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Syftet med denna studie är att studera på vilket sätt två förskolor arbetar med 
inkludering, motverkande av utanförskap samt hur de arbetar för att skapa ett 
positivt lärandeklimat. Denna studie utgår från en kvalitativ metod utifrån en 
traditionell forskningsstrategi. Totalt 10 personliga semistrukturerade intervjuer med 
intervjuguide användes som datainsamlingsmetod. Ur resultatet framgår att 
pedagogerna anser att leken har en stor betydelse för barns lärande och sociala 
utveckling samt att pedagogerna ser sin egen roll som viktig för att motverka 
utanförskap från leken. Slutsatsen är att pedagoger i förskolan generellt är medvetna 
om de allvarliga konsekvenser som utanförskap i leken kan innebära och att 
pedagogerna betonar ett starkt fokus på arbetssätt för att motverka detta. 

_______________________________________________ 
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1) Inledning  
 
” Ett barn som upplever att det får vara med och leka på sina egna villkor kommer att      
uppleva det goda i barndomen. Att vara utanför leken och gemenskapen tillhör 
barndomens avigsidor ” (Pape, 2000, s.198). 

Vi vill genom vår studie belysa lekens betydelse för barns sociala utveckling och 
lärande. Samt tillägna oss en djupare förståelse kring hur pedagoger kan arbeta för 
att motverka utanförskap och uttryck för kränkande beteenden.  

Det är viktigt enligt Öhman (2008, s.8), att pedagogen har förmåga att 
uppmärksamma kränkningar i barngruppen och motverka att barns negativa 
handlingar leder till att barn utesluts från leken och gemenskapen. Det betonas även i 
förskolans läroplan Lpfö (98/10, s.11) att det är pedagogens ansvar att se till att 
arbetet i verksamheten genomförs så att barnen ges goda förutsättningar att känna 
trygghet i gruppen och forma varaktiga relationer. Förskolan har en avgörande 
betydelse för barn som har svårigheter att komma in i leken och riskerar utanförskap. 

Pedagogens förhållningssätt, kunskaper och medvetenhet har en avgörande betydelse 
för hur barnet ska utveckla sin inlevelseförmåga och sociala kompetens. Det är i det 
vardagliga samspelet och i möten med andra barn och vuxna som grunden till 
barnets förmåga till självkänsla och medkänsla grundläggs (Brodin, 2002, s.16). Det 
grundläggande i varje människas utveckling är den sociala kompetensen som är en 
förutsättning för att utveckla goda relationer med andra. I förskolan hamnar barnen i 
barngrupper där de får lära sig olika sociala strategier för att få vara med i den sociala 
gemenskapen. Det handlar om vad barnet säger och gör för att få vara med och leka 
eller hur barnet bidrar till den gemensamma aktiviteten. De barn som saknar brist på 
social förmåga och kompetens hamnar ofta utanför (Vedeler, 2009, s.9).   

 

1.1) Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka hur två förskolor arbetar för att skapa ett 
positivt lärandeklimat som främjar inkludering genom lek och som motverkar 
utanförskap. Vi vill även i vår studie undersöka vilka konsekvenser utanförskap i 
leken kan medföra för barnets sociala utveckling och lärande.  

 

Frågeställningar 

 Hur arbetar pedagogerna för att främja inkludering genom leken?  
 

 Hur ser pedagogerna på sin egen roll och sitt ansvar i leken? 
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2) Litteraturgenomgång 

 
2.1) Vygotskijs sociala utvecklingsteori  

 
Lev S Vygotskij (1896-1934) har i sin teori fått en avgörande roll inom forskningen 
kring barns lärande. Det centrala i Vygotskijs teori är att det viktigaste för barns 
utveckling är det sociala samspelet och att barn som får stöd och hjälp av andra mer 
kunniga barn eller vuxna får de bästa förutsättningarna för lärandet. Vygotskij 
betonar att barn lär sig i sociala sammanhang och att en stor del av lärandet sker 
genom att vi lär oss av andra. Utvecklingen av det sociala lärandet sker då barnen 
kommunicerar och imiterar varandra i lek och samspel. Små barn som inte har ett 
utvecklat verbalt språk lär sig genom att titta, härma och undersöka sådant som de 
tycker är intressant och spännande och som de vill försöka förstå. Vygotskijs teorier 
utgår ifrån att barn i samspel med andra utvecklar sitt eget sätt att tänka vilket 
förändrar och utvecklar barns intellektuella förmåga. (Williams, 2006, s.40-43). 

Williams (2006, s. 25) anser att barns samlärande är en av förskolans viktigaste 
frågor då det handlar om att synliggöra de demokratiska värdena i verksamheten. I 
förskolans läroplan Lpfö (98/10, s.7) framkommer det att barngruppen ska ses som 
en viktig och aktiv del i barns lärande och att lärandet ska baseras på både samspelet 
mellan vuxna och barn och på att barn lär av varandra. 

 

2.2) Den sociala leken  

Inom förskolan är leken en viktig del av den pedagogiska verksamheten då det är i 
leken som barnen får erfarenheter av att samspela och kommunicera med andra. I 
leken får barnen nya erfarenheter och möjligheter att utforska, prova och använda sin 
fantasi vilket utvecklar barns självbild och självkänsla. Forskningen visar att leken är 
särskilt viktigt för barn mellan 0-12 år, men särskilt viktig för barn i förskoleåldern då 
mycket av barnens tid går till att leka. Leken har ett egenvärde för barnen men kan 
också ses som en metod för lärandet och bidra till att utvecklingen av erfarenheter 
och kunskap får ett innehåll (Lillemyr, 2002, s.40-43). Barn utvecklar, enligt 
Pramling och Sheridan (1999, s.86-87), sin sociala kompetens i leken och lär sig att 
uttrycka sina egna känslor och att känna empati för andra. I leken får barnet lära sig 
att kompromissa, behärska sina känslor och att förstå var gränserna går. För att leken 
ska kunna utvecklas och fördjupas krävs det att barn kan följa och förstå de sociala 
lekreglerna som att vara införstådd med att man leker och vad man leker. Leken bör 
vara ömsesidig och på en jämställd nivå oavsett ålder hos de som deltar.  

 

Enligt Öhman (2008, s.189–190) så innebär lek ett socialt samspel där barnet blir 
accepterat och får möjlighet att skapa relationer med jämnåriga. Barnen får lära sig 
att lösa konflikter vilket även bidrar till att utveckla barnets självkänsla, 
självständighet och förmåga att skapa ett förhållningssätt till omvärlden. Lillemyr 
(2013, s.63) anser att leken en viktig del av barns lärande utifrån den motivation, 
glädje och engagemang som barn visar i leken. Känslan av att barnen tillhör en social 
gemenskap och kan utveckla vänskapsrelationer med andra har även en avgörande 
betydelse för barnets välbefinnande och fortsatta utveckling och lärande. 
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2.3) Barns samspel   

Det är i barns samspel med varandra som de lär sig grundläggande sociala 
färdigheter som att visa hänsyn till andra barns behov och att kommunicera. I 
dialogen med kamrater utvecklas barnets kommunikativa kompetens som att 
uttrycka egna behov och önskningar, lyssna på andra och kunna ta andra barns 
perspektiv. I samspelet utvecklas barnets självbild utifrån de egenskaper och den 
kompetens barnet anser sig ha eller upplever att omgivningen har på barnet. I 
interaktionen med andra utvecklar barnet sin förmåga att uttrycka egna önskemål, 
lyssna på andra samt utvecklar den empatiska förmågan. Genom samvaron och 
samspelet får barnet en känsla av socialt stöd vilket ger barnet en trygghet och tillit 
till sin omgivning (Jonsdottir, 2007, s.17). Enligt Jonsdottir (2007, s. 56) har barn 
både positiva och negativa upplevelser av kamratrelationer med andra barn vilket 
främjar eller hämmar deras utveckling. När barn blir accepterade av sina kamrater 
upplever barnet tillhörighet och gemenskap vilket utvecklar barnets självförtroende 
som bidrar till att barnet ser sig som betydelsefull och som en tillgång i gruppen. De 
barn som blir avvisade eller som känner sig utanför går, enligt Jonsdottir, miste om 
de positiva fördelar som en god kamratrelation innebär.  

 

Jonsdottir (2007, s.54) lyfter i sin avhandling studier av Corsaro där han har 
observerat förskolebarns gemenskap. Undersökningarna har väckt många forskares 
intresse och uppmärksamhet. Corsaro studerade 1981 barns samspel under den fria 
leken i en amerikansk förskola. Syftet med studien var att utforska grundläggande 
strukturer i förskolan för etablering av kamratrelationer, samt få syn på vilka 
strategier barnen använder sig av för att skapa och behålla relationer. Enligt 
Jonsdottir (2007, s.54) resulterade denna studie i att det viktigaste i kamratskap för 
barn är att de delar en lusfylld upplevelse tillsammans där de har ett gemensamt 
tema. För barnen innebär vänskap även att beskydda denna samhörighet i gruppen 
mot andra barns försök att få tillträde till gemenskapen. Corsaro uppmärksammade 
även att barnen sällan lekte ensamma. Det huvudsakliga för barnen var att försöka 
etablera kontakt med andra genom att ta initiativ till att få vara delaktig i andras 
samspel och lek.  

 

2.4) Vänskap   

För att barn ska ha förmåga att skapa en vänskapsrelation med andra barn krävs det, 
enligt Öhman (2003, s.142-143), att barnet har utvecklat sin sociala kompetens. 
Vänskap mellan barn uppstår ofta spontant och frivilligt och utgår ifrån att barnen 
har något gemensamt som intresse, ålder eller kön. Vänskap bygger på jämlikhet, 
rättvisa och acceptans för varandras olikheter. I vänskapen utvecklas barnets 
självkännedom vilket bidrar till en positiv social utveckling.  

