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Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur pedagoger ser på barns lek 
och hur pedagoger arbetar för att förebygga utanförskap i lek.  Ett sociokulturellt 
perspektiv har valts som teoretisk ansats. Studien utgår från åtta 
semistrukturerade intervjuer som analyseras och bearbetas kvalitativt. Resultatet 
visar att pedagoger anser att lek är av stor vikt för barns utveckling och lärande. 
Utanförskap i lek framkommer som resultat av flera olika faktorer; barns 
bristande förmåga att förstå leksignaler, olika hemspråk, kulturella skillnader, 
hudfärg eller att barn har funktionsnedsättning. Slutsatsen av studien är att 
pedagoger är väl medvetna om vikten av lek för barns utveckling och lärande samt 
hur viktig pedagogens förhållningssätt är för att motverka utanförskap bland 
barn i förskolan. 
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1 Inledning 

För många barn innebär förskolan kamrater och gemenskap. Men Folkman och Svedin 
(2003) påpekar att den också kan vara en plats för ensamhet och utanförskap, att det 
finns barn som av olika anledningar hamnar utanför i leken. Enligt läroplanen för 
förskolan (Skolverket, 2016) ska utanförskap förebyggas för att alla barn ska känna sig 
värdefulla och delaktiga. 

Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) betonar förskolan som en mötesplats där alla 
barn ska känna sig trygga med möjlighet till lek, lärande och utveckling. En 
demokratisk värdegrund ska prägla förskolans verksamhet där alla lär sig om allas lika 
värde. Det är framförallt pedagogernas ansvarsområde att se till att detta förankras i 
barngruppen för att skapa en god miljö som bidrar till en upplevelse av trygghet hos 
barnen i förskolan och som bjuder in till lust, gemenskap, relationer och lärande. 
Förskolan ska kännetecknas av att alla känner delaktighet, trygghet, gemenskap och 
solidaritet (Skolverket, 2016). 

Otrygghet, kränkning och utanförskap är inget vi anser att barn ska drabbas av. I en 
perfekt värld är alla barn trygga och delaktiga där alla får ta del av känslan att tillhöra 
en gemenskap. Utifrån egna erfarenheter i samband med våra verksamhetsförlagda 
utbildningar har vi båda dock stött på tillfällen där så inte är fallet. Vi båda har 
dessvärre stött på situationer och sammanhang där utanförskap i leken förekommer i 
varierande utsträckning bland barn i förskolan. Enligt Jonsdottir (2007) är det så 
mycket som vart nionde barn som inte får möjligheten att samspela eller väljs bort av 
andra barn i förskolan. Vidare menar författaren att barns utanförskap kan i lång sikt 
bidra till nedsatt självkänsla och därmed depressioner i framtiden. Knutsdotter 
Olofsson (2003), Jonsdottir (2007) och Lillemyr (2013) belyser alla det sociala utbytet 
som sker i leken av stor betydelse för barnets allsidiga utveckling. Vi anser således att 
det är värdefullt att undersöka hur verksamma pedagoger ser på barns lek och hur 
pedagoger arbetar för att förebygga utanförskap i leken i förskolan. 
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur verksamma pedagoger ser på barns 
lek samt hur pedagoger arbetar för att förebygga utanförskap.  

Frågeställningar 

• Hur ser pedagoger på barns lek? 
 

• Hur arbetar pedagoger för att förebygga utanförskap i lek? 

 

1.2 Begreppsdefinitioner 

Lek: Lek är ett svårfångat begrepp och definieras på olika sätt i olika sammanhang då 
lek kan ha flera olika funktioner. En del beskriver lek som ett psykologiskt fenomen då 
den har en viktig betydelse för barns psykiska och fysiska utveckling (Lillemyr, 2013). 
Kraagh-Müller (2012) beskriver lek som en lustbetonad, frivillig och tillfredsställande 
aktivitet. Knutsdotter Olofsson (2011) beskriver också lek som frivillig men även 
spontan och en icke målinriktad aktivitet. Vidare beskriver författaren leken som ett 
förhållningssätt och en mental inställning till verkligheten där barnen kan bearbeta 
intryck samt uttrycka sina erfarenheter och inre föreställningar av verkligheten. Det 
som sägs, görs och tänks i leken ska dock inte tolkas bokstavligt, menar Knutsdotter 
Olofsson (2011). Barns upplevelser och erfarenheter av verkligheten skapar innehållet 
i leken dock återges de sällan som de är utan omvandlas efter barnens fantasi och 
intentioner. Vi definierar leken som ett sätt för barnen att uttrycka sig, ett sätt att 
bearbeta sina erfarenheter, sin verklighet och känslor men även ett sätt att upptäcka, 
vara kreativ, lära sig och utvecklas. Vi anser att leken är ett naturligt sätt för barnen att 
kommunicera med varandra, samspela och etablera relationer. 
 
Utanförskap: Jonsdottir (2007) beskriver sin definition av utanförskap i sin 
avhandling “Om ett barn blir valt men själv inte väljer någon kamrat kallar jag det för 
”utanförskap” i gruppen.” (Jonsdottir, 2007. S. 112). Medan Gustafsson (2010) 
beskriver utanförskap som en motsats till samhörighet. Författaren menar att 
utanförskap är när en grupp av individer eller enskilda individer har svårt eller inte 
tillåts vara med i en gemenskap. Stigendal (2004) framhåller att det finns två olika 
typer av utanförskap. Den ena typen av utanförskap beskriver Stigendal (2004) likt 
Gustafsson (2010) i termer av att en grupp individer eller en enskild individ befinner 
sig utanför ett sammanhang av sociala relationer. Medan den andra typen av 
utanförskap beskrivs som ett självvalt utanförskap, där barn av egen vilja väljer att inte 
vara med i gemenskapen av olika anledningar (Stigendal, 2004). Vi går i linje med 
ovanstående författares definitioner av utanförskap där ett eller flera barn medvetet 
exkluderas av andra barn från sociala relationer och gemenskap, att dessa barn inte 
tillåts behålla en känsla av att höra samman. Vi anser även likt Stigendal (2004) att 
utanförskap kan vara något som ett eller flera barn själva väljer att hamna i av olika 
anledningar. 
 
Pedagog: Vi har valt att använda oss av begreppet pedagog som ett samlingsbegrepp 
för både förskollärare och barnskötare i föreliggande studie. Detta då dessa är de 
dominerande yrkesrollerna inom förskolan. 
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1.3 Disposition 

Vi har delat upp arbetet i fem kapitel. Kapitel två redogör för valet av den teoretiska 
ansatsen samt tidigare forskning relevant för föreliggande studies syfte. I kapitel tre 
beskriver vi den metod vi valt att använda oss av för insamlande av empiri till studien 
samt hur insamlandet gick till. Vi redogör även för de etiska överväganden vi förhållit 
oss till under vår studie, hur vi har bearbetat empirin för att framföra ett resultat samt 
en presentation om studiens tillförlitlighet. I kapitel fyra framför vi ett resultat utifrån 
den empiri vi samlat in. Avslutningsvis i kapitel fem för vi en avslutande analys och 
diskussion kring arbetet och resultatet. En slutsats presenteras, studiens relevans för 
den framtida yrkesrollen samt förslag till fortsatt forskning.  
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2 Bakgrund 

I detta kapitel har vi för avsikt att beskriva den teoretiska ansatsen föreliggande studie 
bygger på samt presentera tidigare forskning som är av betydelse för studien. 

2.1 Teoretiskt perspektiv  

Vi har i föreliggande studie valt att utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv, där 
människor anses utvecklas och lära i samspel med varandra och i relation till sin 
omgivning (Lillemyr, 2013). 

2.1.1 Vygotskijs sociokulturella perspektiv 

Den ryske psykologen Lev Vygotskij (1896-1934) anses som grundaren för det vi idag 
kallar för sociokulturell teori. Det centrala inom Vygotskijs teori är att barn utvecklas 
och lär i det sociala samspelet. Därmed ses lärandet inom det sociokulturella 
perspektivet som en social praktik. Han menade att alla barnets förmågor; det 
intellektuella, sociala, emotionella och existentiella, grundar sig i sociala relationer. 
För att redogöra för hur barn lär sig i samspel med andra använder Vygotskij begreppet 
proximala utvecklingszonen, vilket enligt Säljö (2011) är ett av Vygotskijs mest kända 
begrepp. Proximala utvecklingszonen hänvisar till att det finns två nivåer av utveckling 
hos barnet. Den första nivån är vad barnet förmå att klara av självständigt, det vill säga 
där barnet befinner sig nu i sin utvecklingsprocess. Den andra nivån av utveckling 
handlar om det barnet klarar av att göra tillsammans med en vuxen eller en kamrat 
som är mer kunnig inom ett område. Skillnaden mellan den aktuella nivån där barnet 
klarar av att göra något på egen hand och den andra nivån är vad Vygotskij kallade för 
den proximala utvecklingszonen. Han menade att barn lär mer och bättre i det sociala 
samspelet med mer kunniga kamrater eller vuxna. I samspelet konstrueras kunskap 
och barnet får en ny eller ökad förståelse vilket gör att det barnet klarar av att göra i 
samarbete med en mer kunnig kamrat eller vuxen, kommer barnet i framtiden kunna 
lösa självständigt (Säljö, 2011; Williams, 2006). 

Lek och fantasi enligt Vygotskij 

Fantasi påpekar Lillemyr (2013) anses enligt Vygotskij vara av stor vikt, både för leken 
likaväl som medel för att göra verkligheten mer begriplig. Upplevelser anses som 
grundläggande då de upplevelsemässiga delarna av barns erfarenheter fördjupar 
verkligheten. Det är dessa upplevelser som väcker ett barns nyfikenhet och fantasi, 
vilket är en viktig grund för leken. Vygotskij (1995) påpekar emellertid att barns lek 
inte är så enkel som att återskapa det upplevda, han skriver; ”Barnets lek är inte en 
enkel hågkomst av det upplevda, utan en kreativ bearbetning av upplevda intryck, ett 
sätt att kombinera dem och därav skapa en ny verklighet, som motsvarar barnets egna 
behov och intressen” (s. 15).  
 
Lillemyr (2013) skriver att enligt Vygotskij är leken barns kreativa sätt att bearbeta sina 
föreställningar och upplevelser. Leken fungerar som ett verktyg för att få sina behov 
och motiv tillfredsställda, han beskriver leken som ett uttryck för barns ouppfyllda 
önskningar. Vygotskij (1995) påpekar dock att behov och önskningar inte själva kan 
skapa något, att de fungerar som drivkraft och stimuli. Han menar på att behov och 
önskningar sätter igång fantasiprocessen som i sin tur kommer till uttryck i barns lek. 
Jensen (2013) skriver att önskningarna enligt Vygotskij inte behöver uppfyllas på en 
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gång, att de är något barnet kan bära med sig och fungera som en inspirationskälla i 
barns lek. Fantasi enligt Vygotskij (1995) bygger på verkliga erfarenheter, det är inget 
som kan skapas från tomma intet. Han hävdar således att fantasi utan verklighet inte 
existerar.  
 
