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Sammanfattning 
 

Denna studie syftade till att undersöka pedagogers uppfattningar om barns inkludering och 

exkludering i den fria leken, samt pedagogers beskrivningar av att arbeta förebyggande mot 

exkludering.  

  

Materialet i studien samlades in genom tio kvalitativa intervjuer med förskollärare och 

barnskötare från olika förskolor. Empirin bearbetades med utgångspunkt i ett 

fenomenografiskt perspektiv, som behandlar människors uppfattningar och erfarenheter. I 

intervjuerna framkom det flera uppfattningar om hur och varför barn exkluderar och 

inkluderar varandra samt hur pedagogerna arbetar för att minska uteslutningar bland barnen. 

Analysen av intervjuerna gjordes utifrån en fenomenografisk analysmodell, där pedagogernas 

uppfattningar kategoriserades i olika teman. 

 

Utifrån studiens resultat framgick det att barn använder sig av olika strategier vid inkludering 

och exkludering samt att pedagogerna har en viktig roll för att minska exkluderingar bland 

barnen. Det framgår även att pedagoger ska vara närvarande och stötta barns relationer. Det 

är av stor betydelse att pedagogerna är observanta på olika situationer för att uppmärksamma 

exkludering och därifrån stötta och hjälpa på olika sätt för att skapa inkluderade miljö, där 

barnen är en del av gemenskap. Resultatet visar även att pedagogerna ser relationsarbete som 

en ständig pågående process, då relationer är grunden till lärande och utveckling. Det är 

viktigt att stärka barngruppen, där alla känner sig inkluderade, då förskolan ska präglas av 

respekt och öppenhet.  
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1.Inledning 

 

Utifrån våra personliga erfarenheter när vi var barn är exkludering i leken något som vi 

minns. Att känna tillhörighet, gemenskap och vara med i leken var något viktigt för oss. Vi 

har funderat över varför vi som barn ibland blev exkluderade och inte fick vara med i leken.  

 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi uppmärksammat att exkludering i barns fria 

lek är vanligt förekommande på förskolan. Frågan “får jag vara med?” ställs ofta mellan 

barnen och handlar om längtan efter deltagande i gemenskap (Öhman, 2019, s.10). Det är 

även en fråga som pedagoger måste ta på allvar, då den riktar sig mot barns relationer 

(Öhman, 2019, s.11). Barn spenderar stor del av sin vardag på förskolan, därför är det viktigt 

att barnen trivs och känner gemenskap. Förskolan är en viktig del av barns utveckling och 

välmående, där “lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande” (Lpfö18, s.8). 

Leken är en viktig del i barns liv, som möjliggör olika delar i barns identitetsskapande men 

som även kan begränsa tillträde och delaktighet i gemenskapen under den fria leken. Vi anser 

att det är viktigt att alla pedagoger skapar en inkluderande gemenskap och ser till att redan i 

förskolan arbeta med att förebygga exkludering i barns lek. Det är vuxnas ansvar att skapa en 

inkluderade miljö, där alla barn känner trygghet och ingen ska hamna i utanförskap.  

 

Vi vill därför undersöka hur pedagoger uppfattar barns sätt att inkludera och exkludera 

varandra i deras fria lek samt pedagogernas sätt att arbeta för att minska uteslutningar bland 

barnen. Vad är det som egentligen händer i barns relation med varandra? 

1.1 Arbetsfördelning 

 

Vi har samarbetat och tagit gemensamt ansvar under studiens gång och ansvarat för 

gemensamma avsnitt. Intervjuerna genomfördes tillsammans, sedan delade vi upp materialet, 

där Klaudia Tasak ansvarade för analys av förskollärarnas intervjuer och Gabriella Ferreira 

ansvarade för barnskötarnas analys av intervjuer. Vi har gjort en kort gemensam analys, där 

vi diskuterar yrkeskategorierna vi valt i studien. 
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2. Bakgrund 

 
Under 1800-talet fanns lek som ett viktigt begrepp i förskolan styrdokumentet. Synen på vad 

lek är och hur barnen utvecklas i lek har varierat över tid. Vid 1900-talet när 

barnstugeutredningen gjordes skrevs det att barn utvecklar många förmågor genom att leka. 

Idag är leken barnens sätt att lära känna världen och öva på samspel med andra och därför är 

det viktigt att barn får möjligheten till att leka fritt och lämnas fri från vuxenvärlden. Leken är 

grunden i förskolans värld, där pedagogen ska vara närvarande för att förstå barns samspel 

(Öhman, 2011, s. 17). Under den fria leken avgör barnen själva vad och hur de leker men det 

är pedagogens ansvar att barnen får möjlighet till att leka (Öhman, 2011, s. 19). Enligt 

sociologen Corsaro är barn väldigt sociala. Corsaro har studerat barns relationer under många 

år av observationer i USA och Italien. Forskaren skriver i sin studie att barnen gillar att göra 

saker tillsammans, särskilt på egen hand utan hjälp eller vägledning av vuxna. Barnen lär 

varandra hur man ska vara social genom att de själva vill få kontroll över sina liv (Corsaro, 

2003, s. 9). Han beskriver att det finns en oro över att vårdnadshavare i dagens samhälle har 

mindre tid för att vara med sina barn på grund av arbete. Detta innebär att barn redan vid ett 

års ålder tillbringar mycket tid i förskolans miljö och spenderar mycket tid med 

förskolekamrater (Corsaro, 2003, s. 1). Corsaro använder sig av begreppet kamratkultur, som 

bidrar till en bredare förståelse för vad som sker i barns relationer när de möts i förskolan 

(Corsaro 2005, s. 110). Barn som ingår i en specifik kamratkultur förhandlar oftast om vem 

som får vara med och leka och vem som bestämmer i leken. Olofsdottir m.fl. (2017, s. 825) 

refererar till Corsaro (1985) och menar att det inträffar förändringar i barns liv när de börjar 

förskolan, då barns sociala världar blir större och de samspelar med fler barn än de brukar 

göra i sin hemmiljö. Barnen deltar i dagliga rutiner på förskolan och skapar gradvis egna 

kamratkulturer för att tillhöra en grupp.  

 

Leken är en del av barnens vardag, där det utvecklas många förmågor, såväl mentala och 

fysiska. Den fria leken bygger på barns egna föreställningar och idéer, där barnen utvecklar 

självständighet med att komma fram med egna förslag (Knutsdotter Olofsson, 2017, s. 91). 

Löfdahl (2009) menar att genom den gemensamma leken utvecklar barnen kommunikation 

och gemensamma kunskapssystem. I den fria leken utvecklas också kunskaper som handlar 

om sociala strukturer som skapas i kamratgruppen. Barnen agerar och förändrar sin eller 

kamratens position, vilket kan leda till exkludering (Löfdahl, s. 93). 

 

På 1900-talet undersöktes barns kamratrelationer med fokus på barns utveckling av 

självkänsla, lekmönster och lekinnehåll. Man ansåg att socialt samspel var mest betydelsefull 

för individens utveckling (Jonsdottir, 2007 s. 48). De flesta barn ingår i kamratskap med sina 

förskolekamrater och har någon att leka med medan ett fåtal barn inte gör det och leker 

ensamlek, då de blir exkluderade av andra barn. Förskolan är idag en social arena för barns 

lek och identitetsskapande, där det skapas en kulturellvärld. Kulturbegreppet i detta 

sammanhang innebär olika attityder, regler, normer, förväntningar och krav inom förskolan. 

Förskolan ska skapa gemenskap för barngruppen, så att alla barn känner sig inkluderade 

(Jonsdottir, 2007, s. 14). Alla behöver ingå i ett socialt samspel för att utvecklas som 
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individer. Barns relationer med vänner är gynnsamma för deras emotionella och sociala 

utveckling. Ensamhet och exkludering i barndomen kan ge konsekvenser i ungdomsåren och 

som vuxen. Det är viktigt med goda kamratrelationer redan i barndomen för barns allsidiga 

utveckling, därför har pedagoger en viktig uppgift att redan i förskolan skapa förutsättningar 

för goda relationer mellan barnen (Jonsdottir, 2007, s. 18). Barn som avvisas eller känner 

utanförskap visar sämre studieresultat än barn med goda kamratrelationer. Dessa barn mår 

oftast fysiskt sämre och är oftare känslomässigt instabila samt upplever en ensamhet 

(Jonsdottir, 2007, s. 56). När barn exkluderas ur gemenskapen och inte väljs av någon kamrat 

är det en varningssignal för pedagoger. Dessa barn kan uppleva en moralisk kränkning, vilket 

innebär en ökad risk för ett bristande självförtroende samt minskat tillit till sin egen förmåga 

(Jonsdottir, 2007, s. 158).  

 

2.1 Förskolans uppdrag 

Det är förskolans uppdrag att barn som känner utanförskap tas på allvar, oavsett om det pågår 

under en kort eller långvarig tid. Kamratrelationer och socialt samspel ingår i barns vardag, 

därför är förskolans ansvar att ge barnen möjlighet till att utveckla sociala förutsättningar för 

lek, där barn lär sig ömsesidig respekt, att turas om att bestämma och samförstånd om vad 

som ska lekas. Barn är medvetna om det sociala samspelet men kan ha svårt att få inträde i 

andras lek. Detta gör att barnen leker med ett begränsat antal barn och med de barn som de 

vanligtvis leker med för att öka tryggheten i grupptillhörigheten och minska uteslutning från 

andra barn. Förskolepersonal måste ständigt arbeta med att etablera barns sociala egenskaper 

för att uteslutningar bland barnen ska minska (Jonsdottir, 2007, s. 98). 

 

Det betonas tydligt i läroplanen för förskolan att leken främjar barns utveckling, lärande och 

välbefinnande. Leken utvecklar barnens synsätt om sig själva och om andra människor. I lek 

kan barn utveckla sin förmåga till att kommunicera, och samarbeta. Förskolan har ett ansvar 

att alla barn ska få möjlighet att utveckla sin sociala kompetens (Lpfö18, s. 8). Barn ska få 

förutsättningar till att utveckla sin förmåga till att fungera i grupp och kunna samarbeta samt 

hantera olika situationer (Lpfö18, s. 13). Läroplanen lyfter barns samspel och menar att det är 

en avgörande del i barns utveckling och lärande och det är förskollärarens ansvar att 

verksamheten ska stödja barnen i att samarbeta och lära tillsammans (Lpfö18, s.11). Miljön 

på förskolan ska utformas utifrån barns förutsättningar och behov, som ska vara tillgänglig 

för alla och inbjuda till lek. Pedagoger ska möjliggöra för att barnen ska få tid till att kunna 

leka i lugn och ro. Förskolan är en social mötesplats som ska bidra till att barn utvecklar 

empati och omtanke för människor och har i uppdrag att uppmuntra och bekräfta barns idéer 

och tankar. De som arbetar inom förskolan har en viktig roll som förebilder, sättet vuxna talar 

och agerar med varandra påverkar barnens förståelse. Det är därför otroligt viktigt med ett 

förhållningssätt som bemöter människor med respekt och förståelse, samt för människors lika 

värde (Lpfö18 s. 6). 
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Alla som arbetar på förskolan är barnens förebilder. I praktiken arbetar arbetslaget som ett 

team bestående av både förskollärare och barnskötare. Detta innebär att de tillsammans 

genomför det pedagogiska arbetet. Det är allas ansvar att stimulera barns utveckling samt 

skapa en trygg omsorg, oavsett om arbetslaget består av både förskollärare och barnskötare 

eller andra yrkeskategorier. I riktlinjerna angående arbetslaget står det att alla ska visa respekt 

och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat i förskolan, där barn får möjlighet att visa 

solidaritet. Alla i arbetslaget ska stimulera och hjälpa barn att bearbeta konflikter som uppstår 

och reda ut missförstånd. Alla i arbetslaget ska lyfta fram och problematisera olika etiska 

dilemman och livsfrågor (Sheridan, 2011, s. 9). Enligt läroplanen har förskollärare ansvaret 

för det pedagogiska innehållet i undervisningen och arbetet som främjar barns utveckling och 

lärande. “Förskollärare har ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt i 

undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t. ex barnskötare, till att främja barns 

utveckling och lärande” (Lpfö18, s. 7). Sheridan Sonja lyfter fram att “Ett fungerande 

samarbete inom arbetslaget är en grundförutsättning för att alla ska kunna arbeta tillsammans 

mot gemensamma mål i läroplanen, samtidigt som det finns tydliga ansvarsområden för 

förskollärarna och arbetslaget” (2011, s. 10). Vuxna är potentiella förebilder som ska 

stimulera leken och se till att barnen får stöd i sin lek (Knutsdotter Olofsson, 2009, s. 87). 

 

Leken och att bli bekräftad av sina kamrater är otroligt viktigt för barns utveckling och därför 

har vi valt att undersöka hur förskolepersonal uppfattar inkludering mellan barnen och hur de 

arbetar med att motverka exkludering i barns fria lek. Pedagoger måste ta vara på dessa 

funderingar och söka svar, då det har stor pedagogisk betydelse som kan leda till förbättrade 

metoder och arbetssätt som senare kan vara stöd för barn som hamnar utanför gemenskapen 

(Jonsdottir, 2007, s. 20). Det är många gånger som vi har fått höra barn säga till varandra “du 

får inte leka med oss”. Detta skapar ett dilemma för att hantera dessa situationer. Det framgår 

i läroplanen att ”barngruppen och samspelet mellan barnen är en viktig och aktiv del i 

barnens utveckling och lärande” (Lpfö18, s. 11). Alla i arbetslaget ska vara uppmärksamma 

på att alla barn ska få möjligheter till att samspela med varandra, känna sig inkluderade och 

skapa gemenskap. Barns behov och intressen ska ligga till grund för hur pedagoger utformar 

miljön och organisation för utbildningen (Lpfö18, s. 16).  
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3. Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med denna studie är att genom kvalitativa intervjuer undersöka förskollärares och 

barnskötares uppfattningar och erfarenheter kring barns inkludering och exkludering i den 

fria leken och om deras sätt att arbeta för att förebygga exkluderingar mellan barnen. Vi vill 

undersöka deras kunskaper om olika tillvägagångssätt som de använder sig av för att minska 

exkludering i barns lek. För att uppnå syftet har vi valt att utgå från följande frågeställningar: 

 

 

3.1 Frågeställningar 

 

• Hur uppfattar förskollärarna och barnskötarna barns sätt att inkludera och exkludera 

varandra i den fria leken i förskolan? 
• Hur beskriver förskollärarna och barnskötarna att de arbetar för att förebygga 

exkludering bland barnen i förskolan? 
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4. Teoretisk utgångpunkt 

 
I detta avsnitt presenteras det fenomenografiska perspektivet som är studiens teoretiska 

utgångspunkt. Valet av detta perspektiv grundas på att undersöka pedagogernas uppfattningar 

om inkludering och exkludering samt uppfattningar om deras sätt att arbeta för att förebygga 

exkluderingar i barns lek. Fenomenografiska undersökningar är beroende av kvalitativa 

intervjuer, där människors uppfattningar och erfarenheter undersöks (Stensmo, 2002, s. 119). 

