förskollärare 
upplever sig ha ”bra koll” på hur exkludering i barns lek går till och att förskollärarna 
också upplever sig ha strategier för hur de går tillväga när ett barn blir exkluderat i 
leken. Slutsatsen är hur viktigt det är att pedagoger är närvarande i leken och att se 
till att alla barn känner en tillhörighet och utvecklar sin sociala kompetens om än det 
är en svår uppgift att avgöra när exkludering i lek är acceptabelt eller inte.  
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1 Inledning 

Under mina VFU-perioder har jag varje gång stött på minst ett barn som vid tillfällen 
under fri lek blivit exkluderat från kamraternas lek. Exkludering innebär i denna texten 
uteslutning från viss grupp. Antingen har det skett genom kroppsspråket, att barnen inte 
gör plats till kamraterna som vill vara med och pausar leken, genom att sitta tysta tills 
barnet går, eller att barnen har sagt rakt ut ”Du får inte vara med!”. Som blivande 
förskollärare har jag märkt att det oftast uppstår dilemman kring dessa situationer och att 
förskolepersonal har olika åsikter om detta. Frågor som har dykt upp i mitt huvud är: Ska 
barn som vill leka för sig själva alltid få göra det? Vad händer med barnen som aldrig får 
vara med? Ska barn alltid behöva släppa in andra barn i leken för att alla ska få vara med? 
Vad händer med leken om ett barn blir ”intvingat” av en förskolepersonal? Det är många 
frågor som uppstår men som inte alltid har särskilt enkla svar, därför har jag valt att 
undersöka området lite närmare.  

Varje situation är förmodligen olika eftersom alla barn är olika men vid långvarig 
exkludering kan negativa konsekvenser uppstå. Jonsdottir (2007) konstaterar att barn som 
känner sig avvisade av andra barn får långvariga och allvarliga kamratproblem. Finns det 
då ingen förskolepersonal som uppmärksammar exkluderingar kan jag tänka mig att det 
kan bli negativa konsekvenser när barnet blir äldre.  

Strang (2014) skriver om att rädsla för att vara ensam ligger genetiskt hos människor. När 
våra förfäder var ensamma utanför sina byar var de lätta byten för vilddjur eller fiender. Då 
kunde oro och ångest uppstå över vad som kunde ske när de inte var i tryggheten hos sina 
medmänniskor. Idag är risken för rovdjur eller fiender väldigt låg i jämförelse men i våra 
gener ligger rädslan för att vara ensam kvar. Därför kan ensamhet och övergivenhet bli 
stressfyllda situationer som gör att ångest och oro byggs på och kroppen gör sig redo för 
kamp eller flykt.  Vi mår bra av gemenskap och känner oss trygga i andra människors 
närvaro. Särskilt i obekväma situationer. Människor upplever hellre en obekväm situation 
tillsammans med en helt okänd människa än att uppleva den ensam.  

Jonsdottir (2007) uppmärksammar att de flesta barn på förskolan har kamratrelationer 
med sina förskolekamrater, men att det också finns ett fåtal barn som inte har det. Dessa 
barn blir oftast hänvisade till ensamlek eller lek med andra på de andra barnens villkor. 
Jonsdottir (2007) menar att barns kamratrelationer i förskolan är viktiga utifrån tre 
aspekter: för det första sker barns sociala samvaro i stor utsträckning med andra barn på 
förskolan. Goda relationer med andra barn, för det andra, är nödvändigt för barnets 
allsidiga utveckling och för det tredje är det förskolans uppdrag att skapa förutsättningar 
för att barnen ska kunna skapa goda relationer med varandra. Barns sociala utveckling är 
med andra ord en stor del av pedagogers uppdrag, vilket stärks av styrdokumenten för 
förskolan som lyfter: ”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så 
att barnen får stöd och stimulans i sin sociala utveckling” (Skolverket, 2016). Varpå 
skollagen (SFS 2010:800) i kapitel 8 paragraf 2 säger att ”Förskolan ska främja allsidiga 
kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.”. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur förskollärare uppfattar barns exkludering av 
andra barn i den fria leken och hur förskollärare förhåller sig till det. Detta hoppas jag 
uppnå med hjälp av dessa frågeställningar: 
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- Vad anser förskollärare att exkludering i den fria leken är? 

- Vilka konsekvenser kan förekomma i den sociala utvecklingen för barn som blir 
exkluderade i den fria leken enligt förskollärarna? 

- Hur kan förskollärare arbeta för att inkludera barn i den fria leken? 

1.2 Uppsatsens disposition  

Uppsatsen är disponerad på följande vis: kommande kapitel är en bakgrund där jag lyfter 
tidigare forskning och relevant litteratur som speglar det ämne jag undersöker. I det 
kapitlet lyfts även det teoretiska perspektivet som inspirerar denna studie. Fortsättningsvis 
kommer kapitlet metod där jag förklarar och beskriver den valda metoden för min studie. 
Sedan presenteras resultat och analys som visar sammanställningen av min data, vilka 
teman som uppkom och kopplingar till tidigare forskning och litteratur för att försöka ge 
svar på mitt syfte och mina frågeställningar. Avslutningsvis har jag en metoddiskussion och 
en diskussion utifrån resultatet med mina egna tankar och åsikter om ämnet. Uppsatsen 
avslutas med en sammanfattning av vad jag har kommit fram till samt tankar till framtida 
forskning inom ämnet. 

2 Bakgrund 

I följande kapitel presenteras avsnitten Tidigare forskning, med underrubriker 
Exkludering, Exkludering ur ett genusperspektiv, Konsekvenser av exkludering, Vikten av 
att utveckla social kompetens, Barns val av kamrater, Inkludering samt Teoretiskt 
perspektiv. 

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Exkludering 

En studie från 1999 om barns kamratrelationer i förskolan upp till årkurs 2 av Sundell och 
Colbiörnsen, refererad i Jonsdottir (2007), visar att 85 % av svenska förskole/skolbarn som 
deltog kände en samhörighet och en tillhörighet till sina kamrater, medan 15 % av barnen 
kände sig avvisade av sina kamrater. 6 % av de barn som kände sig avvisade hade 
långvariga och allvarliga kamratproblem. Utifrån studien var avvisningen av kamrater 
stabil över tid för gruppen bortvalda barn. 

Strang (2014) menar att redan hos spädbarn syns skillnader i temperament och hur mycket 
de önskar att kommunicera med andra. Människor är olika angående hur mycket de vill 
kommunicera med olika personer. Vissa har ett behov av att vara ständigt bland andra 
människor och mår inte bra av att vara själva, medan andra trivs bra med avskildhet 
emellanåt. Redan från födseln är människor olika i socialt hänseende, vissa har svårt för att 
knyta sociala kontakter och kan då påverkas negativt av det, genom att de skapar 
ensamhet. Ju längre en människa har varit ensam, desto längre tid brukar det ta att kunna 
bli en del av gemenskapen (Strang 2014). 

Strang (2014) lyfter studier som visar att det framkommit att korta stunder av utfrysning 
orsakar starka känslor av stress och osäkerhet. Det är en biologisk bakgrund som 
medverkar till att personer reagerar starkt när de blir ignorerade av en människa eller en 
grupp människor. Det gör att personen som blir ignorerad väljer att ändra på sig och gör 
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allt för att passa in i gemenskapen, exempelvis ändrar sina åsikter och håller med den som 
för talan.  

Strang (2014) uppmärksammar forskning om utfrysning som visar att personer som är en 
belastning för gruppen eller som skadar gruppen blir uteslutna på grund av det. Det är 
något som Killen, Pisacane, Lee-Kim och Ardila-Rey (2001) också lyfter genom forskning 
inom det socialt kognitiva området. Det är ett forskningsområde som studerar hur vi 
tänker om andra personer och om oss själva, samt relationerna mellan oss själva och 
andra. Killen m.fl. (2001) menar att barn använder sig av moral och social kompetens när 
de väljer att exkludera och inkludera. Inkludering motsvarar låta ingå som del i viss grupp. 
Social kompetens innebär att ha en förmåga till att umgås och kommunicera med 
människor i omgivningen på ett sätt som främjar den sociala samvaron. Barn har skäl till 
att utesluta kamrater genom sin sociala kompetens som rör gruppnormer, förväntningar 
och gruppidentitet, vilket innebär beslut om att utesluta någon som inte uppfyller 
gruppens förväntningar. Barn använder på så vis sin moral och sin sociala kompetens när 
uteslutning sker, genom rättvisa och samma möjligheter för alla. Fanger, Frankel och 
Hazen (2012) menar att exkludering är något vanligt förekommande bland yngre barn i 
deras lek. Den vanligaste orsaken till exkludering mellan barn är när ett barn försöker 
kontrollera någon aspekt i interaktionen. Exkludering är främst för att barn ska 
upprätthålla social ordning och definiera relationer, vilket innebär att knuffar eller slag 
sällan är till för att skada utan används för att skydda. 

2.1.2 Exkludering ur ett genusperspektiv 

Jonsdottir (2007) uppmärksammar att relationsmönster mellan pojkar och flickor skiljer 
sig åt. Det framkommer till exempel att flickor delar in sig i mindre grupper vid samspel 
och håller sig i dessa, tills att något avbrott sker, medan pojkar leker i större grupper där 
gruppen har gemensamma mål och relaterar till fler kamrater. 

I Fangers, m.fl. (2012) studie framkommer att flickor exkluderade sina kamrater dubbelt så 
mycket i jämförelse med vad pojkar gjorde. Utifrån det drar författarna slutsatsen att 
exkludering i barns lek ligger nära sammankopplat med kön. Resultatet visar att 
exempelvis 38 % av de pojkar som deltog som aldrig eller vid ett tillfälle exkluderade en 
kamrat, medan 95 % av flickorna som deltog i studien exkluderade en kamrat minst två 
gånger. Fanger, m.fl. (2012) jämför också resultatet med tidigare studiers resultat. Tidigare 
studier visar till exempel att flickor i högre grad använder sig av mildare former av 
exkludering, som till exempel att ignorera en kamrat, medan pojkarna i högre grad 
använder sig av fysiskt våld eller hot. Detta resultat synliggörs även i Fangers m.fl. resultat, 
vilket ger stöd till att flickor i högre grad använder sig av indirekta metoder för social 
kontroll.  

2.1.3 Konsekvenser av exkludering 

Strang (2014) menar att personer som tillfälligt blir exkluderade reagerar med ilska om de 
blir orättvist behandlade eller inte får känna den tillhörighet till gruppen som de förväntar 
sig. Aggressionen som skapas av social exkludering och utanförskap drabbar inte bara 
personer som är orsaken till uppkomsten av det, utan även andra oskyldiga människor. 
Med den kunskapen, anser Strang (2014), att det är viktigt att alla barn får möjlighet att 
känna en samhörighet till gruppen och i den mån det går, se till att inget barn blir uteslutet. 

Enligt Strang (2014) drabbas den som utsätts för utfrysning på fyra områden. Dessa fyra är 
tillhörighet, självkänsla, kontroll och meningsfullhet. Tillhörighet är en grundläggande 
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känsla som människor har som en största önskan. Att inte få känna tillhörighet har i 
studier kopplats till stress, ångest, nedstämdhet och även kroppslig sjukdom. 
Tillhörigheten är så pass viktig för människor att personer som blivit utfrysta en längre tid, 
väljer att uthärda en kränkande behandling, enbart för att få känna en tillhörighet i 
gruppen. Självkänsla har alla människor behov av, att få känna sig viktig och värdig som 
människa. Utfrysning under en längre period gör att självkänslan minskar. Kontroll över 
situationer och relationer försämras kraftigt vid exkludering och utfrysning. 
Meningsfullhet, känslan av mening försämras avsevärt när en person blir utfryst (Strang, 
2014).  