Leken är en påhittad situation i vilket barnen själva tar kontroll och kännetecknas 
främst av glädje men också regler. Vygotskij anser att regler är en del av alla lekar och 
något som barnen själva förhandlar fram sinsemellan. Reglerna grundar i sig i barns 
föreställningar av hur verkligheten ser ut och ligger till grund för hur en viss lek ska 
lekas, hur man ska uttrycka sig i leken, vilka roller leken kräver och hur leken ska 
fortlöpa (Öhman, 2011)  

Vygotskij betonar leken som extra viktig för barns utveckling och lärande då han menar 
på att barnet i leken skapar sin egen proximala utvecklingszon. Han menar att barnet 
hela tiden i leken är ”ett huvud högre än sig själv” (Lillemyr, 2013, s.119) och således 
anser att leken är barnets egenskapade potentiella utvecklingszon. I leken utvidgar 
barn sitt kunnande och skapar sitt eget stöd vilket förmår barnet att i leken delta i 
aktiviteter eller göra saker som i andra sammanhang inte skulle vara möjliga (Lillemyr, 
2013; Öhman 2011). Under förskoleålder har barn enligt Vygotskij ett grundläggande 
behov av att leka för att utvecklas (Jensen, 2013). Barn utvecklas enligt Vygotskij i de 
sociala sammanhang och samspel de deltar i, där lek tillsammans med andra barn är 
ett exempel. Leken anses således vara kraftig källa för barns utveckling och lärande 
(Lillemyr, 2013).  

2.2 Den viktiga leken 

Leken har inte alltid bedömts som ett viktigt område inom pedagogiken. På senare tid 
påpekar dock Lillemyr (2013) att detta har förändrats och betonar leken som det mest 
centrala ämnesområdet inom förskolepedagogiken. Enligt läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 2016) ska förskolans verksamhet präglas av ett medvetet bruk av leken i 
syfte att främja barns utveckling och lärande. 
 
Lillemyr (2013) belyser lekens betydelse för barns utveckling och lärande. Författaren 
menar att de flesta barn spenderar en stor del av sin tid åt att leka vilket gör att leken 
är en central del av barns liv. Både Lillemyr (2013) och Knutsdotter Olofsson (2003) 
menar att leken är särskilt viktig då den har en stor påverkan på barns utveckling och 
socialisation och således ett viktigt område för barns lärande. Alla sidor av barns 
utveckling kan stimuleras genom leken. Språk, social kompetens och social 
bemästrande är några exempel på områden som barn, genom leken, kan utveckla vilket 
även är bra exempel på att socialisation och personlighetsutveckling faktiskt 
överlappar varandra i barns lek. Den sociala och kommunikativa kompetensen som 
utvecklas hos barnet genom leken blir även en stor tillgång för barnen när de växer in 
i det framtida samhället (Lillemyr, 2013; Knutsdotter Olofsson, 2003).  
 
Burriss och Tsao (2002) visar i sin forskning att barns kreativitet och förmåga att lösa 
problem utvecklas genom lek då leken ofta ger barn möjligheten att utforska nya 
leksaker, att använda fantasin, tänka på nytt och samspela med andra barn. Vidare 
menar författarna att leken skapar en bra grund för barnen att förstå och utveckla sina 
språkkunskaper. Författarna lyfter fram rolleken som ett exempel på hur barn genom 
leken får möjligheter till att utveckla nya kunskaper och erfarenheter. Här lär de sig att 
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använda sin fantasi utifrån egna erfarenheter, de utvecklar sin kognitiva förmåga, 
använder ett symboliskt tänkande och ser utanför verkligheten (Burriss & Tsao, 2002). 
 
Enligt Lillemyr (2013) är det framförallt genom leken barnen kan skapa goda 
kamratrelationer. Detta gör att leken även blir lustbetonad och motiverande för barnet. 
Genom de vänskapsrelationer som skapas i leken ger de barnen en upplevelse av en 
social motivation. Lillemyr (2013) menar att orsaken till detta kan vara att leken ofta 
är centralt i en grupp. 

2.2.1 Läroplan för förskolan 

Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) betonar vikten av barns lek och uttrycker att 
barn i leken söker och erövrar kunskap. Leken betonas som ett lustfyllt lärande där 
barns förmåga till fantasi, inlevelse, kommunikation, socialt samspel och 
problemlösning stimuleras. Verksamheten ska präglas av ett medvetet bruk av leken i 
syfte av att främja barns utveckling och lärande, där förskolan ska sträva efter att varje 
barn har möjlighet att utveckla sin förmåga att leka. Vidare betonas vikten av att 
motverka utanförskap i förskolan där samtliga barn ska få uppleva att de är en tillgång 
i gruppen samt att de ges goda förutsättningar för att skapa varaktiga relationer 
(Skolverket, 2016).  

I läroplanen (Skolverket, 2016) framkommer det att förskolans pedagogiska 
verksamhet ska grundas i samhällets demokratiska värden där konkreta upplevelser är 
barns främsta sätt att tillägna sig etiska värden och normer. Vidare betonar läroplanen 
(Skolverket 2016) att; ”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” (s. 4). Det är således av stor vikt att leva och praktisera 
de värderingar våra styrdokument förmedlar för att på så sätt agera god förebild för 
barnen. 

2.2.2 Barnkonventionen – Barns rätt till lek 

Öhman (2011) påpekar att det finns fyra grundläggande principer i barnkonventionen 
som på olika vis har betydelse för barns rätt till lek. Dessa presenteras i artikel 2, artikel 
3, artikel 6 och artikel 12.  
 
Artikel 2 framför alla barns lika värde och rätten till att skyddas mot diskriminering 
(UNICEF Sverige, 2009). Öhman (2011) poängterar att utanförskap och begränsade 
möjligheter till lek kan klassas som diskriminering. Fortsättningsvis skriver författaren 
att barns rätt att få leka, att skapa en lekvärld och att bjuda in andra i denna lekvärld 
likaväl som att bjudas in i andras lekvärldar är vad innehållet i artikel 2 i relation till 
lek innebär (Öhman, 2011). 
 
Artikel 3 framför att barnets bästa ska ligga till grund för alla beslut och åtgärder 
gällande barnet (UNICEF Sverige, 2009). Öhman (2011) skriver att 
barnkonsekvensanalyser är ett sätt att kontrollera och granska planering och 
genomförande av verksamheten för att se till barnets bästa. Kartläggning av hur leken 
i dagsläget ser ut, lekklimatet, beskrivning av lekmiljön och en analys av dessa är vad 
en barnkonsekvensanalys i relation till leken skulle innebära. Denna analys utgör ett 
underlag för de åtgärder som bör deponeras för att förbättra barns möjlighet till lek, 
lekens miljö och klimat (Öhman, 2011).  
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Artikel 6 framför barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling (UNICEF Sverige, 
2009). Öhman (2011) påpekar att detta gäller alla olika aspekter av barnets utveckling, 
“fysisk, psykisk, andlig, moralisk, psykologisk och social” (S. 30). Öhman (2011) likt 
Lillemyr (2013) och Knutsdotter Olofsson (2003) betonar vikten av lek för barns rika 
och allsidiga utveckling. Barns psykologiska välbefinnande och fysiska hälsa är starkt 
beroende av varandra, enligt Öhman (2011), som menar att hälsa handlar om så 
mycket mer än att vara fri från sjukdomar. En trygg och hälsosam miljö medför rika 
möjligheter till lek. Fortsättningsvis framhåller författaren leken som hälsofrämjande 
då den hjälper barn att slappna av, minskar stress och spänningstillstånd (Öhman, 
2011). “Många lekteorier hävdar att lek både är hälsa, främjar hälsa och bevarar hälsa” 
(Öhman, 2011, s.30)   
 
Artikel 12 framför barnets rätt till att uttrycka sina egna åsikter i alla frågor som rör 
barnet (UNICEF Sverige, 2009). Öhman (2011) poängterar att denna artikel brukar 
kallas för demokratiartikeln och stärker barn som aktiva samhällsmedborgare. Den 
stärker barnets rätt till att bli lyssnade på lika väl som sedda som egna individer med 
rätt att påverka sin vardag. Detta påpekar Öhman (2011) öppnar för frågor gällande 
barns egna behov och förutsättningar likaväl som vad barn ger uttryck att de är 
intresserade av, vad de vill utforska och undersöka i sina lekar samt hur förskolan 
främjar en atmosfär på förskolan som präglas av ett socialt klimat och barns 
delaktighet (Öhman, 2011).  

2.3 Utanförskap 

Knutsdotter Olofsson (2003) påpekar att det inom varje barngrupp finns något barn 
som inte kan eller har svårt att leka tillsammans med andra, att barnet inte förstår vad 
de andra gör. Hon beskriver att dessa barn antingen står utanför och iakttar leken eller 
förstör den pågående leken för de andra. Öhman (2011) menar att det inom varje 
barngrupp finns barn som har svårt med det sociala samspelet, att knyta an och skapa 
kamratrelationer.  
 
Jonsdottir (2007) studie belyser utanförskap i kamratgruppen inom förskolans 
kontext, “Om ett barn blir valt men själv inte väljer någon kamrat kallar jag det för 
”utanförskap” i gruppen.” (Jonsdottir, 2007. S. 112). Studien påvisar att majoriteten av 
barn känner samhörighet och tillhörighet i gruppen, men att det även finns 
motsättningar i de bästa av världar. Vart nionde barn upplever sig som utanför i 
förskolan och inte väljs som en kamrat av andra kamrater. Jonsdottir (2007) skriver 
att det kan tolkas som om att de inte ges tillhörighet och på så sätt exkluderas från 
gemenskapen. 

2.3.1 Orsaker till utanförskap 

Orsaken till utanförskap och att en del barn inte leker är många men Knutsdotter 
Olofsson (2003) menar att en av orsakerna är att barnet inte känner sig tryggt. Leken 
kräver trygghet. Genom trygghet kan barnet ge sig hän i vilken lek som helst utan 
problem. Känner emellertid barnet sig otrygg och rädd måste barnet alltid vara vaksam 
vilket gör att barnet inte vågar lämna verkligheten och ge sig in i lekens värld. Känslan 
av otrygghet hos barn leder till koncentrationssvårigheter, barnen tappar ofta 
handlingen i leken, blir lätt oroliga och störda. Ofta kan denna oro spridas till andra 
barn. 
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En annan orsak till att barn inte leker kan vara att barnets familjeliv är kaotiskt där 
sociala och äktenskapsproblem i hemmet tar över. Barnet får inte den uppmärksamhet 
och tid den behöver av de vuxna. Detta gör att barnet inte får möjlighet till lekens 
verktyg och därmed är det många gånger oförmåga som blir orsaken till att barn inte 
leker (Knutsdotter Olofsson, 2003).  
 
Knutsdotter Olofsson (2003) betonar vikten av att förstå leksignaler då dessa avgör 
vad som är på låtsas och vad som är verkligt, de hjälper oss att förstå om det som 
händer är på lek. Lika viktigt som det är att barnet förstår leksignaler är det minst lika 
viktigt att barnet kan kommunicera leksignaler. Vidare påpekar författaren att det är 
den vuxne som lär barnet vad lek är och hur man leker, att det är i den tidiga 
kommunikationen mellan den vuxne och barnet som först introducerar in barnet i 
lekens värld. Mimik, skratt, kroppsspråk och olika röstlägen är olika leksignaler som 
indikerar att det är lek som pågår. Oförmåga att tolka leksignaler framkommer som en 
orsak till utanförskap, där Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver att barn på olika sätt 
avbryter eller förstör leken då barnet inte förmår att förstå leksignalerna. Hon menar 
att dessa barn har svårt att skilja på vad som är lek och vad som är verklighet. Detta 
stärks även av forskning som visar att hur barnet leker och vilket beteende barnet har 
i samspel med andra under leksituationer kan avgöra huruvida barnet blir socialt 
accepterad bland andra barn eller inte. Barn som inte har förmågan att följa lekens 
regler och som tillämpar ett beteende som stör lekens harmoni förknippas med låg 
acceptans bland kamrater. Därmed hamnar dessa barn ofta utanför istället (Coelho, 
Torres, Fernandes & Santos, 2017).  
 