Studien har sin utgångpunkt i ett fenomenografiskt perspektiv som riktar fokus mot 

beskrivningar av människors uppfattningar av fenomen i omvärlden. Termen fenomenografi 

myntades av pedagogikprofessor Ference Marton (1981) vid Göteborgs universitet och gällde 

ursprungligen att beskriva och systematisera uppfattningar som tankeprocedur (Uljens, 1989, 

s. 9). 

 

”Fenomenografi är en kvalitativ inriktad empirisk forskningsansats” (Uljens, 1989, s. 10), där 

man vill beskriva ett meningsinnehåll. Det meningsinnehåll som man intresserar sig av inom 

fenomenografi är personernas uppfattningar av olika aspekter. Det som beskrivs, analyseras 

och tolkas är människor uppfattningar. Bakgrunden till det är att fenomenografin utgår ifrån 

att fenomen kan ha olika innebörd för olika människor. Det centrala inom fenomenografi är 

begreppet uppfattningar. Inom fenomenografi analyseras människor uppfattningar av olika 

företeelser och inte människors uppfattningar om företeelser. Det vill säga att människors 

uppfattningar om något är en åsikt medan det som fenomenografi intresserar sig av är 

uppfattning av något, vilket betyder vad fenomenet betydelser för individen och på vilket sätt 

individen förstår fenomenet, i detta fall exkludering och inkludering (Uljens, 1989, s. 10). För 

att granska människors uppfattningar kan man särskilja på första och andra ordningens 

perspektiv. Den första ordningens perspektiv innebär att forskaren själv beskriver aspekter av 

verkligheten som är av intresse. I den andra ordningens perspektiv är det intressant att 

beskriva hur andra människor uppfattar aspekter av verkligheten. Fenomenografin 

koncentrerar sig på den andra ordningens perspektiv (Uljens, 1989, s. 13). En uppfattning är 

ett sätt att förstå något eller erfara något och kan uttryckas på många olika sätt. Det kan därför 

bli en stor utmaning för den som vill förstå någon annans sätt att förstå sin omvärld. En 

uppfattning av ett fenomen kan uttryckas på olika sätt. Dessa uppfattningar är kvalitativt 

skilda sätt att erfara något i omvärlden (Dahlgren & Johansson, 2015, s. 163). Avsikten i 

fenomenografiska studier är att beskriva variation av uppfattningar om ett bestämt fenomen. 

När beskrivningar av intervjuer utgörs och kategorierna identifieras är den fenomenografiska 

studien avslutad (Uljens, 1989, s. 81). 
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5. Forskningsöversikt  

 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om inkludering och exkludering. Forskningen 

presenteras tematiskt och knyter an till vårt syfte och frågeställningar. Vi har valt relevanta 

artiklar och litteratur som handlar om exkludering och inkludering för vår 

undersökningsstudie.  

 

5.1 Stödja barns lek 

Lek är en arena för barnen att uttrycka sig själva. Leken är viktig för att skapa en god 

självkänsla och en känsla av kompetens, att ta egna initiativ och kontroll. Därför är det viktigt 

att barn får tid och utrymme till att få leka tillsammans. Utrymme handlar inte enbart om 

fysisk plats utan även om mentalt utrymme. Pedagogens uppgift är att skapa en lekmiljö som 

stimulerar och ansvara för ett positivt lekklimat. Att forma en stimulerande lekmiljö handlar 

om att stödja lek och ta tillvara på barns erfarenheter (Öhman, 2011, s. 13). 

 

Enligt barnpsykologen Öhman ska pedagogen ansvara för lekklimatet i barngruppen genom 

att närgranska barnens samspel med varandra och uppmärksamma hur och vem barnen leker 

med. Pedagogen ska observera barns samspel för att ta reda på hur barnen skapar lekvärldar 

och bjuder in andra att delta i leken samt hur de själva tar sig in i andras lekar. En lekvärld 

innebär att barnet ensamt eller tillsammans med andra utvecklar ett tema med olika roller och 

lekens innehåll, där barnen förvandlar olika föremål och handlingar till något annat. 

Pedagogen måste hjälpa barnen till att upprätthålla positiva sociala samspel. Det innebär att 

pedagogerna måste sätta fokus på barns relationsarbete för att stötta och hjälpa barn att leka 

tillsammans, där ingen exkluderas (Öhman, 2011, s. 13–14). Det handlar också om att 

pedagogen måste bli medveten om vilka strategier barnen använder sig av för att komma in i 

en pågående lek och därför analysera barngruppens olika former av lek (Öhman, 2011, s. 29). 

Enligt Öhman är det viktigt att pedagogen närgranskar barns samspel för att undersöka om 

det finns barn som hamnar i utanförskap i leken eller om det finns barn som behöver stöd för 

att utveckla sin förståelse för lekens koder (2011, s. 13). 

 

Öhman refererar till den ryska psykologen Vygotsky, som såg leken som en social process. 

Vygotsky menade att barns utveckling påverkas av det sociala sammanhanget samt den 

omgivande kulturen. Enligt psykologen Vygotsky uppstår leken av det emotionella och 

sociala trycket. Vygotsky använder sig av proximala utvecklingszonen och med detta menas 

vad barnet kan göra med hjälp, stöd och inspiration av en vuxne eller en erfaren kamrat och 

därför blir leken en arena för samlärande. Han betonade också att alla lekar innehåller regler, 

som barnet måste förstå för att veta hur en lek ska lekas, vilka roller som krävs och hur man 

samspelar (Öhman, 2011, s. 52–53). 
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5.2 Barns strategier att skydda sitt interaktionsutrymme 

Skånfors m.fl. (2009) har gjort en observationsstudie som handlar om barns uteslutningar och 

sociala relationer. I studien undersökte forskarna vilka strategier barn använder sig av vid 

uteslutningar. Skånfors m.fl. (2009) använde sig av Corsaros (2005) teori om normer och 

värderingar i barns kamratkulturer. Förskolan är en plats, där det sker olika förhandlingar om 

makt och statuspositioner. Ett begrepp som nämns i studien är tolkande reproduktion som 

innebär att barnen tolkar och återskapar normer och regler från förskolans sammanhang. 

Barnen använder tolkande reproduktion i interaktionen för att kunna förstå, hantera och 

kontrollera vardagen. Då förskolan är en plats som alla barn deltar i, händer det att barn 

förhandlar om olika saker och utrymmen. Detta gör att barn använder sig av olika strategier 

för att få tillträde till lek. Vidare nämner Skånfors m.fl. (2009) begreppet 

interaktionsutrymme som handlar om att barn utesluter varandra för att de är rädda om den 

pågående leken och vill då skydda sitt eget lekutrymme. Utifrån detta perspektiv ses barns 

uteslutningar av varandra inte som en grymhet, utan ett uttryck där barn har en vilja och 

ambition att skapa relationer under lek och därför vill skydda sitt interaktionsutrymme 

(Skånfors m.fl. 2009, s. 95). Skånfors m.fl. (2009, s. 96) menar att barns sociala relationer är 

en viktig del i barns liv. För att ingå i sociala sammanhang använder sig barnen av olika 

strategier. Det som studien påvisade var att barn även använde sig av olika tillvägagångssätt 

när de vill dra sig undan. De två mest förekommande strategier som barnen använde sig som 

var ”Att göra sig själv otillgänglig” som handlar om hur barn drar sig undan individuellt för 

att inte delta i sociala sammanhang. Den andra strategin handlar om “Att skapa och skydda 

gemensamma utrymmen” som handlar om hur barn tillsammans drar sig undan, denna 

strategi sker kollektivt (Skånfors m.fl. 2009, s. 100).  

 

Resultatet visar hur barnen distanserar sig från andra barn. Dels individuellt genom att 

exempelvis gömma sig i andra rum, dels kollektivt tillsammans med andra barn för att dra sig 

undan tillsammans och skapa fysiskt utrymme, där ingen annan får vara. Barns strategier 

visade på att barnen ständigt var i rörelse och flyttade sig från andra barn för att skydda 

utrymmen. I studien framgår det att det är viktigt att pedagoger förstår barns strategier för att 

få förståelse för barns samspel. Skånfors m.fl. menar att hur förskolan är organiserad 

påverkar samspelet mellan barnen. I studien har de även kommit fram till att det sker färre 

konflikter och uteslutningar på morgonen och att det uppkommer fler konflikter och 

uteslutningar under senare delar av dagen, då det är fler barn på förskolan. Det leder till att 

barn förhandlar om material och utrymme och därför vill skydda sitt interaktionsutrymme 

(Skånfors, m.fl. 2009, s. 106).  
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5.3 Regeln ”alla leker med alla” 

Harrist och Bradley (2003) har gjort en interventionsstudie som handlar om att minska 

exkludering mellan barnen. Författarna använde sig av Vivians Paleys (1992) regel you can’t 

say you can’t play och kan jämföras med regeln alla leker med alla. Forskarna använde sig 

av Vivians regel i sin undersökning, där syftet var att minska uteslutningar hos barn genom 

denna regel för att öka inkludering (2003, s. 187). Harrist och Bredley (2003) använde sig av 

olika arbetssätt för att uppmuntra barn till inkludering, bland annat berättande, diskussion och 

rollspel som utfördes tillsammans med barnen. Det andra arbetssättet de använde sig av var 

rollek, där barnen fick dramatisera olika händelser som handlade om inkludering och 

exkludering i leken. Efter många observationer och arbete med barnen har forskarna kommit 

fram till två förklaringar att regeln alla leker med alla gjorde någon skillnad hos barnen. Den 

första förklaringen är att deras arbetssätt förbättrade samspelet mellan barnen och gav mer 

tillträde till lekar för de barn som hade exkluderats. Den andra förklaringen är att deras 

arbetssätt förändrade barns tankar men inte själva beteendet. Barnen var mer medvetna om 

exkludering och att de som inte får tillträde till leken kan känna sig ledsen. Författarna skriver 

i studien att pedagoger bör arbeta med gemenskap och använda sig av olika övningar som 

ökar ett inkluderade förhållningssätt bland barnen (Harrist & Bradley, 2003). 

  

Tellgren lyfter fram i sin studie att regeln alla leker med alla ofta används av pedagoger inom 

förskolan (2004, s. 91) Regeln används i syfte att barn inte ska utesluta sina kamrater och 

släppa in varandra i lekutrymmet. Det kan vara ett sätt att få barnen solidariska med varandra 

(Tellgren, 2004, s. 135). Författaren anser dock att det behöver finnas mer än bara en regel på 

förskolan för att skapa moraliska insikter. Enligt Tallgren (2004) samt Harrist och Bredley 

(2003) har regeln alla leker med alla ett visst inflytande på barnen och att barnen är medvetna 

om den. Tellgren anser dock att barnen använder vuxnas regler för egna syften, där de 

approprierar regler på sitt eget sätt i sina kamratgrupper (2004, s. 98). Detta innebär att barn 

använder regeln på deras villkor för att få mer interaktionsutrymme och kontroll över sina 

handlingar. Ett exempel är att barn som får vara med i en redan pågående lek men som 

lämnas ensamt, då kompisar ”reser bort” i leken. Detta innebär att barnet har fått tillträde till 

andras lek men blir exkluderat och släpps inte in i gemenskapen (Tellgren, 2004, s. 135). 

  

Olofsdottir m.fl. (2017) har gjort en studie utifrån Corsaros socialisationsbegrepp agency som 

innebär att barnen är kompetenta och aktiva deltagare i samhället. I studien undersöktes vilka 

regler som finns på förskolan samt hur barnen använder sig av dessa regler i leken. 

Utgångspunkten i studien är barns perspektiv och deras kamratkulturer, där videoinspelningar 

användes som metod. Forskarna har filmat barns fria lek samt samspel och sedan tittat på 

video tillsammans med barnen för att involvera dem i samtal, där de fick fundera över vem 

som var med i leken och hur regler påverkade deras fria lek. Resultatet i studien visar att 

barnen använder sig av olika metoder och strategier i leken för att följa förskolans regler. 

Författaren använder i studien begreppet sekundär anpassning, vilket betyder att barnen vet 

om att det finns regler och har anpassat sig till dem men gör ett motstånd mot vuxenvärlden, 

för att få kontroll över sina liv. På detta sätt utmanar barnen regler. Författaren Olofsdottir 

m.fl. (2017) refererar till Löfdahl (2010) som anser att sekundära anpassning sker när barnen 
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exkluderar andra barn trots att regel säger något annat. Olofsdottir m.fl. (2017) anser också 

att barnen använder regler för sitt eget syfte, genom att exempelvis säga att ”Du får inte leka 

med oss, för att fröken säger att bara tre personer får vara i detta rum”. Barnen handskas med 

många regler för att få kontroll över sina aktiviteter. Reglerna är skapade av vuxna och är 

relaterade till vad som förväntas av barn. Orsaken till att det sker exkluderingar och 

inkluderingar på förskolan är att barnen förhåller sig till sociala regler. Barnen förknippar 

reglerna till saker de inte får göra, då reglerna relateras oftast till hur de ska bete sig, hur 

mycket material är tillåtet och att det inte är tillåtet att exkludera andra barn från leken, vilket 

gör att barnen ser sin fria lek med begränsningar. Studien tyder på att barnen vill ha kontroll 

över leken, där de själva får välja vem som ska vara med i deras lek. Därför använder sig 

barnen av olika strategier för att skydda sin pågående lek (Olofsdottir m.fl. 2017). Även fast 

det finns vissa sociala regler på förskolan så omvandlar barnen reglerna och tolkar dem på sitt 

sätt. Skånfors hävdar att regler kan vara svåra för barn och skapa ett dilemma för både barn 

och pedagoger (2013, s. 27). 