Coplan, Ooi, Rose-Krasnorb och Nocita (2014) uppmärksammar att barn som spenderar 
mer tid ensamma, går miste om de viktiga och unika fördelarna med kamratinteraktioner, 
som främjar utvecklandet av socialkompetens, känslor och den kognitiva utvecklingen. De 
menar att ensamhet eller socialt tillbakadragande är från tidig barndom fram till 
ungdomsåren associerat med negativa anpassningsresultat. 

I en studie gjord av Palermo, Hanish, Lynn Martin, Fabes och Reiser (2007) framkommer 
att barns sociala beteenden i förskolan kan kopplas till social status och vilken inställning 
barnen får till skolan. Barn som samverkar och leker med andra barn blir till större del 
accepterade av kamrater, medan barn som har ett aggressivt beteende vanligtvis utesluts av 
kamrater. Det framkommer att barn som har blivit exkluderade av kamrater tidigt i 
barndomen har en tendens att undvika skolan mer, ogillar skolan mer, är mindre 
involverade i vad som sker i klassrummet och har en lägre akademisk prestation, jämfört 
med barn som inte har blivit exkluderade i tidig ålder. Även Jonsdottir (2007) lyfter, att 
avvisade skolbarn har sämre studieresultat, mår fysiskt sämre, känner sig sorgsna och 
ensamma samt oftare är sjuka och emotionellt labilare, än vad barn som har goda 
kamratrelationer är. Palermo m.fl. (2007) menar att barn som har lätt för att samverka och 
har en hög status bland kamrater oftast också har en hög akademisk prestation i skolan.  

2.1.4 Vikten av att utveckla social kompetens 

Ihrskog (2006) lyfter begreppet social kognition som innebär att ha förmåga att förstå 
mellanmänskliga relationer och socialt beteende. Det är ett viktigt begrepp för att kunna 
förstå hur barn tillägnar sig social kompetens, vilket innebär att utveckla en förmåga att 
förstå hur en annan person känner och tänker, dvs. att kunna inta en annan persons 
perspektiv. En människa får sin individuella personlighet genom känslolivet, vilket gör att 
människan påverkas av andra människor genom sinnen. För att den tankemässiga 
relationen ska uppstå måste sinnena upplevas i känslolivet. Ihrskog (2006) menar för att 
ett barn ska få förståelse och minnas något måste barnet påverkas genom känslorna. I vår 
kultur är det inget övergripande mönster att våga ta fram, se eller bearbeta känslor, men 
eftersom känslorna är det centrala i relationer, är det viktigt att kunna göra det för att 
integrera dem i sin personlighet. 

Ihrskog (2006) uppmärksammar att barn som beskrivs som socialt kompetenta har en 
positiv grundinställning, en god självuppfattning och är tillmötesgående. Dessa barn har en 
förmåga att kunna bemästra regler och normer, lösa konflikter, kommunicera på ett tydligt 
sätt och de har också lätt för att skapa kontakter. För att kunna känna sig omtyckt, behövd 
och känna en tillhörighet, brukar det vara oerhört viktigt för individen att se hur denna 
passar in i förhållande med jämnåriga individer. Detta innebär att barn ser på sig själv i 
relation till de grupper som de ingår i. Ihrskog (2006) menar för att ett barn ska kunna 
knyta kontakter och behålla relationer med andra barn är det barnets sociala kompetens 
som är avgörande. När ett barn har kompetens att kunna skapa kamratrelationer ökar 
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barnets självbild och får genom det en kontinuerlig träning i sociala strategier. För att barn 
ska utveckla sitt identitetsskapande är behovet av kamrater centralt, eftersom det främjar 
utvecklingen av en identitet. Vänskap ger främst emotionellt stöd genom att barnet får 
bekräftelse, men barnet får även socialt och materiellt stöd av deras kamrater. Eftersom 
vänskap utgör en utbytesrelation skapar kamrater en trovärdighet till den egna jag-
uppfattningen, vilket Ihrskog (2006) menar kan kallas ”många vänner, många jag”. 

2.1.5 Barns val av kamrater 

Tellgren (2004) anser att barn behöver skapa olika strategier för att kunna frambringa en 
interaktion, som kan leda till en gemenskap och sedan kanske även en relation. Att tillhöra 
en gemenskap eller en kamratgrupp, är enligt Tellgren (2004), inget som händer av sig 
självt. För att detta ska kunna ske behöver det finnas interaktionsutrymmen på förskolan 
och för att dessa utrymmen ska kunna skapas, behöver barnen skapa interaktioner med en 
eller flera av sina kamrater. Tellgren (2004) menar att det är först efter det barnen kan 
börja med deras deltagarförhandlingar. I dessa förhandlingar behöver barnen förhandla 
över vem som ska vara med vem samt vilka roller barnen ska ha. Deltagarförhandlingarna 
utspelas på olika sätt.  

I Tellgrens (2004) studie framkommer att några barn startar en aktivitet först för att sedan 
starta sina deltagarförhandlingar med andra barn. En del barn har som strategi att direkt 
fråga en kamrat om de ska leka, vilket kan spela stor roll beroende på vilket tillfälle det är. 
Är det vid fel tillfälle kan det bli ett negativt svar, men vid rätt tillfälle och med rätt uttryck 
brukar det bli positivt. Sedan finns det en del barn som vill ta reda på deltagarrollerna 
innan de vill integrera i leken. Medan andra barn behöver en form av startperiod, som en 
bekräftelse på att det finns en samhörighet innan interaktionsutrymmet och 
deltagarförhandlingarna kan starta. Barnens interaktionsutrymmen behöver vara stabila 
för att barnen ska lyckas behålla dem. Dessa interaktionsutrymmen, menar Tellgren 
(2004), innebär att barn också exkluderar andra barn från deras utrymme, vilket kan bero 
på att barnen vill skydda och försvara lekens interaktionsutrymme. Det kan därför vara 
svårt att urskilja vad som är inkludering och exkludering vid de tillfällen där barn antingen 
får tillträde till leken alternativt när barn vill skydda sin lek.  

Ackesjö och Persson (2014) lyfter att barns kamratskap och relationer till varandra är en 
viktig del i barns vardagsliv. Det finns flera olika faktorer som spelar in. Att vara och att ha 
en kamrat skapar en mening i tillvaron, men det är också en stor del av barns 
socialisationsprocesser och identitetsskapande. Det är en naturlig kraft som gör att barn 
söker sig till kamrater. Det mest väsentliga för barn i förskolan är att få vara en del av 
gemenskapen, vara med i aktiviteter och lekar med sina kamrater. Därför är tillhörighet till 
en kamratgrupp att betrakta som en viktig del av barns liv. Ackesjö och Persson (2014) 
menar att förskolebarns vänskap innebär att försvara gemenskapen mot intrång från andra 
barn, eftersom barn värnar om sina relationer, sin tillhörighet och sitt 
interaktionsutrymme. Det lyfts att barn verkar ha en medvetenhet om att deras relationer 
och sociala samspel är sköra och att det till viss mån kan vara svårt att få delta i andras 
lekar. Med den medvetenheten skapar barn endast relationer till ett mindre antal barn, för 
att säkerställa sin egen tillhörighet (Ackesjö & Persson, 2014). 

Ackesjö och Persson (2014) refererar till Jonsdottirs studie i vilken det framkommer att 
barns förskoleplacering är en avgörande faktor för barns kamratrelationer och 
grupptillhörighet. Därför blir det en stor utmaning för pedagoger i förskolan att se till så att 
alla barn får möjlighet att skapa relationer med andra barn. Barn är i förskolan många 
timmar dagligen bland andra barn, där de förväntas att delta i olika typer av aktiviteter. 
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Genom det skapas det olika typer av dimensioner i relationerna mellan barn. Vänskap 
menar de uppstår från dimensioner som exempelvis jämlikhet, likhet, närhet, ömsesidighet 
och dominans, vilket också innebär att det skapas relationer som kan betecknas som 
ovänskapliga.  

2.1.6 Strategier för att stötta och inkludera barn 

Palla (2009) anser att i rådande styrdokument för förskolan finns en vision om att dagens 
förskola ska kunna karakteriseras med hjälp av inkluderingsbegreppet. Att alla har ett lika 
värde. I en förskola för alla, ska alla vara en del av gemenskapen. Alla kan bidra och alla är 
värdefulla, olikheter ses som en resurs och tillvaratas. Alla yrkeskategorier i förskolan 
arbetar med barnets bästa i fokus i en förskola för alla. Palla (2009) menar att i en förskola 
för alla delas barnen upp i flexibla grupperingar som skapas utifrån barnens behov och 
utvecklingsmöjligheter, på så sätt kan barnen hjälpa varandra och fungera som resurser i 
inkluderingsarbetet. 

Palla (2009) anser att pedagoger i förskolan ska ha en helhetssyn på barnet, det är en av 
grundpelarna i verksamheten. För att synliggöra barns kompetenser och 
utvecklingsområden ska observation och dokumentation genomföras. På så sätt synliggör 
pedagoger om barnet är i behov av extra stöttning i till exempel social kompetens. Palla 
(2009) menar att vid observationer och dokumentationer behöver pedagoger ta hänsyn till 
barnets erfarenheter och upplevelser, både från förskolan och utanför förskolan. Om 
pedagoger använder sig av barns erfarenheter i planeringen av aktiviteter i förskolan, finns 
det mycket att vinna. Palla (2009) anser att arbetslaget måste arbeta tillsammans och 
diskutera och reflektera över situationer som uppstår, för att arbeta mot samma mål. Det 
är av vikt att arbetslaget inte upplever ett barn som har svårigheter som ett ”jobbigt” barn, 
utan fokuserar på barnets styrkor och möjligheter istället. Palla (2009) menar att det finns 
svårigheter i inkluderingssituationer, men chanserna till att lyckas övervinna svårigheterna 
ökar om pedagoger istället utgår från barnets styrkor.  

Jonsdottir (2007) menar att pedagoger i förskolan kan främja inkludering genom att 
arbetslaget tydliggör vilka värderingar som gäller på förskolan samt att barnen får vara 
delaktiga i att välja de sociala regler som alla ska följa i verksamheten. Jonsdottir (2007) 
poängterar att barn behöver mycket stöd för att en kamratsamverkan ska uppstå i en 
barngrupp. Jonsdottir (2007) anser att pedagoger på förskolan ska ha ett lyssnande 
förhållningssätt och ge barnen utrymme för att diskutera och samtala om normer och 
regler som barnen och personalen ska förhålla sig till i verksamheten. Hon menar vidare 
att en viktig förutsättning för att barn utvecklar förståelse för samhällets normer och 
värderingar är att pedagoger i förskolan föregår med gott exempel. 

2.2 Teoretiskt perspektiv 

Min studie har inspirerats av Maslows motivationsteori och hans 
behovs/motivationspyramid, eftersom jag anser att perspektivet ger tyngd till hur 
pass viktigt gemenskaper och kamratkulturer är. Att få känna tillhörighet, att få vara 
en del av en gemenskap och att få ha vänner är ett av de mänskliga behoven vi 
människor behöver för att lyckas bli det bästa jaget.  