För att barn ska kunna leka ställs flera krav på barnet. Förmågan att kunna samsas och 
dela med sig, urskilja när något är på låtsas och när något är på riktigt samt vara 
överens om vad och hur leken ska gå till. För att leken ska fortgå och harmonin 
bibehållas förutsätts således att barn behärskar de sociala lekreglerna; samförstånd, 
ömsesidighet och turtagande.  
 

Samförstånd innebär att samtliga är överens om att de leker och vad de leker.  
 

Ömsesidighet innebär att alla är på jämställd nivå, att det sker ett ömsesidigt 
samspel där man anpassar sig efter varandra. 

 
Turtagning innebär att vem som bestämmer, hittar på eller tar initiativ varierar, 
ibland är det du, ibland är det jag. Det handlar om att barnet har en förståelse 
för att hen inte alltid kunna stå i centrum. (Knutsdotter Olofsson, 2003, s. 25–
26. Vår sammanfattning) 

 
I den tidiga leken med vuxna läggs grunderna för dessa som sedan vidareutvecklas i 
lek tillsammans med kamraterna. Att ett barn inte behärskar dessa regler är en orsak 
till att vissa barn sällan leker med sina kamrater. Oförmågan att förhålla sig till dessa 
resulterar att leken kollapsar, vilket i sin tur riskerar att barn som inte förhåller sig till 
dessa lekregler istället hamnar utanför leken (Knutsdotter Olofsson, 2003; Folkman & 
Svedin, 2003). Folkman & Svedin (2003) menar på att grunden för barns sociala 
kompetens, att kunna umgås med andra, grundläggs i dessa tre sociala lekregler. 
 
Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver barn som på olika sätt ger uttryck för bristande 
förmåga att förstå de leksignaler som nämnts och förståelse för de sociala lekreglerna 
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och hur de agerar. Hon kallar dessa barn för; Stormaren, Den försiktige, Förstöraren, 
Führern och Den undfallande. 
  

Stormaren har svårt att komma till ro i leken. Barnet far istället omkring och 
vållar oro och oreda. 
  
Den försiktige står utanför leken och iakttar, han har svårt att lämna 
verkligheten för att gå in i lekvärlden. 
  
Förstöraren beskrivs av Knutsdotter Olofsson (2003) som att barnet ”har ont i 
själen och blir ibland svart i sinnet” (s. 117). Fartfyllda leker med eldsprutande 
drakar, monster och strider mellan de onda och de goda behövs för att barnet 
ska få möjlighet att agera ut sina känslor. 
  
Führern är den som utövar makt i leken och vill vara den som bestämmer. Så 
länge de andra barnen inte utmanar Führerns makt kan leken fortgå. 
 
Den undfallande vågar inte ta initiativ till att hitta på eller våga bestämma. 
Barnet är inte särskilt eftertraktat av sina kamrater och får roller i leken med låg 
status. (Knutsdotter Olofsson, 2003, s. 117. Vår sammanfattning) 
 

Dessa olika ageranden menar Knutsdotter Olofsson (2003) på olika sätt kan leda till 
uteslutning och utanförskap.  

Exkluderingstrategier 

Fanger, Frankel och Hazen (2012) har genomfört en studie i avsikt av att undersöka 
exkludering i barns lek. Fyra typer av uteslutningsmetoder identifierades som barn 
använde sig utav för att utesluta ett annat barn från leken; mild exkludering, omild 
exkludering, ignorerad exkludering och planerad exkludering. 
  

Mild exkludering hänvisar till när ursäkten för att inte få tillträde till leken är 
nertonad, att en finare förklaring till uteslutningen används; ”Det är för många 
barn här inne just nu, du kanske kan vara med och leka senare?”. 
  
Omild exkludering hänvisar till när en orsak till uteslutningen inte ges, 
förmedlandet är väldigt rakt på sak; ”Nej! Du är inte min kompis”. 

 
Ignorerad exkludering hänvisar till när ingen gav respons till kamratens försök 
att ta sig in i leken. 

 
Planerad exkludering hänvisar till när barn talar om och medvetet planerar att 
utesluta ett annat barn från en framtida lek; ”Vi låter inte henne vara med att 
leka, eller hur?” (Fanger, Frankel & Hazen 2012, s. 233–235. Vår 
sammanfattning) 

 
Utifrån studien skriver författarna att barnen var skickliga på att använda diskreta 
metoder för att exkludera sina kamrater. Slutsatsen med studien påvisade att 
utanförskap i barns lek är vanligt där den huvudsakliga anledningen till att exkludering 
skedde berodde på att barnen ville skydda något, en gemenskap, det interaktiva 
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utrymmet eller framgången i en pågående lek snarare än att vara elak (Fanger, Frankel 
& Hazen 2012). 

2.4 Konsekvenser av att inte leka 

Knutsdotter Olofsson (2003) lyfter fram konsekvenser som kan uppstå hos barn som 
inte leker. Genom lek får barn möjligheten att bearbeta känslor och upplevelser, 
uttrycka sig, vrida på verkligheten och använda sin fantasi. För de barn som inte leker 
kan följderna innebära känslomässig omogenhet och omedvetenhet och därmed kan 
även de egna känslorna blir obegripliga för dem. I lekvärlden får barn möjligheten att 
spela upp sina fantasier och upplevelser för att kunna få grepp om dem men om barn 
inte leker kan svårigheter med att skilja mellan fantasi och verklighet uppstå vilket kan 
bidra till förödande konsekvenser för barnet i framtiden.  
 
Knutsdotter Olofsson (2003) menar att barn kan få en bristande föreställningsförmåga 
vid saknad av lek vilket kan leda till svårigheter för barnet att minnas bland annat vad 
de har varit med om. Detta menar författaren kan bidra till konsekvenser för barnets 
skolgång där läsning kan upplevas som ansträngande samt att information och 
kunskap som förmedlas i skolan inte fastnar hos barnet.  Genom leken kan barnet 
skapa ett rikt språk med ett stort ordförråd. För de barn som inte leker försämras 
förmågan att berätta, skriva en historia eller en uppsats då de inte är vana vid att 
beskriva sina upplevelser i ord, som man annars gör i leken. Skolgången kan därmed 
upplevas som jobbig för barnet. 

Öhman (2011) påpekar att barn som inte kan leka ofta lider av dålig självkänsla. De 
leksignaler och sociala lekregler som vi nämnt ovan är grundstenar för att kunna leka. 
Att inte kunna tolka leksignaler andra barn ger uttryck för, att själv inte kunna ge 
uttryck för leksignaler på ett tydligt sätt, att inte bli inbjuden till andras leker och att 
själv inte förmå att starta upp en lek menar författaren orsakar att barnet tappar 
förtroende och tro på sin egen förmåga. Detta i sin tur leder till en sämre självbild. För 
att dölja detta kan barnet dra sig undan sociala samspel eller till och med ge utfall för 
aggressivitet och dominans (Öhman, 2011). 

2.5 Pedagogens betydelse och ansvar 

Knutsdotter Olofsson (2003) betonar vikten av att leken tillsammans med en vuxen är 
en av förskolans mest meningsfulla aktiviteter. Enligt Pramling Samuelsson och 
Asplund Carlsson (2003) är barns erfarenheter det centrala i leken, att det är i leken 
som barnen visar vad de vet och vad de har varit med om. Pedagogen har ett ansvar i 
att finnas där för att stötta barnen i deras sätt att vara och reflektera i leken. 
Fortsättningsvis menar författarna att det är pedagogens ansvar att se till att alla barn 
får möjligheten att leka i förskolan, att erbjuda en rik miljö som främjar lek. Trygghet, 
ostördhet och att veta hur man leker är viktiga faktorer för att barnen ska kunna leka 
och det ligger i pedagogens ansvar att erbjuda barnen de förutsättningar och verktyg 
som krävs för att detta ska bli möjligt (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 
2003).  

2.5.1 Trygghet 

Genom att en vuxen deltar i barns lek skapas det en trygghet för barnen där pedagogen 
kan stödja och utveckla barns lek och processerna inom den. Knutsdotter Olofsson 
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(2003) påpekar att om barn leker, hur barn leker och vad barn leker är pedagogens 
ansvar där trygghet i barngruppen är en förutsättning för att barnet vågar ge sig in i 
leken. 

Stanton-Chapman (2015) skriver att en atmosfär i verksamheten som präglas av lek, 
lustfylldhet och sociala samspel kräver varma, förstående och engagerade pedagoger.  
Pedagogens närvaro beskrivs ha stor betydelse för att stödja barns lek och sociala 
samspel inom barngruppen. När barn har etablerat och byggt upp en trygghet till 
pedagogen som resulterar i att barnet känner tillit till pedagogen utvecklas på så sätt 
en trygg relation mellan barnet och pedagogen som skapar en grund till att kunna leka. 
Öhman (2011) skriver att många barn som inte leker i förskolan saknar goda 
samspelserfarenheter och således inte funnit den glädje och de möjligheter relationer 
bidrar till. För att hjälpa de här barnen till att leka måste pedagogen börja med att 
etablera en trygg relation, vilket tar sin början genom att pedagogen visar förståelse för 
barnets situation genom att vara både känslomässigt närvarande och känslomässigt 
läskunnig. När pedagogen möter barnet med dessa förutsättningar skapas ett rum där 
barnet med tiden känner tillit till pedagogen, menar Öhman (2011). Vidare betonar 
Stanton-Chapman (2015) att barn som upplever pedagogen som ett tryggt stöd i lek 
och sociala interaktioner är mer benägna att delta i lekaktiviteter med kamrater. Detta 
då den obekanta lekvärlden med en pedagogs hjälp blir begriplig och bekväm (Stanton-
Chapman, 2015). Resultaten av Acar, Hong och Wus (2017) studie betonar också 
betydelsen av en vuxens närvaro för barns ömsesidiga interaktioner i leken. Närvaron 
av en vuxen ökar tryggheten hos barnen, hjälper barn att hantera och lösa eventuella 
konflikter samt främjar och stödjer positiva kamratrelationer bland barnen. Dock 
menar författarna att en vuxens närvaro inte alltid är positivt. Det kan i vissa fall 
upplevas som påträngande för barnen där pedagogens medverkan i leken omedvetet 
kan störa lekens harmoni eller avbryta det barnen har påbörjat.  

2.5.2 Lekens verktyg 

Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver en del barn som ”kedjade vid verkligheten” 
(S.84). De har svårt att se förbi det som är här och nu och ta sig in i lekens värld. Dessa 
barn förstår till exempel inte att sopkvasten mellan benen är en häst eller att kudden 
är en ratt. Författaren menar att det inte är alla barn som vet när det är på låtsas, att 
barnet saknar verktygen för att förstå leksignaler. Här är det viktigt att pedagogen är 
med i leken och ger barnen verktygen som krävas, att lära barnet hur man leker och 
hur man är en god lekkamrat. Det handlar om tydlig kommunikation om vad som är 
på låtsas och vad som är på riktigt, att tala om när lekreglerna bryts och lekens harmoni 
störs (Knutsdotter Olofsson, 2003) 
 
Stanton-Chapman (2015) studie beskriver bland annat hur pedagoger på olika sätt 
kommunicerar med barnen för att ge dem verktyg i leken, författaren benämner det 
som teacher talk. Resultatet visar att det finns fem olika kommunikativa strategier som 
är inkluderade i teacher talk; Recasting, repeating, expanding, questioning och 
prompting. 