 

Studierna visar olika sätt som forskarna arbetade med för att minska exkluderingar mellan 

barnen. Harrist m.fl. (2003) studie syftade till att minska uteslutningar bland barnen genom 

att tillföra en regel som säger att alla leker med alla. Olofsdottir m.fl. (2017) studie syftade 

till att undersöka hur barnen använder sig av reglerna som redan finns på förskolan, som 

handlar om att inte exkludera varandra. Studien visade att barnen vill få mer 

interaktionsutrymme över sin lek. Tellgren (2004) studie ger förståelse att barnen använder 

reglerna för sitt eget syfte och utesluter andra även fast regel säger att man inte ska exkludera 

varandra. Därför är det viktigt att inte tvinga barn att leka med alla, utan som Harrist m.fl. 

(2003) lyfter fram att alla inte behöver leka med alla, men att det är viktigt med gemenskap 

och att man accepterar varandra, samt att pedagoger ska skapa en inkluderade miljö, där alla 

känner samhörighet.  

5.4 Språk och kommunikation är grunden till social interaktion 

Hazen och Black (1989) har gjort en studie om barns sociala status och menar att 

kommunikation är en social process som är grunden för social interaktion. De undersökte 

barns sociala kompetens i förhållande till barns sociala status samt undersökte barns 

kommunikationsförmåga (1989, s. 868). 

 

Hazen och Black använde sig av enskilda intervjuer och observationer med 54 barn. Under 

intervjun visades fotografier för barnen av alla kamrater från barngruppen, barnen fick sedan 

frågan om vem de mest leker med och vem de inte leker med, barnen fick sedan välja 

fotografier efter det. Efter att barnen intervjuades observerades barnen vid tre olika tillfällen 

när de integrerade med varandra. Vid ett tillfälle fick barnet gå in och få tillträde in i en 

pågående lek och vid de andra tillfällen var barnen redan i leken och var som ”värdar” när 

andra barnet skulle få tillträde till leken (1989, s. 869–870). 

Studien visade att barn som är mer omtyckta och hade hög status har enklare att få tillträde i 

leken, de har större kommunikationsförmåga och har förståelse för sociala samspel. De har 
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mer social förmåga för att anpassa sig till den pågående leken. De uttryckte sina känslor och 

gav information när de skulle in i gruppen. Barn som var mindre omtyckta hade låg status 

och kunde inte anpassa sitt språk samt kunde inte anpassa sig lika bra in i leken (Hazen & 

Black, 1989, s. 867). Detta kan kopplas samman med Tellgren som menar att den sociala 

kompetensen är viktig för att barn ska kunna vara delaktiga i förskolan och inte hamna i 

utanförskap (Tellgren, 2004, s. 16). 

Barn som hamnar i utanförskap i leken har sämre lek- och kommunikativ förmåga. Barn som 

ger uttryck för utanförskap uppfattas av förskolepersonalen som mindre självsäkra och mer 

ensamma. Därför har personalen en betydande roll att ge barnen samma förutsättningar och 

möjligheter till att ingå i ett socialt samspel och social gemenskap (Jonsdottir, 2007, s. 159). 

Detta betyder att pedagogerna bör arbeta med språk för att barnen ska utveckla sin 

kommunikativa förmåga som leder till den sociala kompetensen. ”Förskolan bör vara en 

miljö, där samtliga barns behov bemöts med omsorg och kärlek och barnens moraliska 

pålitlighet blir en resurs för hela gruppen” (Jonsdottir, 2007, s. 159). Personalen ska genom 

sin pedagogiska verksamhet skapa miljöer, där alla barn får möjlighet att möta varandras 

olikheter (Jonsdottir, 2007, s. 163). 

5.5 Värdegrundsarbete 

Karlsson (2017) har gjort videoobservationer om pedagogers hantering av barns exkludering.  

I studien undersöks hur pedagogerna arbetar med värdegrundsarbete och kallar det i sin 

studie för det moraliska arbetet i förskolan. Den fria leken är barns egna aktiviteter, då vuxna 

inte alltid är inblandade i den. Barnen förhandlar själva om vad och vem de ska leka med, 

därför kan det ske uteslutningar mellan barnen. Förskolan är präglad av en värdegrund som 

ska främja ett positivt klimat i förskolan. Det handlar om ”hur man ska vara mot varandra” 

som diskuteras gemensamt med barnen. Vuxna har gemensamt diskuterat fram olika 

kollektiva regler, exempelvis ”alla får vara med”, detta utgör ett dilemma då det kan vara 

svårt för barn att leva upp till. Detta gör att pedagoger har ett komplext och stort ansvar som 

handlar om att främja barns sociala relationer och skapa en inkluderade och trygg plats för 

alla. 

 

I undersökningen har samlingar varit i fokus, då Karlsson (2017) menar att det är en aktivitet 

då vuxna och barn hanterar moraliska problem. Studien fokuserar just vid ett specifikt 

problem som har uppstått som tas upp under samling. Det är ett barn som har blivit utesluten 

flertal gånger och nekad att få vara med i leken, detta har orsakat att barnet har blivit ledset. 

Pedagogen tar då upp detta problem som uppstått mellan barnen på en samling. 

Gemensamma samlingar är en del av förskolans vardag. Samlingar är traditionella och 

används oftast vid övergångar. Det är en tid på dagen som barn och pedagoger får en chans 

till att varva ner och vid detta tillfälle sker det olika aktiviteter som kan bidra till att 

gemenskapen stärks i gruppen. Pedagoger kan då välja att ta upp ett specifikt problem som 

uppstått som bidrar till att barnens tankar och känslor kan uppmärksammas och respekteras. 

Karlsson (2017) presenterar i sin studie hur pedagoger kan arbeta med det moraliska arbetet 

som ett sätt att minska uteslutningar bland barnen. Bland annat att uppmärksamma, stödja 
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och reda ut ett problem som har uppstått. Det handlar om att inte enbart prata med ett barn 

som är ledsen eller med de barn som har “bråkat”, utan att tillsammans med alla barn 

diskutera och ta upp sådant som har förekommit och orsakat konflikt. Barnen får då möjlighet 

att berätta om sina känslor och deras tankar. Det är viktigt att alla barn bli involverade i det 

moraliska arbetet, där pedagogen med barnen diskuterar hur man ska vara mot varandra, vad 

en bra kompis innebär samt vad det finns för gemensamma sociala regler på förskolan, där 

alla får reflektera tillsammans (Karlsson, 2017). Det är förskolans uppdrag att ge barnen 

möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra 

och stärka deras medkänsla i andra människors situation. Förskolan ska präglas av öppenhet 

och respekt, där barnen får möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar 

och livsfrågor (Lpfö18, s. 4). 

 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Utifrån tidigare forskning får vi en bredare förståelse för barns relationer. Tidigare forskning 

har visat att barn använder sig av olika strategier när de inkluderar och exkluderar varandra. 

Dessa strategier är viktiga för pedagoger att förstå och vara medveten om, för att främja barns 

samspel och relationer med varandra. Studierna visar även att förskolepedagoger arbetar med 

gemenskap, sociala regler, leksignaler, språk samt barns kommunikationsförmåga för att 

sociala relationer ska utvecklas mellan barnen. Det är viktigt att pedagoger stöttar och är 

närvarande för alla barn. Det är även viktigt med värdegrundsarbete på förskolan som kan ske 

på olika sätt för att barnen ska själva få reflektera över sina handlingar, där respekt och 

acceptans i gruppen utvecklas. Tidigare forskning visar att exkludering kan förekomma på 

olika sätt, där barnen omvandlar förskolans regler och använder dem på sitt sätt. Därför ska vi 

undersöka hur pedagogerna uppfattar barns sätt att inkludera och exkludera varandra i leken 

samt pedagogernas sätt att arbeta förebyggande mot exkludering. 
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6. Metod 

 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva vår metod för datainsamling, urval, genomförande av 

datainsamling, metod för bearbetning och analys, reliabilitet och validitet samt etiska 

ställningstaganden. 

 

6.1 Metod för datainsamling 
Vi använder oss av kvalitativa intervjuer för att få människors uppfattningar och erfarenheter 

om inkludering och exkludering i barns fria lek samt hur de arbetar för att minska 

exkludering mellan barnen. Kvalitativa undersökningsmetoder innebär subjektiva tolkningar 

och bedömningar. Studien är från vuxenperspektiv, då syftet är att ta reda på pedagogernas 

uppfattningar och arbetssätt (Knutsdotter Olofsson, 2017, s. 51–52). Att använda sig av 

intervjumetod handlar det om att se verkligheten som den vi intervjuar ser den, för att sedan 

tolka vad svaren kan innebära ur de teoretiska perspektiven samt den givna situationen (Trost, 

2010, s. 33). Den främsta datainsamlingsmetoden inom fenomenografi är intervjun, där 

intervjuaren kan skapa sig en bild av respondenternas uppfattningar och erfarenheter. 

Respondenternas svar är personliga och därför kan man inte säga att en viss uppfattning eller 

erfarenhet kan var ”rätt” eller ”fel” (Stensmo, 2002, s. 119)  

 

Genom att använda sig av kvalitativa intervjuer strävar man efter att komma åt relevant 

information, där den intervjuade får svara utifrån sina egna tankar och erfarenheter (Trost, 

2010, s. 133). Kvalitativa intervjuer innebär enkla och raka frågor, där man kan få 

innehållsrika svar, för att finna många intressanta mönster, åsikter och mycket annat (Trost, 

2010, s. 25). Jan Trost menar att när man är intresserad av att exempelvis försöka förstå 

människors uppfattningar och hitta mönster är kvalitativ studie en rimlig metod (Trost 2010, 

s. 32). Under intervjun har vi använt oss av öppna frågor som knyter an till vårt syfte och 

frågeställningar. Enligt Trost betyder det att intervjun är semistrukturerad som handlar om ett 

valt område, där frågorna ställs till alla intervjuade personer. Frågorna som ställs är öppna 

utan några svarsalternativ, vilket gör att jämförelser blir möjliga (Trost, 2010, s. 42). Inom 

kvalitativa intervjuer är det möjligt att använda sig av följdfrågor som formuleras beroende 

på tidigare svar. Följdfrågor är till hjälp för att fördjupa sig inom ämnet som kan ge mer 

information inom en given ram (Trost, 2010, s. 39).  

 
6.2 Urval  
Datainsamlingen utfördes genom intervjuer av både förskollärare och barnskötare från sju 

förskolor i Sverige. Anledningen till att vi valde olika förskolor och två yrkeskategorier beror 

på att vi eventuellt ville få variation av pedagogernas uppfattningar och arbetssätt. 

 

Vi valde att intervjua både förskollärare och barnskötare, då de är mest dominerande yrken i 

förskolan. Förskollärare och barnskötare arbetar som ett team, där de samarbetar tillsammans 

och därför anser vi att det är viktigt att få syn utifrån bådas perspektiv. Enligt författaren vill 

man vid kvalitativa undersökning ha en variation inom en given ram (Trost, 2010, s. 137).  
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Vi valde att utföra tio intervjuer tillsammans, där vi sedan analyserade fem intervjuer var. 

Delstudie 1 genomfördes av Klaudia där fem intervjuer med förskollärare tolkades och 

analyserades. Delstudie 2 är genomfördes av Gabriella, där barnskötarnas svar tolkades och 

analyserades. Enligt Esaiasson m.fl. är det rimligt att utföra tio intervjuer vid kvalitativ 

undersökning, för att få tillräckligt med material och intressanta analyser att arbeta med 

(2017, s. 268).  

 

6.2.1 Urvalsgrupp 

Urvalsgruppen består av tio pedagoger, där alla är yrkesverksamma i förskolan. Alla 

respondenter har behörighet och en viss utbildning för att arbeta med barn i förskolan. Deras 

utbildning skiljer sig åt, då förskollärarna har genomgått en förskollärarutbildning och 

barnskötarna har en gymnasieutbildning. Samtliga som deltog i studien har varit 

yrkesverksamma mellan 1 till 40 år och är i varierande åldrar.  

 

6.3 Genomförande av datainsamling 
Förskollärarna och barnskötarna kontaktades via e-post med information om studien, där vi 

tog hänsyn till etiska regler. Vi kontaktade olika förskolor per telefon, där vi presenterade oss 

själva och informerade om studien. När vi fick svar från personerna som ville ställa upp 

bestämde vi tid och plats för intervjun. Alla intervjuer genomfördes på deras arbetsplatser, i 

en lugn miljö där det fanns möjlighet till samtal.  

 

Vi valde att genomföra tio intervjuer, där fem av dem bestod av förskollärare och ytterligare 

fem av barnskötare. Intervjun var semistrukturerad på så sätt att dem handlar om samma 

ämne, där likadana frågor ställs till varje person. Vi använde oss av öppna frågor (se bilaga 

3), där det inte finns några svarsalternativ, vilket betyder att svar kan se olika ut, då 

uppfattningar är personliga. Vi använde oss av öppna frågor som inleds med ”vad” och ”hur” 

för att få informativa svar som besvarar vårt syfte. Där uppfattningar om inkludering och 

exkludering erfarenheter och arbetssätt för att motverka exkludering bland barnen belys 

(Stensmo, 2002, s. 121). Vi samlade in material genom kvalitativa intervjuerna som spelades 

in med våra mobiltelefoner, där vi använde oss av en app för ljudinspelning. Vi valde att 

använda oss av ljudinspelning för att fokusera på intervjun och ämnet för att inte tappa 

uppmärksamheten genom att anteckna. Dessutom är det underlättande att bearbeta data utan 

att missa något viktigt och relevant (Stensmo, 2002, s. 120).  