Aasted Halse (2008) skriver att Abraham Maslow var en forskare inom psykologi.  
Maslows psykologiska inriktningar var beteendepsykologi och psykoanalys. Han var 
missnöjd med den psykologi som fanns och ville få fram en psykologi som utgick från 
den friska människan istället för den sjuka och avvikande människan. Maslows 
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motivationsteori utgår från att motivationen är den psykologiska grunden som 
förklarar varför människor handlar som de gör.  På så vis kan motivationsteorin vara 
till hjälp när en människas handlingar försöker förklaras. Behov och motivation är 
Maslows centrala begrepp.  

Maslows behovspyramid har fyra steg. Längst ner i pyramiden finns de fysiologiska 
behoven som är de grundläggande behoven för människor, exempelvis hunger, törst, 
skydd och säkerhet. Det andra steget i pyramiden är sociala behov. De behoven 
handlar om accepterande och status, att tillhöra sociala sammanhang och att ha 
vänner. Det tredje steget är självhävdelsebehov, ett behov av att fungera i sociala 
sammanhang, att kunna prestera och förstå varifrån ens förmågor kommer och hur 
långt de räcker. Det sista behovet i pyramiden är självförverkligande. Ett behov som 
innebär att kunna uttrycka sig själv, att kunna uppleva vackra ting och att få sin 
nyfikenhet tillfredsställt (Aaste Halse, 2008).  

Aaste Halse (2008) menar att det, enligt Maslow, är dessa behov som är de 
grundläggande och väsentliga hos människan eftersom de ses som drivkraften för 
den enskilde människans utveckling. Samtliga behov måste bli tillfredsställda för att 
utvecklingen av ”den hela människan” ska ske. Författaren menar att det är de 
grundläggande behoven som är det centrala för det lilla barnet medan de högre 
stegen i behovspyramiden tilltalar barnet allt eftersom barnet växer upp.  

Maslow skiljer, enligt Aaste Halse (2008), mellan bristbehov och tillväxtbehov. Aaste 
Halse (2008) förklarar att bristbehov är de behov som är motiverande när 
organismen saknar något, som till exempel mat, vatten eller kontakt. Det är behov 
som kan tillfredsställas genom att äta o.s.v., vilket gör att organismen kommer i fysisk 
balans igen.  Bristbehoven måste vara tillfredsställda innan den enskilda individen 
motiveras till att tillfredsställa tillväxtbehoven. Behoven inordnas hierarkiskt efter 
sina inbördes styrkeförhållanden, vilket innebär att ett otillfredsställt fysiologiskt 
behov är det enda som motiverar individen tills behovet är tillfredsställt. Först efter 
det kan de högre behoven bli motiverande (Aaste Halse, 2008).  

3 Metod 

I följande kapitel presenteras avsnitten Val av metod, Urval, Genomförande, Analysmetod, 
Etiska överväganden, Trovärdighet och pålitlighet samt Reflexivitet. 

3.1 Val av metod 

Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer. Jag 
valde en kvalitativ undersökning eftersom jag, precis som Bryman (2011) skriver, vill 
studera mina informanters egna uppfattningar, synsätt och ståndpunkter. Bryman (2011) 
lyfter även att i kvalitativa intervjuer finns det möjlighet för flexibilitet i intervjun, där jag 
som intervjuar kan ändra frågornas följd beroende på vilka typ av svar jag får av mina 
informanter. Fokus kan då ändras och anpassas efter vad informanterna anser är viktigt att 
lyfta. Precis som Bryman (2011) skriver vill jag med en kvalitativ intervju få ut fylliga och 
detaljerade svar kring mitt valda forskningsområde. Jag använder därför en intervjuguide 
(bilaga 2) som stöd men kan, utifrån de svar som fås, ändra om frågorna efter intresset hos 
informanten. 
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3.2 Urval 

Urvalet informanter valdes utifrån ett personligt kontaktnät. Urvalet kan med andra 
ord beskrivas som ett så kallat bekvämlighetsurval. Bryman (2011) menar nämligen 
att det kan underlätta att välja mer lättillgängliga individer, då det kan vara svårt att 
få tag på deltagare till en studie. Det och tidsbristen för undersökningen var 
avgörande för mitt valda urval. För att försöka få så många perspektiv på ämnet som 
möjligt, blev informanterna valda utifrån deras år av erfarenhet i verksamheten och 
de antal år som de har arbetat med barn.  

Jag valde två informanter som har kortare erfarenhet som förskollärare. Den ena 
informanten tog sin examen 2011 på lärarprogrammet för tidigare åldrar och har 
jobbat ett och ett halvt år i vikariepoolen samt ett och ett halvt år på nuvarande 
förskola. Eftersom hen har varit en längre tid i vikariepoolen har hen varit på runt 30 
olika förskolor och arbetat. Att arbeta i vikariepoolen innebär att alla kommunala 
förskolor inom kommunen kan boka personen vid behov. Den andra informanten 
med en kortare erfarenhet tog sin examen 2010 och blev då examinerad förskollärare 
samt lärare för årskurs 1–3 år. Hen är också utbildad fritidspedagog. Hen har arbetat 
på tre olika förskolor med den nuvarande inräknat.  

Jag valde också två informanter som har varit förskollärare en längre tid och som har 
många års erfarenhet av verksamheten. En av dessa informanter utbildade sig till 
lärare och tog sin examen 1997 och blev då utbildad allmänlärare. Informanten kan 
med den utbildningen undervisa från årskurs 1 till vuxna människor och fick efter 
många års arbete möjlighet att ansöka om förskollärarlegitimation, vilket hen valde 
att göra. Informanten har därefter arbetat sju till åtta år i förskolan. Hen har även läst 
till specialpedagog och har en utbildning som samtalsterapeut. Av erfarenhet från 
förskolor har hen jobbat på sammanlagt tre olika förskolor. Den andra informanten 
med en längre erfarenhet av läraryrket, tog sin förskollärarexamen 1996 och har 
sedan dess arbetat på olika förskolor, två föräldrakooperativ och ett fritids.  

Tanken var att se om synsättet och förhållningssättet, på barns exkludering av andra 
barn i den fria leken, skiljde sig mellan de informanter som har en nyare utbildning 
gentemot de informanter som har en äldre utbildning med en lång erfarenhet av 
verksamheten. 

3.3 Genomförande 

Som en följd av valet att göra en kvalitativ studie valdes vad Bryman (2011) kallar för 
semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. För att kunna visa vad 
studien handlar om, samt för att kunna informera om de etiska riktlinjerna som 
gäller studien/intervjuerna, skrevs ett missivbrev (bilaga 1). Missivbrevet delades ut i 
samband med förfrågan om medverkan till de tänkta utvalda förskollärarna. På så 
sätt kunde studien introduceras samt att informanterna kunde ställa eventuella 
frågor direkt på plats. Det gick även att boka in tider för intervjuer vid samma tillfälle, 
vilket uppskattades p.g.a. tidspressen för studien.  

Inför intervjuerna skapades en, vad Bryman (2011) kallar, intervjuguide. 
Intervjuguiden hade en del fasta frågor, men tillät mig ändå att kunna ställa 
följdfrågor och också att kunna kontrollera informanternas svar, så att jag hade 
förstått dem rätt. Varje intervju spelades in vilket informanterna blev informerade 
om i missivbrevet. En av informanterna blev nervös över det valda ämnet när hen 
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blev tillfrågad om att medverka men hen ville ändå delta, trots att det upprepades att 
deltagandet var helt frivilligt. Informanten valde att fråga om hen kunde få frågorna i 
förväg för att känna sig lugnare inför intervjutillfället. Det var egentligen inte tanken 
med studien eftersom det var spontaniteten i svaren som skulle styra intervjun, men 
jag gick ändå med på att skicka frågorna kvällen innan, eftersom det var av intresse 
att intervjua en rätt så nyexaminerad förskollärare.  

Bryman (2011) skriver att inför en intervju ska det säkerställas att miljön som 
intervjun ska genomföras i ska vara lugn och en ostörd miljö. Informanten ska 
nämligen inte behöva oroa sig exempelvis för att någon ska kunna höra vad som sägs 
under intervjun. Den ursprungliga tanken var att intervjuerna skulle genomföras i 
enskilda rum. Tanken var nämligen att informanterna som blev intervjuade skulle 
känna en trygghet genom en avskild miljö där ingen skulle kunna höra vad som sades 
under intervjun.  Det var för att det kunde uppfattas som ett känsligt ämne för 
informanterna, alternativt vara störande med andra ljud.  

Två av intervjuerna skedde, som tänkt ostört i enskilda rum, utan någon stress över 
att informanterna hade lämnat barngruppen. Förutom vid ett tillfälle när en 
hantverkare knackade på och ville in snabbt in rummet för att mäta något. Detta 
verkade dock inte påverka informanten, då hen fortsatte prata på om ämnet så fort 
hantverkaren gick ut. Den nervösa informanten påpekade inför intervjun att hen 
kände sig stressad eftersom det saknades personal på förskolan. Under intervjuns 
gång märktes det också att frågorna var inlästa och det upplevdes smått motigt när 
följdfrågor lades till, möjligen utifrån stressen av den rådande personalbristen. Den 
fjärde informanten hade glömt bort att intervjun skulle ske den bestämda dagen. Den 
intervjun genomfördes därför inne på avdelningen med tre barn närvarande, vilket 
orsakade en del störningsmoment. De två senare intervjuernas svar inte blev särskilt 
djupa och fler följdfrågor fick lov att ställas än i de två andra intervjuerna med avsikt 
att försöka få ut mer av svaren.  

Intervjuerna som varade längst och med mer utförliga svar var de två informanterna 
med en längre erfarenhet av läraryrket. Deras svar var så utförliga att de vid flera 
tillfällen berörde fler frågor samtidigt och det blev dessutom långa utlägg och tankar 
om ämnet. En tanke i efterhand var att dessa två intervjuer kan ha gett mer för att 
informanterna hade lång erfarenhet och kände sig trygga inom ämnet. Efter varje 
genomförd intervju har det insamlade materialet transkriberats samma dag.  

3.4 Analysmetod 

Det transkriberade materialet gicks igenom och svaren från informanterna 
granskades och mönster identifierades i informanternas svar. Exempelvis kunde 
olikheter och likheter från svaren identifieras. På så sätt framkom det olika teman i 
det insamlade materialet. Bryman (2011) kallar detta för en tematisk analys, vilket 
innebär att forskaren söker efter teman i informanternas svar. Bryman (2011) menar 
att ett tema ses som en kod eller en grupp koder som används för att analysera den 
insamlade datan. Materialet har genom denna metod analyserats utifrån de teman 
som uppstod i den insamlade datan, där informanternas svar ställdes mot varandra. 
Dessa teman kommer att utgöra studiens empiri och tolkas utifrån Maslows teori om 
behovspyramiden (Aaste Halse, 2008). 
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3.5 Etiska överväganden 

Inför intervjuerna gjorde jag ett besök på en förskola för att personligen fråga personal om 
de ville medverka. Jag hade förberett mig genom att tänka igenom urvalet informanter och 
skrivit ett missivbrev, där det stod förklarat vad studiens syfte var, hur intervjun skulle 
genomföras och vad det innebar att medverka. Missivbrevet finns inkluderad som bilaga 1. 
I missivbrevet utgick jag från Brymans (2011) och Vetenskapsrådets (2011) etiska riktlinjer: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att informera de berörda personerna om syftet med 
undersökningen, vilket stod med i missivbrevet. Jag var noga med att konstatera att 
deltagandet är frivilligt och att informanterna har rätt att hoppa av undersökningen när 
som helst. Det stod förklarat vilka moment som ingår i undersökningen, vilket deltagarna 
har rätt att få veta. Samtyckeskravet står för att deltagarna själva får bestämma över sin 
medverkan. Konfidentialitetskravet medför att alla uppgifter som finns om deltagarna ska 
behandlas med största möjliga konfidentialitet. Det ska inte finnas möjlighet för obehöriga 
att komma åt deltagarnas uppgifter. Nyttjandekravet, till sist, innebär att de uppgifter som 
samlas in under undersökningen av enskilda personer bara får användas till 
forskningsändamålet (Bryman, 2011). 