Recasting innebär att pedagogen omvandlar ett barns ord till ett mer passande ord för 
sammanhanget. Detta för att kamraten på så sätt ska få en bättre förståelse och kunna 
följa den sociala interaktionen för att leken ska kunna fortsätta.  
 
Repeating innebär att pedagogen upprepar det barnet just har sagt. Denna teknik kan 
till exempel användas där språksvårigheter är en faktor och kamrater inte förstår ett 
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barns påstående, begäran eller fråga. När pedagogen upprepar det barnet just har sagt 
kan kamraterna lättare förstå vad det är barnet har för avsikt att förmedla och på så 
sätt eventuellt förhindra att barnet utesluts från leken.  
 
Expanding innebär att pedagogen omformulerar ett barns korta eller ofullständiga 
uttalande till en fullständig mening. Pedagoger tillför vanligen verb eller adjektiv där 
syftet är att utöka ett barns yttrande för att lekkamraten ska begripa vad det är barnet 
vill förmedla för att leken på så sätt ska kunna fortlöpa.   
 
Questioning innebär att pedagogen och barnen ingår i en fram-och-tillbaka-
interaktion. Denna metod används bland annat för att hjälpa barnen att sätta igång en 
lek men även som metod för att ge barnen förståelse för deras roll i en lek. Exempelvis 
om barnen går till en del av förskolans miljö där en affär för tillfället är uppbyggd kan 
pedagogen fråga vem som vill va kassör, vem som vill vara kund, vem som vill vara 
affärsarbetare samt ställa frågor om vad de olika rollerna har för innebörd.  
 
Prompting innebär att pedagogen tillgodoser barnet med en stickreplik eller ett 
slutord. Denna form anses som ytterst viktig för barns sociala kompetensutveckling 
och kan användas för att hjälpa barnen att få tillgång till en lek samt som metod för att 
uppmärksamma ett barn för något annat barn eller barngruppen. Exempelvis; ”Lisa 
pratar med dig” eller ”dem leker café”. (Stanton-Chapman, 2015, s. 103–105. Vår 
sammanfattning) 

 
Samtliga teacher talk strategier fungerar som inkluderingsmetoder där slutresultatet 
påvisar en ökad sociala kompetensutveckling hos alla barn, även barn med 
funktionshinder eller annan riskzon (Stanton-Chapman, 2015). 

2.5.3 Förebild 

I pedagogens yrkesroll ingår det att leva och praktisera de demokratiska värderingar 
våra styrdokument förmedlar för att på så sätt agera god förebild för barnen. 
Pedagogen har enligt Jonsdottir (2007) ett viktigt ansvar att bemöta alla barn och 
vuxna med respekt, att vara öppen och lyhörd för allas tankar för att på så vis vara en 
god förebild för barngruppen och motarbeta utanförskap. Vidare betonar Jonsdottir 
(2007) vikten av pedagogens ansvar av att vara en förebild i barns lek genom att skapa 
en förståelse för sociala regler och förväntningar hos barnen och samtidigt ge 
möjligheten till barnen att skapa deras egna regler. Genom barnens möjlighet till 
delaktighet i regelskapandet kan de visa andra barn vilka förväntningar de har och 
samtidigt förstår de själva vad som krävs av dem och på så sätt kan exkludering 
undvikas.  
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3 Metod 

I detta kapitel kommer vi att presentera den metod vi valt för att samla empiri till vår 
studie och hur vi gick tillväga för att samla in den. Hur vi har gått tillväga för att 
analysera vår empiri presenteras, likaväl som studiens tillförlitlighet. Vi kommer även 
redogöra för urvalet av respondenter i studien och presentera de etiska överväganden 
vi utgått från. 

3.1 Kvalitativa intervjuer 

Vi har i föreliggande studie använt oss av en kvalitativ forskningsmetod där Stukát 
(2011) påpekar att innehållet har större fokus än antalet, till skillnad från en kvantitativ 
metod. Intervjuer är enligt Bryman (2011) den vanligaste kvalitativa 
forskningsmetoden. Vi har i studien således valt att samla in data med hjälp av 
kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman (2011) är denna metod flexibel 
och möjlig att anpassa utifrån respondentens uppfattningar och synsätt, vilket är 
relevant i förhållande till föreliggande studies syfte. Denna insamlingsmetod valdes då 
vi med denna studie önskar få fram information och en djupare inblick i verksamma 
pedagogers perspektiv, erfarenheter, tankar och syn kring det aktuella ämnesområdet. 
En semistrukturerad intervju där följdfrågor är aktuella påpekar Stukát (2011) ger 
möjlighet för intervjuaren att få mer utvecklade och fördjupade svar. Därmed finner vi 
det viktigt att i samband med denna studie få möjligheten att genomföra intervjuer 
med öppna frågor och som kan anpassas efter respondenternas svar. Frågorna i en 
semistrukturerad intervju är enligt Stukát (2011) inte bundna till den ordningen de står 
i intervjuguiden utan kan anpassas utifrån intervjuns riktning. Han beskriver metoden 
som anpassningsbar och följsam.  

3.2 Urval 

Urvalet av respondenter har bestämts utifrån ett bekvämlighetsurval på grund av 
arbetets tidsbegränsning. Bryman (2011) skriver att detta innebär att man använder 
sig av personer som här och nu finns tillgängliga. Ett bifogat missivbrev med 
intervjuguide och en intervjuförfrågan mailades eller gavs personligen till åtta 
pedagoger och av dessa valde sju att delta i föreliggande studie. Den åttonde pedagogen 
förfrågades efter att tidigare förfrågad pedagog kände att tiden för att medverka inte 
passade för tillfället då det var mycket som pågick där och då. Urvalet består således 
av åtta pedagoger, samtliga kvinnor, både förskollärare och barnskötare. Pedagogerna 
arbetar på tre olika förskolor inom tre olika kommuner med varierande erfarenhet. 
Samtliga pedagoger arbetar på mångkulturella förskolor. Valet att inkludera både 
förskollärare och barnskötare i föreliggande studie gjordes då vi önskar få en bredare 
syn på det valda ämnesområdet, samt att dessa två yrkesgrupper är de dominerande 
inom förskolan.   

3.3 Genomförande 

Efter att ha formulerat syfte och frågeställningar sammanställde vi gemensamt ett 
missiv brev och en intervjuguide. Dessa skickades in för godkännande till vår 
handledare som granskade missiv brevet och frågorna och återkom med 
kommentarer.  Utifrån kommentarerna gjordes vissa justeringar innan vi var redo att 
skicka ut förfrågningar om deltagande i studien. 
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Godkännande från berörda förskolechefer erhölls innan förfrågningar om deltagande 
av pedagoger på respektive förskola gjordes. Deltagande pedagoger kontaktades via 
mail eller personligen där missivbrev (bilaga 1) och intervjuguide (bilaga 2) tilldelades. 
Vi gjorde valet att respondenterna skulle få ta de del av intervjuguiden i förhand för 
möjligheten att reflektera över sina svar och således möjliggöra djupare och mer 
utvecklande svar. Intervjuguiden har vi tillsammans sammanställt där vi upplever 
frågorna som relevanta för att svara på föreliggande studies syfte och frågeställningar.  
 
Intervjuerna genomförde vi var för sig genom att vi intervjuade fyra pedagoger vardera. 

Då vi är fullt medvetna om tidsbristen som kan förekomma inom en 
förskoleverksamhet anpassade vi oss utifrån respondenternas tillgänglighet där 
intervjuerna utfördes på plats i förskolorna och när det passade berörda. Stukát (2011) 
påpekar vikten av att den miljö där intervjun tar plats ska kännas trygg för båda parter. 
Att utföra intervjuerna på respondenternas hemmaplan, en miljö även vi tidigare är 
bekant med, upplever vi gav en trygghet för samtliga. Innan intervjun påbörjades 
berättade vi lite om vårt intresse och syftet av vår undersökning. Intervjuerna tog ca 
20–30 minuter där vi utgick från vår intervjuguide som underlag. Beroende på 
respektive respondents svar kunde följdfrågor under varje intervju variera.  Under en 
av intervjuerna uppstod ett avbrott i slutet av intervjun då rummet var reserverat för 
ett annat möte. Intervjuns sista minuter tog därmed plats i ett annat rum. I efterhand 
har vi transkriberat samtliga intervjuer till viss del där transkriberingen gjordes enskilt 
av oss som intervjuat. Transkriberingen av varje intervju skrevs ner under varje 
individuell intervjufråga som rubrik och lades in i ett gemensamt Google docs 
dokument där vi båda har tillgång till att ta del av materialet. Stukát (2011) skriver att 
transkribering av intervjuer kan vara en lång utdragen process. I vissa fall gör man 
valet att endast transkribera särskilda delar av en intervju som upplevs intressanta och 
relevanta, vilket är vad vi valde att göra. Vi transkriberade större delen av intervjuerna, 
vilket resulterade i 30 sidor material i typsnitt Georgia 12 punkter att bearbeta. 
Transkriberingen möjliggjorde att vi i efterhand gemensamt kunde läsa och diskutera 
kring pedagogernas svar.  

3.4 Dataanalys/Bearbetning av material 

Vi analyserade vår data med hjälp av en tematisk analysmetod, vilket Bryman (2011) 
menar är den vanligaste metoden när det kommer till kvalitativ data. Det första steget 
av analysprocessen bestod av att all det transkriberade materialet lästes igenom som 
helhet. Därefter lästes varje intervjusvar enskilt från samtliga intervjuer i syfte att finna 
likheter och skillnader i respondenternas svar som vi gemensamt diskuterade kring. 
Efter en noggrann bearbetning av det transkriberade materialet gjordes en gemensam 
sammanställning av väsentlig data som svarar på studiens syfte och frågeställningar. 
Vid sammanställningen av det insamlade materialet valde vi att organisera materialet 
utifrån en kombination av studiens forskningsfrågor och intervjufrågor. Dessa skapade 
därmed grunden för resultatets kategorier vilka är; pedagogers tankar och 
uppfattningar kring barns lek, utanförskap samt pedagogens ansvar och arbetssätt 
vid utanförskap. Respondenternas svar som ansågs svara på studiens syfte 
sammanställdes och sorterades därmed in under respektive kategori. De svar som inte 
ansågs vara av relevans för denna studie sorterades bort. 
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3.5 Etiska ställningstaganden 

Bryman (2011) och Vetenskapsrådet (2017) lyfter fram vikten av att beakta etiska 
principer vid undersökningar som involverar människor där det bland annat handlar 
om individens möjlighet till integritet, anonymitet, konfidentialitet och frivillighet. 
Därmed har vi i föreliggande studie tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principer 
som framkommer i Bryman (2011) och Vetenskapsrådet (2017); Samtyckeskravet, 
informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Samtyckeskravet har vi beaktat i föreliggande studie genom att vi erhållit ett 
informerat samtycke från samtliga respondenter om att de frivilligt vill delta i studien. 
Ett missiv brev har tilldelats, via mail eller personligen, till samtliga respondenter där 
det tydligt framkommer att de har rätten att när som avbryta sin medverkan eller att 
avböja att svara på en fråga utan negativa följder eller ange anledning till valet av att 
avstå. 
 