 

6.4 Databearbetning och analysmetod 

Intervjuerna ljudinspelades och samanställningen av intervjuerna gjordes genom 

transkriberingar. Som sedan analyserades utifrån studiens syfte och frågeställningar. Vi 

bearbetade data av fem intervjuer var, som består av delstudie 1 och delstudie 2. Vi utgick 

från en fenomenografisk analysmodell som består av sju olika steg. Det första steget är att 

bekanta sig med materialet, där man läser intervjuerna om och om igen tills materialet känns 

bekant. Steg två benämns för kondensation och innebär att man skiljer och märker ut de 

betydelsefulla uttalandena för att få en överblick över intervjuerna. Det tredje steget är 

jämförelse, där forskaren försöker att hitta likheter och skillnader inom det märkta materialet. 
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Det fjärde steget kallas gruppering, där är dessa likheter och skillnader är funna och forskaren 

samlar in de stycken i olika grupper och försöker relatera dem till varandra. Steg fem är 

artikulera kategorierna, där likheter står i fokus som ska kategoriseras Där ska forskaren 

bestämma sig för gränserna i hur stor variation inom en kategori kan vara utan att behöva 

göra en ny kategori. Det sjätte steget är namnge kategorierna, där forskaren namnger 

kategorier som talar om vad det handlar om. Den sjätte och sista steg benämns för kontrastiv 

fas, där forskaren granskar uttalandena för att se om det skulle passa i fler än en kategori, 

detta moment innebär ofta att man har många kategorier som förs samman som resulterar i 

färre antal kategorier (Dahlgren & Johansson, 2015, s. 167–170). Vi transkriberade våra data 

genom att lyssna igenom alla intervjuer som vi har spelat in och sedan skrivit ner alla svar för 

att kunna tolka och analysera insamlade material (Trost, 2010, s. 147). Analys innebär att 

söka innebörd som ligger nära syftet i det som sagts i intervjun och lyfta fram det som har 

betydelse på de forskningsfrågorna som ställdes (Stensmo, 2002, s. 122). 

  

6.5 Reliabilitet och validitet 
För vår studie valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer, där förskollärare och barnskötare 

fick uttrycka sina erfarenheter och uppfattningar utifrån frågorna som ställdes. Eftersom vi 

har gjort tio intervjuer varav fem av de är gjorda med förskollärare och fem med barnskötare 

är det svårt att endast utifrån dessa intervjuer ge en generell bild om att alla pedagoger i 

Sverige har liknande uppfattningar och använder sig av dessa arbetssätt som vi har fått fram. 

Detta påverkar studiens reliabilitet, då det är personernas personliga erfarenheter och 

uppfattningar.  Syftet var inte heller att skapa en generell bild av alla pedagoger, utan syftet 

var att utifrån intervjuer ge en inblick av förskolepersonalens arbete och uppfattning av 

inkludering och exkludering i barns fria lek. Vår studie utgår från det fenomenografiska 

perspektivet, där respondenterna fick uttrycka sina personliga tankar och uppfattningar kring 

de intervjufrågorna som ställdes. För att få personernas uppfattning är intervju en rimlig 

metod att använda sig av. Frågorna som ställs till respondenterna är för att finna mönster i 

svaren, där uppfattningar som personerna ger uttryck för står i centrum (Esaiasson m.fl., 

2017, s. 237). Enligt Trost påverkas reliabilitet av slumpinflytelser. Med detta menas att det 

som kan påverka är personens erfarenheter och tidpunkt, då människan inte är statisk, utan 

aktiva deltagare i samhället och möter nya situationer och därefter får nya erfarenheter, vilket 

påverkar respondenternas svar. Vi har valt att intervjua varsin yrkeskategori som finns i 

förskolan på samma sätt genom att ställa samma frågor för alla. Alla intervjuer har utspelat 

sig under samma förutsättningar det vill säga i en lugn och avskilt miljö (2010, s. 131).  

 

Vad det gäller validitet och reliabilitet tillämpas de vanligtvis vid kvantitativa studier, det är 

svårt att tillämpa dessa för de kvalitativa undersökningarna. Vid kvalitativa undersökningar 

blir dessa begrepp på något sätt malplacerat och därför måste intervjuer och datainsamling 

ske så att materialet blir trovärdigt. Studiens styrka är att vi har använd oss av ljudinspelning 

under intervjuer och transkriberat materialet, vilket innebär att det insamlade data är 

tillförlitlig och relevant för våra frågeställningar (Trost, 2010, s. 133–134). Denna kvalitativa 

studie bygger på intervjuer, där författarna är ansvarig för tolkning av det insamlade 

materialet. Tolkningen av empirin kan påverka reliabiliteten, då vi tolkade och bearbetade 
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data utifrån vår egen personliga uppfattning. Därför kan det krävas ett annat resonemang då 

validitet och reliabilitet är mer sammanflätade än i kvantitativa studier. I kvalitativ forskning 

motsvaras rimliga och trovärdiga tolkningar. Vi har använd oss av citat som identifierar de 

uppfattningar som har framkommit i materialet för att öka trovärdighet i det analyserade 

materialet (Uljens, 1989, s. 55). Eftersom det valdes delar av intervjuerna som ansågs 

relevanta i studien, är det en tolkning av vad som är relevant och därför utgör inte resultatet 

en sanning och undersökningen uppfyller inte kraven för att ha hög validitet.  

 

6.6 Etiska hänsynstaganden 

Vid kvalitativa intervjuer ska man hålla sig till etiska regler, vilket vi gjorde genom att vi tog 

hänsyn till de fyra olika krav som Vetenskapsrådet lyfter fram. Dessa fyra huvudkrav handlar 

om att skapa god relation med intervjupersonerna, för att undvika eventuella 

missuppfattningar. Den första regel är informationskravet, vilket innebär information om 

studiens syfte och genomförande. Vi skickade tidigt e-post till deltagarna, där vi informerade 

om studiens innehåll, syfte med undersökningen samt deras rättigheter under och efter 

intervjun. I blanketten informerande vi om att deltagandet är frivilligt och att personerna har 

rätt till att avbryta sin medverkan i studien (Ventenskapsrådet, 2002, s. 7). Det andra 

huvudkravet är samtyckeskravet som innebär rättighet om bestämmande över sitt deltagande, 

där samtycke ska inhämtas. Intervjupersonerna har meddelat sitt samtycke via e-post och 

innan genomförda intervjuer fick personerna skriva under en medgivandeblankett att de vill 

delta i vår studie (2002, s. 9). Det tredje huvudkravet är konfidentialitetskravet det handlar 

om vem som har tillgång till samlande data. Vi informerade om att inga obehöriga kommer 

att ta del av materialet, där inga personuppgifter ska lämnas ut till utomstående. Personerna 

informerandes om att de kommer att vara anonyma och att ljudinspelningar från intervjuerna 

kommer endast att användas utav oss (2002, s. 12). Det fjärde och sista huvudkravet är 

nyttjandekravet vilket innebär att materialet används endast i forskningsändamål, materialet 

som vi samlade in används enbart till studiens ändamål (2002, s. 14).  
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7. Resultat och analys av delstudie 1 och 2  
 

Här presenteras resultat och analys av två delstudier. Materialet som vi har fått fram grundar 

sig på våra tolkningar av respondenternas svar utifrån intervjufrågor som handlar om deras 

uppfattningar angående inkludering och exkludering samt deras sätt att arbeta för att 

förebygga exkludering i barns lek. Vi har valt relevanta svar som besvarar vårt syfte och våra 

frågeställningar från respondenterna och har uteslutit det vi tyckte var irrelevant för vår 

studie. Vi redovisar resultat och analys, då kvalitativa studier har i regel en sammanflätad 

resultat- och analysdel. Resultat och analys kommer att presenteras tematiskt, där vi utgår 

från en fenomenografiskt analysmodell, genom att skaffa oss en bild av respondenternas 

uppfattningar, där vi fann mönster och kategoriserade dem i olika teman (Stensmo, 2002, s. 

116). Enligt ett fenomenografiskt perspektiv kan analysen innebära en kategorisering av 

respondenternas utsagor, där olika delar av intervjun som behandlar liknande saker förs 

samman till en kategori (Stensmo, 2002, s. 122). I den första delen av resultat och analys 

presenteras delstudie 1, där respondenterna utgörs av fem förskollärare. I den andra delen 

redovisas delstudie 2, där respondenterna utgörs av fem barnskötare. Vi kommer att använda 

oss av citat från respondenternas utsagor för att öka trovärdighet av pedagogernas uttalanden. 

 

7.1 Delstudie 1 

Förskollärarnas uppfattning om inkludering och exkludering mellan barnen samt deras sätt att 

arbeta för att förebygga exkludering i den fria leken. 

 

I detta avsnitt presenteras resultatanalys från intervjuerna som är genomförda med 

förskollärare. Under denna delstudie kommer att användas delcitat. Benämningen på 

förskollärarna är F1, F2, F3, F4, och F5. 

 

7.2 Förskollärarnas uppfattningar kring barns exkludering och inkludering 

av varandra i den fria leken 

Under detta stycke kommer att första frågeställningen att besvarats utifrån förskollärarnas 

svar från intervjuer om deras uppfattningar kring exkludering och inkludering mellan barnen i 

den fria leken.  

 

Inkludering och exkludering kan yttra sig på många olika sätt och i olika situationer, enligt 

förskollärarna. Flera av de intervjuade förskollärarna har uppfattningar om att barnens lek 

handlar mycket om inkludering och exkludering i den fria leken, där de hanterar sina 

möjligheter till att kunna leda, bestämma och skapa sig sociala hierarkier. Förskollärarnas 

uppfattningar tyder på att de har uppmärksammat att när barnen exkluderar och inkluderar 

varandra för att komma in i en lek eller neka tillträde till leken, använder sig av olika 

strategier. Alla intervjuade förskollärare har uppmärksammat olika strategier som barnen 

använder sig av. Nedan kommer beskrivningar av dessa strategier som respondenterna har 

lyfts fram.  
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7.2.1 Regler som maktmedel 

En av förskollärarnas beskrivning av barnens strategi för att neka tillträde till leken är att de 

använder sig av förskolans regler som maktmedel. En av reglerna som har lyfts fram handlar 

om att vuxna har bestämt antalet barn som får vistas samtidigt i ett visst rum, då alla barn inte 

kan vara i en och samma rum samtidigt. Detta för att skapa möjlighet till att barns lek ska 

fungera. Förskollärarens uppfattning tolkar jag som att barn använder sig av förskolans regler 

som en strategi, där de inte släpper in någon i leken. Detta leder till exkluderingar mellan 

barnen. Förskolläraren uttrycker att det är en nackdel med regler, då barn vet om att reglerna 

finns och använder dem som maktmedel. Förskolläraren 1 menar att:  

 

[…] Barn använder sig bland annat av våra regler som en makt, genom att exempelvis säga “vi är redan 5 

här i rummet”, vilket är ett sätt att exkludera andra. Barnen är medvetna om att där får man vara fem 

personer att leka och började använda sig av dessa regler och på så sätt exkluderade andra barn. Nu gör 

vi inte på samma sätt, då vi tyckte att det blev ett hinder för barnen, där de blev väldigt låsta vid regeln. 

Det man vill är att få barnen att se tillgångar och inte begränsningar. Vi har börjat med lekgrupper på 

schemat, som en lekträning, för vi vet inte alltid vilka som kan leka, man bara tror och har en uppfattning 

[…] (F1, 2019). 

 

Förskollärarna menar också att barn använder sig av egna regler i leken, där de både kan 

inkludera och exkludera någon. Barn som vill vara med kan titta in och observera leken eller 

börjar leka bredvid likadant om hen inte får tillträde till leken av de barnen som redan leker. 

Barnen skapar egna regler för att skydda en redan pågående lek, där de är rädda att någon 

annan ska komma in och förstöra den. Förskolläraren 2 tar upp ett exempel när barn använder 

sig av sina egna regler i leken, genom att tvinga på en roll som någon inte vill ha, exempelvis:  

 

  […] barn kan tvinga på en roll genom att säga, ”om du ska vara med i leken, så får du vara en katt”, 

detta kan vara en form av utfrysning, då barnet som inte vill vara en katt slutar att leka istället […]  (F2, 

2019) 

 

Enligt min tolkning erbjöd barnet rollen i leken och ville ge tillträde till den, men på hens 

villkor genom att tvinga på en roll, vilket är en tydlig exkludering. Enligt intervjuerna med 

förskollärarna handlar det mycket om att barnen vill bevara sin lek och därför bestämmer om 

roller och regler i sin lek. Enligt förskollärare 1 kan barnen inkludera genom att söka en roll 

eller en karaktär i leken och på så sätt inkludera någon som vill vara med.  

7.2.2 Grundrelationer  

Förskollärarna menar att det syns tydligt vem barn vill leka med, vem de väljer ut, då det 

handlar mycket om deras grundrelationer. Barnen visar tydligt vem de vill inkludera i leken 

genom att säga ”det här är mina kompisar ” (F3, 2019). 

 

Förskolläraren 1 betonar att barn ingår i kamratgrupper, där barn förhandlar om vem de vill 

leka med, vad de ska leka med samt hur de ska leka. Förskolläraren 5 betonar även att hur 

barnen inkluderar och exkluderar har till stor del att göra med den kamratkultur som råder i 
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barngruppen. I intervjuerna framkommer det att informanterna anser att kunna leva i och 

förhålla sig till en grupp är grunden i hela vårt samhälle, där barn bör få möjligheter till att 

utforska tillsammans. Utifrån de flesta intervjupersonernas uppfattningar tolkar jag att det är 

viktigt att ge barnen verktyg och stöd när de drar sig undan eller inte trivs med att vara i 

grupp, och det ska respekteras. 

 

Förskollärarna poängterar att barn ingår i grupp hela dagarna, därför är det viktigt att barnen 

får rätt till att få leka ensamlek när de känner för det och får vara ifred och inte störas av 

andra barn. Det handlar om att pedagogerna vill bevara barns lekutrymme.  

 

Samtliga förskollärare har uppfattningar om att barns kamratrelationer är viktiga att känna till 

och förstå för att eventuellt kunna utmana eller utveckla leken. Alla barn har rätt till att känna 

sig delaktiga i barngruppen och i vänskapsrelationer. Om pedagoger uppmärksammar att 

någon av barnen står utanför alla grupper, då är det ett problem som man måste arbeta med 

och fundera över. Förskollärarna uttrycker enligt min tolkning att för vissa barn är det en 

självklarhet att de ingår i en grupp medan för andra är det inte det.  