Då vänskap, enligt Öhman (2008, s.200-203), fyller sociala behov, är den viktig för 
alla människor oavsett ålder. Då barnets empatiförmåga inte är tillräckligt utvecklad 
undersöker och utforskar de på ett lekfullt sätt olika aspekter av etik i sitt samspel 
med andra. Samhörighet är en viktig faktor i barns vänskap och handlar om att vilja 
vara tillsammans , leka och ha roligt. För att etablera vänskap och visa samhörighet 
behöver barn veta hur man beter sig som vän och ha en förmåga att hjälpa sin vän att  
lösa problem och hantera konflikter som uppstår.  
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” Lyckan som uppstår av att ha vänner, att vara jämlik och dela 
upplevelser med kompisar, kan inte ersättas av ett aldrig så bra 
samspel med vuxna.” (Folkman, 2003, s.65)." 

 

2.5) Empati  

I den sociala leken prövar barnet sin förmåga till inlevelse och omsorg om andra. 
Genom att prova olika roller och ta någon annans perspektiv i leken utvecklas barnets 
empatiska förmåga. Empati och lek hör ihop och utvecklas i kamratrelationer där 
barnen lär sig att läsa av andra barns uttryck och känslor. Den känslomässiga och 
empatiska processen är ständigt pågående och det är därför viktigt att barnet har 
positiva förebilder som kan motivera barnet att handla på rätt sätt (Öhman, 2011, 
s.169-170). För att barnet ska få en förståelse för andra människors känslor måste 
barnet, enligt Pape(2000,s.45), få möjlighet att utveckla en förståelse för sina egna 
känslor och uttryck, vilket bidrar till att stärka barnets sociala förmåga. Senare 
forskning (Norell Beach,1995) visar, enligt Pape(2000,s.43), att nära och trygga 
relationer i samspel med andra har en viktig del i barns sociala utveckling. Om vuxna 
i barns omgivning reagerar positivt när barn visar sin empatiska förmåga ökar barns 
inlevelse i andra människors situation.  

I arbetet med värdegrunden bör pedagogen, enligt Johansson (2001, s.182), vara 
närvarande, engagerad och aktiv för att utmana barns lyhördhet för varandra. 
Pedagogen kan i arbetet med etik vara ett stöd och hjälp för barn att förstå andra 
barns känslor och reaktioner utifrån barnets handlande. Brodin och Hylander (2002, 
s.103-104) beskriver betydelsen av att pedagogen förstår och bekräftar varje barn, då 
barnets självkänsla, medkänsla och förståelse för andra har ett samband. De barn 
som har en lägre självkänsla har svårare att ta andra barns perspektiv och har svårt 
att känna empati och medkänsla för andra då de egna känslorna tar över. Läroplanen 
för förskolan (Lpfö98/10, s.4) framhåller att verksamheten ska bidra till att barnens 
förmåga till empati, omtanke och ansvar om andra ska utvecklas. Förskolan ska 
uppmuntra och stärka barnens inlevelse och medkänsla för andra människors 
situation.  

2.6) Utanförskap i leken 

Det är enligt Öhman (2008, s.8,18) i leken i förskolan som barnen ständigt 
uppmuntrar, bekräftar, avvisar eller kränker varandra vilket påverkar det enskilda 
barnets självkänsla och det sociala klimatet i gruppen. Det är vanligt att barn utesluts 
från leken och de barn som ständigt får känslan av inte tillhöra gemenskapen 
utvecklar en negativ tilltro till sin egen förmåga. Enligt Svedin och Folkman (2003, 
s.12) så innebär förskolan gemenskap och kamratskap för flertalet barn, men kan 
också upplevas som en plats där barnet känner ensamhet och utanförskap. Öhman 
(2008, s.212) anser att barns uteslutningar av andra barn i leken är så vanliga att 
pedagogen ofta inte riktigt förstår allvaret i dem. Yngre barn kan uteslutas från leken 
med påståenden som att ”du är för liten för det här” eller att pojkar inte får vara med 
i flickornas lek. Det är påståenden som barnen ofta accepterar och som visar att 
barnen känner till den maktfördelning som råder utifrån ålder och kön. 
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2.7) Orsaker till utanförskap   

Öhman (2011, s.195) menar att det i varje barngrupp finns barn som har svårt med 
det sociala samspelet och att utveckla kamratrelationer. Detta kan bero på att barnet 
känner sig otrygg och osäker i samspelet med andra eller inte har tillräckligt med 
erfarenhet av lekens koder och signaler. Knutsdotter (2003, s.82-83) menar att leken 
kräver att barn känner trygghet och kan lämna sin verklighet och gå in i lekvärlden 
vilket kan vara svårt för de barn som känner sig otrygga och oroliga. En av 
anledningarna till detta kan vara att barnet har sociala problem hemma som bidrar 
till att barnet har svårt att koncentrera sig och lätt blir störda i leken. En annan orsak 
kan vara att barn inte behärskar de sociala lekreglerna som att kunna sluta i 
samförstånd i leken om det andra barnet visat att leken är slut.  

Barn som uppfattas som utåtagerande eller har ett beteende som de andra barnen 
upplever som socialt oacceptabelt blir oftare avvisade i leken. Enligt forskning om 
barn och utanförskap finns det skillnader i hur lätt barn har att få vänner. De barn 
som är attraktiva lekkamrater hamnar bara tillfälligt utanför gemenskapen, då de 
uppfattas som snälla, samarbetsvilliga och hjälpsamma (Öhman, 2008, s.207). 

 

En orsak till utanförskap i leken, anser Vedeler (2009, s.74), kan vara att barnet inte 
förstår lekens budskap eller de olika roller som finns i leken utifrån de erfarenheter 
som barnet har. De barn som utesluts klarar oftast inte av sin roll i leken vilket kan 
medföra att barnet får en lägre status i barngruppen. Pedagogen kan stödja och 
hjälpa barnet genom att låta barnet få en roll som barnet har erfarenhet av och 
förstår syftet med. Enligt Knutsdotter (2003, s.86) riskerar de barn som inte leker att 
få svårt att minnas det de varit med om. I leken fantiserar och bearbetar barnet sina 
intryck och erfarenheter och skapar en mening och förståelse för sin omvärld. Öhman 
(2003, s.109) menar att de barn som blir utanför leken i förskolan riskerar att 
utveckla en negativ självbild och de grundläggande värdena som demokrati och 
gemenskap blir innehållslösa och tomma ord både för barnet som utesluts från leken 
och för de barn som utesluter. I förskolans läroplan (Lpfö 98/10, s.4-5) framhålls 
förskolans värdegrund och uppdrag som uttrycker det etiska förhållningssättet som 
ska prägla verksamheten.  

 

2.8) Kränkningar 

I förskolan uppstår ofta kränkningar i leken mellan barn när de vuxna är frånvarande 
och barnen förhandlar om vilka som ska få vara med och vilka som ska bestämma 
vilka regler som ska gälla i leken (Öhman, 2008, s.212). Barn kan även uteslutas ifrån 
en lek som är igång då barnen vill bevara den lek som pågår utan att riskera att den 
blir förstörd. När barn leker skapar de enligt Öhman (2008, s.18) gemenskap och en 
tillhörighet till varandra som de kan försvara genom att utesluta andra.  

Kränkningar kan vara både fysiska och psykiska och svåra att upptäcka menar 
Öhman (2008, s.13) då många av de uteslutningar och kränkningar som barn gör är 
omedvetna och oavsiktliga. Öhman menar även att barns känslomässiga liv påverkas 
negativt vid kränkningar.  
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Enligt Öhman (2008, s.21) visar Johansson (2007) i sin forskning att uteslutningar 
och kränkningar är en viktig del i hur små barn utforskar hur de ska vara mot 
varandra. ”Vad händer om jag knuffas, drar någon i håret eller tar något annat barns 
leksak?” Kränkningarnas orsaker kan enligt Öhman(2008, s.20)beskrivas ur olika 
perspektiv. 

I ett individuellt perspektiv kan de barn som kränker andra sakna social kompetens 
och förmåga att hantera sina känslor vilket kan vara ett sätt för barnet att få makt 
över andra och uppmärksamhet. I grunden kan det handla om barnets egen bristande 
självkänsla och självförtroende. I ett relationellt perspektiv utvecklas kränkningar i 
ett gemensamt samspel där barnen kämpar och förhandlar om makten i gruppen. 
Barnen använder utpressning och makt och utmanar varandra genom uteslutningar 
och kränkningar. En kränkning är enligt Öhman (2008, s.229-232) alltid ett symtom 
på något och pedagogen bör därför ta reda på vad problem är genom att i lugn och ro 
samtala med barnet om det som har hänt och vad barnet egentligen vill. Genom att 
pedagogen uppmärksammar barnets känslor och barnet får berätta vad som hände 
skapas möjlighet för barnet att se det ur det andra barnets perspektiv. Pedagogen kan 
genom bekräftelse av barnets goda intentioner ifrågasätta själva handlingen och 
sedan tillsammans hitta andra sätt för barnet att nå sitt mål.  

 

2.9) Pedagogens roll och ansvar i leken  

Pramling och Sheridan (1999, s.87) beskriver att pedagogens roll i leken är att ge alla 
barn lika möjlighet att få vara med i leken på sina egna villkor. När pedagogen deltar i 
leken kan hon vara en förebild för de barn som har svårt att ta sig in i leken eller 
riskerar att hamna utanför. Genom att visa barnen hur de kan ta sin in och ut ur olika 
situationer i leken kan barnen få stöd i sin utveckling av de förmågor barnet behöver 
för att leken ska kunna fortgå.  

För att kunna stödja de barn som har svårigheter att leka bör pedagogen fokusera på 
och bekräfta det som är positivt hos varje barn. Genom att pedagogen visar intresse 
av att vilja vara tillsammans med barnet och skapa en relation inbjuder pedagogen till 
samspel och leklust. Detta bidrar även till att barnets självkänsla stärks vilket leder 
till att barnets nyfikenhet och lust att leka med andra barn utvecklas (Öhman, 2011, 
s.225-226). Den sociala leken främjas då barnet känner trygghet och förtroende i 
närvaro av pedagogen. Då barnet upplever sig själv som betydelsefull och som någon 
att räkna med är barnet på god väg att kunna bli en individ som leker enligt Öhman 
(2008, s.233). Om barnet inte har fått möjligheter att upptäcka glädjen i att samspela 
med andra och vad det innebär är det där som pedagogens lek stöd måste börja. 
(Öhman, 2011, s.244). 