Informationskravet har beaktats genom att vi har presenterat studiens syfte och 
utformningen av medverkandet, både skriftligt genom ett missiv brev samt muntligt i 
samband med genomförandet av intervjuerna. Information om att deltagandet är 
frivilligt och att respondenterna har rätt att avbryta sin medverkan har också framförts. 
 
Konfidentialitetskravet har vi tagit hänsyn till i föreliggande studie. För att värna om 
respondenternas anonymitet presenteras inga namn på varken förskola eller 
personliga namn i studien. Respondenternas uttalanden har separerats och vid citat 
refererats som Pedagog1, Pedagog2 osv. Personuppgifter har hanterats med stor 
vaksamhet och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 
informationen. 

 
Vi har tagit hänsyn till nyttjandekravet genom att det insamlade materialet endast har 
använts i samband med föreliggande studie. Efter färdigställt och godkänt arbete 
kommer allt material således att kasseras (Bryman 2011; Vetenskapsrådet 2017). 

3.6 Studiens tillförlitlighet 

Reliabilitet och validitet är vanligt förekommande begrepp för att förklara en studies 
tillförlitlighet. Enligt Bryman (2011) har många kvalitativa forskare diskuterat 
relevansen av begreppen reliabilitet och validitet i relation till en kvalitativ studie. En 
kvalitativ studie har för avsikt att ta till sig kunskap om människors föreställningar, 
tankar, upplevelser och känslor. Begreppen reliabilitet och validitet blir således 
tydligare i en kvantitativ studie snarare än i en kvalitativ studie, vilket föreliggande 
studie är. Vi har istället valt för att säkerställa studiens tillförlitlighet utgått från 
begreppen trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och konfirmering vilka Bryman 
(2011) menar är centrala begrepp i en bedömning av kvalitativa studiers tillförlitlighet.  
 
Trovärdighet: Föreliggande studie har genomförts i enlighet med de regler och 
riktlinjer som vi erhållit från Mälardalens högskola. Vi har även följt de 
forskningsetiska principerna som framkommer i Bryman (2011) och Vetenskapsrådet 
(2017), som gäller vid forskning med människor. Därmed anses föreliggande studie ha 
en stark trovärdighet när det gäller denna delpunkt. Däremot minskar studiens 
trovärdighet då vi inte har gjort en så kallad respondentvalidering. Detta innebär att vi 
inte har redovisat det slutgiltiga resultatet av studien till respondenterna vilket gör att 
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de inte har kunnat bekräfta att vi har uppfattat deras verklighet på rätt sätt (Bryman, 
2011). De får i efterhand ta del av det slutliga resultatet via databasen Diva där studien 
publiceras.  
 
Pålitlighet: I föreliggande studie har vi en tydlig och fullständig redogörelse av 
studiens processer och olika moment vilket stärker studiens pålitlighet, menar Bryman 
(2011). Dock finns ingen fullständig utskrift av intervjuerna och fältanteckningarna 
tillgängliga för läsaren vilket kan minska studiens pålitlighet.  
 
Överförbarhet: Föreliggande studie visar hur just dessa åtta deltagande pedagoger 
arbetar och ser på lek och utanförskap i förskolan. I och med att resultatet av denna 
studie utgår från endast åtta pedagogers perspektiv kan vi inte anta att det är så här 
alla pedagoger resonerar. Studien går därmed inte att överföras till ett bredare 
perspektiv. Vi kan således inte försäkra att vi skulle få ett liknande eller samma resultat 
om studien skulle genomföras igen med andra deltagare.  
 
Konfirmering: Inom samhällelig forskning menar Bryman (2011) är det omöjligt att 
förhålla sig fullständig objektiv till sin forskning men att kunna styrka och konfirmera 
innebär att forskaren ändå säkerställer att hen agerat i god tro. Vi har under hela 
forskningsprocessen handlat i god tro då vi inte medvetet har låtit våra egna personliga 
värderingar och teoretiska övertygelser styra eller vinkla studiens resultat. Vi har inte 
medvetet försökt att leda respondenterna under intervjuerna. Under analysen och 
sammanställningen av det insamlade materialet har vi ifrågasatt varandras tolkningar 
och åsikter. Därmed har vi i möjligaste mån försökt att säkerställa att vi agerat i god 
tro under forskningens process.  
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4 Resultat 

I detta kapitel presenterar vi resultatet av våra åtta intervjuer. Vi har valt att 
strukturera upp kapitlet baserat på kategorisering utifrån en kombination av våra 
forskningsfrågor och intervjufrågor. Under rubriken Pedagogers tankar och 
uppfattningar kring barns lek presenteras ett resultat utifrån intervjufrågorna; ett, 
två, tre och sex. Under rubriken Utanförskap presenteras ett resultat utifrån frågorna; 
fyra, fem och åtta. Under rubriken Pedagogens ansvar och arbetssätt vid utanförskap 
presenteras ett resultat utifrån intervjufrågorna; sju, nio och tio.  

4.1 Pedagogers tankar och uppfattningar kring barns lek 

Samtliga pedagoger betonar vikten av lek för barns lärande och utveckling. Leken 
beskrivs av samtliga pedagoger som viktig och som barns sätt att lära och utvecklas. 
Pedagogerna berättar om en fortbildning för något år sedan där de använde sig av en 
bok som hette Det lekande lärande barnet. Pedagogerna hänvisade till bokens titel och 
menade på att det är så de kort kan sammanfatta vad barns lek är. Att leka och lära är 
barns existens på något vis och begreppen är inte separerade från varandra: 
 

Barns lek är viktig. Det är genom leken som barn lär sig och utvecklas. Precis som de äldre barnen 
och ungdomarna i skolan lär sig genom undervisning och föreläsningar lär sig barnen i förskolan 
genom leken. (Pedagog2) 

Barns lek är något som betyder otroligt, otroligt mycket för dem. Det är ju barns sätt att förstå sin 
omvärld, barns sätt att lära sig saker. (Pedagog6) 

Då tänker jag att lek är livsviktigt för barn. Jag tänker det att det verkligen är livsviktigt. Barn som 
inte får leka de kan inte utvecklas. (Pedagog8) 

 
Pedagogerna väljer att beskriva leken som ett verktyg för lärande, där vikten av leken 
betonas i betydelsen att barn och pedagoger i förskolan leker fram lärandet. Leken 
beskrivs som pedagogers verktyg och barnens verktyg. 
 
När det kommer till vad barn lär sig i leken ger pedagogerna mängder av aspekter som 
de anser att barn lär sig i leken. Flera av pedagogerna väljer att utrycka sig att i leken 
har barnen möjlighet att lära sig allt, att leken fungerar som verktyg för att både 
bearbeta nya och gamla erfarenheter och upplevelser likaväl som att tillägna sig nya 
kunskaper. En del pedagoger hänvisar till matematik, språk, naturkunskap och 
motorik som exempel på vad barnen kan lära sig i leken. Listan på vad barn faktiskt lär 
i leken skulle kunna bli hur lång som helst då barn leker hela tiden, menar 
pedagogerna. 
 
Samtliga pedagoger väljer att lyfta det sociala samspelet och barns sociala utveckling i 
relation till vad barn lär i leken. Alla pedagoger menar att barn utvecklar sin sociala 
kompetens och sitt sociala samspel genom leken. I leken lär sig barn olika sociala koder 
som gör att de fungerar i en grupp, de lär sig turtagning, att visa hänsyn till andra barn 
och hur andra barn tänker, etik och moral. Barn lär sig bli goda kamrater genom att 
leka: 
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De flesta barn lär sig ur det sociala att vara tillsammans med andra, att vänta på sin tur och hur 
en grupp fungerar att man inte alltid kan få sitt först utan att man får vänta på sin tur och att 
andra också tänker och har idéer och vill göra. Allt det här får barnen lära sig i leken. (Pedagog4) 

Det är genom leken barnen lär sig att bli sociala och att interagera med varandra vilket är av stor 
vikt. (Pedagog2) 

 
Leken beskrivs och pratas om som något positivt av samtliga pedagoger som anser att 
leken är av stor vikt för barnen och att barn i leken kan lära sig allt. Det uttrycks 
emellertid att barn i leken även kan lära sig negativa saker där hänvisning till 
maktpositioner görs. Barnen kan i leken lära sig olika maktsätt för att få leken att gå i 
den riktning det individuella barnet vill snarare än att gynna gruppen. De kan vara 
framgångsrika för det enskilda barnet men det gynnar inte det sociala samspelet.  
 
Barn, precis som vuxna, är alla olika individer, med olika personligheter och olika 
intressen vilket gör att de föredrar att leka med vissa kamrater före andra, vilket är 
något som pedagogerna i vår studie tog upp. Majoriteten av pedagogerna anser inte att 
det är viktigt att alla barn leker med alla och drar paralleller med vuxenvärlden: 
 

Inte att alla skulle kunna leka en och en med alla. Så är det ju inte i vuxenlivet heller vi väljer ju 
de vi vill umgås med. Men däremot har vi ju inte möjligheten att välja våra arbetskamrater så man 
måste kunna fungera på en enkel nivå tillsammans med andra, man ska kunna gå på samma 
avdelning sitta vid samma bord som alla kompisar, man ska kunna leka sådan lek som alla är med 
i. Men man behöver inte leka sitta två och två med lego och leka någon roll lek som pågår hela 
dagen tillsammans med alla det tycker jag inte är rimligt, och alla ska inte alltid få vara med. 
(Pedagog4) 

Alla ska ha någon att leka med, men alla behöver inte leka med alla. Vi är olika och vi har olika 
intressen. (Pedagog5) 

 
Pedagogerna menar att alla barn inte behöver leka med alla. Istället beskriver 
pedagogerna det i termer av att barnen måste fungera tillsammans i förskolan på en 
nivå där alla kan vara trevliga mot alla kamrater och pedagoger, att visa respekt och 
acceptera varandra. Det kan handla om att kunna sitta bredvid varandra vid lunchen 
och att kunna sitta bredvid varandra när man målar, eller att kunna delta i aktiviteter 
som alla barn är del av. Att ”alla barn ska leka med alla barn” har varit ett mantra som 
gällt vissa perioder i förskolan, men i praktiken fungerar detta inte utan det kan faktiskt 
göra skada att tvinga barn att leka med varandra: 
 

Det är ju ett mantra som har gått vissa perioder i förskolan, alla får vara med. Nej alla får inte vara 
med. Så fungerar inte vuxenvärlden heller, alla får inte vara med, alla är inte med alla, alla trivs 
inte med alla alltid. Och jag tänker, kräver man som pedagog att alla får vara med då gör man 
skada, alltså man gör intrång, det kanske till och med är så att man kränker barns lekande om 
man säger att alla ska få vara med. Nej, det fungerar inte alltid. (Pedagog8) 

 
Det framkommer från pedagogerna att alla barn kan inte alltid leka med varandra eller 
vara med samtidigt. Att tvinga barn in i leksituationer kan vara hänsynslöst till den 
pågående leken. Snarare visar det att leken inte värdesätts. Lek och känslor är väldigt 
sammankopplat och att tvinga barn att leka med någon de inte vill bidrar inte till 
gynnsamma lekar för barn. 
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Samtliga intervjuer påbörjades med frågan Vad har du för uppfattningar kring barns 
lek? Pedagogerna väljer att på olika sätt uttrycka att leken är viktig. En pedagog tolkar 
emellertid frågan annorlunda och hamnar i banor kring definitionen av lek: 
 

Jag var tvungen att börja med att slå upp vad lek stod för, jag gillar ju att grotta in mig i begrepp. 
Då stod det att det är en social aktivitet som utförs för nöjets skull eller som social och intellektuell 
träning. (Pedagog5) 

 
Det framkommer att allt i ett barns vardag kan vara lek. Något så simpelt som 
promenaden till förskolan påpekar pedagogerna kan vara lek för barn beroende på 
pedagogernas förhållningssätt och genomförande. Definitionen av lek framkommer 
som svårt och att tala om vad som inte är lek uttrycks som lättare. 