7.2.3 Bevara lekutrymmen 

Flertal förskollärare framhäver att de har uppmärksammat att barn oftast inkluderar varandra i 

en lugn miljö som är inbjudande och trevlig. Exkludering kan däremot yttra sig genom att 

barn förhandlar om saker som material och tillgång till olika rum, där de exempelvis ”slåss” 

om leksaker och plats.  

 

Eftersom utrymmet och leksaker kan vara begränsade på förskolan, är det viktigt att bevara 

lekutrymmen och låta barn som redan leker en lek att fortsätta med den. Detta innebär enligt 

min tolkning att man som pedagog inte alltid ska låta ett barn komma in i en redan pågående 

lek utan hitta olika vägar att inkludera barnet, utan att avbryta andras lek. På så vis skyddar 

pedagogen leken som barnen har. Förskolläraren 1 utrycker sig följande: 

 

 Jag tror att barn absolut, tyvärr exkluderar en del men samtidigt så tycker jag att det är viktigt att 

poängtera att barn också har rätt att få vara, man kan då tro att vi exkluderar men det tycker jag inte att vi 

gör utan det handlar om att vi bevarar lekutrymmen ” (F1, 2019). 

 

Förskollärarna vill skydda en pågående lek, för att barn ska få fortsätta med leken. En av 

förskollärarna menar att bevara lekutrymme behöver inte betyda att leken ska vara ifred. Utan 

det handlar också om att vara med och hjälpa barnen att styra leken så den fortsätter vidare, 

exempelvis genom att tillföra material som hjälper barnen att bevara och föra leken framåt 

utan att avbryta. 

 

   […] att en ny kommer ska inte få förstöra leken, utan då får man hjälpa till och hitta vägar att inkludera 

barnet […] (F2, 2019). 
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Samtliga förskollärare menar att det sällan handlar om någon specifik person utan mycket 

handlar om att barnen vill skydda sin lek. Barnen är medvetna om att exempelvis när det 

kommer in en till i leken så kommer den inte att fungera och därför väljer de att avbryta 

istället för att försöka att leka tillsammans. Förskolläraren 5 menar att man måste kunna läsa 

av lekarna och barn som leker, då det är viktigt att bevara lekar som gynnar barnen och 

barngruppen. Två av de intervjuade förskollärare uttrycker sig enligt min uppfattning att 

ibland vill barnen leka själva, då måste man som pedagog låta barnen göra det. Ibland kan det 

vara så att barnen inte vill leka med någon kompis just för att bevara lekutrymmen, då måste 

man lyssna enormt noga på vad barnen signalerar.  

7.2.4 Alla leker inte med alla  

Regeln alla leker med alla verkar inte användas som en generell regel i förskolor enligt alla 

intervjuade förskollärare. Förskollärare 1 menar att arbetslaget måste reflektera över vad 

denna regel innebär.  

Det är lätt att säga att ” alla leker med alla ” men verkligheten är inte sådan. Enligt förskolläraren måste 

man rannsaka det begreppet.  Vi har en demokratiskt grund, att säga istället ”alla är kompisar” som 

handlar om att alla är schyssta mot varandra (F1, 2019). 

 

Utifrån frågan om pedagogerna använder sig av regeln alla leker med alla som ett sätt för att 

minska uteslutningar bland barn ger uttryck åt att det är viktigt att alla har respekt för 

varandra men det betyder inte att alla måste leka med alla.  

Förskolläraren 2 menar att ”alla är kompisar” är en sak, men att ”alla ska leka med alla” är 

inte givet bara för att man är kompis. Ibland spelar barn ett spel, där det kan vara två 

personer, då kan inte alla vara med och då måste man vara tydlig och förklara för barnet 

varför hen inte får vara med just då. Om alla ska vara med i leken, då måste en vuxen vara 

med och styra aktiviteten och det leder till att det inte blir en fri lek längre. 

Enligt förskolläraren 4 ska man kunna leka med alla, men de använder inte regeln alla leker 

med alla genom att säga så. Det finns en tanke bakom regeln, mycket handlar om att man ska 

kunna läsa av barnen och inte bara säga alla leker med alla och tro att det löser allting.  

Förskollärarna uttrycker sig enligt min tolkning att man inte kan tvinga barn att leka med 

varandra. Utan man måste ta reda på varför barn inte vill leka tillsammans. Det kan vara olika 

anledningar, exempelvis för att barnen vill leka själva just då, vilket de måste få göra. Sen 

måste man som pedagog vara uppmärksam och observant för olika situationer. En av 

förskollärarna menar däremot att:  ”barn ska vara inbjudande” (F3, 2019). Förskolläraren 4 

lyfter också fram att:  

Man ska kunna leka med alla men man kan inte säga att ”alla leker med alla” för att vi är olika och vill 

inte vara jämt med alla (F4, 2019).   
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Däremot ska vuxna alltid vara närvarande så att det inte är någon som aldrig får vara med.  

Förskollärarna menar enligt min tolkning att det är viktigt med gemenskap och acceptans i 

gruppen, där alla respekterar och accepterar varandra och känner sig inkluderade. 

7.3 Förskollärarnas uppfattningar om att arbeta förebyggande mot 

exkluderingar i barns fria lek 

Här kommer frågeställning nummer två att besvaras med förskollärarnas uppfattningar om 

deras arbetssätt de använder sig av för att minska exkluderingar bland barnen under den fria 

leken. 

Arbetet med att förebygga uteslutningar mellan barnen anses vara olika, då det är beroende 

på situationen och barnen. Alla barn är olika och har olika behov, vilket innebär att 

pedagogerna anpassar sitt arbetssätt och utbildningen till hela barngruppen. En av 

förskollärarna utrycker sig på ett följande sätt:  

        Det är farligt att säga att man jobbar på ett sätt, för att barn har olika behov (F3, 2019). 

7.3.1 Att vara observant 

Förskollärarna belyser att det är viktigt att vuxna känner till grupprelationer och förstår sig på 

dem. Att identifiera barns samspel för att veta vad som pågår. Förskollärare 1 menar att alla 

som arbetar i arbetslaget måste närgranska relationer för att ta reda på det som händer mellan 

barnen för att senare kunna hjälpa och stödja. Enligt min tolkning menar förskollärarna att 

närgranska barns samspel är en förutsättning för att ge stöd, där alla barn känner delaktighet. 

Förskollärarna uttrycker att det är viktigt att vara observant på barns samspel, hur barnen 

leker, vem leker de med samt vad det är som händer mellan barnen som leder till att någon 

blir exkluderad. Därför är det viktigt att även uppmärksamma om barn trivs med att vara med 

andra. När man som pedagog ser att barn exkluderar är det viktigt att:  

[…] inte låta saker bara vara, utan fundera och reflektera över det som pågår tillsammans […] (2019, F1) 

7.3.2 Ständig kommunikation och närvaro i barns fira lek 

I intervjuerna framkommer det tydligt att det är väldigt viktigt med en ständig 

kommunikation och att vara en närvarande pedagog.  

 

Förskollärarna lyfter fram att det är viktigt med en ständig kommunikation med barnen, att 

lyfta fram och fånga barn när en exkludering uppstår. Att fråga barnen och ställa fråga ”hur 

kändes det”, ”hur tror du skulle känna om du inte fick vara med”. Det handlar om att 

synliggöra varandras känslor kring det som händer. Tre av förskollärarna menar att man inte 

ska prata om känslor endast i en planerad aktivitet eller samling, utan att prata med barnen i 

situationer som händer här och nu. Därför är det viktigt att vara närvarande pedagog för att se 

vad som händer, och för att kommunicera med barnen där de kan tillsammans reflektera över 
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situationen för att lösa det som har uppstått. Att vara närvarande kan innebära att man som 

pedagog är med i leken när barn utesluter varandra. 

 

            […] vi försöker att gå in i leken, att en vuxen finns med och är närvarande […] (F1, 2019) 

 

Förskollärarna anser att det är av betydelse att prata om situationen, nå fram till barnet och 

förklara varför exempelvis just i en given situation hen inte kan vara med. Att ha ett samtal 

tillsammans med barnen när exkluderingar uppstår för att det ska vara konkret. Enligt 

förskolläraren 5 är det viktigt att prata om hur det känns när man inte får vara med men också 

hur det känns att få vara med. Förskolläraren 2 menar att mycket handlar om att pedagogen 

måste vara tydlig med att förklara och prata med barnen, och säger på följande sätt: 

 

Inkludering behöver inte vara att alla är med hela tiden, utan det är viktigt att förklara varför någon inte 

kan vara med just då” (F2, 2019). 

 

Utifrån F1 och F2 uppfattning tolkar jag som att det är viktigt att arbeta med olika projekt 

som bygger på inkludering, där man arbetar med olika regellekar för att lära barn strategier 

att leka tillsammans. Men det är lika viktigt att samtala med barnen i situationer här och nu. 

En av förskollärarna tar upp ett exempel, att om man pratar på samlingen med barnen och 

säger: ”om ni två leker tillsammans och det är ett barn som vill vara med, vad skulle du säga 

då?”, då kommer barnen att naturligtvis svara ”ja” (F2, 2019). Däremot när det exkluderingar 

och konflikter sker i situationen, då är det många andra saker som påverkar och som gör att 

det inte inkluderar varandra. Med detta menas att vissa typer av relationella arbeten inte går 

att göra i en samling utan det handlar om samtal och kommunikation från gång till gång. 

Samtliga förskollärare uttrycker att mycket i deras roll handlar om att förklara och vara ett 

stöd för barnen och hjälpa dem att förstå och vara närvarande. 

 

När ett barn kommer fram och säger att hen inte får vara med i leken, så är det viktigt att 

prata och ställa frågan varför barnet inte får vara med. Finns det någon anledning. Även prata 

med de som har exkluderat för att ta reda på vad det är som har hänt. Förskollärare 1 och 4 

menar att det är inget arbetssätt i sig, men allting handlar om att pedagoger måste vara 

närvarande, att se, uppmärksamma, prata, fråga och själv kunna vara delaktig i leken. 

 

Förskollärare 4 lyfter fram i intervjun att om man inte är en närvarande pedagog då har man 

inga chanser att skapa någon relation med barnen. Vi är olika som människor och är olika bra 

på att skapa relationer till olika personligheter. Därför är det så bra med att vara ett arbetslag 

för att då finns det alltid någon som skapar en relation till barnen. 

7.3.3 Planerade aktiviteter för att öka gemenskap 

Förskollärarna använder sig av drama och teater för att förebygga exkludering och få barnen 

att vara delaktiga i diskussioner.  Förskolläraren 1 och 4 menar att de utför teater för barn, där 

pedagoger går in som barn och utspelar olika sagor som exempelvis handlar om inkludering 
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och exkludering. Pedagogerna använder sig av det arbetssättet för att, dels så tycker barnen 

att det är roligt och dels för att syftet är att barn ska sedan få berätta och reflektera över vad 

som var fel och rätt i situationen. Enligt förskollärarnas uppfattningar är det viktigt att barnen 

själva får reflektera, för att få en uppfattning om att man är en egen person med egna åsikter. 

Att barnen får tänka efter och berätta om sina känslor. Det handlar även om att skapa 

gemensamma plattformar i arbetet, där genom olika aktiviteter skapas en gemenskap i möten 

mellan barnen. På så sätt får barnen syn på varandra, förskolläraren 1 hävdar att: 

 

 […] genom att arbeta med gemensamma plattformar kan jag märka att efteråt är det kanske två barn som 

aldrig lekt tillsammans fick syn på varandra genom aktiviteten […] (F1, 2019). 

 

Förskolläraren anser att skapa gemensamma plattformar är lika viktigt som att arbeta med 

exempelvis ett tydligt relationsprojekt. Detta för att man även kan prata om relationer i en 

aktivitet. Där det reflekteras tillsammans hur man ska vara mot varandra och hur vi tar hand 

om varandra för att må bra. Detta tolkar jag som att förskollärarna anser att när man skapar en 

aktivitet eller ett projekt så är det viktigt att alltid tänka på relationer som en del av projektet 

eller aktiviteten, där möten mellan barn och pedagoger skapas. 

 

Förskolläraren 4 hävdar också att det är lättare för barn att se dramatisering eller teater som 

vuxna spelar för barn, för att få dem att förstå olika situationer. Förskolläraren menar att man 

kan bland annat använda sig av litteraturen och sedan göra en dramatisering av det för att 

prata tillsammans med barnen hur de känner i olika situationer och prata om känslor. Eller ett 

scenario av en tidigare situation som man har uppmärksammat, där barn kan känna igen sig i. 

Förskolläraren 4 lyfter vidare fram att det är lättare för barn att prata om vad som hände 

någon annan än att prata om vad som hände en själv. Där är det viktigt att man känner 

barngruppen och funderar kring det. Alternativet är då att välja att prata om någonting i tredje 

person så det inte blir jobbigt för de barn som är involverade i den här händelsen. Enligt min 

tolkning handlar mycket om att diskutera med barnen, exempelvis som förskolläraren 1 säger 

att det är viktigt att prata under en samling om vad det är som hände och låta barnen få 

reflektera tillsammans. Förskollärna menar också att man kan göra drama tillsammans med 

barnen, där de själva får vara med i situationen och uppleva känslan. 

 

Förskollärarna 1 och 2 uppfattar också att rollekar kan vara ett bra sätt att få barn samarbeta. 

Genom rollekarna får barnen testa att leka tillsammans, där oftast alla kan vara med. Ett sätt 

att inkludera barnen är att hitta på en gemensam aktivitet så att barnen kan bjuda in varandra i 

leken. 