3.6 Trovärdighet och pålitlighet 

För att en kvalitativ studie ska vara så trovärdig som möjligt innebär det, enligt Bryman 
(2011), att forskaren under arbetets gång säkerställer att forskningen genomförs enligt de 
regler som finns. Bryman (2011) menar att forskaren även ska rapportera resultatet till 
personer som har sin sociala verklighet inom området som forskningen har utförts, för att 
de personerna ska bekräfta att forskaren har uppfattat deras sociala verklighet på ett 
korrekt sätt. Bryman (2011) kallar det för respondentvalidering. Studien följer också de 
etiska regler och riktlinjer som jag tidigare har nämnt under rubriken Etiska 
överväganden. I och med detta anser jag att min studie har en stark trovärdighet när det 
kommer till kriteriet som, Bryman (2011) lyfter, om att följa de regler som finns. Utifrån 
det har studien, enligt mig, en medelstark trovärdighet eftersom ett av kriterierna är 
uppfyllt men inte det andra.  

När det kommer till pålitlighet anser Bryman (2011) att forskare ska anta ett granskande 
synsätt, vilket innebär att säkerställa att det finns en fullständig och tillgänglig redogörelse 
av momenten i forskningsprocessen, som till exempel problemformulering, urval med 
mera. Detta för att andra forskare ska kunna granska arbetet och bedöma kvalitén på de 
olika moment som valts samt hur de tillämpas. Något som också ingår i pålitlighet är en 
bedömning av hur korrekta slutsatserna är (Bryman, 2011). Alla moment är redovisade i 
undersökningsprocessen och det finns dessutom belägg för slutsatsen i tidigare studier. 
Därför kan pålitligheten i min studie anses vara hög.  

3.7 Reflexivitet 

Bryman (2011) skriver att forskning inte kan vara värderingsfri och att forskare bör 
kontrollera att det inte finns några värderingar i forskningsprocessen och att forskare ska 
vara självreflekterande och uppvisa reflexivitet. Forskarens medvetenhet kan stärkas 
genom att forskaren exempelvis reflekterar över faktorer som kan påverka. Under min 
studie har jag försökt att vara så objektiv som möjligt. Eftersom jag utbildar mig till 
förskollärare och går min sista termin på utbildningen hade jag en viss förkunskap om hur 
situationer kring exkludering kan gå till, mestadels från mina perioder när jag har haft 



 11 

praktik. Efter den sista praktikperioden tänkte jag i hög utsträckning om dessa situationer, 
eftersom exkludering skedde i en så hög grad mot året innan. Jag var därför tvungen att 
reflektera över hur jag förhåller mig till detta i min undersökning, för att hålla en distans 
och skapa objektivitet. Eftersom jag ändå inför studien och under genomförandefasen i 
brist på kunskap och erfarenhet kände en viss osäkerhet inom mitt valda område, anser jag 
att en objektivitet till en högre grad har varit möjlig under processens gång. Studiens syfte 
var att lyfta förskollärares syn och förhållningssätt på barns exkludering av andra barn, 
vilket gjorde att jag valde att ställa öppna frågor med följdfrågor för att kunna bekräfta att 
jag förstod vad informanterna ville få sagt. Det gjorde jag för att de skulle få framföra sina 
personliga tankar, åsikter och erfarenheter och för att inte leda in dem på någon specifik 
riktning.  

4 Resultat och analys 

I kapitlet Resultat och analys kommer jag följa den tematiska analysen och anknyta till 
studiens teoretiska perspektiv. I följande kapitel presenteras avsnitten Förskollärarnas syn 
på exkludering, Exkludering ur ett genusperspektiv, Förskollärarnas syn på konsekvenser 
av exkludering, Förskollärarnas metoder till att inkludera barn i lek.  

4.1 Förskollärarnas syn på exkludering 

Flera av informanterna tyckte att frågan om, vad de ansåg att exkludering i den fria leken 
är, var svår att svara på. De mer konkreta svaren från samtliga var att begreppet innefattar 
situationer när barn utesluter andra barn från att vara med, när det syns tydligt att det är 
samma barn som blir bortvalt eller när ett eller fler barn har bestämt sig för att ett specifikt 
barn aldrig får vara med. Informanterna lyfte dock exempel på vad det kan innebära. Ett 
exempel på exkludering som togs upp var från ett tillfälle när ett barn gick fram och 
frågade några barn som lekte, om hen fick vara med och barnen svarade nej. Direkt 
därefter kom dock ett annat barn och frågade och det barnet fick vara med. Ett annat 
exempel som framkom var att ett barn, som vid flertalet tillfällen blivit exkluderat i leken, 
lekte på en plats på avdelningen. Efter ett tag kom andra barn dit och startade en egen lek 
på samma plats och barnet som redan lekte blev utfryst. 

Strang (2014) uppmärksammar att alla människor är i behov av att ha sociala kontakter. 
Om en person har svårigheter med att skapa sociala kontakter kan detta bli en negativ 
konsekvens som leder till en känsla av ensamhet. Strang (2014) påpekar att ju längre en 
människa har varit ensam, desto längre tid tar det att komma in i en gemenskap. En 
konsekvens av att inte få vara en del av gemenskapen, innefattar också att barnet fastnar på 
de lägre nivåerna i Maslows behovspyramid, eftersom behovet av gemenskap inte blir 
tillfredsställt (Aaste Halse, 2008). 

Flera av informanterna lyfte att det är en svår uppgift att avgöra när det är tillåtet att 
exkludera en kamrat eller inte. En av förskollärarna sa: 

Det är svårt. För ibland när några barn har lekt en lek en längre stund och så kommer någon 
som vill vara med så är det lite svårt, ibland släpper barnen in i leken och ibland inte. För ibland 
är barnen så inne i det de håller på med så jag tycker kanske inte att det är exkludering då. 

Alla informanter var överens om att de ansåg att när några barn har hållit på med en lek 
länge, som fungerar väldigt bra, är det inte riktigt exkludering när barnen säger nej till 
andra kamrater som vill medverka. Just för att det ska finnas möjlighet för barn att få leka 
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en lek för sig, utan att vem som helst ska kunna ta sig in i leken och börja styra och ställa 
om. Men informanterna menade även att de som pedagoger måste vara väldigt 
uppmärksamma på barns lekar, så att det inte blir att det alltid är samma barn som inte får 
vara med i en lek. När det blir så är det inte ”okej” att säga nej varje gång.  

En pedagog lyfte ett exempel som hen hade sett på sin avdelning. Det var några barn i ett 
rum där det finns ett kök med olika köksgrejer. Det finns ingen dörr till rummet, som på så 
sätt alltid är öppet och det är fritt fram för alla att gå in när de vill. Pedagogen 
uppmärksammade att barnen som lekte där inne började knuffa alla möbler i rummet mot 
dörröppningen, för att stänga igen rummet. Hen frågade barnen vad de gjorde varpå 
barnen svarade att de ville vara själva där inne. Pedagogen påpekade då att rummet var till 
för alla på avdelningen och att de inte kunde stänga in sig i det. Pedagogen var intresserad 
av att få veta varför barnen var så belägna om att stänga in sig i rummet så hen lyfte en 
diskussion med barnen senare samma dag. Då framkom det att det var ett specifikt barn 
som de inte ville skulle kunna komma in i rummet p.g.a. att det barnet brukade förstöra 
leken. Fanger, m.fl. (2012) menar att exkludering är något som är vanligt förekommande 
bland yngre barn. Barn exkluderar kamrater för att upprätthålla social ordning och för att 
definiera relationer, varpå Strang (2014) lyfter att exkludering innebär att 
personen/personer som uppfattas som en belastning och/eller skadar gruppen därför blir 
uteslutna. På så vis går det att tolka det som att barnen skyddar sitt behov av gemenskap, 
utifrån Maslows behovspyramid (Aaste Halse, 2008). 

Tellgren (2004) uppmärksammar att barns interaktionsutrymmen måste vara stabila för 
att barnen ska lyckas behålla dem. I samband med dessa interaktionsutrymmen innebär 
det att barn exkluderar andra barn från deras utrymme för att skydda och försvara lekens 
interaktionsutrymme. Därför kan det vara svårt att urskilja vad som är inkludering och 
exkludering vid dessa situationer. Likaså menar Ackesjö och Persson (2014) att 
förskolebarns kamratrelationer innebär att försvara gemenskapen mot intrång från andra 
barn. Just för att barn värnar om sina relationer, sin tillhörighet och sitt 
interaktionsutrymme. Det uppfattas som att barn är medvetna om att deras relationer och 
samspel är sköra och att det kan vara svårt att få delta i andra barns lekar. Med den 
medvetenheten skapar barn ett mindre antal relationer till kamrater för att säkerställa sin 
egen tillhörighet (Ackesjö & Persson, 2014). Barn värnar om nivån, sociala behov, i 
behovspyramiden. När behovet av att tillhöra en gemenskap och att ha vänner är uppfyllt 
eller säkerställt, är barns nästa behov och motivation att nå de högre nivåerna i Maslows 
behovspyramid (Aaste Halse, 2008). 

Det uppkom att barnen oftast släpper in sina kamrater i leken men att det också finns 
sådana tillfällen när barnen inte gör det. En informant lyfte ett tydligt exempel på 
exkludering från när de på förskolan precis hade fått in nya barn i gruppen. Några av de 
nya barnen som kom var lite äldre. De hade det verbala språket samt social kompetens, 
med andra ord hade de kunnat få vara med i leken. De ”gamla” barnen, som var i samma 
ålder och något år äldre, valde dock att inte släppa in de nya barnen i leken, genom att 
vända ryggen till och stänga dem ute när de försökte söka kontakt. Ibland kunde 
förskolepersonalen på avdelningen höra att något av de nya barnen kom med en idé, som 
till exempel ”jag kan vara…” och försöker kliva in i leken med en roll, men de fick ändå till 
svar av de ”gamla” barnen att ”nej vi ska inte ha någon som är…”. Fast de försökte komma 
på förslag med en egen vinkling om hur de skulle kunna vara med i leken, blev de inte 
accepterade att komma in. Denna situation hände upprepade gånger till en början. 

Bland förskollärarna fanns det de som inte hade någon erfarenhet av att ett specifikt barn 
har blivit exkluderat av barngruppen, utan ansåg att den vanligaste typen av exkludering 
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var när barn inte fick delta i leken. En av förskollärarna lyfte att barn har rätt till att säga 
nej till att andra ska delta i deras lek. Hen uppmanade att barn borde ha lika stor rätt som 
vuxna har att säga nej till saker som vi inte vill medverka i. Men exkludering i leken ansåg 
alla förskollärare att det var rätt vanligt förekommande i varje barngrupp. Flera lyfte, i den 
frågan, hur pass viktigt det är att pedagoger är närvarande i barnens lek, eller observerar 
leken för att exkludering inte ska förekomma i någon högre grad. Informanterna uppgav 
att exkludering ofta sker under tysta förhållanden, genom att frysa ut en kamrat, antingen 
genom att stänga ute barnet så att barnet fysiskt inte får plats, eller vända ryggarna emot, 
alternativt ignorera barnet helt. En förskollärare lyfte: 

Är vi inte uppmärksamma på det så tror jag att det skulle vara vanligt förekommande. För ett 
barn är lurigare än vad man tror i ganska tidig ålder. Jag tänker att om man är närvarande som 
vuxen i leken så kan man ofta hinna se när det är någonting som pågår och om det ständigt är 
någon som blir exkluderad. Men är man inte närvarande och bara är på sidan om så är det ju 
ganska svårt att upptäcka det för dem gör det ganska finurligt. 