4.2 Utanförskap 

Pedagogernas definition av utanförskap beskrivs i termer av barn som inte inkluderas 
i en gemenskap eller i leken, barn som mot sin egen vilja känner sig eller befinner sig 
utanför barngruppen eller barn som inte blir valda av andra kamrater. Pedagogerna 
framhåller att det finns olika typer av utanförskap men majoriteten av dem lyfter fram 
det utanförskap som grundar sig i avsiktlig utestängning. Endast en av pedagogerna 
talar om begreppet utanförskap i form av självvalt utanförskap, där barn av egen vilja 
väljer att inte vara med i gemenskapen. 
  
En av orsakerna till utanförskap i leken som pedagogerna upplever är vanlig är 
olikheter mellan barn. Här kan det handla om olikheter i utseendet eller intressen, 
språkskillnader eller kulturella skillnader. En del pedagoger menar att barn som har 
svårigheter med det svenska språket eller som talar ett annat hemspråk ofta utesluts 
från gruppen då de andra barnen kan ha svårt att förstå dem och att missförstånd ofta 
uppstår, vilket även försvårar leken. Pedagogerna lyfter fram rädsla för det som är 
annorlunda som gör att barnen inte vågar leka med exempelvis mörkhyade barn. 
Vidare betonar pedagogerna att det är en självklarhet att barn som talar samma 
hemspråk eller delar samma intressen upplever en samhörighet med varandra och att 
de därmed väljer att leka med varandra. Här drar även pedagogerna en parallell med 
vuxenvärlden: 

 

Vi upplever också mer samhörighet med de som delar våra åsikter och utanförskap med de som 
inte delar våra åsikter eller har liknande värderingar. (Pedagog1) 

  
Pedagogerna berättar om tidigare erfarenheter där de varit med om kulturella och 
språkliga barriärer som bidragit till utanförskap då barnen inte förstått varandra. 
Pedagogerna har även exempel på att barn själva valt att exkludera sig från 
barngruppen. Dessa barn hade framförallt svårt med språket vilket gjorde att de alltid 
valde att leka tillsammans då endast de kunde förstå varandra: 
 

Det handlar om kulturella och språkliga barriärer som är svåra att arbeta med! De tyr sig självklart 
till varandra när de inte kan kommunicera på svenska. Vi hade olika lekval på förskolan och jag 
märkte att de valde alltid samma lekval och de fick då aldrig träna på att kommunicera med 
svenska barn (Pedagog1) 
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Pedagogerna anser att utanförskap även kan bero på att det finns barn som av olika 
anledningar inte vet eller förstår lekkoderna eller hur de ska gå in i en lek. En del barn 
är utåtagerande, och vill göra sig sedda och hoppas på möjligheten att inkluderas i 
leken genom att skrika och kasta runt föremål, men detta beteende stör och förstör 
bara leken för de andra barnen vilket gör att dessa barn ofta inte får vara med i leken. 
Pedagogerna berättar om tidigare erfarenheter av utanförskap i förskolan där de bland 
annat har varit med om att barn har hamnat utanför på grund av att de inte har förstått 
lekkoden. Dessa barn har istället haft ett utåtagerande beteende när de önskat delta i 
leken med de andra barnen genom att exempelvis kasta föremål och detta har då slutat 
med att de uteslutits från gruppen:  
 

Man har inte knäckt den här lekkoden, man vet inte hur man ska göra för att fråga ”hej, får jag 
vara med och leka?” eller ”ska vi leka?”, dem vet inte det. Då kanske det blir att man gör något 
dumt istället, man går fram och tar någonting eller kastar någonting, vilket gör att dem här andra 
barnen då kan börja stöta ifrån ”Ne du får inte vara med och leka”, för att dem vet att det fungerar 
inte med det barnet. (Pedagog6) 

  
Pedagogerna påpekar att alla barn har olika status i gruppen och därmed inte samma 
tillgång i leken. En del har många kompisar eller lättare för att skaffa sig kompisar än 
andra och därmed har de högre status i gruppen medan andra kan ha en del svårigheter 
med att uttrycka sig verbalt och på så sätt har dessa barn lägre status i gruppen. Vidare 
menar pedagogerna att barn ofta vänjer sig vid rangordningen i gruppen och utesluter 
därmed ofta de barn med lägre status: 
  

Nej, Pelle är dum. Han får inte vara med. Det matas ju in i huvudet i allt vi gör på något vis. 
(Pedagog8) 

  

Pedagogerna lyfter fram blyghet och dålig självkänsla som en vanlig orsak till 
utanförskap. Här menar pedagogerna att dessa barn ofta är försiktiga, tysta, tar inte 
egna initiativ och vågar inte uttrycka sig i leken eller ge sig in i leken. Detta menar 
pedagogerna kan ge kamraterna en uppfattning av att det är dessa barn som bidrar till 
utanförskap: 
  

Man vågar gå in i leken, man vågar att ta kontakt med sina kompisar, man vågar säga vad man 
tycker och tänker i leken. Vågar man inte det, kanske bara står tyst, kan kompisarna uppfatta 
någonting helt annat om mig, vilket kanske i sin tur kan bidra till utanförskap. (Pedagog6) 

 
Utanförskap och att känna sig utanför påpekar pedagogerna inte är något som behöver 
vara återkommande eller något som sker mot ett barn kontinuerligt, det kan pågå här 
och nu. Utanförskap är något som kan stötas på dagligen och i olika utsträckningar, 
det kan vara en känsla här och nu att ett barn känner sig utanför. 

4.3 Pedagogens ansvar och arbetssätt vid utanförskap 

Samtliga pedagoger uppger att en viktig del av pedagogens roll är att vara närvarande 
i barnens lek. pedagogerna menar att det är viktigt att vara närvarande för att kunna 
vägleda och stötta barnen i deras lek och hur de tänker i syfte att skapa en trygghet hos 
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barnen samt för att stödja och utveckla leken och dess innehåll om behovet finns. 
Vidare menar pedagogerna att det är viktigt att vara närvarande i syfte att ge barnen 
nya sätt att leka, ge de nya lösningar och möjligheter att utveckla leken men även för 
att hindra att konflikter och utanförskap i leken uppstår. Ibland kan barnens lek gå 
överstyr och barnen kan inte hantera det själva och då är det bra att en vuxen går in 
och styr leken åt ett annat håll. Dock menar samtliga pedagoger att det är viktigt att 
inte ta över eller störa barnen i deras lek om leken fortlöper utan problem. Det 
framkommer att det är viktigt att vara lyhörd för barns lek för att inte i förtid gå in 
leken då detta istället för att berika leken kan döda leken. Pedagogerna betonar att en 
pedagog kan vara närvarande på olika sätt och att det är viktigt att se vilket behov som 
finns för att kunna inta rätt roll: 

Jag kan vara närvarande, medforskande eller observerande. Jag kan vara den som är med barnen 
i leken, igångsättare, som jag sa tidigare finnas där och ställa nyfikenhetsfrågor och se vart det 
drar vidare liksom. Eller att bara välja att sitta och observera och titta, det är lika viktigt det. 
(Pedagog6). 

Observerande, stöttande och avgränsande när det behövs, det finns många roller att inta. 
(Pedagog8). 

 
Det framkommer från pedagogerna att när man som pedagog gör valet att gå in i barns 
lek, ska det inte bara vara vid tillfällen när barnen gör något fel. Om de vuxna i 
förskolan endast går in i leken vid dessa tillfällen blir det ingen positiv bild av de vuxnas 
inblandning i leken. Barnen vet oftast själva om när de har gjort fel. Istället för en 
vägledare och stöttepelare och någon som finns där som en trygghet kan pedagogen 
helt plötsligt få rollen som en förstörare av barnen, något negativt: 
 

Jag tycker barnen ska vänja sig vid att vi är nära utan att störa. Dem ska vara så vana vid att vi 
kommer och går som en trygghet, inte som förstörare ”oh nej, nu kommer dem igen nu ska vi 
plocka undan”, utan att man respekterar deras lek, att man kanske kan tassa in i ett rum och bara 
nicka och ge en blick eller så, ha koll på dem. (Pedagog5). 

 
Flera av pedagogerna nämner att det finns barn som inte förstår de lekkoder som gör 
att leken kan ha ett bra flöde och fortlöpa. Det framkommer att vissa barn kan ha svårt 
att skilja på vad som är på lek och vad som är på riktigt.  När ett barn har en bristande 
förmåga till att förstå lekkoder är det viktigt som pedagog att vara närvarande och 
delaktiga för att ge extra stöd till dessa barn för att vägleda dem. 
 
Pedagogerna lyfter fram ansvaret att förse barnen med material, tid och rum som 
behövs för att skapa goda förutsättningar för lek och samspel i barngrupp. 
Pedagogerna menar att det ska finnas ett varierat utbud av material samt en miljö med 
utrymme för olika intressen där alla barns behov och intressen kan tillgodoses och där 
flera möten kan ske. Det gemensamma intresset kan bli den gemensamma nämnaren 
som ligger till grund för att etablera nya kamratrelationer. Miljön ska också kännas 
trygg för barnen. Det ska finnas meningsfulla sammanhang överallt eller alltid 
någonting meningsfullt att göra för alla barn och det ska även finnas utrymme för 
barnen att kunna välja att vara ensamma ibland. 
  