7.3.4 Att hjälpa barn som exkluderas med lekkoder och språk 

Tre av de intervjuade förskollärarna nämner språk och lekkoder. Barn som har sämre 

språkförmåga och svårare med lekkoder samt kommunikation, är det viktigt att aktivt arbeta 

med att lyfta barns talan, enligt förskollärarna. Det är också viktigt att pedagoger är 

närvarande och kan stötta barn som behöver hjälp.  
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En av förskollärarna menar att när barn har svårigheter med språk ska de få möjligheten till 

att pedagogerna hjälper till att sätta ord på varför de exempelvis inte vill leka med någon. Att 

försöka ge förslag på vad anledningen kan vara, om de inte är så verbala själva. Att använda 

sig av bild som stöd kan underlätta för barnens förståelse, där de kan peka och visa vad de 

vill och menar. På så vis hjälper de barnen att förmedla känslor genom konkreta verktyg för 

att ta reda på vad barnen signalerar på olika sätt.  

 

Samtliga förskollärarnas uppfattningar är att ju äldre barnen blir desto mer både inkluderar 

och exkluderar de varandra. Att det kan bero på språket, då de äldre barn uttrycker sig mer 

verbalt än de yngre barn. Hos yngre barn är inkludering och exkludering mer kroppsligt, där 

de signalerar genom kroppsspråket om de vill leka med någon, genom att exempelvis ta 

någon i handen och på så sätt visa att man vill vara med i leken. 

7.3.5 Att höja barns status 

En av förskollärarna uppfattar att nivån på inkludering varierar ofta. Ett barn som får en roll 

med högstatus exempelvis, mamma eller pappa, blir väl inkluderat i leken, däremot ett annat 

barn som får en roll med låg status, exempelvis hund eller sten, får vara med i leken men är 

inte indirekt inkluderad. Förskolläraren 1och 5 menar att: 

 

[…] det kan vara så att barn har låg status i leken, då kämpar vi med att höja upp barnet […] (F1, 2019). 

 

Se över vad det är som gör att hen inte blir inkluderad. Höja hen genom att berätta om hens egenskaper, 

vad hen kan bidra med i leken. Försöker hitta en kompis och skapa uppgifter för dessa att samarbeta 

kring, så att barn kan ”upptäcka” varandra […] (F5, 2019). 

 

Enligt förskollärarna kan man hjälpa att inkludera barnet med låg status genom att 

exempelvis säga: ”vet ni, jag ser att ni behöver en frisör i leken och jag vet en som är jättebra 

på att leka frisör” på så sätt inkludera ett barn med att lyfta fram bra egenskaper hos barnet. 

Genom att höja barns status skapas det möjlighet för barnen att tillhöra en kamratgrupp. 

Förskollärarna uppfattar det som något viktigt att berätta om barnens egenskaper och vad hen 

kan bidra med i leken. Skapa uppgifter och uppdrag för att få barnen att samarbeta, där 

barnen kan ”upptäcka” varandra samt hitta lösningar i olika situationer.  

  

          Hjälpa barn att samarbeta och då får man vara lite som en medlare (F4, 2019). 

 

Att föreslå andra lekar, eller en ny roll i leken. Det handlar om att pedagogen kan själv börja 

leka med det barnet som blev exkluderat, för att höja barnets status. Hitta på något som man 

vet ”lockar” andra barn, som man vet andra barn vill göra. När barnen får göra saker 

tillsammans med pedagoger som är populärt, där pedagoger uppmärksammar vad barnet är 

bra på skapas möjlighet till att flera barn vill vara med och på så sätt leka tillsammans. 
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7.3.6 Relationsarbete som en pågående process 

Samtliga förskollärare uttrycker att både barnskötare och förskollärare har en viktig roll, att 

vara närvarande, goda förebilder, förklarande för att bidra till en trygg och gott klimat på 

förskolan. Förskollärna enligt min tolkning uppfattar att goda relation med barnen är största 

delen av arbetet. Att relationer ska vara pågående, där man lär om varandra för att skapa 

starkare band. Förskollärare 5 lyfter fram att alla lekmaterial som erbjuds är till för 

gemenskap, problemlösning, omhändertagande, rollek och mycket mer. 

 

Eftersom exkluderingar pågår hela tiden, är det viktigt att ha en idé och kanske en fast punkt 

på dagen, för att kolla hur alla mår socialt och reflektera tillsammans, enligt en av 

förskollärarna. Förskollärarna arbetar aktivt med likabehandlingsplan och värdegrund.  

Reflektioner som hur vi är mot varandra, vad har vi för relationer med varandra, vad har 

vuxna för relation med barn, hur är det att vara med varandra samt vilka förebilder vuxna är 

när de pratar med varandra, diskuteras.  

 

Det viktiga är att på något vis relationer genomsyrar allt vi håller på med, för vi vuxna är förebilder på 

alla plan (F1, 2019). 

 

Relationsarbetet är en ständig pågående process, mellan mig och barnen och mellan barnen själva (F5, 

2019). 

 

Några av förskollärarna påpekar att när man själv inte klarar av saker på egen hand så finns 

det arbetslaget som kan hjälpa till. Man samarbetar med arbetslaget, där man utför det 

pedagogiska arbetet tillsammans. Enligt förskolläraren 4 måste man ha en löpande diskussion 

med arbetslaget och dela med sig av varandras kunskaper och idéer men framförallt vara 

öppen med att man inte klarar av allting själv. Reflektera tillsammans vad man har för 

kompetenser och relationer och relationer till de som exkluderar. För att ”det behöver vara 

flera huvuden som tänker tillsammans, därför är vi ett arbetslag” (F4, 2019). 

 

Förskolläraren 4 lyfter även fram att det finns vissa barn som drar sig lite extra till någon 

pedagog och där måste man jobba extra med relationer. Det är inte hållbart om det bara är en 

person som har god relation med barnet. Det kommer inte att fungera i längden utan alla 

måste skapa goda relationer med alla barn. Där kan man också ta hjälp av varandra i 

arbetslaget. För det är viktigt att alla får chans att skapa relationer med barnen. Även bra 

relationer med föräldrar är viktiga för att även detta skapar en trygghet för barnen. Enligt 

förskollärarna är det viktigt att ha en ständig diskussion i grupp, där man får ta ställning för 

någonting som man tror, tycker och tänker.  

 

Det spelar ingen roll om jag planerar häftiga undervisningar om inte min relation med barnen fungerar, 

därför är det positivt med begreppet omsorg i läroplanen (F3, 2019). 
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Detta påvisar att mycket beror på och är avgörande av hur förskollärarnas relation är till barn 

och det är deras ansvar att skapa goda relationer, både med barn och att barn har goda 

relationer med varandra. Det handlar om att skapa trygghet och pålitlighet i barngruppen. 

Enligt min tolkning är det viktigt för förskollärarna att ha goda relationer med barnen, då det 

är grunden till allt. Finns det goda relationer så kommer barnen att ha vilja och lust till 

lärande samt till sociala samspel. Genom goda relationer skapas trygghet och trygghet är 

grunden till lärande. Förskollärare 3 påpekar att:  

 

Barn ska känna sig tillsammans och vara en del av kollektivt (F3, 2019). 

7.4 Delstudie 2  

Barnskötarnas uppfattning om barns inkludering och exkludering av varandra i den fria leken 

och deras arbetssätt för att förebygga exkluderingar mellan barnen 

 

Nedan kommer det att presenteras resultatet av intervjuerna med barnskötarna. Deras svar 

kommer att betecknas b1-b5 för att det ska bli tydligt vem som ligger bakom citatet. Min 

tolkning och analys från intervjuerna kommer att delas upp i två olika delar utifrån studiens 

frågeställningar.  

7.5 Barnskötarnas uppfattningar kring barns exkludering och inkludering 

av varandra i den fria leken  

Under detta stycke kommer att studiens första frågeställning att besvaras utifrån 

barnskötarnas uppfattningar om exkludering och inkludering mellan barnen.  

7.5.1 Barns strategier vid inkludering  

Barnskötarnas svar gällande barns inkludering och exkludering i den fria leken var 

erfarenheterna och svaren ganska lika enligt min tolkning. De flesta barnskötarna svarade att 

de är medvetna om att barn inkluderar varandra i leken. En av barnskötarna erfarenhet var att 

barnen är bra på att ta första steget till att gå in i en lek. Samtliga nämnde att barnen själva 

går fram och frågar om de får tillträde till leken. En tydlig strategi som barnen använder sig 

av som barnskötare 1 nämner är att […] barnen säger får jag vara med? och de säger ja eller 

nej, vad leker ni för något? […].  Vidare nämner barnskötarna att en av strategierna de ser att 

barnen använder sig av är att barn som är bra kompisar leker med varandra och inkluderar 

varandra genom att säga […] kom vi går härifrån, kom vi går och leker där borta […] (B4, 

2019).  

 

En annan barnskötare nämner att barn uttrycker sin förmåga att inkludera varandra genom att 

ropa på sin nära kompis och fråga om de ska leka. Min tolkning utifrån intervjuerna är att 

barnskötarna ger barnen förutsättningar till att själva ta initiativ till lek. Vid tillträde kan 
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barnen bli nekade till att komma in i en lek och en av barnskötare nämnde att barnen tar till 

med strategi genom att föreslå en ny roll.  

 

[…] kanske ett barn kommer in och säger ”jag kan vara barnet? ” Och barnet får då svar att det redan 

finns ett barn. Då tar barnet till med att fråga om andra roller, att exempelvis vara storasyster, försöker 

med ”då kan jag vara mormor” (B1, 2019). 

7.5.2 Tydliga exkluderingar  

Barnskötarna fick frågan om de har uppmärksammat att barn exkluderar varandra i den fria 

leken och de svarade att de har sett flera tydliga exkluderingar. Barnskötare 2 uttrycker sig 

med att barnen exkluderar varandra genom att säga: 

[…] gå härifrån jag vill inte leka med dig, små barn får inte gunga […] (B2, 2019). 

 

Barn använder sig då av regler från vuxenvärlden för att sedan omvandla dem på sitt sätt och 

använda reglerna till sin fördel. Detta är en strategi som barn använder sig av, där de 

exkluderar varandra på grund av ålder. En annan barnskötare nämner exkludering kring barns 

lek att barnen visar på ett tydligt sätt när de nekar tillträde till leken genom att uttrycka sig på 

följande vis […] nej, du får inte vara med […] (B3, 2019). Barnskötare 4 beskriver att det 

finns tydliga exkluderingar mellan barnen och nämner ett exempel på hur barn exkluderar 

andra från att leka med dem.  

 

 […] visst är det bara du och jag som leker? visst vill vi inte leka med någon annan […] (B4, 2019).  

 

En annan påpekar att det kan handla om andra orsaker varför barn exkluderar varandra. Det 

kan handla om att barn inte kan sociala lekregler, inte kan språket eller att barnet inte känner 

trygghet i att gå fram själv och fråga om den får vara med i leken. När barn inte vill släppa in 

andra i leken menar en annan barnskötare att det handlar om att barnen nekar för att skydda 

sitt lekutrymme. Att barnen tar till med strategier för att exkludera och bevara leken.   

 

Det kan bero på att de inte vill att andra ska förstöra leken. De vill skydda sitt utrymme (B3, 2019). 

7.6 Barnskötarens sätt att arbeta för att motverka exkludering i barns fria 

lek 

Nedan kommer respondenternas uppfattningar angående studiens andra frågeställning kring 

hur pedagoger beskriver sitt arbete för att minska exkludering bland barnen.  

7.6.1 Barnskötare delaktig i leken 

Samtliga barnskötarna beskriver att de arbetar med inkludering i förskolan. De beskriver hur 

de inkluderar barnen i varandras lek och hur de stärker barns relationer med varandra. När 
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barn ska in i en lek kan barnen vara i behov av stöttning. En av barnskötarna säger […] 

barnet behöver stöttning i hur man leker […] (B5, 2019). Barnskötarna berättar om barnet 

inte vågar gå fram och fråga, följer pedagogen med och hjälper de barn som har svårt att 

komma in i leken. Att stötta och hjälpa i leken är ett arbetssätt som motverkar exkludering, att 

stötta in i leken och sedan backa när de ser att leken är igång och barnet är inkluderat i leken 

är något som många av barnskötarna tog upp. 

 

Ibland händer det att vi vuxna går in och är med i leken. Om vi ser att alla leker med varandra då smyger 

vi ut från leken, när vi ser att det funkar. Det finns barn som är mer blyga men vill ändå vara med men 

vågar inte och då är vi med för att stötta och integrera barnen. Vi går iväg när vi ser att det funkar (B1, 

2019). 

 

Att den vuxne är delaktig i leken är för att kunna uppmärksamma varför just det barnet inte 

får vara med i leken. Barnskötarna menar att det är viktigt att vara närvarade i barnens lek för 

att kunna se vad som händer, vilka som leker med varandra och varför barn ibland exkluderar 

varandra och nekar till att släppa in andra i leken. Enligt min tolkning menar flera barnskötare 

att det handlar om att diskutera och reflektera tillsammans med barnen. Att barnen får 

möjlighet till att reflektera över konflikter som har uppstått. Barnskötare 4 uttrycker sig på 

följande sätt: 

 

Vi försöker alltid berätta för de hur man känner sig när man är exkluderad att man inte får vara med. Hur 

skulle du känna dig om du inte får vara med. Så vi säger att alla får vara med, det är bara att hitta någon 

bra roll, vi hjälper till hon kanske kan vara vaktmästare? Då blir det genast mycket mer spännande […] 

(B4, 2019). 

 

Min uppfattning kring detta är att barnskötarna vill att barnen ska få reflektera hur man är 

mot varandra och kunna sätta sig in i andras känslor och hur man är en bra kompis. Det 

handlar om att barnen får möjlighet till att reflektera över sina egna känslor och 

uppfattningar. Enligt min tolkning vill barnskötarna höja barns status genom att hitta en roll i 

leken, där barnet kan bli inkluderat. 