 

Pedagogens arbete med att stödja barnets förmåga att leka beskrivs, enligt Öhman 
(2011, s. 227-228), i ett föräldrastödsprogram (International Child Development 
Programme) som utgår ifrån tre olika dialogformer. I den känslomässiga dialogen 
kommunicerar och bekräftar pedagogen att hon tycker om att vara tillsammans med 
barnet vilket visas genom ögonkontakt, leende och röstläge. Dialogen innebär även 
att pedagogen uppmuntrar och ger barnet bekräftelse i form av beröm och 
uppskattning. Den meningskapande dialogen innebär att pedagogen med enkla ord 
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som ”titta” och ”kom” hjälper barnet att rikta sin uppmärksamhet mot ett gemensamt 
fokus där pedagogen på ett enkelt sätt ger deras upplevelser ett innehåll.  

Den reglerande dialogen beskriver att läraren på ett positivt sätt vägleder barnet så 
att barnet självt kan planera vad det vill göra och på ett konkret sätt visar barnet vilka 
regler och signaler leken har och hur de ska tolkas.  

 

2.10) Optimala lekvillkor  

För att skapa optimala lekvillkor för alla barn är det, enligt Öhman (2003, s.112), 
pedagogens ansvar att stödja och hjälpa de barn som saknar förståelse för lekens 
koder. Pedagogen ska även skapa en trygg gemenskap i verksamheten för att locka 
barnen in i lekens värld genom att vara närvarande, lyhörd och hjälpa till om det 
krävs. Genom att observera barns lek och samspel synliggörs lekens mening vilket 
pedagogen kan använda som utgångspunkt för att kunna utveckla barnens lek vidare. 
För att barnen ska ges förutsättningar till lek och samspel är det av stor betydelse, 
enligt Öhman (2003, s.112), att pedagogen ser lek som en viktig del för barns 
utveckling och lärande. Barnen bör ges rika tillfällen och utrymme till att ägna sig åt 
fri lek utan att bli störda och avbrutna av pedagogen. Pape (2000, s.153-156) betonar 
vikten av att pedagogen kan bedöma i vilka situationer i barns lek det krävs ett vuxet 
engagemang. Det är nödvändigt att den vuxne respekterar att barnen vill leka ostört 
men att pedagogen finns tillgänglig för att skapa trygghet för de barn som har 
negativa erfarenheter av att leka och samspela med andra barn. Innan pedagogen 
beslutar hur hon ska förhålla sig till barnens lek är det av betydelse att pedagogen är 
medveten om vilka barn som kan leka ensamma. De barn som har svårt att samspela 
i leken eller de barn som väljer att vara utanför förlorar en viktig del i sitt sociala 
lärande. I samspelet med barnen har den vuxne en viktig roll för att utveckla barnets 
sociala kompetens. Genom att vara fysiskt närvarande, agera, vara rättvis, trösta, 
hjälpa och lyssna kan pedagogen ge barnen möjlighet att få uppleva att de tillhör den 
sociala gemenskapen.  

 

Knutsdotter (2003, s.82) anser att pedagogen har en viktig uppgift att främja 
utvecklingen av barns lekförmåga genom att vara med barnen i deras lek. En 
förutsättning för att upprätthålla harmonin i leken är att barn och vuxna känner sig 
trygga i leksituationen och vågar gå in i leken. Detta kräver även, enligt Knutsdotter 
(2003, s.25), att barnen behöver behärska sociala lekregler som ömsesidighet, 
samförstånd och turtagande i mötet med andra. I barnets tidiga lek i mötet med 
pedagogen läggs grunden för barnets förståelse för dessa regler vilket sedan utvecklas 
vidare i barnets relationer med kamrater. 

Pedagogens ansvar är, enligt Knutsdotter (2003, s.29), att uppmärksamma att 
barnen inte avbryter varandras lek i onödan. Knutsdotter anser dock att det vanligtvis 
ärpedagogen som inte visar respekt och hänsyn till barnens lek och som besvärar 
barnen på grund av rutinsituationer och sina egna planerade aktiviteter. För att 
stärka gemenskapen i barngruppen anser Öhman (2011, s.240) att pedagogen kan ge 
lek stöd genom att planera och använda lekar som är gruppstärkande, och som syftar 
till att gruppen ska bli mer trygg och stabil. De gruppstärkande aktiviteterna och 
lekarna måste utgå ifrån det som barnen upplever som intressant och meningsfullt. 
Syftet med organiserad lek är att ge barnen möjlighet att få delade erfarenheter som 
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en grund för barnens lek och gemenskap. Då barngruppen känns trygg och stabil kan 
pedagogen ge den fria leken mellan barnen större utrymme.  

2.11) Inkluderande lekmiljö   

I förskolan har miljön en avgörande betydelse för barns lärande och bör därför 
utformas så att den inspirerar barnen till ett lustfyllt lärande genom lek, lärande och 
skapande. Den fysiska miljöns utformning och tillgången till varierat material har en 
avgörande betydelse för hur barnens lek och lärande kan utvecklas. Materialet ska 
finnas tillgängligt, vara inspirerande och inbjuda barnen till lek och samverkan i olika 
situationer. Miljön ska vara flexibel och kunna förändras utifrån barngruppens behov 
och det som för tillfället intresserar barnen, vilket sker genom att barnen får vara 
delaktiga i utformningen av den fysiska miljön. Genom att barn och pedagoger 
tillsammans arrangerar de olika rummen på förskolan för olika aktiviteter får barnen 
möjlighet till egna val, lek och social samvaro (Pramling och Sheridan, 1999, s.93-94).  

Pramling och Johansson (2003, s.76,79) menar att miljön utgör ramen för barnets 
möjlighet att få synliggöra sina kompetenser för sig själv och andra. Pedagogens syn 
på barn, kunskap och lärande synliggörs i den pedagogiska miljön. Det är viktigt att 
pedagogen ständigt reflekterar kring vilka förutsättningar barnen har för att kunna 
använda och utveckla sina kompetenser i miljön.  

 

2.12) Positivt lärandeklimat  

I arbetet med värdegrundsfrågor och inkludering är pedagogen, enligt Öhman (2008, 
s. 145-147),viktig som förebild i sitt samspel med barnen. Pedagogens 
förhållningssätt och bemötande av varje barn har en avgörande betydelse för 
utvecklingen av barnets självbild och självförtroende. I det goda mötet där pedagogen 
accepterar barn som de är öppnar sig nya vägar för barnets lärande och utveckling. 

Då pedagogen bekräftar och stimulerar barns intressen, nyfikenhet och lust att lära 
skapas goda förutsättningar för ett positivt lärandeklimat enligt Brodin(2002, s.15). 
För att utveckla ett positivt lärandeklimat krävs det att pedagogen har en etisk 
medvetenhet och arbetar för att främja goda relationer och motverkar kränkande 
beteenden. Det centrala i arbetet är ett tydligt pedagogiskt ledarskap, närvaro i barns 
lek och att synligöra och lyfta varje barns positiva förmågor (Öhman, 2008, s.26-27).  
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3) Metod  

3.1) Forskningsstrategi 
 
I vår studie har vi utgått ifrån en kvalitativ metod för att få en djupare förståelse kring 
hur pedagoger arbetar för att främja inkludering och motverka utanförskap i leken. Vi 
valde att använda oss av denna metod utifrån syftet för vårt valda forskningsområde, 
våra frågeställningar och de resurser som har funnits tillgängliga. Då vi valde att 
använda ett kvalitativt upplägg har vi haft möjlighet till flexibilitet och förändring då 
vi har fått ökad kunskap och förståelse för innehållet i vår studie. Styrkan i att 
använda en kvalitativ metod är enligt Bjørndal (2005, s.108) att metoden är mer 
ostrukturerad och ger utrymme för förändring under arbetets gång då forskaren har 
fått mer kunskap, förståelse och information kring det som studerats. De fördelar vi 
ser med en kvalitativ undersökningsmetod i vår studie är att respondenterna får 
större utrymme att uttrycka sin egen syn, sitt förhållningssätt och kunskap kring vårt 
valda forskningsområde vilket Bjørndal (2005) menar bidrar till att resultaten blir 
mer trovärdiga. Nackdelar med kvalitativ forskning enligt Denscombe (2009, s.399 -
400) är att analysen av datainsamlingen kan påverkas av forskarens egna 
erfarenheter, synpunkter och övertygelser. Det kan även finnas risk för att forskaren 
vid analysen utelämnar betydelsefull information utifrån vad forskaren vill belysa i 
sin studie eller att förklaringen blir förenklad. 
 
3.2) Datainsamlingsmetod  
 
I vår kvalitativa studie har vi använt oss av personliga intervjuer som datainsamlings 
metod då vi anser att denna metod är lämplig i vår studie. Vi genomförde 
semistrukturerade intervjuer med tio förskollärare vilket enligt Denscombe (2009, s. 
234-235) innebär att de intervjuade får möjlighet att använda egna ord och att 
utveckla sina tankar under intervjun. Fördelen med denna metod är att den är lätt att 
genomföra och att de uttryck som framkommer under intervjun kommer från den 
intervjuade och blir mer tydlig när forskaren påbörjar arbetet med att sammanställa 
resultatet.  
 
I våra samtal med pedagogerna har vi med stöd av en intervjuguide fått mer struktur 
och översikt över de frågor som vi ville få svar på i vår studie. Enligt Bjørndal (2005, 
s. 92) innebär den här formen av intervju att den som intervjuar kan vara mer flexibel 
när det gäller ordningen på frågorna beroende på hur samtalet utvecklas. 
Fördelarmed att använda intervju som metod är enligt Bjørndal (2005, s.90) att 
intervjun ger möjlighet till flexibilitet och att kunna försäkra sig att man har förstått 
rätt eller att klara upp missuppfattningar. Intervjun ger även möjlighet att synliggöra 
detaljer och att utveckla en förståelse för den intervjuades tankar och perspektiv. 
Nackdelar med intervjuer enligt Denscombe (2009, s.268- 269) är att analysen av 
data är tidskrävande och att svaren inte är standardiserade vilket blir en betungande 
arbetsuppgift för forskaren.   
 