Förskollärarna lyfte olika exempel på vad de ansåg att exkludering i lek oftast kan bero på. 
En tanke från en av förskollärarna med en kortare erfarenhet av barngruppen var att barn 
som är 1–3 år utvecklar en uppfattning om moral i samspel med deras kamrater. Att 
barnen undersöker vad som är rätt och fel, vad man får göra och inte får göra mot sin 
kamrat, ”hur det känns när jag gör såhär mot min kamrat”. Varpå tanken var att 
exkludering i leken är en del av processen för att utveckla moral. Killen, m.fl. (2001) 
påvisar att det är barns moral och sociala kompetens de använder sig av när de exkluderar 
eller inkluderar andra barn i leken. Den andra pedagogen, som också hade en kortare 
erfarenhet, lyfte att hen har sett att utåtagerande barn har en tendens att ofta bli 
exkluderade, eftersom de uppfattas som att de går in och förstör den pågående leken, vilket 
leder till att barnen som har startat en lek väljer att inte släppa in det barnet av erfarenhet 
av vad som kan ske. De värnar om sin lek och vill då ha den ifred.  

De förskollärare som har en längre erfarenhet, gav flera perspektiv på frågan och menade 
att det kan finnas flera olika anledningar. Båda konstaterade att det ofta kan bero på hur 
barnet försöker ta sig in i leken, vilka sociala koder barnet har, empati, om barnet kan leka 
med flera kamrater samtidigt, hur barnet klarar av att hantera lekkoderna samt vilken 
status barnet har i barngruppen. Utifrån Maslows behovspyramid är en tolkning att barn 
som ligger kvar på det första steget, fysiologi i behovspyramiden, och inte lyckats uppnå 
nivån av sociala behov kan vara en orsak till att barn är otrygga i sociala interaktioner 
(Aaste Halse, 2008). Detta kan exempelvis medverka till att barn har en osäkerhet kring 
lekkoder, lekstrategier med mera. Tellgren (2004) menar att barn behöver kunna olika 
strategier för att kunna skapa interaktion, som i sin tur kan leda till en gemenskap och 
sedan kanske även en relation. Tellgren (2004) uppmärksammar att tillhöra en gemenskap 
är inget som händer av sig självt. För att det ska kunna ske behöver det finns 
interaktionsutrymmen på förskolan genom att barn skapar interaktioner med en eller flera 
kamrater. Först efter att en interaktion har startat kan deltagarförhandlingarna påbörjas, 
dessa förhandlingar är avgörande för vilket barn som ska ha vilken roll. Det framkommer 
ur Tellgrens (2004) studie att deltagarförhandlingarna sker på olika sätt, några exempel 
var att barn ibland startar en aktivitet för att sedan bjuda in andra barn, vissa barn frågar 
en kompis direkt om de ska leka, några barn vill ta reda på deltagarrollen innan de 
integrerar i leken och vissa barn vill ha en form av startperiod.  

Från förskollärarna lyftes även barn som har en tendens att ”fladdra” runt här och där och 
går in i en lek i all hast och förstör något och sedan fladdrar vidare, gör att kompisarna 
väljer att inte bjuda in barnet vid tillfällen som dyker upp. En tanke från en pedagog var att 
barnet som blir exkluderat ofta blir det p.g.a. att barnet behöver stöd i leken, att det barnet 
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kanske inte befinner sig på en likvärdig utvecklingsnivå som kamraterna och att det oftast 
kan vara det som gör att det inte fungerar i leken. Ett exempel som hen lyfte från 
avdelningen var när barnen under en period lekte björnen sover väldigt ofta, barnen sov 
och turades om att väcka varandra. Vid ett tillfälle observerade pedagogen när ett barn 
kom in i rummet och låtsades vara en tiger. Det barnet kom för att vara med i leken, men 
lekte inte leken som pågick, då ville inte de andra barnen att hen skulle vara med, eftersom 
de lekte björnen sover. Det barnet klarade inte av att ta sig in i leken fast hen ville vara 
med. Det upplevdes av förskolläraren som en svår situation, flera barn leker bra och kan 
rollspelet och så kommer ett annat barn in som inte kan hantera det. De andra barnen 
förstod inte riktigt vad det barnet gjorde och släppte därför inte in barnet i leken, utan 
ignorerade det barnet istället, vilket slutade med att hen leker tiger bredvid den pågående 
leken. 

En annan pedagog lyfte att barn ibland kan vara ganska klumpiga när de försöker ta sig in i 
leken, eller att det kan vara någon som leker tufft och ska banka och krascha. Det kanske 
inte är det som de andra barnen har tänkt sig. Varpå hen menar att de barnen som vill leka 
lite tuffare lekar, har en fördel om de söker sig till kamrater som också vill leka sådana 
typer av lekar, eftersom det kan vara svårt att komma in i en lek där kamraterna inte vill ha 
en massa bankande och kraschande. En annan orsak till exkludering kan vara att den som 
försöker komma in i leken tar för stor plats. Barnet som går in i den redan påbörjade leken 
vill ha det på sitt sätt och barnen som redan leker vet att den personen kommer ta över och 
försöka hitta på en vinkling, som de inte hade tänkt från början. I den frågan lyftes det 
också att pedagogen anser att det kan ha med status att göra. Att en del barn får väldigt hög 
status i en grupp av en anledning, som hen anser, är svår att komma underfund med 
ibland. Pedagogen menar att barnen inte alltid väljer själva att ha den höga statusen, vilket 
pedagogen lyfte ett exempel på. Det finns ett barn på avdelningen som har en hög status, 
men barnet har inte konkret valt den själv och ibland blir hen trött på att de andra barnen 
jämt ska leka med hen. Barnet väljer då att säga nej till lek med kamraterna. Status i 
barngruppen kan skilja sig åt genom att barnen kan ha en hög status, som gör att det är en 
populär lekkamrat, men det kan också finnas barn med en låg status, som kan bero på att 
barnet inte har lärt sig leksignalerna. Ihrskog (2006) menar att barn som är socialt 
kompetenta oftast får en hög status.  

Förskollärarna uppgav att de upplever att barn som har blivit uteslutna från en lek oftast 
kommer och säger till någon pedagog att de inte fick vara med i leken. Genom det 
tillvägagångssättet kan pedagogen hjälpa till beroende på hur situationen utspelade sig. 
Alla förskollärare var överens om att det är det vanligaste tillvägagångssättet, men att det 
finns barn som blir ledsna och går iväg själva och gör något på egen hand. En av 
förskollärarna lyfte att en del barn ibland försöker, med hjälp av konflikter eller våld, att ta 
sig in i leken igen. Strang (2014) skriver att barn som tillfälligt blir exkluderade har en 
tendens att reagera med ilska eftersom de känner sig orättvist behandlade. De har en 
förväntning om att få känna en tillhörighet till gruppen och när barnet inte får känna 
tillhörigheten som tänkt, besvarar barnet exkluderingen med aggression. Utifrån Maslows 
behovspyramid känns aggression eller nedstämdhet som en naturlig reaktion när behovet 
som eftersträvats inte lyckas bli uppfyllt som tänkt (Aaste Halse, 2008). 

4.1.1 Exkludering ur ett genusperspektiv 

När det gällde frågan om förskollärarna ansåg att det var vanligare att det var flickor eller 
pojkar som blev exkluderade i leken, svarade alla förskollärare att de inte har sett någon 
skillnad på det. Alla förskollärare var dock eniga om, utifrån deras erfarenhet, att det oftare 
är flickor som exkluderar andra barn från deras lek. I likhet med Fangers, m.fl. (2012) 
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studie, är resultatet i min studie att flickor i högre grad exkluderar, mot vad pojkar gör. 
Fangers m.fl. (2012) studie visar dessutom att flickor exkluderar sina kamrater dubbelt så 
mycket. Fanger m.fl. tolkar detta som att exkludering är kopplat till kön. 

Ett exempel som lyftes är att flickor oftare fryser ut andra flickor medan pojkar upplevs 
vara mer öppna och oftare bjuder in andra barn i deras lek. Enligt en förskollärare kan 
pojkar leka i större grupper än flickor kan. Detta stärktes av en annan förskollärare då hen 
menade att flickor oftare lekar i små grupperingar. Jonsdottir (2007) menar att 
relationsmönstret mellan pojkar och flickor skiljer sig åt. Olikheterna påvisar att flickor 
oftare leker i mindre grupper gentemot pojkar som leker i större grupper med 
gemensamma mål som relaterar till fler kamrater. En förskollärare uttryckte en tanke om 
att flickor fryser ut andra barn mer frekvent p.g.a. att det sitter i generna, eftersom det är 
så påtagligt i tidig ålder.  

Ytterligare ett exempel som kom upp var när en av förskollärarna fick jobba en dag på 
”storsidan” där barn som är mellan 3–5 år går. Förskolläraren observerade när en grupp 
flickor höll på att bygga ett hus varpå en pojke kom och ville vara med. Flickornas svar var: 
”Vi har inga killar med när vi gör det här!”. Detta förvånade förskolläraren. Eftersom hen 
inte brukade arbeta i den barngruppen var det svårt att avgöra om det var riktat specifikt 
till alla killar eller om det var till just den killen. Flickorna kanske hade dåliga erfarenheter 
av specifikt det barnet och ville därför inte släppa in honom i leken.  

Förskollärarna var eniga om att barn som inte vill ha ett annat barn med i leken oftast 
uttrycker detta fysiskt med kroppsspråket. Barnen knuffas eller rent av slår. Förskollärarna 
menade att de äldre barnen visserligen ibland kan säga rakt ut att någon inte får vara med, 
men att även de överlag visar detta med kroppsspråket. Fanger, m.fl. (2012) menar att 
knuffar och slag sällan används för att skada utan för att skydda leken. Ett annat exempel 
som lyftes av informanterna i min studie var att barnen ibland ”glider ihop” så att det inte 
finns någon plats för det barnet som kommer och vill vara med, alternativt att de vänder 
ryggen till eller ignorerar barnet fullkomligt. Förskollärarna lyfte att det var vanligast att 
flickor gör den typen av diskreta och tysta utfrysningar, medan det är mer vanligt bland 
pojkarna att slå eller knuffa, fast det finns flickor som gör det också. Detta överensstämmer 
också med Fanger, m.fl. (2012) som uppmärksammar att flickor oftare använder sig av 
mildare former av exkludering, som att till exempel ignorera en kamrat, medan pojkar i 
högre grad använder sig av våld.  