7.6.2 Alla är en del av gemenskapen 

Utifrån frågan som rörde regeln alla leker med alla svarade många av barnskötarna att de inte 

använder det, för att alla barn ska inkluderas. Utan det handlar mer om att barnen inte ska 

känna sig utanför och att de ska vara delaktiga i gemenskapen. En barnskötare nämner att det 

är viktigt att barnen respekterar varandra, bjuder in varandra och hjälps åt att leka 

tillsammans. Jag tolkar det som att barnskötaren vill skapa en miljö, där barnen gör varandra 

delaktiga och att barn lär av varandra. Att barnen ska stärka varandras sociala samspel, vilket 

barnen gör när de interagerar med varandra. Barnskötare 3 uttryckte sig på följande sätt 

angående arbetssättet alla leker med alla: 

 

Vi säger alla här är kompisar, man kan välja vilka kompisar man vill vara med. Men alla vi är kompisar 

(B3, 2019). 
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Det jag tolkar utifrån intervjuerna är att barnskötarna uppfattar att alla ska kunna vara kompis 

med varandra, att visa respektfullhet och att ta hänsyn till varandra. Men att barnen själva får 

bestämma vilka de vill leka med. Att alla ska känna samhörighet. Enligt min uppfattning 

uttryckte sig däremot barnskötare 2 att dem inte använder sig utav arbetssättet alla leker med 

alla utan att det rör sig mer om att det ska vara okej om barn inte vill leka med alla. 

Barnskötare 2 nämner vidare att barn ska lära sig att säga nej på ett respektfullt sätt. En annan 

barnskötare förklarar enligt min uppfattning att det handlar om att skapa en trygg och 

inkluderande miljö för barnen och att vara medveten om att leken är viktig för barns 

välbefinnande.  

 

[...] leken och relationer är viktiga för barnens mående. De behöver känna sig delaktiga för att trivas och 

må bra i förskolan [...] (B5, 2019). 

 

Relationer är en stor del av förskolan och det är pedagogers ansvar att barnen får stöd i att 

utveckla goda relationer till sina kamrater. 

7.6.3 Nackdelar med regeln ”alla leker med alla” 

Några barnskötare nämner att det finns nackdelar med regeln alla leker med alla. Det som 

kan hända när pedagoger använder detta arbetssätt är att leken kan störas om ett barn får 

tillträde om pedagogen säger att alla får vara med. En barnskötare menar att det inte alltid är 

bra att bestämma vilka som får komma in i en lek, då det kan leda till att barn i en redan 

pågående lek slutar att leka. […] Joel och Nina alla leker med alla låt Maja vara med, och 

sedan gå därifrån […] (B5, 2019). Därför är det viktig att tänka på att vara uppmärksam och 

se över hur barn leker, de som leker bra ska kunna få göra det. Att respektera barns lek och 

vara respektfull när barn vill leka ifred. En annan barnskötare menar att det handlar om att 

vara uppmärksam för att se vad som pågår i leken, vilka som leker och vilka som fungerar 

tillsammans i leken. När barn leker och leken fungerar mellan barnen, ska pedagogen hitta 

andra lösningar beroende på situation. 

 

Allt beror på vilka barn, man måste kolla på konstellationen vilka barn som funkar med varandra och 

vilka som inte funkar alls. Ibland måste man säga till barnen nej tyvärr du kan inte vara med idag, du 

kanske kan vara med imorgon. Det är själva tanken som vi har att leken ska fungera och fortsätta (B1, 

2019). 

 

Några av barnskötarna menar att det handlar om att vissa spel och lekar kräver att det är ett 

visst antal som är med. Att det inte alltid funkar att inkludera alla där barn går in i en redan 

pågående lek, då måste pedagogen förklara för barnet varför hen inte får vara med just då.  

 

[…] om några barn spelar spel då fungerar det inte alltid att ett nytt barn hoppar in och är med mitt i 

spelet. Då kan barnet istället vänta tills de spelat färdigt (B5, 2019).  
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Det finns lekar och spel där alla inte kan vara med. Då får man hitta andra lösningar. ”Ni får spela först 

sen kan ni andra få spela det här”. Alla kan inte vara med alla gånger. (B4, 2019). 

 

Samtliga barnskötare uttrycker att det är viktigt att förklara för barnen varför de inte kan vara 

med. En annan barnskötare menar att det handlar även om att reflektera tillsammans med 

barnet som inte får vara med i en given situation. Min uppfattning är att barnskötaren vill att 

barnet ska få möjlighet till att bilda en uppfattning om själva situationen, där och då. Enligt 

barnskötaren handlar det om att ge tid till att barn får uttrycka sina tankar och upplevelser. 

Detta genom att barnskötaren lyssnar, är förstående och är närvarande i barns lek. Pedagogen 

ska finnas där för att vägleda barnen och stötta barnen i deras lek. Min tolkning är att 

barnskötaren är aktivt med och deltar och är närvarande i barns lek för att förebygga 

exkludering. Barnskötare 4 uttrycker sig på följande vis;  

 

Jag går fram till barnet och frågar ”varför?” varför det barnet blev exkluderat. Hur barnet känner sig och 

vad barnet tror själv är, ”om du får bestämma, får du vara med eller inte. Att barnen själva får tänka 

vilket värde de har i sig. Sen går jag fram till gruppen och säger ” nu har jag ett barn här som vill vara 

med och leka vad kan hon eller han vara i leken?” får vi också vara med och bygga (B4, 2019). 

7.6.4 Dramatisering som en del av relationsarbete 

Utifrån barnskötarnas uppfattning gällande relationsarbete är min tolkning att många av 

barnskötarna arbetar på olika sätt med hela gruppen för att göra alla barn delaktiga. Det kan 

vara genom att barnskötarna arbetar med planerade aktiviteter med hela barngruppen.  

 

Det är jätteviktigt att man som pedagog på ett medvetet sätt gör planerade aktiviteter (B2, 2019). 

 

Två barnskötare nämner att de handlar om att barnen får göra olika saker tillsammans och att 

göra barnen delaktiga genom att reflektera kring, exempelvis hur man är en bra kompis. 

Barnskötare 1 säger ”vi brukar föra regellekar i samlingar, där alla är delaktiga i”. Detta är ett 

exempel på vad pedagoger kan använda för arbetssätt för att inkludera barn och sträva efter 

att barns förmåga till att samspela med andra utvecklas. Just lekar har stor betydelse i 

förskolan och det kan bidra till att barngruppens gemenskap stärks. Genom styrda regellekar 

får barnen möjlighet till att utveckla sin sociala förmåga och öva på att leka tillsammans med 

andra och därmed utveckla sin förmåga att fungera i grupp. En annan barnskötare menar att 

de arbetar med empatilekar där alla barn blir delaktiga och får möjlighet till att delta på 

samma villkor. Vidare nämner barnskötaren att barnen får öva på att uttrycka sina åsikter och 

reflektera och få förståelse för sitt eget och andras värde. Min uppfattning är att barnen får 

utveckla sin förmåga till att ta hänsyn till andra, något som barnskötare 4 säger: 

 

Det här läsåret har vi gjort ett projekt under året empatilekar, där man måste ta hänsyn till varandra och 

att delaktighet är tillexempel att alla får bestämma, ingen ska bestämma över någon annan. Det finns en 

demokratifråga där: Jag har mina åsikter och de ska respekteras som den människan jag är (B4, 2019).  
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Flera barnskötare uttryckte att de medvetet använder dramatisering och böcker för att 

inkludera barnen och menar att de brukar dramatisera en konflikt som inträffat för att barnen 

ska kunna reflektera tillsammans. Pedagogerna dramatiserar spontant en konflikt som uppstår 

och därefter imiterar barnen. De går in spontant i roller för att dramatisera tidigare situationer 

som har uppstått mellan barnen, detta för att belysa konflikten som uppstår. Enligt min 

tolkning handlar det om att konflikthanteringen inte enbart ska ske under planerade aktiviteter 

utan att det ska ske spontant.   

 

Mycket spontant här och nu vi gör precis som barnen gör och dramatiserar det för barnen. Hur ska vi 

göra för att lösa våra problem frågar vi barnen? vad tycker ni? då kommer barnen med förslag om vad 

man kan göra för att lösa konflikterna (B1, 2019). 

 

Barnskötare 5 menar enligt min tolkning att med hjälp av dramatisering och leksaker kan 

olika konflikter och dilemman bearbetas tillsammans med barnen. Detta ger barnen en 

konkret bild av en konflikt, där barnen får möjlighet att reflektera över situationen. Vidare 

säger barnskötare 5 att de använder sig av exempelvis babblarna för att spela upp olika 

dilemman. För att sedan tillsammans med barnen reflektera över situationen och sedan 

komma fram till olika lösningar. En annan barnskötare lyfter att det är viktigt att barnen får 

uttrycka sina känslor och menar att ett bra sätt att göra det på är att dansa känslor. Att barnen 

då får möjlighet till att uttrycka sina känslor och att de ska respekteras och lyftas fram. Detta 

bidrar till att barnen får möjlighet till att kunna förstå sina egna känslor och att det är okej att 

känna de olika känslorna. Barnskötare 4 lyfter att det handlar om hur barnen hanterar 

känslorna.  

 

Man får vara arg också, det går inte att alltid vara glad hela dagen man får vara arg men hur gör man, vad 

är bästa sättet att bli arg på. Är det genom att slåss?  eller genom att sparka i golvet? (B4, 2019).  

 

Det är därför viktigt att pedagoger arbetar med hela gruppen för att barnen ska vara del av 

gemenskapen och alla ska få vara delaktiga i den. Att arbeta med relationsarbete är ett sätt 

som bidrar till att relationer mellan barnen kan utvecklas och stärkas. En barnskötare 

uttrycker att de förebygger exkluderingar genom att vara närvarande hela tiden. Att det inte 

endast sker under ett projekt eller en aktivitet.  

 

Det pågår hela dagarna, detta är saker man vill hela tiden och har det i bakhuvudet, där måste vi in och 

stödja (B4, 2019). 

 

Det handlar om att pedagogen ska förbygga exkluderingar genom att reflektera tillsammans 

med barnen här och nu. För att sträva efter att barn ska känna sig trygga och skapa goda 

relationer med varandra. 
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7.6.5 Barnskötarens roll  

I frågan om det är viktigt att ha bra relationer med barnen svarade samtliga barnskötare att det 

är viktigt att bygga och sträva efter att skapa goda relationer, där barnen kan känna trygghet. 

Enligt min uppfattning vill barnskötarna skapa förutsättningar för att skapa trygga relationer 

med barnen. Barnskötare 2 beskriver sin roll i att skapa goda relationer: 

 

Det främsta är att lyssna på barnen och att de ska få möjlighet till att prata till punkt. Det är inte alltid lätt 

då vi oftast har bråttom och det finns massa andra barn. Men lyssna på barnen vad de har på hjärtat, på 

detta sätt tycker jag att man skapar goda relationer. Att vi lyssnar på barnen och frågar ”berätta vad vill 

du göra, hur ska vi göra det?” (B2, 2019). 

 

Barnskötaren belyser vikten av att finnas där för barnen och att det ibland vid vissa tillfällen 

kan vara svårt att finnas för alla. Jag upplever detta som att barnskötaren är medveten om att 

vara närvarande vid deras sida även fast det ibland inte går. Samt att barnskötaren enligt min 

tolkning vill lyfta barnens talan och ge barnen möjlighet till att sätta ord på sina tankar. Att 

bidra till att barnen stärks som individer och att barnen ska känna trygghet i den. En 

barnskötare menar enligt min uppfattning att det handlar om att ge rätta verktygen till barnen. 

Detta för att de ska få möjlighet till att utveckla sin förmåga och rätt till att uttrycka sig sina 

egna känslor och att de ska respekteras.  

 

Att barnen ska våga och ha tillit till pedagoger och att man som pedagog inte säger ”gå och säg ifrån då” 

det räcker inte. Ett barn kanske inte kan göra det för att barnet inte är starkt nog i jämförelse med sina 

kamrater ”ska vi kolla vad som händer” då går man fram tillsammans så att barnet känner att det finns 

stöd. (B4, 2019). 

  

[…] så småningom ska barnen kunna göra det själva men i början måste man vara där och stödja och ge 

de alla verktyg som vi kan för att de ska kunna lösa konflikter och kunna säga ” detta tycker jag inte om” 

[…] (B4, 2019). 

 

Vidare nämner en annan barnskötare att man måste ha verktyg för att kunna stötta barn att 

lösa olika konflikter. Det handlar om att pedagogen ska vara en god förebild för barnen. Jag 

tolkar barnskötarens svar som att pedagoger ska bemöta alla med respekt, och visa intresse 

för barnen och alla runt omkring sig. Att vara en medveten pedagog om hur man bemöter 

både barn och vuxna. Att vara uppmärksam på barns konflikter och att sträva efter att alla 

barn ska må bra och trivas.  

 

Det är jag som har ansvaret och verktygen för att hjälpa barnen i detta. Dels genom att vara en god 

förebild och behandla barnen och personal/föräldrar mm. på ett respektfullt och bra sätt, men också 

genom att stötta barnen i deras relationer. Finnas där och vara uppmärksam. Inte låta ”elakheter” smita 

förbi för att man inte orkar, för det måste vi alltid orka. Det är vårt ansvar att få barnen att trivas och må 

bra i förskolan, och för att de ska göra det måste de ha goda relationer med varandra (B5, 2019). 
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Slutligen har pedagoger en viktig roll i förskolan för att alla ska vara inkluderade och det är 

ett viktigt uppdrag. Genom att pedagogen är närvarande och skapar trygga relationer kan det 

bidra till lust, lek och lärande, samt vara medveten om exkluderingar för att kunna förebygga. 

7.7 Gemensam analys  

Eftersom vi intervjuade tillsammans både förskollärare och barnskötare har vi 

uppmärksammat likheter i deras arbetssätt och tankar kring ämnet. Enligt intervjuerna strävar 

både förskollärare och barnskötare efter att alla barn ska känna sig inkluderade i förskolan. Vi 

har uppmärksammat enligt vår tolkning att förskollärarna har en större medvetenhet kring 

ämnet, då de använder sig av teoretiska begrepp. Vi uppmärksammade att det finns en viss 

osäkerhet hos barnskötarna, då deras svar var mer kortfattade än förskollärarnas. Därför anser 

vi att det finns vissa skillnader hur de olika yrkeskategoriernas uttrycker sig. Att jämföra 

barnskötare och förskollärare var inte studiens syfte, men eftersom vi uppmärksammade vissa 

skillnader i deras uttalanden har vi därför valt att lyfta det. Detta kan naturligtvis ha att göra 

med att förskollärarna har ansvar som är framskrivna i läroplanen samt att barnskötarnas och 

förskollärarnas utbildningsbakgrund skiljer sig åt. Vi valde att intervjua dessa två 

yrkeskategorier, då både förskollärare och barnskötare arbetar på förskolan. Båda grupperna 

har ett gemensamt ansvar i verksamheten och arbetar tillsammans för att genomföra det 

pedagogiska arbetet som främjar barns utveckling och lärande. Förskollärare och barnskötare 

arbetar som ett arbetslag, enligt riktlinjerna ska alla i arbetslaget skapa ett demokratiskt 

klimat i förskolans miljö och hjälpa barn att bearbeta olika konflikter som uppstår (Sheridan, 

2011, s. 9). 