När vi formulerade våra intervjufrågor valde vi att utgå ifrån frågor som var relevanta 
för vår studie och för svaret på våra frågeställningar. För att få en så bra kvalitet på 
informationen som möjligt utgick vi ifrån ett fåtal teman och inom ramen för dessa 
områden valde vi sedan att ställa sju intervjufrågor, (se bilaga 2). 
Innan vi genomförde våra intervjuer delade vi personligen ut ett missivbrev till de 
pedagoger som visat intresse av att delta i vår studie. I missivbrevet informerade vi 
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om studiens syfte och de forskningsetiska principer som vi tagit hänsyn till för att 
skydda respondenternas integritet. Pedagogerna fick även i brevet information om att 
deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan när de själva 
önskade. För att nå de etiska kraven var det av betydelse att vi fick pedagogernas  
medgivande till att använda ljudupptagning som en metod för att underlätta vår 
analys av resultatet. 
 
Vi valde att använda ljudinspelning som ett stöd för att kunna vara mer närvarande i 
samtalet och för att få en så tydlig bild av pedagogernas svar som möjligt. Bjørndal 
(2005, s.72-73) anser att ljudupptagningar är ett bra hjälpmedel för att bevara viktig 
information som annars riskerar att försvinna och forskaren få då möjlighet att lyssna 
på samtalet vid flera tillfällen. En annan fördel är även att forskaren under samtalet 
inte behöver anteckna respondentens svar utan kan istället vara mer aktiv och 
närvarande. Nackdelar med ljudupptagning anser Denscombe (2009, s.259) är att 
respondenten i början kan känna sig obekväm i situationen men att känslan ofta 
avtar efter en stund. Andra nackdelar är att ljudinspelning endast kan fånga det 
pedagogen säger med missar den kommunikation som inte är verbal.  
 
De pedagoger som visade intresse att delta i vår studie fick möjlighet att läsa igenom 
frågorna och förbereda sig genom att vi delade ut frågorna i god tid innan samtalet. 
De fick även möjlighet att själva välja en tid och plats för intervjun. Vi utgick ifrån att 
pedagogen valde en tidpunkt och situation där de kände att det passade att gå ifrån 
verksamheten. Våra intervjuer tog cirka 20-40 minuter och alla pedagoger utom en 
valde att bli intervjuade på lugna platser vilket även bidrog till kvalitén på 
datainsamlingen. Innan intervjun informerades pedagogerna om de forskningsetiska 
reglerna. Att den information som framkommer under intervjun endast kommer att 
användas i vår studie och att inga namn eller namn på verksamheten kommer att 
nämnas om inte tillstånd finns och har getts av de medverkande. Att deltagandet är 
frivilligt och kan avbrytas när den intervjuade så önskar. Samt att de uppgifter som 
kommer fram i undersökningen inte får användas eller utlånas i ett kommersiellt 
bruk eller i ett vetenskapligt syfte.  
 
3.3) Urval  
 
Vi har valt att genomföra våra intervjuer på två olika förskolor. Den ena förskolan 
ligger i en större kommun i ett mångkulturellt område med barn och personal med 
olika kulturella bakgrunder. Förskolan består av två små barnsavdelningar för barn 
mellan ett till två år, en treårsavdelning och en fyra till femårsavdelning. Det arbetar 
totalt tolv pedagoger på förskolan, sex förskollärare och sex barnskötare vilket 
fördelas olika på varje avdelning. Den andra förskolan ligger i ett lugnt villaområde i 
en mindre närliggande kommun med övervägande svensktalade barn och pedagoger. 
Verksamheten består av fyra avdelningar varav två avdelningar är för barn i åldern 
ett till tre och två avdelningar för barn mellan tre till fem år. Pedagogerna på 
förskolan består av tolv personer varav personalen på varje avdelning övervägande är 
förskollärare. Då vi sedan tidigare haft kontakt med dessa förskolor ansåg vi det 
lämpligt att utifrån detta tillfråga fem utvalda pedagoger om de var intresserade av 
att bidra med sina kunskaper och erfarenheter till vår studie. Vi kopplar vårt val av 
informanter på ett strategiskt urval som enligt Denscombe (2009, s.251) innebär att 
forskaren avsiktligt väljer personer som har något särskilt att tillföra, en speciell 
inblick eller en särskild ståndpunkt kring ämnet.  
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3.4) Databearbetnings- och analysmetod 
 
Vi har transkriberat för att få en så tydlig och korrekt bild som möjligt. 
Bjørndal(2005, s.86) menar att fördelen med att överföra en ljudinspelning till skrift 
är att kommunikationen framträder på ett tydligare sätt för forskaren. En fördel med 
att skriva ner pedagogernas svar var att vi fick en fördjupad förståelse för det som 
framkom. En nackdel var att det var tidskrävande att lyssna av och ordagrant skriva 
ner pedagogernas svar och synpunkter, vilket även Bjørndal (2005, s.87) ser som en 
av nackdelarna vid transkribering av material.  
 
Steg två var att utifrån pedagogernas svar sammanställa olika kategorier utifrån det 
som vi fann som intressant och givande för vår studie och som kunde kopplas ihop 
med syftet och våra frågeställningar: 
 

• Positivt lärande klimat 
• Inkluderande lekmiljö 
• En trygg och harmonisk barngrupp 
• Pedagogens betydelse i barns lek 

 
Utifrån kategorierna valde vi sedan att jämföra och synliggöra de likheter och 
skillnader som vi kunde urskilja mellan de två förskolorna.  
 
3.5) Etiskt ställningstagande  
 
I vår studie har vi tagit hänsyn till olika etiska frågeställningar för att skydda 
respondenterna och andra som kan beröras av vår forskning. Frågorna som vi har 
tagit hänsyn till handlar om valet av respondenter eller hur deltagandet i 
undersökningen kan påverka deltagarna. En princip som har varit grundläggande i 
vår undersökning är att deltagarnas integritet ska skyddas. I vår etiska studiehar vi 
tagit hänsyn till fyra forskningsetiska principer som Stukat (2005, s.131) beskriver : 
informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att syftet med studien ska beskrivas och hur resultatet 
kommer att användas och presenteras. För att uppfylla informationskravet 
informerade vi våra respondenter i missiv brevet om studien syfte, att deltagandet var 
frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan när de själva önskade. 
Samtyckekravet innebär att de som deltar i en undersökning självständigt ska få 
bestämma hur länge de vill delta och på vilka villkor.  
 
Innan intervjuerna fick alla pedagogerna möjligt att ge sitt samtycke till deltagandet. 
Konfidentialitetskravet betyder att deltagarna i undersökningen blir informerade om 
att alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt vilket vi tog hänsyn till genom 
att informera de medverkande om deras anonymitet, att inga namn på deltagare eller 
verksamhet skulle nämnas om vi inte hade fått tillstånd från samtliga deltagare.  
Nyttjandekravet innebär att den information som har kommit fram i forskningen inte 
får användas för ett kommersiellt bruk eller för andra syften som inte är 
vetenskapliga. Detta tog vi hänsyn till genom att vi innan intervjuerna även 
informerade våra respondenter om detta krav.   
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4) Resultat 
 
4.1)   Ett gott lärandeklimat  
 
4.1.1) Förskola A 
 
På förskola A betonar majoriteten av de totalt 5 intervjuade pedagogerna vikten av ett 
korrekt bemötande gentemot barnen för att skapa ett positivt lärandeklimat. Detta är 
något som ständigt återkommer genom intervjuerna. När pedagogerna talar om sitt 
bemötande samtalar de om att sprida en positiv stämning och vikten av att vara 
lyhörd gentemot barnen.  

" Är man som pedagog glad och positiv till det man vill att barnen ska lära 
sig så är det ju det de lär sig"  

En pedagog talar om att använda sig själv som redskap och på det sättet lära barnen 
hur man ska vara för att bidra till ett positivt lärandeklimat. En annan 
småbarnspedagog lyfter vikten av att vara nära barnen för att kunna tyda vad barnen 
vill, och hjälpa till att sätta ord på barnets känslor. Hon anser att hennes eget 
förhållningssätt avspeglar sig på barnen och att hon strävar efter att överföra ett lugn 
till barnen. En storbarnspedagog benämner vikten av att vara en god förebild genom 
att vara lugn och trygg med sig själv. Samtidigt anser hon att pedagogen även måste 
sätta gränser för barnen. Flera pedagoger nämner gruppstärkande lekar som ett 
viktigt verktyg för att skapa ett gott klimat. Sånger och lekar stärker gruppkänslan. 
Att ha en positiv inställning, vara engagerad, lyhörd och flexibel är egenskaper som 
de flesta pedagoger är överens om att det krävs. 

4.1.2) Förskola B 

På förskola B nämnde övervägande delen av pedagogerna betydelsen av sitt eget 
förhållningssätt mot barnen som en viktig förutsättning för att skapa ett gott 
lärandeklimat. Två storbarnspedagoger anser att det är av stor betydelse att vara 
lyhörd för vad barnen visar intresse för och utgå från det vid planeringar av 
aktiviteter och vid utformningen av lekmiljön. Två pedagoger anser att det är viktigt 
att gå in med en positiv anda, delge glädje till barnen och ha roligt tillsammans. En 
pedagog beskrev att hon anser att det viktigaste för att kunna få ett positivt 
lärandeklimat, när det kommer en ny barngrupp till hösten, är att skapa en god 
kamratskap.  

" En "vi känsla" det här är vi, det är vår grupp, det här är mina 
kompisar på avdelningen  och jag är en del av det."  

Hon betonar även vikten av att skapa en god relation till varje barn genom att visa 
intresse för dem genom att göra något så enkelt som att fråga på fredagen vad de ska 
göra i helgen och sedan fråga på måndagen om t.ex. filmen, som barnet skulle se på 
bio, var bra. Då menar hon att barnet känner sig hörd och lyssnad på. 