4.2 Förskollärarnas syn på konsekvenser av exkludering 

Alla förskollärarna var överens om att de tror att exkludering kan ha en negativ påverkan 
på barns sociala utveckling. En av förskollärarna uttryckte en tanke om att barn som blir 
exkluderad i den fria leken under en längre period hindras från att utveckla sociala 
förmågor, moral och andra delar som är viktiga. Förskolläraren uttryckte också att det kan 
finnas risk för barn att kunna se känslor, till exempel hur barnet vet när en kamrat är 
ledsen, vad barnet kan göra åt det och hur barnet säger förlåt om något har blivit fel och så 
vidare. Ihrskog (2006) menar att social kompetens handlar om att barn ska utveckla en 
förmåga för att kunna förstå hur en annan person tänker och känner. Barnets sociala 
kompetens är avgörande för om barnet ska kunna knyta kontakter och behålla relationer. 
När ett barn har kompetens att skapa kamratrelationer ökar barnets självbild och får 
genom relationerna en kontinuerlig träning i sociala strategier (Ihrskog, 2006).  

En av förskollärarna lyfte som exempel att de i arbetslaget pratar om hur barnen beter sig 
och gör emellanåt rollspel av det de ser händer mellan barnen och det som barnen gör mot 
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varandra, för att sedan fråga barnen om man får göra så. Då svarar barnen oftast att man 
inte får göra så mot kamrater. En förskollärare lyfte att det handlar om att hjälpa barnen 
med strategier när det blir fel och att ta reda på när det har blivit fel för att prata om det, 
vilket gör att pedagoger kan ge de andra barnen verktyg och också ge verktyg till barnet 
som blir utsatt för att hantera utsattheten. Genom förskollärarnas tillvägagångssätt 
motiverar de barnen till att utvecklas och nå högre nivåer i Maslows teori om 
behovspyramiden (Aaste Halse, 2008). Alla förskollärarna anser att exkludering påverkar 
barnet negativt under barnets uppväxt. Enligt Strang (2014) drabbas en person, som 
utsätts för exkludering, på fyra olika områden. Dessa är tillförlitlighet, självkänsla, kontroll 
och meningsfullhet. Konsekvenser av dem är till exempel stress, ångest, kroppslig sjukdom, 
val av att utföra kränkande behandling, självkänslan minskar kraftigt, med mera (Strang, 
2014).   

En förskollärare ansåg att en del barn som blir utsatta bara tar emot. De säger oftast inte 
emot eller sätter några gränser. Förskolläraren uttryckte att det vid dessa tillfällen gäller att 
fånga situationerna och säga till barnet att hen får säga stopp och visa stopp med handen 
för att tydliggöra för kompisen. Förskolläraren berättar då också för barnet att det är okej 
att bli arg på någon som inte lyssnar. När förskolläraren ser att det händer brukar hen säga 
”jag skulle bli jättearg” och visa med ansiktsuttryck och kroppsspråket att hen är arg och är 
det en stund för att visa att det är okej att bli arg när kompisen inte slutar slåss eller 
knuffas. På så sätt hoppas hen på att hjälpa barnet vidare genom att tydliggöra hur barnet 
kan reagera i en sådan situation.  

Några förskollärare relaterade till hur det känns för en själv om man inte får vara med och 
kopplade detta till hur det kan påverka ett barns självkänsla. Det som diskuterades mest 
var det sociala samspelet och att barnet inte riktigt lär sig samspel om barnet till större del 
blir exkluderat och leker själv. Det innebär att barnet inte får chansen att träna på 
samspelet. Coplan, m.fl. (2014) menar att barn som mestadels är ensamma mister 
fördelarna med kamratrelationer som främjar utvecklingen av den sociala kompetensen, 
känslor och den kognitiva utvecklingen. Coplans m.fl. studie visar att ensamhet från tidig 
barndom till ungdomsåren är associerat med negativa anpassningsresultat. En av 
förskollärarna i min studie lyfte att de exkluderade barnen behöver träna på samspelet 
extra mycket, hen uttryckte ”att det är en fin balans att vara med och styra i”. Mycket 
handlar om att lära barn ”hur samspelar jag och vad kan jag gå in och ta för roll, vad kan 
jag kräva av mina medspelare?”. 

En av förskollärarna menade att långvarig exkludering kan leda till mobbing senare i livet 
eftersom barnets sociala utveckling missunnas. Det kan till exempel innebära att barnet 
inte utvecklar rätt sorts verktyg till hur barnet tar sig in i gemenskapen och kan gå miste 
om att förstå andra personers känslor. En annan förskollärare lyfte att hen tror att barnet 
kan få det svårt att känna av hur man tar sig in i en grupp och bli en del av gemenskapen. 
Att det skulle kunna bli så att barnet växer upp och blir ”klassens pajas” eller personen som 
väljer att förstöra lektionerna för att få någon slags uppmärksamhet. Strang (2014) lyfter 
att en person som snäser eller skäller på en är bättre än att bli totalt ignorerad av den 
grupp människor som en person befinner sig bland. Förskolläraren i min studie utryckte en 
fundering om att det är vanligt och att det kan hänga i. Hen gav också uttryck för att social 
kompetens är en viktig del att utveckla redan i tidig ålder, eftersom det kan vara avgörande 
för hur barnet blir när det växer upp. Palermo m.fl. (2007) menar att barn som blir 
exkluderade i tidig barndom har påvisat tendenser till att undvika och ogilla skolan mer, är 
mindre involverade i vad som sker i skolan och har en lägre akademisk prestation. 
Jonsdottir (2007) uppmärksammar det samma i sin studie: att avvisande skolbarn mår 
fysiskt sämre, känner sig ensamma och sorgsna, är oftare sjuka och emotionellt labilare, 
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och att de har sämre studieresultat än vad barn som har bra kamratrelationer är. Som 
Maslows behovspyramid antyder, kan barn inte nå de högre nivåerna i behovspyramiden 
om ett av behovet lägre ner inte är uppfyllt. Genom detta är det en självklarhet att barnen 
som fortfarande är kvar på de lägre behovsnivåerna, får det svårare under uppväxten, 
eftersom de går miste om grundläggande behov och de typer av kompetenser som 
medföljer dessa behov. Som exempelvis det sociala behovet som innefattar den sociala 
kompetensen som människor utvecklar i samspel och interaktion med andra människor 
(Aaste Halse, 2008). 

4.2.1 Barns val av kamrater 

Flertalet av förskollärarna ansåg att barnen väljer kamrater under den fria leken och att de 
gör det i en ganska tidig ålder. Det lyftes dock att 1-åringarna inte gör detta då de mest 
intresserar sig för att undersöka material runtikring och inte upplevs söka sig till någon 
specifik kamrat. Förskollärarna exemplifierade hur barn väljer kamrater genom att lyfta att 
barn ofta väljer barn i samma ålder som leker samma typer av lekar. När barnen vet att ett 
specifikt barn gillar en viss typ av lek brukar det barnet söka sig till kamraten. Ackesjö och 
Persson (2014) menar att pedagoger i förskolan har en stor utmaning med att se till så att 
alla barn får möjlighet till att skapa relationer med andra barn. Barn är i förskolan många 
timmar dagligen och förväntas delta i olika typer av aktiviteter. Ackesjö och Persson (2014) 
menar att det på så vis skapas olika dimensioner i relationerna mellan barn, barns vänskap 
uppstår från olika dimensioner som exempelvis jämlikhet, likhet, närhet, ömsesidighet och 
dominans. 

De förskollärare som ansåg att barn väljer kamrater under den fria leken, menade att de 
hade sett att barn ofta tyr sig till barn som är lite mer uppfinningsrika och kreativa i leken. 
Dessa barn som kan uppfattas bra på att leka och gör så att leken flyter på. De aktuella 
barnen brukar få hög social status och får fler vänner än vad barn som inte kommer med 
förslag eller idéer i leken. I Palermos m.fl. (2007) studie, framkommer att barns sociala 
beteende i förskolan är kopplat till social status. De menar att barn som samverkar och 
leker med andra barn till större del blir accepterade av deras kamrater. Författarna menar 
att de barn som har lätt för att samverka och har hög status bland kamrater oftast brukar 
bli mer skolframgångsrika.  

En av förskollärna med en kortare erfarenhet av verksamheten, ansåg att hen, inte såg att 
det fanns val av kamrater i den fria leken utan att alla barn lekte med alla, men att hen 
ansåg att det tydligt bildas kamratgrupperingar när barnen flyttar över till ”storsidan” där 
barn som är 3–5 år går.  

4.3 Förskollärarnas metoder till att inkludera barn i lek 

Vid intervjuerna lyftes att det inte bara finns en lösning på barns exkludering och att det 
sällan brukar vara endast en anledning till att ett barn blir exkluderat. Flera förskollärare 
lyfte vikten av att pedagoger observerar och tittar på barnet som blir exkluderat och på 
barnen som exkluderar för att hitta lösningar till att inkludera barnet på bästa sätt. Palla 
(2009) anser att pedagoger i förskolan ska ha en helhetssyn på barnet och genom 
observation och dokumentation ska barnets utvecklingsområden uppmärksammas. Det 
kan handla om att barnet exempelvis har svårt att ta sig in i lekar. Om pedagoger 
observerar och dokumenterar barnet under flera tillfällen när det sker kan pedagoger 
synliggöra vad de behöver göra för att stötta barnet att utveckla sin sociala kompetens och 
att lyckas ta sig in i lekar. Genom att pedagoger har en helhetssyn på barnet, kan de även 
uppmärksamma vilken behovsnivå barnet ligger på och utifrån det uppmärksamma vilka 
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behov barnet behöver nå för att ta sig vidare i Maslows behovspyramid (Aaste Halse, 
2008).  

Förskollärarna ansåg att de ska vara närvarande i den fria leken för att stötta när det 
behövs, eftersom det oftast handlar om att barnet som blir exkluderat inte har verktygen 
för att hantera leken och att barnen ligger på olika utvecklingsnivåer, vilket ofta medverkar 
till att konflikter uppstår. Förskollärarna menade att när ett barn blir exkluderat från en 
lek, som har pågått ett tag, brukar de välja att hitta på någon annan aktivitet med barnet 
som inte får delta i leken. Oftast någon spännande aktivitet som gör att andra kamrater 
lockas till att delta, vilket gör att barnet naturligt blir omgiven kamrater, med stöd av 
pedagog som gör att aktiviteten flyter på. Eftersom gemenskap är ett av de mänskliga 
behoven i Maslows behovspyramid, kan en sådan strategi vara positiv för att barnet ska 
kunna nå den behovsnivån (Aaste Halse, 2008). En förskollärare lyfter att det gäller att 
hitta strategier som gör att pedagoger stärker barnets självkänsla och status i gruppen. På 
så sätt är strategin att få med barnet i gemenskapen en viktig del, eftersom barnet inte kan 
nå en högre nivå i Maslows behovspyramid, som är självhävdelsebehov och 
självförverkligande, om barnet inte har tillfredsställt det sociala behovet (Aaste Halse, 
2008). En av förskollärarna påpekade att det är ett viktigt uppdrag som pedagoger har.  

Ackesjö och Persson (2014) menar att barns kamratrelationer är en viktig del av deras liv. 
Att vara och att ha en bra kompis skapar mening i tillvaron och är en stor del av barns 
socialisationsprocesser och deras identitetsskapande. Det mest väsentliga för barn i 
förskolan är att få vara en del av gemenskapen och få vara med i aktiviteter och lekar med 
sina kamrater. Ihrskog (2006) anser att barns behov av kamrater är centralt när det 
kommer till barns identitetsskapande. Vänskap ger nämligen emotionellt stöd genom att 
barnet får bekräftelse men också ett socialt och materiellt stöd fås av kamrater.  