 

 

8. Diskussion 

 
Studien har gett oss möjlighet att kunna redogöra för hur förskollärarna och barnskötarna 

uppfattar arbetet med att förebygga exkludering i barns fria lek. Hur de uppfattar barns sätt 

vid inkludering och exkludering av varandra i leken, vilket besvarar studiens syfte och 

frågeställningar. I resultatet beskrivs det ett antal strategier som barnen använder sig av när 

de både exkluderar och inkluderar andra i den fria leken. Det finns ett antal olika arbetssätt 

som pedagogerna beskriver för att förebygga exkludering mellan barnen.  

 

I resultatet framkommer det enligt förskollärarna och barnskötarna att barnen använder sig av 

olika strategier när de inkluderar och exkluderar i leken, vilken även Tellgren (2004) lyfter 

fram. Barnen väljer olika strategier beroende på olika situationer det beror på att barn vill 

skydda sin lek och bevara interaktionsutrymmen i leken. Detta stämmer överens med 

Skånfors m.fl. studie, där det lyfts fram att barn utesluter varandra för att skydda sitt 

interaktionsutrymme och därför använder och skapar olika strategier när de vill dra sig undan 

(2009, s. 95). 
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Strategierna som har kommit fram i resultat utifrån intervjuerna är bland annat att barn 

använder sig av vuxnas regler till sin fördel som sker i exkluderingar. Olofsdottir m.fl. (2017) 

studie visar också på att barn använder sig av olika strategier, där de följer vuxnas regler som 

ett sätt för att exkludera. Barnen använder reglerna för sitt eget syfte, vilket visar på 

sekundära anpassningar, där barn gör motstånd mot vuxenvärlden med att omvandla 

reglerna. Tellgren (2004) och Harrist & Bredley (2003) förespråkar i sin studie att barn 

använder sig av vuxnas regler för att få kontroll över sina handlingar och få mer 

interaktionsutrymme i den fria leken. Detta visar på att barn är sociala aktörer som vill få 

kontroll över sina handlingar, då enligt Corsaro är barnen kompetenta och aktiva deltagare i 

samhället (Olofsdottir m.fl. 2017). 

 

I resultatet framkommer det också att barnen skapar egna regler när de inkluderar och 

exkluderar andra barn, där de bestämmer om roll, makt och vilka som får vara med i leken. 

Det uppfattar vi som att barn använder sig av tolkande reproduktion som nämns i Skånfors 

m.fl. studie. Detta innebär att barn tolkar och återskapar regler från förskolans sammanhang 

(2009). Enligt Skånfors m.fl. kan reglerna vara svåra för barn och därför gör de motstånd och 

omtolkar de normer som finns (2013, s. 27). Enligt intervjuerna framkommer det att barn 

förhandlar om plats, material, leksaker vilket gör att de exkluderar varandra, då de är rädda 

om sin lek. Därför har pedagogerna nämnt att man ska hjälpa barn att bevara lekutrymmen, så 

att barnen får fortsätta med den. Detta kan kopplas till Skånfors (2009) studie, där det lyfts 

fram att barnen förhandlar om saker och väljer att dra sig undan eller skapa och skydda 

gemensamma utrymmen. Mycket handlar om att som pedagog kunna läsa av lekarna för att 

stödja och bevara den.  

 

För att kunna förstå sig på dessa strategier som barn använder sig av och att förebygga 

exkluderingar är det viktigt att pedagogerna är närvarande i barns fria lek och närgranskar 

barns samspel. I resultatanalysen framkommer det att närvaro är av stor betydelse, där 

pedagoger kan uppmärksamma vad som händer i barns relationer, vilka som exkluderas och 

varför. Genom att vara närvarande kan man som pedagog identifiera barns lek och ge 

förutsättningar till att stötta och hjälpa barn utifrån deras behov. Att medvetet observera barns 

lek är ett sätt som pedagogerna använder sig av för att motverka exkluderingar. Där de får 

syn på om barn har svårt att komma in i leken, få kontakt med andra eller utesluts, för att 

sedan kunna hjälpa och stödja, beroende på situation. Genom att observera och närgranska 

barns samspel får pedagogerna möjlighet till att reflektera över vad de kan göra för att skapa 

en inkluderande miljö i barngruppen, där alla känner samhörighet. Genom att närgranska och 

vara observant på det som händer i barns relationer, kan man stödja barnet med att öka 

kunskap om leksignaler och det sociala samspelet, för att leken mellan barnen ska fungera. 

Mycket handlar om att vara förklarande pedagog, för att ge förutsättningar för förståelse för 

olika sociala signaler. Detta kan kopplas till Öhman (2011) som menar att genom att granska 

barns samspel får man möjligheter till att ge stöd med att utveckla förståelse för lekens koder. 

Med hjälp och stöd av en vuxen blir leken en arena för samlärande, det proximala 

utvecklingszonen som Vygotsky använder sig av, där barnen får stöd i att bli delaktiga i 

sociala samspel och lär av varandra (Öhman, 2011, s. 52).  
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Ett sätt att inkludera barn är att pedagogerna höjer exkluderade barns status, hjälper till med 

språk, kommunikation och sociala samspel genom olika dramalekar och planerade aktiviteter 

för att öka gemenskap i gruppen. Harrist & Bradley (2003) tar upp i sin studie att det är 

viktigt med olika övningar för att stärka relationer och gemenskap i barngruppen. Hezen & 

Black (1989) studie visar på att barn som har större kommunikationsförmåga och förståelse 

för sociala samspel har lättare att få inträde till leken. I resultatet framkommer det att det är 

viktigt att lyfta barns talan och hjälpa de till att uttrycka sig samt stödja till att få inträde till 

leken.  

 

Enligt alla intervjupersoner används inte regeln alla leker med alla som ett sätt för att minska 

uteslutningar mellan barnen. Snarare handlar det mer om att alla ska känna gemenskap och 

samhörighet i gruppen, där alla är inkluderade och trivs med varandra. Däremot säger 

Tellgren (2004, s. 91) i sin studie att regeln alla leker med alla används ofta av pedagoger 

och är ett sätt att få barnen solidariska mot varandra, vilket inte stämmer överens med 

respondenternas uppfattningar gällande regeln. För att öka gemenskap och lära barnen att 

vara solidariska mot varandra handlar det enligt intervjuade pedagoger om att skapa goda 

relationer, både med barn och att barn har goda relationer med varandra och inte genom 

regeln alla leker med alla.  

 
Relationsarbete för många av pedagoger handlar om en ständig pågående process, inte enbart 

ett planerat och tydligt projekt, utan även att prata med barnen i situationer här och nu. Det 

handlar om att kontinuerligt arbeta med känslor och relationer för att förebygga 

exkluderingar. Enligt pedagogerna ska relationer alltid vara en del av utbildningen. Att få 

barnen att förstå andras känslor och att de får sätta ord på sina känslor. Ge barn möjligheter 

till att reflektera och tänka efter, som ger förutsättning till ett gott klimat mellan barnen. 

Öhman poängterar att pedagogerna bör arbeta med relationsarbete, där barnen får stöd och 

hjälp till att leka tillsammans (2011, s. 13). Pedagogerna menar att i varje planerad aktivitet 

ska relationsarbete vara en del av det. Att relationsarbete präglar hela utbildningen.  
 

Pedagogernas uppfattningar om att förebygga uteslutningar i barns fria lek handlar om att 

skapa och stärka goda relationer i barngruppen, vilket är en grundförutsättning för att alla ska 

må bra och känna sig inkluderade. Enligt både förskollärare och barnskötare är det viktigt 

med att ha goda relationer med barnen och att relationsarbete ska vara kontinuerligt. Genom 

att arbeta med värdegrund, där alla blir involverade som även Karlsson (2017) lyfter fram i 

sin studie, handlar det om att barnen får reflektera tillsammans om hur man ska vara mot 

varandra. Där det skapas möjligheter till att barns känslor lyfts fram. Enligt intervjuerna 

använder sig pedagogerna mycket av dramatisering som handlar om inkludering och 

exkludering. Det använder de som ett sätt för att barnen ska få reflektera olika situationer och 

tänka efter. Reflektera över och dela sina tankar, då förskolan ska präglas av öppenhet, där 

goda relationer skapas. Utifrån resultatet är det viktigt att alla har respekt för varandra och att 

utbildningen är organiserad där alla är en del av gemenskapen.  



36 

 

 

8.1 Konklusion 
Studiens syfte var att undersöka förskolepedagogers uppfattning om inkludering och 

exkludering i barns fria lek samt beskrivning av deras arbetssätt de använder sig av för att 

förebygga exkluderingar i barns fria lek. Genom studiens resultat och analys har vi kommit 

fram till att pedagogerna är medvetna om att exkluderingar uppstår mellan barnen, där de 

använda sig av olika strategier för att både exkludera och inkludera varandra i den fria leken. 

Det framgår att samtliga pedagoger har liknande uppfattningar om relationer vilket är 

intressant, då båda yrkena arbetar inom förskolan. Relationer ska genomsyra hela 

utbildningen, då enligt pedagogerna är relationer av stor betydelse för att skapa trygghet och 

en inkluderade miljö. Det viktiga är att vara närvarande, stödja, hjälpa och stötta i olika 

situationer. Att agera i situationer här och nu men även planera olika aktiviteter, där barn får 

möjligheter till att uttrycka sina känslor och reflektera över olika situationer. Att lära barn 

vara solidariska mot varandra, att respekt och acceptans lyfts upp för att alla ska känna 

gemenskap och vara inkluderade i den.  

 

 

8.2 Förslag på vidare forskning 
I denna studie undersöks förskollärares och barnskötares uppfattningar kring inkludering och 

exkludering i barns fria lek. Det som skulle vara intressant att undersöka mer om är att genom 

att använda sig av observationer se hur pedagogernas arbetssätt ser ut i praktiken. Ett annat 

alternativ kan vara att undersöka utifrån barns perspektiv och observera barns fria lek för att 

se hur de inkluderar och exkluderar varandra samt vilka strategier de använder sig av. Det 

skulle även vara intressant att jämföra förskollärarens och barnskötarens uppfattningar inom 

samma ämne för att se om de skiljer sig åt på grund av olika utbildningar. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 
 

Information om en studie som handlar om inkludering och exkludering i barns fria lek.  

 

Studien, som kommer att handla om exkludering och inkludering i leken, kommer att utföras 

inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Klaudia Tasak och Gabriella 

Ferreira som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Vi är intresserade av att undersöka 

inkludering och exkludering i barns lek och därför söker efter förskollärare och barnskötare 

som är villiga att intervjuas. Vi är intresserade av att undersöka arbetssättet för att minska 

uteslutningar i barns lek. Intervjun beräknas ta ca 30 minuter och kommer att ljudinspelas för 

att sedan analyseras och användas som stöd i vårt studie. Datainsamlingen kommer att ske 

under oktober månad. Insamlade data kommer att analyseras under innevarande termin. Data 

kommer att hanteras och försvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt 

avskilt från personuppgifter. I redovisningen av studien kommer alla personuppgifter vara 

borttagna. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Om ni är positiva till deltagande, hör gärna av er till oss via mail. Har ni ytterligare frågor 

angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare innan ett beslut tas.  

 

Vi skulle vara glada och uppskatta om du vill vara med och delta i vårt självständiga arbete!  

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Student: Klaudia Tasak: Klaudi-a@hotmail.se 

Student: Gabriella Ferreira: gabriellaferreirra@gmail.com 

Handledare: Ulrika Serrander: ulrika.serrander@edu.uu.se  
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Bilaga 2 

 

Medgivande till deltagande i studie om inkludering och exkludering i barns fria lek. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att delta i studien. 

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att intervjun kommer att 

spelas in. 

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras och materialet endast är avsedda för vår studie. 

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt medverkan är frivillig och 

när som helst kan avbrytas. 

 

Ort och datum: 

 

Namn och Underskrift:  
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Bilaga 3 

 

Intervjufrågor: 

 

1. Hur uppfattar du inkludering mellan barnen? 

 

2. Har du uppmärksammat att barn inkluderar varandra i den fria leken, i så fall hur? 

 

3. Vad använder sig barnen för strategier när de både inkluderar och exkluderar varandra 

i leken? 

 

4.  Använder ni/du er av regeln ”alla leker med alla” som en metod för att barn ska bjuda 

in varandra i lek? 

-I så fall, hur funkar denna regel? 

-Finns det några fördelar/nackdelar? 

-Tycker du att det är viktigt att alla leker med alla? 

 

5. Anser du att delaktighet i grupprelationer är viktiga för barn? Varför? 

 

6. Har du erfarenheter av att barn exkluderar varandra i leken? Ge exempel 

 

7.  Hur arbetar du med att förebygga exkludering i barns lek? Vilka arbetssätt använder 

ni? Ge exempel. 

 

8. Om du upptäcker att ett barn blir exkluderad från gruppen, hur gör du då för att barnet 

ska få tillträde till leken? 

 

9. Hur kan du stötta ett barn som blir exkluderar i leken vid flera tillfällen? Reflekterar 

ni över det i arbetslaget? Arbetar ni med hela barngruppen? Hur går ni tillväga? 

 

10. Om ett barn kommer fram och säger att den inte får vara med? Vad gör du då? 

 

11. Hur agerar du när barn exkluderar varandra i en pågående lek? 

 

12. Arbetar du med relationsarbete i barngruppen? I så fall på vilket sätt? 

 

13. Vad är din roll som pedagog att skapa goda relationer med barn och mellan barnen? 

 

 