 

 

 

 



 
 

13 
 

4.2) En inkluderande lekmiljö  

4.1.1) Förskola A 

Något som samtliga pedagoger på förskola A nämner är att det är barnen som styr 
hur lekmiljön ska utformas. Materialet ska vara lättillgängligt för alla, oavsett 
funktionsnedsättning, för att ge varje barn optimala lekvillkor. Tre av de fem 
intervjuade pedagogerna berättar hur miljön ständigt förändras under terminens 
gång, utifrån barnens utveckling. Materialet måste hela tiden bytas ut och anpassas 
efter den aktuella barngruppen. Att det är viktigt att vara flexibel och lyhörd är något 
som framkommer från intervjuerna. En pedagog nämner att de medvetet tänker på 
hur deras rum är uppdelade och väljer att stänga vissa rum när de är lite personal för 
att undvika negativa möten mellan barnen.  

En pedagog talar om hur viktigt det är att alla barn får känna sig delaktiga. Om det 
upptäcks att något barn hamnar utanför leken så ser pedagogen det som sitt ansvar 
att ta kontakt eller komma in i leken för att främja en inkluderande lekmiljö där alla 
får vara med och leka. Tre av fem pedagoger berättar att de arbetar aktivt med miljön 
på förskolan och att alla pedagoger gemensamt bygger upp avdelningarna utifrån 
barnens intressen. De nämner att alla avdelningar ska ha en inbjudande läshörna 
som att det blir ett lugn både för barnet och den vuxne. Barnen får hjälpa till att 
förändra miljön utifrån deras egen förmåga då pedagogerna tycker att det är viktigt 
att barnen får känna sig delaktiga.  

Det är inte alltid som barnen leker som pedagogerna tänkt sig och därför krävs 
ständig analysering och förändring efter barnens intressen och behov. 

" Vi pedagoger måste vara lyhörda för vad barnen tycker är kul, väljer 
jag ett material till barnen som de inte visar intresse för utan gör något 
annat med det så måste jag tänka om." 

En annan pedagog nämner att hon hela tiden försöker hitta nya metoder för att 
engagera barnen i leken genom att komma med flera olika förslag och fråga vad 
barnen vill göra. 

 

4.2.2) Förskola B 

På förskola B anser tre av fem pedagoger att det är viktigt att utgå ifrån barngruppen, 
deras intressen och behov för att forma en stimulerande lek- och lärmiljö. Två 
pedagoger nämner under intervjun att förutsättningar som utrymme och budget 
spelar en stor roll för att kunna utforma en lockande och inbjudande miljö i 
verksamheten. En pedagog berättar att hon skulle vilja göra förändringar av 
lekmiljön, men att det trots allt är ett arbetslag som behöver diskutera och ta beslut 
tillsammans. Hon menar att de inte måste köpa nya saker för att kunna utforma 
miljön på avdelningen och att man som pedagog inte ska vara rädd att göra 
förändringar. Att barnen får känna att de får vara med och bestämma och påverka 
hur miljön ska se ut ser pedagogen som en viktig del i sitt arbete.  
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“ Miljön ska ses som en tredje pedagog sägs det, men sen är det 
ganska svårt beroende på vad man har för lokaler. Vi har ganska 
svåra lokaler här på avdelningen. Det är en ganska liten avdelning 
för att rymma snart 21 barn. Det som är fördelen är att det finns rum 
att gå undan till, men nackdelen är att vi pedagoger inte har överblick 
hela tiden."  

Hon menar att det finns många situationer där de inte har möjlighet att 
höra och se vad som händer mellan barnen pågrund av att det är för 
många barn och för få vuxna samt att barnen brukar stänga dörren när de 
leker.  

En storbarnspedagog menar att tiden är ett stort dilemma och att det alltid är 
problematiskt med stora barngrupper då hon anser att det är svårt att räcka till för 
alla barn. Vid utformningen av miljön anser pedagogen att det är av stor vikt att det 
finns tid för reflektion kring arbetsätt och metoder för att skapa optimala lekvillkor. 
Hon nämner även betydelsen av att komma överens med sina kollegor. För att 
samordna leken med lärandet för att skapa mening betonar hon vikten av att som 
pedagog vara närvarande och lyhörd för barns intressen. En småbarnspedagog anser 
att miljön har en stor betydelse för att barn ska kunna leka men att det är svårt att 
skapa en bra lekmiljö då budget och utrymme påverkar hur de kan utforma miljön. 
Hon tycker att det är viktigt att det finns olika lekhörnor där barnen kan leka så att 
miljön inte uppfattas som rörig för barnen. Ibland menar hon att de måste plocka ut 
barnen från leken för att det kan bli stökigt. 

En småbarnspedagog anser att det är hennes ansvar att se till att det finns rikligt med 
material och utklädningskläder vid rollekar. Att det finns tillräckligt med saker i 
dockvrån, om det är tre barn som leker, så att det inte uppstår konflikter mellan 
barnen för att det fattas material. Hon tycker att det är viktigt att det finns 
utmanande och roliga leksaker för barnen. En av pedagogerna menar att de har 
utformat tydliga lekinstruktioner och lekregler tillsammans med barnen vilket hon 
anser bidrar till att det blir en bra lekmiljö. Målet är att de ska slippa tjata på barnen 
och att det ska vara tydligt för barnen vad de kan göra. 

 

4.3) En trygg och harmonisk barngrupp 

4.3.1)Förskola A 

Förskola A arbetar mycket med gruppstärkande lekar. Detta är något som alla 
femintervjuade pedagoger nämner. Val av grupplekar beror på barngruppens ålder. 
Med de mindre barnen så är bolleken vanligt förekommande där barnen får rulla en 
boll till varandra och säga sitt namn. På det viset får alla barn höras och synas i 
gruppen och barnen lär sig varandras namn. En pedagog brukar synliggöra barnens 
egna leksaker som de tar med sig till förskolan. Om ett barn t.ex. tar med sig en bok 
så kan man läsa boken inför barngruppen för att barnen ska få känna sig delaktiga 
och stärka gruppkänslan.  

Förskola A arbetar även med värdegrundsarbete, hur man är en bra kompis. Barnen 
får prata om hur en bra kompis ska vara och pedagogen synliggör detta med bilder på 
när barnen kramas, leker och har roligt tillsammans.  
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Två av fem intervjuade pedagoger använder sig av teater för att visa barnen hur det 
känns att bli ledsen och inte få vara med i leken.  

Det framkommer tydligt att det är viktigt för pedagogen att vara en förebild för 
barnen. Genom att visa empati gentemot barnen menar en pedagog att barnen 
kommer lära sig att visa empati gentemot varandra. En småbarnspedagog berättar att 
barnen behöver pedagoger väldigt nära så att dessa lär sig att tyda barnen och se vad 
de vill samt lär sig tyda barnens känslor för att sätta ord på dessa om barnet saknar 
språkkunskaper. 

 

4.3.2) Förskola B 

På förskola B anser flera pedagoger att det viktigaste för att skapa entrygg och 
harmonisk barngrupp är att deser och bekräftar varje barn så att alla barn blir synliga 
i gruppen. De vill få varje barn att känna sig viktigt och som en tillgång för gruppen. 
Deras förhållningsätt är något som alla fem pedagoger reflekterar kring under 
samtalet. En småbarnspedagog menar att det är positivt att hälsa godmorgon till 
varje barn innan de går in på samlingen då hon ser betydelsen av att barnet känner 
sig bekräftat och sett varje dag av en vuxen. Hon tycker att alla barn ska bli sedda och 
hörda och arbetar aktivt med att låta alla barn bli synliga och komma till tals i 
gruppen så att även de blyga barnen får växa. För att få en trygg barngrupp anser 
småbarnspedagogen att det är viktigt att själv vara lugn och trygg då det avspeglaspå 
barnen hur man själv är som pedagog. Hon har även märkt att det blir rörigt på 
avdelningen om hon är stressad och inte är närvarande med barnen. Hon ser därför 
betydelsen av att ständigt vara på barnens nivå och samspela med barnen för att det 
ska bli ett lugnt och tryggt klimat.  

En storbarnspedagog beskriver att hon tycker att det är viktigt att barnen vet var de 
har henne och var hennes gränser går vilket hon anser ger barngruppen trygghet och 
harmoni. Att barnen vet att de kan skratta och busa tillsammans men att de måste 
sluta när det går för långt. Pedagogen talar om att hon tar hänsyn till varje barn och 
anpassar sitt bemötande mot barnen utifrån vad hon vet fungerar och avväger hur 
hon ska göra för att få barnet att lyssna.  

" Där är det superviktigt med ett tydligt ledarskap från mig som 
pedagog.  Jag måste visa med hela kroppen, det är mitt verktyg. "   

Två av pedagogerna betonar att de arbetar medvetet med att få ihop gruppen genom 
att samtala kring värdegrundsfrågor med barnen i alla vardagliga situationer. En 
småbarnspedagog talar om att det alltid finns barn som syns mindre i gruppen och då 
anser hon att det är hennes uppgift att synliggöra och lyfta barnet. På samlingar med 
alla barn kan hon säga: "Titta Lisa är här idag!" Hon får hjälpa mig att sätta upp det 
här på tavlan!". För att motverka att något barn blir utanför gemenskapen ser hon det 
som nödvändigt att observera leken och reflektera över orsaker till att barnet drar sig 
undan.  

För att skapa en trygg barngrupp anser en storbarnspedagog att det handlar om att 
har roligt tillsammans och att det är viktigt att hon lyssnar på barnen och fångar upp 
det som barnen uttrycker. Detta menar pedagogen gör att barnen känner sig 
delaktiga och kan påverka verksamheten. 
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4.4) Pedagogens betydelse i barns lek  

4.4.1) Förskola A 

Samtliga pedagoger på förskola A är överens om att det är jätteviktigt att som 
pedagog engagera sig i leken. Hur mycket de vuxna behöver engagera sig i leken 
menar två pedagoger beror på barnens ålder.  

"Jobbar man med små barn så måste man som pedagog vara mer 
med barnen för då leker de inte med varandra utan bredvid 
varandra. Sen när barnen blir äldre så vill de gärna leka själva, då 
tycker de ofta att vi pedagoger stör."  