Pedagogerna lyfter fram olika arbetssätt som kan tillämpas vid utanförskap och för att 
förebygga utanförskap i barngruppen. Betydelsen av att ägna hela första terminen när 
barnen kommer till förskolan åt att lära känna varandra och skapa en trygghet i 
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gruppen genom bland annat lekar, lyfts som viktigt att planera för. Likaså påtalas att 
leken är ett bra sätt för barnen att lära känna varandra och att bli trygga med varandra. 
Flera pedagoger betonar även leken som ett viktigt verktyg för värdegrundsarbete, att 
visa och tala om vad utanförskap innebär, att diskutera kring det och hur barnen kan 
lösa problemet, att barnen får vara med och hjälpa och diskutera kring känslor och hur 
en bra kamrat ska vara. Flera av pedagogerna tar upp teater som ett exempel: 

  

Vi jobbade med så kallade ”friendly dockor” som hjälpmedel för att spela teater om utanförskap. 
Det är olika dockor med olika utseenden. Vi tog en docka med mörk hy och en annan docka med 
ljus hy. Vi gjorde en teater med dessa där den ljusa dockan inte ville leka med den mörka. 
Därefter förde vi en diskussion kring teatern och utanförskap och poängterade att den mörka 
dockan blev självklart ledsen och arg för att barnen skulle förstå att detta inte är okej. 
(Pedagog3) 

  
Vidare menar pedagogerna att det är viktigt att stötta och hjälpa de barn som har 
svårigheter med språket eller det sociala samspelet. Här lyfter pedagogerna fram 
fortbildningar som ett bra verktyg för att arbeta med de barn som har svårt med bland 
annat språket. Det betonas även vikten av att tala med barngruppen vid de fall där det 
förekommer barn som är utanför på grund av att de har kommunikationssvårigheter 
eller för att de lätt kan få utbrott exempelvis barn med diagnoser. Det är viktigt att tala 
om för barngruppen att alla är olika samt varför och hur dessa barn funkar och vad 
barnen kan göra för att undvika utbrott: 
  

Då kan man tala om det här för andra barnen i gruppen att han/hon har lite svårt och säga vissa 
ord och bokstäver vi måste hjälpa de att inte bli arga och börja slåss. Om man gör åt andra hållet 
och bara skydda de andra barnen då kommer det barnet som har lätt för slåss inte ha kompis och 
blir det mer bekräftad för honom/henne ”aha jag är farlig ingen vill vara med mig. (Pedagog4) 

Jag tänker då som vårt autistiska barn, att vi har fått börja förklara att det är faktiskt så att han 
tänker inte riktigt som alla andra, han har ett annat sätt att tänka, han har ett annat sätt att reagera 
på. Vi alla är olika. Många har fått en djupare förståelse för det då liksom. (Pedagog6) 

  
Pedagogerna framhåller att ett bra sätt att arbeta med barn som är utanför är att lägga 
fokus på vad just det barnet intresserar sig för och utveckla en aktivitet kring det. På så 
sätt kan pedagogerna locka de andra barnen att vara med och därmed kan en grupp 
skapas kring den aktiviteten. Det handlar om att hitta metoder för att ge plats åt de 
barnen som inte själva tar plats. 
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5 Analys och Diskussion 

I detta avsnitt presenteras en analys och diskussion kring föreliggande studies resultat 
med relevanta kopplingar till litteratur. Vi drar en slutsats utifrån studiens resultat, för 
en diskussion om metodvalet, presenterar relevans inför den kommande yrkesrollen 
och presenterar förslag till fortsatt forskning. 

5.1 Resultatdiskussion 

Vi har valt att kategorisera upp resultatdiskussionen under samma rubriker vi förhöll 
oss till under resultatdelen. 

5.1.1 Pedagogers tankar och uppfattningar kring barns lek 

Resultatet av föreliggande studie visar att samtliga pedagoger beskriver leken som 
oerhört viktig för barns utveckling och lärande. Matematik, språkkunskap, 
naturkunskap, turtagande, bearbetning av upplevelser och erfarenheter är alla olika 
områden som pedagogerna väljer att lyfta fram som barn i lek utvecklar. På ett eller 
annat sätt beskriver samtliga pedagoger lek som en social praktik, att barnet i leken 
främst utvecklar sitt sociala samspel och social kompetens. Utifrån vår första 
forskningsfråga och Vygotskijs syn på utveckling och lärande som en social praktik är 
den rimligaste tolkningen att leken är barns främsta sätt att förvärva nya kunskaper 
likaväl som att bearbeta erfarenheter och föreställningar för att på så sätt skapa 
förståelse för omvärlden. En viktig och betydande del av leken, leken i sig, lekens 
egenvärde är något vi uppfattar saknas i vårt resultat. Knutsdotter Olofsson (2003) och 
Öhman (2011) betonar lekens egenvärde. Författarna menar att leken i sig är viktig för 
barn, att barn leker för att dem vill leka och för att det är roligt. Lekvärlden är magisk 
och lustfylld och tar plats under icke dömande förhållanden.  Öhman (2011) beskriver 
att barn i leken frambringar må-bra-känslor, att den bidrar till välmående och en 
positiv inverkan på barns hälsa, vilket också är viktiga delar av lekens egenvärde. Vi 
håller med författarna i deras tankar då vi själva minns tillbaka på leken när vi var små, 
glädjen, spänningen och hur roligt det var att leka. Allt man ville göra var att leka, var 
som helst och när som helst. Hur man kunde leka i flera timmar och hur ledsen och 
tråkigt det var när man blev avbruten och var tvungen att avsluta leken. 

5.1.2 Utanförskap 

Vår studie visar flera olika faktorer som påverkar utanförskap i barns lek på förskolan. 
Det kan handla om bristande förmåga till att förstå leksignaler, språksvårigheter, 
kulturella skillnader, hudfärg eller en funktionsnedsättning som bland annat ligger till 
grunden för utanförskapet. Pedagogerna i föreliggande studie belyser även att 
utanförskap inte behöver handla om kontinuerligt utanförskap och menar att just nu i 
den här situationen kan ett barn känna utanförskap. På samma sätt som pedagogerna 
uttrycker att utanförskap kan vara en känsla här och nu, har vi i samband med denna 
studie reflekterat över att det behöver inte heller alltid finnas en underliggande tanke 
bakom det faktum att ett barn säger till ett annat barn att barnet i fråga inte får vara 
med. Idag här och nu kanske det här barnet inte vill vara med det andra barnet, utan 
att hudfärg, utseende eller språksvårigheter har något med saken att göra. Det 
förhindrar självfallet inte att barnet som får ett nej kan där och då känna sig utanför, 
det vi vill poängtera är att barn inte alltid har en underliggande tanke för att säga nej. 
Det kan vara en känsla här och nu, precis som att barn här och nu kan känna 
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utanförskap, vilket resultatet indikerar. Vi vill även poängtera att detta är vår tolkning 
och behöver inte vara en konsensus och är inte heller något som stärks av litteratur i 
samband med föreliggande studie. 
 
Bristande förmåga hos barn att förstå leksignaler är som tidigare påpekat en orsak till 
utanförskap och något pedagogerna i studien belyser. Knutsdotter Olofsson (2003) 
beskriver i hennes lekteori hur barn behöver en förståelse för dessa leksignaler, likaväl 
som förståelse för de sociala lekreglerna för att kunna leka tillsammans med kamrater. 
Det är en ömsesidig förståelse för dessa leksignaler och regler som tillåter leken att 
fortlöpa. Vi kopplar samman detta med Vygotskijs teori, då han anser att förutom 
glädje så kännetecknas lek främst ut av regler. Reglerna är något barnen själva 
förhandlar fram och utifrån barns föreställningar av verkligheten (Öhman, 2011). Alla 
barn kommer med olika förutsättningar och erfarenheter. Vad händer då om barns 
verkligheter krockar? När ett barns föreställningar inte stämmer överens med ett annat 
barns föreställningar? Förmår barn att förhandla i leken trots olika föreställningar så 
att leken kan förlöpa, eller dör den?  
 
I och med detta resultat vill vi även understryka att det finns en skillnad på barn som 
exkluderar andra barn för att kränka dem och barn som exkluderar andra barn i syfte 
att skydda sin lek. En del av de ovan nämnda faktorer som pedagogerna beskriver, 
bland annat bristande förmåga att förstå leksignaler, kan störa lekens harmoni eller 
avbryta det barnen har påbörjat. Här lyfter pedagogerna bland annat fram barn med 
ett utåtagerande beteende eller blyga och försiktiga barn som enligt vår tolkning 
förknippas med Knutsdotter Olofssons (2003) beskrivning av Stormaren och Den 
undfallande. För att barnen ska skydda sin pågående lek eller få en chans att leka 
färdigt och leka ostört använder barnen exkludering som metod. Detta stärks av 
Fanger, Frankel och Hazen (2012) studie som visar att utanförskap i barns lek är 
vanligt där den huvudsakliga anledningen till att exkludering skedde berodde på att 
barnen ville skydda något, en gemenskap, det interaktiva utrymmet eller framgången 
i en pågående lek snarare än att vara elak. Dock visar föreliggande studies resultat att 
en del barn faktiskt exkluderar andra barn på olika sätt för att kränka eller bruka en 
maktdemonstration. Därför är det viktigt att pedagogen är närvarande för att upptäcka 
detta och därmed tillämpa åtgärder för att motverka utanförskap. 

5.1.3 Pedagogers ansvar och arbetssätt vid utanförskap 

Pedagogerna ser sig själva som aktiva i barns lek, även om de inte alltid är med i leken. 
Som pedagog måste man vara försiktig när man väljer att kliva in i barns lek, det gäller 
att vara lyhörd till leken, att ha ett förhållningssätt till leken som visar att den är viktig 
och att man har respekt för den. Det går inte att kliva in i leken utan att riskera 
konsekvenser, leken kan dö. Pedagoger har ett ansvar i att stötta och utveckla barns 
lek.  Kragh- Müller (2010) påpekar dock att det är viktigt att fråga sig var och hur vi 
kan delta i barns lek utan att risker att störa eller förstöra den, vilket även tydligt 
framkommer från pedagogerna i föreliggande studie. Pedagogerna ger uttryck för att 
det är viktigt att värna om och respektera leken och barnens integritet. Öhman (2011) 
stärker detta som också påpekar vikten av att inte avbryta barnen i deras lek.  
 
Pedagogerna i vår studie lyfter fram deras ansvar att förse barnen med material, tid 
och rum för att skapa goda förutsättningar för lek och samspel i barngruppen. Kragh- 
Müller (2010) påpekar att om barn ska ha möjlighet att lära och utvecklas i leken 
behöver vi berika leken. Det krävs en utforskande lekmiljö med utrymmen för olika 
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typer av lek och intelligent lekmaterial, lekmaterial som uppmuntrar barns 
föreställningsförmåga, kreativitet och förmåga att tänka själva. Förutom rikligt med 
material och utrymme behöver leken även tid. Barn behöver tid, utan att bli avbrutna, 
för att leken ska ha möjlighet till att fördjupas. Samtidigt som leken måste ges utrymme 
påpekar Folkman och Svedin (2003) att vardagen i förskolan är fylld av olika rutiner. 
Tiden för egeninitierad lek av barnen kan alltså hindras av för många planerade 
aktiviteter och rutiner. 
 
Pedagogerna talade om hur man på olika sätt kan hjälpa de barn som inte leker eller 
har hamnat i ett utanförskap. Genom att utgå från det exkluderade barnets styrkor och 
intresse kan pedagogen bygga en aktivitet kring detta barn för att lyfta fram barnet och 
skapa utrymme för barnet inom barngruppen och på så vis locka de andra barnen att 
leka med barnet. Genom att lyfta fram barnen med sina styrkor kan pedagogerna även 
stärka deras självtillit och självkänsla, menar Jonsdottir (2007). Pedagogerna nämner 
även fortbildningar som hjälpmedel för att själva få stöd i syfte att kunna arbeta med 
de barn som är utanför på grund av en eventuell diagnos, språksvårigheter eller 
kommunikationssvårigheter. På så vis kan pedagogerna få den kunskap och stöd som 
krävs för att hjälpa dessa barn som inte leker eller har hamnat i ett utanförskap. Vidare 
menar pedagogerna att olika känslor skapas hos barnet vid utanförskap och att detta 
är viktigt att lyfta fram inom barngruppen. Pedagogerna lyfter fram leken och teater 
som ett hjälpmedel vid samtal kring utanförskap för att skapa en tydligare bild för 
barnen av vad utanförskap verkligen innebär och vilka konsekvenser det kan bidra till. 
Genom att tala och skapa en dialog med barnen kring känslor som kan uppstå, hur en 
god kamrat ska vara och hur barnen kan lösa problemet istället för att exkludera 
varandra kan pedagoger skapa en viss förståelse hos barnen för vad utanförskap 
innebär och att det inte är okej. Artikel 2 i barnkonventionen framhåller barns rätt till 
att skyddas mot diskriminering och betonar alla barns lika värde (UNICEF Sverige, 
2009). Utanförskap och begränsade möjligheter till lek påpekar Öhman (2011) kan 
klassas som diskriminering. Fortsättningsvis skriver författaren att barns rätt att få 
leka, att skapa en lekvärld och att bjuda in andra i denna lekvärld likaväl som att bjudas 
in i andras lekvärldar är vad artikel 2 i relation till lek innebär (Öhman, 2011). Öhman 
(2011) betonar därmed vikten av att pedagoger talar med barnen om utanförskap och 
de känslor och relationer som exkludering kan bidra till. Författaren menar att detta 
hjälper barnen att förstå varför det inte är okej att exkludera kamrater och att de istället 
ska inkludera sina kamrater. 
 