Strategier som arbetslagen använder sig av var liknande typer av metoder. Det främsta var 
att arbetslagen diskuterar situationer som har uppstått vid exkludering och att de är mer 
delaktiga i den fria leken. För att kunna stötta när ett barn blir exkluderat och observera 
orsaker till varför exkluderingen sker. Genom observationer studerar förskollärarna hur 
det kommer sig att barnet inte får vara med, vad det är som händer i dessa situationer och 
utifrån det, hur de kan stötta det exkluderade barnet, men de kan även observera barnen 
som exkluderar, hur de går tillväga och av vilken anledning barnen gör det. Precis som 
Palla (2009) lyfter, ska arbetslaget jobba tillsammans och diskutera samt reflektera över 
situationer som uppstår för att jobba mot samma mål.  

Palla (2009) menar även att arbetslaget inte ska se barnet som något ”jobbigt” barn med 
svårigheter, utan att de ska fokusera på möjligheterna. Just för att övervinna svårigheterna 
genom att se de positiva, samt att se de styrkor som barnet har. En förskollärare nämnde 
att det blir mycket arbete med värdegrunden i dessa situationer, att arbeta med hur man är 
mot varandra. Det lyftes även att delaktighet i lek kan visa barnen hur de ska förhålla sig 
till varandra genom att pedagoger går in som förebilder och visar hur en fungerande lek 
kan gå till. Jonsdottir (2007) menar att pedagoger i förskolan är viktiga förebilder för att 
barnen ska utveckla en förståelse för samhälles normer och värderingar. 

Ingen av förskollärarna hade behövt kontakta vårdnadshavarna för att deras barn har blivit 
exkluderat. Det enda nämnda tillvägagångsättet var genom den dagliga kontakten vid 
lämning eller hämtning. Vid den dagliga kontakten har förskollärarna berättat om 
problematiken med att barnet har svårigheter för att exempelvis kommunicera med 
kamrater eller ta sig in i lekar. Vid dessa samtal har också förskollärarna lyft hur de jobbar 
för att utveckla och främja barnets sociala utveckling. Ett exempel som lyftes var bland 
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annat att en förskollärare tog hjälp av vårdnadshavarna när deras barn brukade våld mot 
de barn som inte gjorde som barnet sa. Enligt förskollärarna uppskattade vårdnadshavarna 
detta då de önskade få veta och för att de med skulle kunna arbeta hemifrån för att 
motverka detta. Ju fler som stöttar ett barn att nå en högre nivå i Maslows behovspyramid, 
desto lättare får barnet till att nå de behov som barnet eftersträvar (Aaste Halse, 2008). 

5 Diskussion 

I följande kapitel presenteras avsnitten Metoddiskussion, Resultatdiskussion, Slutsats, 
Arbetets relevans för yrket samt Fortsatt forskning. 

5.1 Metoddiskussion  

Jag valde ett forskningsområde som har ansetts vara ett omdebatterat ämne under de 
senaste åren. Därför känns det svårt att bidra med en helt ny kunskap inom området, men 
samtidigt som Vetenskapsrådet (2011) uttrycker är forskning ett systematiskt sökande efter 
kunskap. Resultatet av forskningen ska inte vara en sammanställning av sådant som redan 
är känt, utan bidra med ny kunskap. Att upprepa ett resultat som tidigare blivit publicerat 
och återigen bekräfta det resultatet är dock också forskning, vilket gör att det ökar 
sannolikheterna för att slutsatserna är hållbara (Vetenskapsrådet, 2011). En systematisk 
och kritisk genomgång samt sammanställning av ett redan publicerat resultat kan även 
leda till att kunskapsnivån höjs (Vetenskapsrådet, 2011). Min studie kan alltså möjligen ses 
som att den stärker tidigare forskningsresultat inom ämnet.  

Utifrån studiens syfte ville jag i min studie ta reda på förskollärares syn och 
förhållningssätt på exkludering. Som tidigare nämnts, menar Bryman (2011) att en 
kvalitativ undersökning innebär att få ut informanternas egna uppfattningar, synsätt och 
ståndpunkter. För att ta reda på dessa valde jag vad Bryman (2011) kallar för 
semistrukturerade intervjuer, eftersom jag ansåg att det var den lämpligaste metoden till 
att lyfta förskollärarnas egna åsikter och tankar.  

Eftersom det i frågebatteriet fanns frågor som rörde förskollärares förhållningssätt, hade 
förmodligen resultatet kunnat fördjupas om observationer också hade varit en del av 
metoden. Bryman (2011) skriver att strukturerade observationer har en stor fördel vid 
studier av beteenden eftersom de ger en direkt observation av beteendet, istället för att dra 
slutsatser från informanters utsagor. Bryman (2011) menar att det kan finnas risk för att 
informanter inte är helt sanningsenliga eller att de minns fel, alternativt blandar ihop deras 
och andras beteenden. Även om förskollärarna lyfter hur de och arbetslagen arbetar 
betyder det inte att arbetet ser ut så i praktiken, alternativt att det kan ha funnits fler 
perspektiv på hur de arbetar som inte framkom under intervjuerna. En orsak till det kan 
vara för att de själva kanske inte är medvetna om hur de agerar i olika situationer.  

Syftet med intervjuerna var även att informanterna inte skulle få läsa frågorna före 
intervjuerna, för att det skulle bli mer spontana och öppna svar. Men eftersom en 
informant kände sig nervös inför intervjun, valde jag att gå med på att skicka frågorna 
kvällen innan intervjun skulle äga rum. På så sätt fick jag ett konkret exempel på att 
spontana intervjuer kan ge mer. Under intervjun behövde jag knappt ställa frågorna för 
svaren var redan så pass inövade, förmodligen p.g.a. informantens nervositet. När 
eventuella följdfrågor kom, upplevdes det som ett överraskningsmoment och en tids 
betänketid behövdes, trots att svaren inte var särskilt utförliga. Det kändes som en stress 
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för informanten att svara fel. Jag hade dock förklarat att det inte finns några rätta eller 
felaktiga svar på frågorna. Jag valde att utgå från att svaren jag fick var från hens egna 
tankar och erfarenheter, men aktuell intervju var märkbart den kortaste intervjun av de 
fyra. 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultaten visar att det verkar finnas en god förståelse bland de intervjuade förskollärarna 
om vad exkludering i den fria leken är och när det är acceptabelt att exkludera eller inte. 
När det kommer till vilka konsekvenser som kan förekomma av exkludering, finns en hel 
del tidigare forskning som visar vilken negativ påverkan det kan ha på barn som blir 
exkluderade. Gällande informanterna var alla överens om att det påverkar barnet negativt i 
uppväxten men det krävdes följdfrågor för att få fram en åsikt till hur de tror att ett barn 
kan påverkas. Då lyftes det bland annat att de tror att mobbing kan förekomma eller att 
barnet blir ”klassens pajas” under skolåren. Tillvägagångssättet för att inkludera barn i 
gemenskapen var likasinnad hos varje informant. Samma typer av strategier lyfter även 
Palla (2009).  

Resultatet visar att förskollärarna diskuterar och reflekterar med arbetslaget, när de har 
lagt märke till att ett barn ofta blir exkluderat och försöker hitta strategier till att inkludera 
barnet. På så vis arbetar hela arbetslagen med barnets tillfälliga behovsnivå, för att hitta 
strategier till att stötta barnet till att nå nästa nivå i Maslows behovspyramid (Aaste Halse, 
2008). När förskollärarna märker att ett barn har svårt för att ta sig in i lekar brukar de ta 
upp det med vårdnadshavarna under den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. För 
att på så vis involvera vårdnadshavarna om hur läget är, vad de gör för att få med barnet in 
i gemenskapen och kan i vissa fall ta hjälp av vårdnadshavarna för att de ska jobba på 
samma sätt hemifrån. Genom det får barnet stöttning att nå behovsnivån och socialt behov 
i Maslows behovspyramid både när barnet är på förskolan och under övrig tid när barnet 
inte vistas i verksamheten (Aaste Halse, 2008). Det verkar vara de strategierna som 
används för inkludering. Dessa strategier kan stötta barnen att få rätt verktyg eftersom alla 
i barnets närhet strävar efter samma mål.  

Oftast innebär exkludering, enligt informanterna, att ett barn inte får vara med i en viss lek 
och att det sällan, eller rent ut sagt nästan aldrig, handlade om att ett specifikt barn aldrig 
fick vara med i någon lek. Även om det var förekommande att ett specifikt barn i en 
barngrupp ofta blev exkluderat, fanns det ändå kamrater som ibland lekte med barnet. 
Några pedagoger var lite osäkra på om de ansåg att det var exkludering när några barn sa 
ifrån till ett barn att medverka i leken. Utifrån tidigare forskning som till exempel Fanger, 
m.fl. (2012), Strang (2014), Tellgren (2004) och Ackesjö och Persson (2014) exkluderar 
dock barn sina kamrater för att skydda leken och deras kamratrelationer. Utifrån detta 
synsätt handlar exkludering i barns lek mer om att utesluta barn som inte kan följa lekens 
regler och inte utifrån den specifika individen (Ackesjö & Persson, 2014; Fanger, m.fl., 
2012; Strang, 2014; Tellgren, 2004). När det finns barn som oftast blir exkluderade påvisar 
det, enligt min tolkning, att det barnet är i stort behov av stöd, för att utveckla sin sociala 
kompetens och att det blir pedagogers uppgift att utveckla barnets sociala kompetens och 
inte se barnet som någon svårighet. 

Något som väckte min uppmärksamhet var att det var så självklart, i de flesta fall, att det 
oftare är flickor som exkluderar. Det är inget som jag själv har uppmärksammat under 
utbildningens gång, men eftersom både informanter och tidigare forskning av Fangers 
m.fl. (2012), visar på att flickor oftast väljer att exkludera kamrater under ”tysta” 
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förhållanden, kan det vara en orsak till att det lätt går att missa. Att det inte blir lika 
märkbart hur ofta det sker, som när barn till exempel slåss.  

Informanternas tankar om vilka konsekvenser som exkludering kan ge under barnets 
uppväxt, var en svår fråga att få svar på. Alla informanter gav ett tydligt svar på att det är 
en självklarhet att det påverkar barnet under barnets uppväxt, men det var svårt att 
understryka på vilket sätt och hur pass mycket det kan påverka. Någon lyfte att mobbing 
kan vara en konsekvens, en annan tänkte att barnet kan bli ”klassens pajas” för att få 
uppmärksamhet. Att mobbning var en negativ konsekvens av exkludering är inget som jag 
konkret har hittat i tidigare studier. Men å ena sidan kan det mycket väl stämma, med 
tanke på att barn som blir exkluderade, har svårt för det sociala samspelet och hur de ska 
bli en del av en gemenskap. Utifrån det kan det möjligen förekomma att barnet blir utsatt 
för mobbning, eftersom barnet inte får tillträde till någon gemenskap och då hamnar i 
utanförskap. Genom min tolkning handlar mobbning om att en person blir utsatt för att 
personen på något vis är annorlunda och blir då retad, hånad eller utsatt för våld p.g.a. det. 
Medan exkludering är relaterat till att värna om gemenskapen och skydda den från 
eventuella personer som förstör eller skadar gruppen. Å andra sidan, om en person har 
blivit exkluderad under den större delen av sitt liv och är utanför gemenskapen, kan det 
innebära att personen blir utnämnd som udda och som i sin tur kan resultera i en utsatthet 
av mobbing. Att ett barn kan bli ”klassens pajas” kan tolkas utifrån Strangs (2014) 
påpekande, om att en människa som blir utfryst hellre blir snäst åt eller skälld på för att få 
någon form av uppmärksamhet. 