Hon menar att de minsta barnen först måste introduceras till hur man leker. 

Flera pedagoger nämner att barnen ständigt måste vara under uppsyn. Detta för att, 
när det behövs, avstyra leken när någon blir kränkt eller ledsen. En småbarnspedagog 
säger att barnen aldrig får lämnas ensamma och att det är ett stort ansvar att vägleda 
barn i det sociala samspelet. 

När pedagogerna pratar om utanförskap så är de överens om att det är pedagogens 
ansvar att hjälpa barnet att komma in i leken. Dock har de olika sätt att hantera detta. 
Några av pedagogerna menar att det är effektivt att lyfta ett barn som har svårt att 
komma in i leken. Detta menar en pedagog att man kan åstadkomma t.ex. genom att 
be barnets föräldrar att ta med sig en bok hemifrån som man sedan läser för 
barngruppen så att barnet som har svårt att komma in i gruppen får vara i fokus i 
barngruppen och på det sättet bli mer populär och få det lättare att komma in i leken. 
Andra berättar hur de ger barnet stöd genom att tillsammans med barnet ge sig in i 
leken för att sedan som pedagog dra sig tillbaka och observera när leken fungerar.  

Att pedagogerna anser att utanförskap är något som kan få allvarliga konsekvenser 
för ett barn är något som framgår tydligt. En pedagog menar att utanförskap oftast 
leder till att ett barn blir utåtagerande och börjar slåss istället. Hon menar därför att 
det är viktigt att vara lyhörd mot barnen när konflikter och bråk uppstår för att ta 
reda på orsaken till konflikten och lära barnen att lyssna till varandras känslor och 
åsikter istället för att slåss. Om ett barn försummas och inte blir hört så finns det risk 
att barnet hamnar utanför och fortsätter att vara utåtagerande, menar hon.  

Däremot så skiljer det sig mellan pedagogerna om hur mycket de själva kan motverka 
utanförskap. En pedagog uttalar sig om utanförskap och dess konsekvenser: 

"Jag tror tyvärr att det alltid finns barn som kommer utanför leken, 
men då hoppas jag att vårt arbete i alla fall ger så mycket trygghet 
att skolan sen tar vid där." 

En annan pedagog säger istället: 

"Jag tror inte att det händer, inte hos oss i alla fall. För vi observerar 
ständigt barnen så att det inte ska ske sådant i gruppen och gör 
individuella utvecklingsplaner." 

En storbarnspedagog pratar om lekstarka och leksvaga barn och hur 
leksvaga barn riskerar att hamna utanför leken.  
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Hon berättar att hon för att motverka detta arbetar med medvetna grupperingar där 
hon dels delar upp barnen i mindre grupper för att alla barn i gruppen ska våga höras 
och synas i leken. Hon placerar även ut de lekstarka barnen i olika grupper 
tillsammans med de leksvaga barnen i olika aktiviteter. Hon menar att hon tydligt ser 
positiva effekter av detta och att de lekstarka barnen drar de leksvaga barnen åt rätt 
håll och hjälper de att utvecklas.   

 

4.4.2) Förskola B 

Pedagogerna på förskola B säger att pedagogens egen roll i leken varierar efter barns 
behov. Fyra av fem pedagoger berättar att vissa barn har svårt att leka och behöver 
stöd från en vuxen. Att hela tiden vara närvarande och beredd att gå in och styra upp 
en lek när leken börjar spåra ur är viktigt för att barn inte ska komma att kränkas 
eller bli ledsna. En pedagog säger att man måste visa respekt mot barnen när något 
gått fel och fråga vad som händer. Genom att fungera som en medlare i leken så 
menar hon att barnen själva lär sig att lösa konflikter och känna empati för andra 
barn. Vissa barn behöver mer stöttning än andra, menar en pedagog. Hon påpekar att 
man måste vara extra vaksam på vissa barn som har svårt för de lekregler som finns. 
Om ett barn börjar förstöra en lek för andra barn så anser pedagogen att man måste 
rycka in och hjälpa till: 

"Titta här, de har byggt kojor!" Fråga de andra barnen "vad är det ni 
leker? vad får man göra och inte göra? hur fungerar leken?" kan 
Kalle här få vara med?" "Ja! han kan få vara snickare!" då kan jag 
säga: "Kan inte du bygga den här kojan lite högre? " 

Hon menar även att man måste rycka in innan ett barn som bråkar har fått en 
"dumstämpel". Risken är då att barnet inte får vara med och leka med andra barn för 
att de andra barnen tycker att barnet förstör deras lek. 

På frågan om hur en pedagog arbetar för att hjälpa barn som har svårt med de sociala 
lekreglerna så svarar hon: 

"Det tycker jag kan vara jobbigt när man ser de här som alltid är 
utanför..." 

"Det är också viktigt att man är väldigt bestämd, man får inte vara 
tveksam. Man tillåter inte allting för då tar barnen över. Tala om 
tydliga regler för barnen: tre stycken i dockvrån. Konsekvent och 
bestämd. " 

Samma pedagog berättar att hon brukar låta barnen själva dela in sig i lekgrupper 
och hon har då märkt att de språksvaga barnen tyr sig till varandra. Hon anser att det 
alltid finns barn som är utanför och att det inte går att komma ifrån det. Hennes 
ansvar är att gå in och styra i leken och menar att de som pedagoger kanske får göra 
andra saker med det barnet istället, utanför barngruppen. En småbarnspedagog 
anser också att det är viktigt att barnen inte alltid får som de vill i leken utan att de 
får lära sig av motgångar även i lek. Att en vuxen hela tiden måste vara närvarande 
och vaksam på vad som händer, är något som samtliga pedagoger nämner.  
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När pedagogerna pratar om utanförskap och dess konsekvenser så förklarar en 
pedagog hur hon anser att barn som har svårt att passa in i en grupp även riskerar att 
få inlärningssvårigheter. Detta menar hon beror på att barnen lär sig genom lek i 
förskolan. Om ett barn hela tiden måste kämpa för att passa in socialt så blir det svårt 
med lärandet. Övriga pedagoger anser även att utanförskap kan få allvarliga 
konsekvenser i form av dålig självkänsla och sociala problem i framtiden. 
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5) Analys 

Vi har valt att göra en jämförande analys mellan förskola A och förskola B för att se 
eventuella likheter och skillnader mellan de två förskolorna med koppling till det 
teoretiska underlaget. 

5.1) Pedagogers syn på sin egen roll och sitt ansvar i leken 

Det som vi kommit fram till i vår analys av resultatet är att samtliga pedagoger på 
förskola A är eniga om att deras roll i barnens lek är viktig för de barn som behöver 
stöd, hjälp och vägledning att komma in i leken, vilket Öhman (2003, s.112) beskriver 
är pedagogens ansvar för att skapa optimala lekvillkor för alla barn. Pedagogernas 
syn på sin roll i barns lek på förskola B är att deras roll kan variera utifrån situationen 
och varje barns behov. De ser sin roll som viktig för att stödja och hjälpa i leken och 
som medlare vid konflikter för att motverka att barn blir kränkta. Vid bråk och 
uteslutningar mellan barnen tar pedagogerna i samtal med barnen reda på vad som 
har hänt, vilket tar stöd i Öhman (2008, s.229-232) som anser är pedagogen bör låta 
barnen berätta vad som har hänt och fråga hur konflikten kan lösas. 

Det vi har kommit fram till i vår analys är att samtliga pedagoger på förskola A och B 
betonar betydelsen av sitt eget engagemang, bemötande och närvaro i barns lek för 
att förhindra utanförskap. Då pedagogen är närvarande i leken och vägleder barnen i 
det sociala samspelet framställer sig pedagogen som en god förebild för barnen. 
Genom att pedagogen i sitt förhållningssätt är lyhörd, visar empati mot barnen och 
agerar som medlare när en konflikt uppstårhjälper pedagogen barnen att utveckla sin 
empatiska förmåga. Det är betydelsefullt, menar Öhman (2011, s.169-170), att barnen 
har goda förebilder som kan inspirera dem till att agera på rätt sätt då deras 
empatiska och känslomässiga process är ständigt pågående. Öhman beskriver att lek 
och empati samspelar med varandra och utvecklas i relation med kamrater där de lär 
sig att tolka andra barns känslor och uttryck.  

När pedagogerna talar om att ständigt vara närvarande i barnens lek så talar de också 
om att förhindra att kränkningar kan förekomma i barnens lek. Rädslan för att 
kränkningar ska förekomma tyder på att kränkningar är vanligt förekommande i 
barnens lek utan närvaro av vuxen. Vi tror därför att det inte alltid är enkelt för 
pedagogen att uppmärksamma när kränkningar förekommer i leken. Detta tar stöd i 
litteraturen där Öhman (2008, s.13) säger att kräkningar hos barn kan vara svåra för 
pedagogen att upptäcka då de ofta sker oavsiktligt och omedvetet hos barnen. Enligt 
Öhman (2008, s.13) så får kränkningar en negativ påverkan på barns känslomässiga 
liv. 

En pedagog talar om vikten av att ge stöd till de barn som saknar förståelse för lekens 
regler.  

"Titta här, de har byggt kojor!" Fråga de andra barnen "vad är det ni 
leker? vad får man göra och inte göra? hur fungerar leken?" kan 
Kalle här få vara med?" "Ja! han kan få vara snickare!" då kan jag 
säga: "Kan inte du bygga den här kojan lite högre? " 
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Pedagogen berättar att man som pedagog snabbt måste rycka in när bråk uppstår då 
ett barn visar oförståelse för lekens regler. Detta för att förhindra att barnet får en 
"dum-stämpel" och "inte får vara med i leken för att han är dum" som gör det ännu 
svårare för barnet att komma in i lek med andra barn. Öhman (2008, s.202) säger att 
barn som upplevs som utåtagerande eller socialt oacceptabla oftare blir avvisade i 
leken av andra barn. Pedagogen ger sig in i leken tillsammans med barnet och visar 
intresse och respekt för barnens lek i ett försök att hjälpa barnet att komma in i leken 
och skapa stöd och trygghet. 