Vi upplever att det finns ingen konsensus om hur och vilka metoder man ska använda 
sig av för att motverka utanförskap i barngruppen på förskolan. Varje sammanhang 
där utanförskap framkommer, beroende på de barn som är involverade, kan se olika 
ut beroende på de behov, förutsättningar och den situation som utspelar sig här och 
nu. Närvarande och medvetna pedagoger med goda kunskaper anser vi dock skapar 
gynnsammare förutsättningar för att motverka utanförskap. 

5.2 Slutsats 

Slutsatsen av föreliggande arbete är att samtliga deltagande pedagoger är väl medvetna 
om lekens betydelse för barns utveckling och lärande. Vikten av en närvarande 
pedagog framkommer där de har en viktig funktion att vara en aktiv del av barnens lek, 
antingen genom att delta i leken eller genom att bara finnas där vid sidan av som en 
trygghet och stöttepelare när barnen behöver det. Detta för att på så sätt vara med att 
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förebygga utanförskap. Bara för att du inte aktivt deltar i barns lek betyder det inte att 
du inte har en betydande roll. 

Vidare är flera av pedagogerna överens om att man som vuxen bör vara försiktig med 
att tränga sig på barns lek då detta kan döda leken. Pedagogerna betonar därmed 
vikten av att fråga sig var och hur de kan delta i barns lek utan att riskera att störa eller 
förstöra den. 
 
Orsaken till utanförskap i leken kan enligt pedagogerna bero på många olika orsaker. 
Här är det viktigt att pedagogerna tar reda på orsaken till varför barnet hamnar i 
utanförskap i syfte att kunna tillämpa åtgärder för att hjälpa dessa barn. Majoriteten 
av pedagogerna är överens om att det är viktigt att jobba med det barnet som har 
hamnat i utanförskap för att på olika sätt lyfta barnet inom barngruppen. Dock är flera 
av pedagogerna även medvetna om vikten av att arbeta med hela barngruppen för att 
belysa utanförskap och för att skapa en förståelse hos barnen om vad utanförskap 
verkligen innebär och vilka konsekvenser det kan bidra till. Flera av pedagogerna är 
medvetna om att det finns olika arbetssätt, hjälpmedel och verktyg för att de ska kunna 
arbeta med de barn som är utanför men även med hela barngruppen. Pedagogerna 
betonar vikten av fortbildningar för att själva erhålla nya kunskaper, stöd och 
hjälpmedel för att kunna arbeta och hjälpa de barn som har hamnat i utanförskap. 
Genom att utgå från det exkluderade barnets styrkor och intresse kan pedagogen även 
bygga en aktivitet kring detta barn för att lyfta fram barnet och skapa utrymme för hen 
inom barngruppen för att på så vis locka de andra barnen att leka med barnet. 
Pedagogerna betonar även teater eller lek som handlar om utanförskap, som ett viktigt 
verktyg, för att göra hela barngruppen medveten om utanförskap och dess medföljande 
konsekvenser.  Dessa är metoder som pedagogerna i föreliggande studie använder i 
syfte att motverka utanförskap i förskolan och som de anser når ett önskat resultat. 

5.3 Metoddiskussion 

För att samla in material till föreliggande studie användes kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer med åtta verksamma pedagoger. I och med studiens syfte 
och forskningsfrågor bedömdes denna metodval som relevant då vi avsåg att ta del av 
verksamma pedagogers synsätt, perspektiv och erfarenheter kring barns lek och 
utanförskap i förskolan. Både Bryman (2011) och Stukát (2011) betonar att 
respondenternas perspektiv kring ett ämnesområde kan uppfattas på ett mer fördjupat 
plan genom att en kvalitativ metod används. I och med detta metodval hade vi 
möjligheten att ställa följdfrågor under intervjuerna i syfte att få mer utvecklade och 
fördjupade svar från pedagogerna. Förutom att det gav oss mer fördjupade svar gav 
det även oss tillräckligt med material att arbeta med vilket vi anser är en styrka. 
  
Valet att låta samtliga pedagoger ta del av intervjufrågorna i förväg anser vi är positivt 
då det gav dem möjligheten att reflektera över sina svar vilket gjorde diskussionen 
rikare och därmed fick vi ett brett material att arbeta med. Det går emellertid inte att 
bortse från att genom att pedagogerna i förhand får ta del utav frågorna finns 
möjligheten att pedagoger på samma förskola kan prata ihop sig för mer enhälliga svar. 
Detta upplevde vi dock inte var fallet. Bryman (2011) menar att resultat blir mer 
trovärdigt om många respondenter deltar i studien. Med tanke på arbetets 
tidsbegränsning valde vi att intervjua endast åtta pedagoger vilket kan ses som en 
svaghet men i och med de fördjupade svaren som framkom under intervjuerna ansågs 
ändå dessa åtta pedagoger som tillräckliga då det gav oss ett brett material. 
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Trots att intervjuerna gav oss ett brett material att arbeta med anser vi att 
observationer, som en ytterligare metod, skulle tillföra oss en tydligare bild av 
pedagogernas resonemang och arbetssätt. Enligt Bryman (2011) får forskaren en 
tydligare bild av respondenternas upplevelser genom att vistas i deras miljö. Därmed 
anser vi att observationer skulle ge oss en försäkring på att vi har uppfattat 
pedagogerna rätt och således öka studiens tillförlitlighet. Genom observationer skulle 
vi kanske även kunna se och upptäcka mer än det som framkom under intervjuerna. 
Dock höll vi oss till endast intervjuer i och med tidsramen för detta arbete. 

5.4 Relevans för den framtida yrkesrollen 

Vi anser att föreliggande studie är av relevans inför den framtida yrkesrollen som 
förskollärare då den visar hur pedagoger ser på barns lek och hur utanförskap i 
förskolan kan motverkas. I och med denna studie blir det tydligt hur utanförskap i 
leken förekommer bland barn i förskolan vilket således visar att detta kan vara ett 
problem i dagens förskolor. Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) betonar 
förskolan som en mötesplats där alla barn ska känna sig trygga med möjlighet till lek, 
lärande och utveckling. Därmed anser vi att detta ämnesområde och resultaten i och 
med denna studie är viktig att belysa i hopp om att det väcker nya tankar och 
reflektioner hos läsare men framförallt för att visa att ämnet faktiskt är aktuellt och 
vikten av att motverka utanförskap i barns lek på förskolan.  

5.5 Förslag till fortsatt forskning 

Föreliggande studie belyser pedagogers syn på lek och vilka metoder som används för 
att motverka utanförskap i förskolan. Det skulle vara intressant med vidare forskning 
där barn inkluderas i syfte att ta reda på barns perspektiv och syn på lek och 
utanförskap. Genom att fokusera på de berörda personerna kan det tillföra ett 
annorlunda resultat och även bidra med en större och djupare förståelse för detta 
fenomen vilket är av stor betydelse inför vår kommande yrkesroll som förskollärare. 
Denna kunskap skulle vara nödvändig för att kunna närma sig barns perspektiv, deras 
livsvärld, och utifrån det arbeta för att på bästa sätt kunna skapa en trygg miljö för 
barnen och motverka utanförskap på förskolan.  
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Bilaga 

Bilaga 1. Missiv brev 
 
 
Hej!  
Vi är två förskollärarstudenter vid Mälardalens högskola som läser vår sista termin 
och ska skriva vårat avslutande examensarbete. Genom utbildningens gång har vi fått 
ta del av kunskap kring barns lek och hur viktig lek är för barns utveckling och 
lärande. Men vad händer om ett barn inte leker? Vi har valt att skriva ett 
examensarbete i syfte att undersöka hur verksamma pedagoger ser på barns fria lek 
och hur pedagoger arbetar för att förebygga utanförskap i leken inom förskolans 
verksamhet?  
 
Med detta brev vill vi göra en förfrågan om deltagande i denna studie som då kommer 
bestå av att delta i en intervju där vi har för avsikt att använda ljudupptagning med er 
tillåtelse. Anledningen till ljudupptagning är att vi inte vill gå miste om någon viktig 
information som delges. Intervjun beräknas ta ca 30–40 minuter. I samband med 
detta brev vill vi även informera om att de inspelade intervjuerna och 
transkriberingen endast brukas i samband med föreliggande studie. Efter godkänt 
arbete kommer det att kasseras. Undersökningen kommer att presenteras i form av 
en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen 
Diva.  
 
Svaren som framkommer under intervjun kommer behandlas konfidentiellt likaväl 
som information om förskola och namn på deltagande respondenter. Vi kommer 
alltså inte i texten att använda oss av några namn utan har för avsikt att tilldela 
pedagoger siffror; Pedagog 1, Pedagog 2 osv. Det kommer således inte i den slutliga 
uppsatsen gå att urskilja varken identitet på deltagande respondenter eller förskola.  
Vi vill även informera om att 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.  
 
Vi ser fram emot en givande intervju, Tack på förhand!  
Med vänliga hälsningar  
 

Caroline Åkerblom                                    Majd Allos  
Tel:073–2113685                                       Tel:073–6495690  
cam15001@student.mdh.se                    mas15001@student.mdh.se   
 

Eskilstuna 2018-04-07  
Handledare: Lena Bäckström, lektor i pedagogik inriktning psykologi, högskolan 
Kristianstad, lena.backstrom@hkr.se, tel 07053 60754.  
 

Kursansvarig: Anne Lillvist 021-10 13 32, anne.lillvist@mdh.se 
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Bilaga 

Bilaga 2. Intervjuguide 

 
1. Vad har du för uppfattningar kring barns lek?  

 
2. Är leken viktig? 

 
3. Vad anser du att barn lär sig i leken?  

 
4. Hur skulle du beskriva och definiera begreppet utanförskap?  

 
5. Har du erfarenheter av utanförskap i barns lek på förskolan? Kan du berätta? 

 
6. Tycker du att det är viktigt att alla leker med alla?  

 
7. Hur ser du på pedagogens roll och ansvar i barns lek?  

 
8. Vad upplever du som vanliga orsaker till utanförskap i leken?  

 
9. Om du upptäcker att något barn är utanför i gruppen, hur skulle du gå 

tillväga? 
 

10. Hur arbetar ni med att förebygga utanförskap?  
- Metoder? Metoder för delaktighet/inkludering?  
- Åtgärder?  
- Trygghet i gruppen  
- Är miljön av betydelse?  
- Konkreta exempel  

 