Det fanns en hel del andra konsekvenser av exkludering från tidigare studier. Strang (2014) 
uppmärksammar att personer som drabbas av exkludering påverkas negativt på fyra 
områden. Dessa områden är tillhörighet, självkänsla, kontroll och meningsfullhet. Förutom 
dessa lyftes en hel del negativa konsekvenser som barnet kan få i skolåren, några av dem 
var att barn som blivit exkluderade tidigt i barndomen har visat sig att ogilla skolan mer, 
har en högre frånvaro och sämre studieresultat, vilket både Palermo m.fl. (2007) och 
Jonsdottir (2007) påpekar. Det känns som något viktigt att lyfta fram till alla som arbetar 
inom förskolan, för att ge mer vikt åt arbetet med barn som har svårigheter för det sociala 
samspelet och svårt för att skapa kamratrelationer. Att arbetet med barn i förskolan 
faktiskt har en stor och betydande roll på många plan i barns uppväxt och att förskolans 
arbete verkligen lägger grunden för barnens uppväxt.  

Förhoppningsvis kan kunskapen om konsekvenser av exkludering tillföra att pedagoger 
blir mer uppmärksamma på vad som faktiskt sker under den fria leken. Eftersom min 
studie speglar vad förskollärare upplever, tänker och anser att de gör, är det svårt att ge 
belägg för hur mycket de uppmärksammar exkludering och hur hårt de arbetar med barn 
som blir utfrysta, för att inkludera dem. En tankeställare som jag fick under studiens gång, 
var hur pass viktigt det är att ha kunskap om vilka negativa konsekvenser som kan 
förekomma för barn som inte tillhör gemenskapen och att pedagoger har kunskap och 
klarar av att avgöra när ett barn är utanför gemenskapen. Är som sagt behovet av 
gemenskap i Maslows behovspyramid inte tillfredsställt, i tidig barndom, fastnar barnet på 
den behovsnivån och kan inte nå de högre nivåerna fören det är tillfredsställt (Aaste Halse, 
2008). Följer det otillfredsställda behovet med barnet upp i skolåren, tror jag, att det blir 
en större utmaning att lyckas tillfredsställa behovet. Dels för att behovet har varit 
otillfredsställt under en längre tid men även för att barnet själv inte har verktygen till att 
lyckas. 
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5.3 Slutsats 

Studien visar vikten av pedagogers närvaro i barns lek, för att uppmärksamma när 
exkludering sker. Det framkommer att det är en svår uppgift och att det är en fin 
balansgång kring att avgöra när exkludering är acceptabelt eller inte. Personer som 
drabbas av exkludering påverkas negativt på fyra områden: tillhörighet, självkänsla, 
kontroll och meningsfullhet. Exkludering kan även ha en negativ påverkan på barnets 
attityd till skolan under uppväxten. Det är pedagogers uppgift att se till att alla barn känner 
en tillhörighet, utvecklar social kompetens och att alla barn är en del av gemenskapen. 

5.4 Arbetets relevans för yrket 

Exkludering är något som är vanligt förekommande i förskolan. Det anser informanterna 
som har medverkat i studien samt tidigare forskning och litteratur. Det är något som alla 
som arbetar inom förskolan möts av och som blivande pedagoger kommer mötas av. I min 
studie har jag påvisat konsekvenser av exkludering, dels att barnet har svårigheter att 
hantera det sociala samspelet och att människor som blir exkluderade får en bristande 
självkänsla och meningsfullhet. Dels också hur exkludering från tidig barndom kan 
påverka barnets attityd, närvaro och studieresultat under skolåren. Det tydliggör att de 
negativa konsekvenserna av exkludering kan ha en stor påverkan på barnets liv och 
skolgång. På så vis anser jag att min studie har en stor relevans för yrket eftersom det är en 
stor del av förskolans uppdrag och för barnets välbefinnande, samt mänskliga behov, 
utifrån Maslows behovspyramid (Aaste Halse, 2008). 

5.5 Fortsatt forskning 

Som fortsatt forskning av min studie, skulle jag, observera samspelet mellan barn i yngre 
åldrar, 1–3 år, för att djupare studera barn som blir exkluderade samt barn som väljer att 
leka för sig själva. Jag anser att det kan vara av vikt, att redan i tidig ålder, få möjlighet att 
utveckla en god social kompetens för att minska exkludering, samt att förhindra att barn 
växer upp, utan att få känna en tillhörighet i förskolan. Det skulle även kunna vara 
intressant att studera hur pedagoger bemöter dessa situationer. Under arbetets gång var 
det svårt att hitta genusrelateradforskning bland barn i åldrarna 1–3 år och hur deras 
relationsmönster utspelar sig. Här verkar det alltså finnas utrymme för mer forskning för 
att öka kunskaperna om de allra yngsta barnen. 

Referenser 

Aasted Halse, J. (2008). Humanistisk psykologi: Maslow, Glasser och Frankl. I E. 
Jerlang (Red.), Utvecklingspsykologiska teorier (ss. 272-297). Stockholm: Liber. 

Ackesjö, H., & Persson, S. (2014). Barns erfarenheter av sociala gemenskaper i 
övergångarna till och från förskoleklass. Pedagogisk forskning i Sverige, 19(1): 5-
30.  

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 

Coplan, J. R., Ooi, L. L., Rose-Krasnorb, L., & Nocita, G. (2014). ‘I Want to Play 
Alone’: Assessment and Correlates of Self-Reported Preference for Solitary Play 
in Young Children. Infant and Child Development, 23: 229–238, doi: 
10.1002/icd.1854. 



 23 

Fanger, S. M., Frankel, L. A., & Hazen, N (2012). Peer Exclusion in Preschool 
Children's Play: Naturalistic Observations in a Playground Setting. I Merrill-
Palmer Quarterly: Journal of Developmental Psychology, 58 (2), 224-254. 

Ihrskog, M. (2006). Kompisar och kamrater. Barns och ungas villkor för 
relationsskapande i vardagen. Doktorsavhandling, Växjö: Växjö University 
Press. 

Jonsdottir, F. (2007). Barns kamratrelationer i förskolan: Samhörighet tillhörighet 
vänskap utanförskap. Doktorsavhandling, Malmö högskola, Lärarutbildningen. 

Killen, M., Pisacane, K., Lee-Kim, J., & Ardila-Rey, A. (2001). Fairness or 
Stereotypes? Young Children's Priorities When Evaluating Group Exclusion and 
Inclusion. Developmental Psychology, Vol. 37, No. 5, 587-596. University of 
Maryland. 

Palermo, F., D. Hanish, L., Lynn Martin, C., & Reiser, M. (2007). Preschoolers’ 
academic readiness: What role does the teacher– child relationship play? School 
of Social and Family Dynamics. doi:10.1016/j.ecresq.2007.04.002. 

Palla, L. (2009). En förskola för alla: Tre artiklar om förskola och (special)pedagogik. 
Specialpedagogiska rapporter och notiser från Högskolan Kristianstad, Nr 3. 

Strang, P. (2014). Att höra till: Om ensamhet och gemenskap. Stockholm: Natur & 
Kultur. 

Skolverket. (2010). Skollagen, SFS 2010:800, reviderad 2016:1184. Stockholm: 
Skolverket. 

Skolverket. (2016). Läroplan för förskolan, Lpfö 98, reviderad 2016. Stockholm: 
Skolverket. 

Tellgren, B. (2004). Förskolan som mötesplats: Barns strategier för tillträden och 
uteslutningar i lek och samtal. Licentiatavhandlingar vid Pedagogiska 
institutionen. Örebro Universitet: Örebro.  

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

Bilaga 1 Missivbrev 

Information om en undersökning om pedagogers syn och 
förhållningssätt på barns exkludering i den fria leken.  
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  
 
Hej! 
Jag heter Ida Karlström, jag är en student och jag går min sista termin på 
förskollärarutbildningen på Mälardalens högskola. Jag ska nu skriva mitt 
examensarbete och jag har valt att skriva om exkludering i barns fria lek. Syftet med 
uppsatsen är att ta reda på hur pedagoger uppfattar barns exkludering av andra barn 
i den fria leken och hur pedagoger förhåller sig till det. Jag vill ta reda på vad 
pedagoger anser att exkludering i den fria leken är och vilka konsekvenser de tror kan 
förekomma i den sociala utvecklingen hos barn som blir exkluderade. Samt hur 
pedagoger kan jobba för att inkludera barn i den fria leken. 
 
Jag har fördjupat mig i ämnet genom att läsa forskning och litteratur men jag skulle 
vilja ha hjälp genom intervjuer av verksamma pedagoger som har erfarenhet och 
kunskap om ämnet. Det skulle vara värdefullt för att lyckas med min undersökning. 
Intervjun kommer att ta runt 30 minuter. Det kommer finnas möjlighet att ta del av 
den färdiga uppsatsen om så önskas. Under intervjun kommer jag att spela in 
samtalet enbart för att jag ska kunna återkoppla till vad som sades. Det är enbart jag 
som kommer ha tillgång till det inspelade materialet och när uppsatsen är klar 
kommer det inspelade materialet raderas.  
 
Under min studie kommer jag förhålla mig till Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när 
som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. Som deltagare kommer du att vara helt anonym likaså din 
arbetsplats. Materialet som samlas in till min undersökning kommer enbart att 
användas i forskningssyfte. Undersökningen kommer att presenteras i form av en 
uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 
 
Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig eller 
min handledare för mer information.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
Ida Karlström ikm14001@student.mdh.se 073-xxxxxxx 
 
Bengt Nilsson bno@hig.se  
 
 
 
 
________________   ________________ 
Ort/datum    Underskrift  
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Bilaga 2 Intervjuguide  

1. Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

2. Vad har du för utbildning och när utbildade du dig? 

3. Har du arbetat på andra förskolor? Om ja, hur många då? 

4. Vad anser du att exkludering i den fria leken är? Har du några exempel? 

5. Anser du att det är vanligt förekommande att barn blir exkluderade i lek? 

6. Vad tror du att exkludering i lek oftast beror på? 

7. Vilka typer av strategier brukar ni i arbetslaget diskutera när ni har 
uppmärksammat att ett barn blir exkluderat?  

8. Tror du att barn som ofta blir exkluderade i den fria leken kan påverkas negativt i 
deras sociala utveckling? Varför/Varför inte? 

9. Anser du att ni i arbetslaget vid något eller några tillfällen har misslyckats med att 
inkludera ett barn som vanligtvis är exkluderat under den fria leken? Om ja, kom ni 
fram till hur ni kunde ha agerat annorlunda? 

10. Har arbetslaget vid något eller några tillfällen behövt samverka med 
vårdnadshavarna när deras barn har blivit exkluderat av barngruppen? 

11. Anser du att exkludering i den fria leken oftare drabbar pojkar eller flickor? 

12. Anser du att pojkar eller flickor oftare exkluderar andra barn från deras lek? 

13. Upplever du att barn brukar välja kamrater under den fria leken? Kan du ge några 
exempel? 

14. Hur upplever du att barn gör i situationer när de har blivit uteslutna från leken? 

15. Hur uppfattar du att barnen gör när de inte vill att någon annan ska vara med i 
deras lek? 

16. Anser du att alla barn alltid ska få vara med i en lek? Varför/varför inte? 

17. Hur skulle du stötta ett barn som ofta blir exkluderat i den fria leken? 

18. Är det något du vill tillägga? 

 