Då Bodin och Hylander (2002, s.103-104) uttrycker att barn med lägre självkänsla 
har svårare att känna empati och medkänsla för andra människor så betyder detta att 
en pedagog som lyssnar till barnen och stärker deras självkänsla hjälper barnen att 
utveckla sin empatiska förmåga och förhindra att fler konflikter uppkommer. 
Generellt visar pedagogerna på båda förskolor att de har ett stödjande och 
närvarande förhållningssätt till barnen genom att ge sig in i leken tillsammans med 
barnen. Detta arbetssätt styrks av Öhman (2008, s.233) då barnens sociala lek 
främjas hos barnet i närvaro av en pedagog som skapar trygghet med sin närvaro. 

En pedagog på förskola B visar tydligt sitt eget intresse för barnet när hon frågar vad 
barnet ska göra i helgen och efter helgen frågar om barnet tyckte att filmen var bra. 
Detta stämmer väl överens med vad Öhman (2003, s.65-66) anser då hon beskriver 
att det är pedagogens ansvar att forma en god relation till varje barn som grundar sig 
på att pedagogen visar respekt, intresse och nyfikenhet för barnet. Vi tolkar att 
pedagogen i situationen med barnet visar prov på lyhördhet, engagemang för barnet 
som enskild person. Detta tror vi gör att barnet känner sig lyssnad på och utvecklar 
en mer personlig relation till pedagogen. 

 

5.2) Pedagogers arbete för att främja inkludering genom leken 

En pedagog på förskola A nämner att hon brukar dela in barnen i mindre grupperi 
syfte att hjälpa de mer leksvaga barnen då hon ser betydelsen av att de lekstarka 
barnen påverkar dessa barn på ett positivt sätt. Pedagogen visar ett positivt 
förhållningsätt till barns samlärande vilket bekräftas av Vygotskij i sin teori 
(Vygotskij, 1978: I Williams 2006, s. 40-43) om barns samlärande där barn som får 
stöd av mer kunniga barn får de bästa förutsättningarna för lärande. På förskola B 
beskriver en av pedagogerna att barnen själva får dela in sig i olika lekgrupper utifrån 
deras intressen vilket inte styrks av Vygotskijs teori om att barn lär av varandra, 
särskilt i sällskap av mer kunniga barn. Vi tolkar att pedagogen intar en mer passiv 
roll i barnens lek genom att låta barnen klara sig själva i uppgiften utan stöd från en 
vuxen. 

I samtal med två pedagoger från olika avdelningar på förskola A kring utanförskap 
framkom följande synpunkter: 

" Jag tror tyvärr att det alltid finns barn som kommer utanför leken, 
men då hoppas jag att vårt arbete i alla fall ger så mycket trygghet 
att skolan sen tar vid där."  

Vi har utifrån pedagogens synpunkt kommit fram till att utanförskap i leken är något 
som pedagoger i förskolan anser att de ständigt behöver diskutera och reflektera 
kring i sitt arbete för att hitta metoder och arbetssätt som motverkar utanförskap och 
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kränkningar i barngruppen. Den synpunkt som pedagogen uttrycker i samtalet tror vi 
kan ha ett samband med pedagogens arbetssituation som ensam förskollärare på 
avdelningen, vilket kan leda till att pedagogen blir mer stressad och kan uppleva en 
känsla av att inte räcka till för alla barn och de krav som ska tillgodoses. 

"Jag tror inte att det händer, inte hos oss i alla fall. För vi observerar 
ständigt barnen så att det inte ska ske sådant i gruppen och gör 
individuella utvecklingsplaner. " 

Det vi kan analysera utifrån den här pedagogens syn på utanförskap är att 
pedagogerna på avdelningen har hittat gemensamma metoder och arbetssätt för att 
inget barn ska behöva bli exkluderad i gruppen. På förskola B lyfte en pedagog dessa 
synpunkter kring barns utanförskap:  

"Det tycker jag kan vara jobbigt när man ser de här som alltid är 
utanför." 

Pedagogen ger i samtalet uttryck för att hon tycker att det är jobbigt att se de barn 
som alltid är utanför leken men att utanförskap i leken inte går att komma ifrån. Det 
vi kan analysera utifrån detta är att utanförskap är något pedagoger ser som ett hot 
för barns sociala utveckling och att det inte får förekomma i barngruppen. 

Ett sätt för pedagogen att hantera barns utanförskap i leken är att hon ibland väljer 
att ta med det barnet som är utanför och hitta på något annat att göra tillsammans 
med barnet. Vad pedagogens syfte är med att välja att gå iväg med barnet istället för 
att stödja och vägleda barnet in i den sociala leken är något vi reflekterar över då 
Öhman (2008, s. 8,18) anser att barn som utesluts från gemenskapen utvecklar en 
negativ tilltro till sin egen förmåga. Vi tolkar att pedagogen gör ett försök att skydda 
barnen mot utanförskapets hot men hennes vägledning riskerar istället att utesluta 
barnet från gruppens gemenskap och förvärra situationen ytterligare. 

En skillnad utifrån resultatet är att förskola A och B betonar olika betydelser för att 
skapa en trygg och harmonisk barngrupp. Förskola A beskriver att de medvetet 
använder sig av gruppstärkande lekar för att stärka samhörigheten och gemenskapen 
i barngruppen vilket även Öhman (2011, s.240) menar är ett sätt att ge lekstöd genom 
att pedagogen planerar och använder lekar med syfte att få gruppen att bli mer stabil 
och trygg. På förskola B lyfter istället pedagogerna betydelsen av att de ser och 
bekräftar varje enskilt barn så att alla barn blir synliga och känner sig trygga i 
gruppen vilket Knutsdotter (2003, s. 82) ser som en förutsättning för att barn ska 
känna sig trygga i leksituationen och våga gå in i leken.  

Pedagogerna på både förskola A och förskola B ger uttryck för att de anser att miljön 
har en viktig roll för att skapa optimala förutsättningar för lek och lärande i 
förskolan. Vi ser dock vissa skillnader mellan de båda skolorna i deras förutsättningar 
för att skapa en inkluderande och inspirerande lekmiljö för barnen. Tre av fem 
pedagoger på förskola A berättar hur miljön på förskolan ständigt förändras under 
terminens gång allt eftersom barnen utvecklas. Materialet byts hela tiden ut för att 
passa den aktuella barngruppen. Pramling och Sheridan (1999, s.93-94) anser att 
miljön ska vara flexibel och utgå ifrån barngruppens behov och det somintresserar 
barnen för tillfället.  
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För att uppnå detta krävs tid för gemensam reflektion i arbetslaget kring 
utformningen av miljön. Vi anser att andra krav är flexibilitet och lyhördhet från 
pedagogens sida samt att barnen får vara delaktiga i utformningen av miljön vilket är 
något som även Pramling och Sheridan (1999, s. 93-94) betonar. 

Flera pedagoger på förskola B påpekar att miljön på förskolan kan kännas rörig. En 
pedagog berättar att det ibland blir så rörigt att de blir tvungna att plocka ut vissa 
barn från leken. Detta tyder på att det finns brister i miljöns utformning. Vi kan se 
exempel till orsaker till detta i resultatet från intervjuerna. En pedagog uttrycker 
önskemål om förändringar av miljön men menar att sådana beslut måste diskuteras i 
arbetslaget. Det verkar saknas gemensam tid för reflektion om miljön på förskola B 
vilket gör det svårt för pedagogerna att nå upp till de krav som uttrycks av Pramling 
och Sheridan (1999, s.93-94) för att få en inbjudande och flexibel miljö. 
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6.1) Resultatdiskussion 

Vår studie visar att samtliga pedagoger på de två förskolorna är överens om att de ser 
sin egen roll i barns lek som betydelsefull för att stödja och hjälpa de barn som 
behöver vägledning in i leken. De barn som tillfälligt hamnar utanför leken behöver 
ständigt etablera ett nytt sampel med sina kamrater, anser Öhman (2008, s.206), för 
att få tillbaka sin position och självbild. Men de barn som saknar förutsättningar för 
att hitta de rätta strategierna eller som inte vet hur de ska få kontakt med andra barn 
får inte heller de erfarenheter som krävs för att lyckas i samspelet. Det är därför, 
enligt Öhman (2008), viktigt att pedagogen i ett tidigt skede är uppmärksam på de 
barn som riskerar att hamna utanför gemenskapen. Att som pedagog vara lyhörd och 
medveten om tecken på uteslutningar, kränkningar och utanförskap i leken anser vi 
kan vara skillnaden mellan en positiv eller negativ upplevelse för barnet i mötet med 
andra kamrater i förskolan vilket även påverkar barnets fortsatta sociala utveckling 
och lärande. De konsekvenser som uteslutning från kamratrelationer kan innebära 
för barnet är, enligt Öhman (2008, s. 208), att barnets relationella lärande och 
sociala villkor påverkas utifrån hur barnet blir bemött eller sett på av andra kamrater. 
De barn som utesluts från gemenskapen riskerar att få en sämre självbild eller en 
känsla av att inte duga vilket även kan leda till utanförskap och social isolering. Då 
detta är mycket allvarliga konsekvenser som kan följa med barnet till vuxen ålder 
anser vi att förskolan har ett stort ansvar för att lägga grunden för barns sociala 
samspel och lärande för att motverka utanförskap och kränkningar.  

Vi ser betydelsen av att pedagoger i förskolan ständigt arbetar för att skapa ett 
positivt lärandeklimat där pedagogerna visar engagemang, intresse och lyhördhet 
inför barnens initiativ och avsikter. Att pedagogen ständigt granskar sitt eget 
arbetssätt och bemötande och vilken relation pedagogen har till varje barn för att på 
så sätt skapa en bättre gemenskap mellan barnen. Öhman (2008, s.215) menar att 
trygghet är en grundförutsättning för en positiv lärandeutveckling och den grupp som 
präglas av uteslutningar och kränkningar är den grupp där barnen är otrygga och 
osäkra. Då alla barn har rätt att känna sig trygga i förskolans verksamhet kan 
pedagogen, genom att vara närvarande och genom att närgranska barns samspel, ge 
trygghet och ingripa när det behövs. 

Att pedagoger medvetet observerar barns lek ser vi som en nödvändig del av arbetet 
för att motverka utanförskap. Genom att utgå från observationer av barns lek anser vi 
att pedagogen kan få syn på de barn som har svårt att få kontakt med andra eller som 
själva utesluter. Pedagogen kan, enligt Öhman (2008, s. 217-218), genom att 
observera leken inifrån och utifrån, få syn på vilka barn som inte får vara med och 
vilka stödinsatser det enskilda barnet behöver. De barn som har svårt med 
kamratrelationer och de barn som utesluter behöver pedagogen observera på nära 
håll och reflektera kring hur barnet mår och vad pedagogen kan göra för att skapa ett 
mer inkluderande klimat i barngruppen. Vi ser betydelsen av att pedagogen samtalar 
med barnen om känslor och hur man ska vara mot varandra för att skapa ett klimat 
där alla barn känner sig trygga och som en tillgång i gruppen. Då pedagogen samtalar 
med barnen om det som är svårt, menar Öhman (2008), att pedagogen ger barnen en 
röst genom att synliggöra deras tankar och erfarenheter vilket ger barnen inflytande 
och delaktighet.  
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Lillemyr (2002, s. 260) anser att barns lekupplevelser bör ses som en viktig del i 
förskoleverksamheten och att målsättningen är lekens egenvärde och barns lärande 
genom leken. Det finns flera anledningar för pedagogen att gå in i barns lek och det är 
när målsättningen är att lära barnen olika lektekniker som en grund för att kunna 
leka med andra barn eller för att hjälpa ett barn att bli accepterat i leken. Vi anser att 
det är viktigt att pedagoger har kunskaper kring barns lek och kan bedöma i vilka 
situationer barnen behöver stöd och trygghet av en vuxen för att leken ska kunna 
vidareutvecklas. Då pedagogen använder leken som en pedagogisk metod kan 
styrningen, enligt Lillemyr (2002, s. 168), vara antingen spontan eller planerad och 
innebär att pedagogen ingriper på olika sätt. Förutsättningen för att gå in och styra i 
barns lek är att pedagogen känner barnen och vet vad man vill uppnå. Vi anser att det 
är viktigt att pedagogen vid dessa tillfällen visar respekt för barnen och deras lek 
genom att ta barnens lek på allvar. Det är genom leken som barnen lär känna sig 
själva och sin omvärld och får erfarenheter som ligger till grund för barnets fortsatta 
lärande. Att få leka är en del av barnets sociala fostran, menar Lillemyr (2002, s.269), 
där barnet utvecklar sin förmåga till social kontakt och ansvar för andra.  

Det som framkommit i vår studie är att pedagogerna är medvetna om att de spelar en 
viktig roll för att optimera barns lekvillkor och för att motverka utanförskap i leken. 
Majoriteten av pedagogerna ser leken som att viktigt verktyg för barns sociala lärande 
men inser också att det finns faror med denna. Ett positivt lärandeklimat, etisk 
medvetenhet och att levandegöra de grundläggande värdena som verksamheten vilar 
på är något som pedagoger, enligt Öhman (2008), ständigt behöver reflektera kring i 
vardagsarbetet. I arbetet med värdegrundsfrågor och alla barns lika värde anser vi att 
pedagoger i förskolan bör granska sitt eget bemötande och förhållningssätt och på 
vilket sätt de tar avstånd till kränkande beteenden. I vår studie finner vi att 
majoriteten av de intervjuade pedagogerna är medvetna om de allvarliga 
konsekvenser som utanförskap kan innebära för barnets sociala utveckling och 
lärande. Genom att pedagoger visar ett stark fokus på arbetet att motverka all form av 
kränkande behandling anser vi att risken minskar för att barn ska få uppleva känslan 
av utanförskap i förskolan. 

 

6.2) Metoddiskussion 

I vår studie valde vi att använda oss av en kvalitativ metod med semistrukturerade 
intervjuer då denna metod passade vårt syfte och våra forskningsfrågor. Denna 
metod anser vi var lämplig då vi upplevde att den personliga intervjun ledde till ett 
möte mellan oss som forskare och de pedagoger som deltog i studien. Fördelen med 
att använda denna metod var att det enbart var en persons kunskaper, åsikter och 
erfarenheter som blev tydliga då vi sedan började arbetet med att transkribera vårt 
material. Att använda ljudinspelning gav oss sedan möjlighet att lyssna av och 
upptäcka sådant som vi annars hade kunnat missa genom att enbart anteckna 
pedagogernas svar. Detta var en tidskrävande process i vår studie men nödvändig för 
att kunna synliggöra pedagogernas svar och för att utveckla vår förståelse utifrån den 
intervjuades perspektiv. De frågor vi valde för att få svar på syftet och 
frågeställningarna ser vi som relevanta.  
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Det vi upplevde under våra intervjuer var dock att ett flertal pedagoger ansåg att två 
frågor kring hur de arbetar för att skapa optimala lekvillkor och hur de formar en 
stimulerande lekmiljö hörde ihop. Kring vårt metodval har vi reflekterat kring om 
resultatet i vår undersökning hade blivit annorlunda om vi även hade haft möjlighet 
och tid att genomföra observationer av barns lek. Detta tror vi hade kunnat bidra till 
att säkerställa en högre kvalitet i vår studie.  

 

7.) Nya forskningsfrågor 

I vår studie har vi fått en fördjupad kunskap kring  hur pedagoger ser på sin egen roll 
och sitt eget ansvar för att motverka utanförskap. Det är viktigt att som pedagog 
uppmärksamma uteslutningar då det kan ha en avgörande betydelse för hur barnet 
utvecklar en positiv bild av sig själv i samspel med andra kamrater på förskolan. 

Nya forskningsfrågor som vi skulle vilja forska vidare kring i ämnet är följande: 

 Vilka aspekter kan påverka barns uteslutningar i leken? 
 Hur ser barn på utanförskap och uteslutningar i leken?  
 Hur upplever barnen att det känns att bli utanför och vilka förklaringar har  

barn till att de utesluter varandra? 
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9) Bilagor 

9.1) Bilaga 1 : Missivbrev  

Hej! 

Jag och min syster Marie läser vår sista termin till lärare mot yngre åldrar på 
Mälardalens högskola i Södertälje. Vi har valt att skriva ett examensarbete kring lek 
och utanförskap då vi känner att vi vill fördjupa våra erfarenheter och kunskaper 
kring pedagogens roll och ansvar för att inkludera alla barn i leken. Samt synligöra de 
konsekvenser utanförskap i leken kan medföra för barns sociala utveckling och 
lärande. 

För att utveckla och fördjupa vår förståelse kring ämnet skulle vi uppskatta om vi får 
möjlighet att ta del av tio pedagogers kunskaper och erfarenheter kring dessa frågor. 
Under våra intervjuer är vi tacksamma om vi får använda oss av ljudupptagning 
vilket underlättar för oss när vi sedan ska analysera era svar.  

Vi vill även med detta brev informera om att vi kommer att ta hänsyn till de fyra 
forskningsetiska kraven som innebär att ert deltagande är frivilligt och att ni som 
väljer att delta har rätt att avbryta er medverkan när ni så önskar. Era namn eller 
verksamhetens namn kommer inte heller att presenteras utan medgivande från 
samtliga deltagare i studien. De resultat som framkommer i vår studie kommer inte 
att användas för kommersiellt bruk eller andra vetenskapliga syften utan enbart till 
vårt eget examensarbete.  

Vi hoppas att vår studie har väckt ditt intresse och att du gärna vill medverka.Du får 
våra intervjufrågor en vecka innan så att du får möjlighet att i god tid läsa igenom 
frågorna och förbereda dig.   

Du får gärna kontakta oss om det är något du undrar över. Våra mail adresser finner 
du nedan. 

 

Med vänliga hälsningar  

 

 

 

 

 

Sofia Karlsson    Marie Karlsson  

 

Skn10007@student.mdh.se mariekarlsson1988@gmail.com 
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9.2) Bilaga 2: Intervjufrågor  

 

1. Hur arbetar du som pedagog för att skapa ett positivt lärande klimat och på 
vilket sätt kommer det till uttryck i verksamheten? 

2. Hur arbetar du som pedagog för att skapa optimala lekvillkor för alla barn? 

3. Hur ser du på din roll och ditt ansvar i barnens lek? 

4. Hur arbetar du för att forma en stimulerande lekmiljö som är inkluderande för 
alla barn?  

5. Hur ser du på din roll som pedagog för att utveckla en trygg och harmonisk 
barngrupp där alla barn får känna delaktighet och gemenskap?  

6.  På vilket sätt stödjer och hjälper du de barn som har svårigheter med de 
sociala lekreglerna? 

7. Vilka konsekvenser anser du att utanförskap i leken kan medföra för barnets 
sociala utveckling och lärande? 
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9.3) Bilaga 3 : Vår arbetsprocess 

I vår planering av arbetet började vi med att intervjua fem pedagoger var på två olika 
förskolor. Efter intervjuerna transkriberades dessa var för sig så att vi sedan kunde 
jämföra likheter och olikheter mellan pedagogernas svar på förskolorna. Därefter 
diskuterade och reflekterade vi pedagogernas svar för att sedansammanställa 
resultatet. Ur vår analys av resultatet med kopplingar till teorin har vi gemensamt 
valt ut fynd som vi har tyckt varit intressanta att knyta till teorin för att få svar på 
frågeställningarna utifrån syftet. 

Under processens gång har vi delvis arbetat på olika håll men regelbundet haft 
kontakt under vårt individuella arbete för att ta stöd av varandra och för att få en röd 
tråd i arbetet. Teoridelen delade vi in i olika kategorier som vi sedan arbetade med 
var för sig. Vid sammanställning av resultat, analys och diskussion har vi haft ett 
gemensamt arbetssätt där vi har fått möjlighet att diskutera för att tillsammans 
komma överrens om hur vi hela tiden ska gå vidare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


