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ABSTRACT 

This study is about finding out what experiences a few pre-school teachers have about 

children who are not included in the playing in pre-school. To go deeper into the study, the 

question “what are the experiences among some pre-school teachers about children who are 

not included in the playing?”. I have chosen to do interviews with pre-school teachers, where 

the questions have mainly been about their experiences of children who are not included in 

the playing, the rule “everyone-can-join”, how they work with children if they notice that 

some of them are not included and the different reasons they have seen why some children 

aren’t included. The result of this study shows that the pre-school teachers do have 

experiences with children who are not included in the playing, and that it is something that 

happens both in front of and behind the pre-school teachers’ back. The issue in their work is 

when they can’t be around to prevent when this happens, and that they can’t always help the 

children when they get excluded because they can’t put a finger of what the other children is 

reacting negatively on. The conclusion of this study shows that the reasons why children are 

not included in the playing and what describes as bullying, are very similar even though you 

don’t use the word bullying in pre-school. You use the phrase “children who are not included 

in the playing”, and it is something that happens even among the youngest children in pre-

school. 

Keywords: Children who are not included, bullying, bullying in pre-school, excluding among 

children, excluding in pre-school. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SAMMANFATTNING 

Studiens syfte är att undersöka några pedagogers erfarenheter av barn som inte får vara med i 

leken i förskolan. För att fördjupa arbetet, har jag ställt frågan ”vad har några pedagoger för 

erfareneheter av barn som inte får vara med?”. Jag har valt att göra intervjuer med pedagoger, 

där frågorna bestått övergripande av deras erfarenhet av barn som inte får vara med, hur de ser 

på regeln ”alla-får-vara-med”, hur de jobbar när de märker att barn inte får vara med samt vad 

för olika anledningar de sett om varför vissa barn inte får vara med. Resultatet visar att 

pedagogerna har erfarenhet av att barn inte får vara med, och att det sker både framför och 

bakom ryggen på pedagogerna. Problematiskt i pedagogernas arbete är när man inte kan vara 

med och hindra att detta sker, samt att man inte alltid kan hjälpa barnen som blir uteslutna 

eftersom man inte alltid kan sätta fingret på vad de andra barnen reagerar negativt på. 

Slutsatsen av detta arbete visar att anledningar till att ”barn inte får vara med” och kriterierna 

för vad som klassas som mobbning, är väldigt lika även om man inte använder begreppet 

mobbning i förskolan. Man säger att ”barn inte får vara med” och det är något som sker även 

bland de yngsta barnen i förskolan. 

Nyckelord: Barn som inte får vara med, mobbning, mobbning i förskolan, uteslutning bland 

barn, uteslutning i förskolan. 
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1. INLEDNING 

Denna uppsats handlar om barn i förskolan och hur de umgås tillsammans när de kommer till 

förskolan. Det jag vill rikta uppmärksamheten mot är barn som inte får vara med och leka 

med de andra barnen. Jag väljer att anlägga ett individperspektiv på fenomenet ”barn som inte 

får vara med” och drar paraleller till mobbning. 

 

Jag har valt att använda mig av uttrycket ”barn som inte får vara med” i denna uppsats 

eftersom det är där mitt intresse ligger, men även begreppet mobbning kommer behandlas. 

Anledningen till detta är att man i förskolan inte talar om mobbning, utan om barn som inte 

får vara med, men om man ser till kriterierna för vad som beskrivs som mobbning, visar de 

stora likheter med ”barn som inte får vara med”. 

Mobbning är en negativ återkommande handling, vilket mest talas om i skolan, men man 

använder inte begreppet mobbning i förskolan eftersom man anser att barnen är ”för små” för 

att göra en sådan medveten negativ handling. Jag menar att det finns likheter mellan 

anledningarna till att barn inte får vara med och kriterierna för vad som beskrivs som 

mobbning. 

Jag vill belysa ämnet på grund av egen erfarenhet, personlig då jag själv inte fick vara med i 

mina yngre år, samt proffesionellt då jag har sett barn som inte får vara med. 

När jag var yngre och gick i vad som då kallades ”Lekis”, var jag väldigt kort och mager, och 

min familjs sociala status var inte vad normen ansåg vara föredömligt. Normen var att båda 

föräldrarna hade ett jobb, stabil inkomst, inga dåliga vanor och hela och rena kläder. Vilket 

jag också tycker är ganska föredömligt. Dock hade min familj inte så mycket pengar och min 

mamma var ensamstående med tre barn, och det var ganska kärvt i vår familj. Detta visste de 

flesta i vår stad om, eftersom jag då bodde i en ganska liten stad i Värmland, där de flesta 

visste allt om alla. På grund av detta, uteslöts jag av de barnen som hade det bättre ställt än 

jag, eftersom det inte ansågs ”fint nog” att vara med en sådan som mig. Av detta har jag lärt 

mig att på något sätt ”se” de här barnen i mitt yrkesliv, barn som har ett tufft klimat runt sig, 

som av samma anledningar som jag hade, inte får vara med och leka. Dessa barn har ju inte 

själva gjort något för att hamna i detta klimat, utan har bara av olika anledningar hamnat där. 

Dan Olweus är forskare och har forskat om skolmobbning. Han skriver bland annat att ordet 

mobbning kommer från det engelska ordet ”mob” med betydelsen att en stor massa går emot 
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en enskild individ, som anses bryta mot det som anses vara acceptabelt. Mobben är ofta 

inriktade på ett specifikt mål, den som blir mobbad. Han menar att avvikande beteenden har 

funnits i alla tider, och det är normen i samhället i tiden som säger vad som är acceptabelt och 

vad som inte är det. Om man har annan hudfärg, är tjock eller på annat sätt retar upp det som 

ska anses vara normalt, hamnar man i underläge (Olweus, 1974). 

I Läroplanen för förskolan anges: 

Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon  anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan 

kränkande behandling. Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om 

andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt”  

(Skolverket, s. 4).  

Med detta utdrag ur förskolans läroplan vill jag visa att förskolan faktiskt har ett ansvar för att 

barn ska lära sig att visa hänsyn för andra, och inte låta någon stå utanför på grund av social 

status eller av andra skäl. 

1.1 Syfte  

Jag har ett intresse för fenomenet mobbning vilket kommer att synas i uppsatsens olika delar. 

I den planerade studien är det pedagogers erfarenheter av barn som inte får vara med som 

kommer att undersökas. 

Studiens syfte är att undersöka vad några pedagoger i förskolan har för erfarenheter av barn 

som får och inte får vara med leken.  
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2. LITTERATURGENOMGÅNG 

I det här kapitlet kommer jag att presentera tidigare forskning inom området om barn som inte 

får vara med samt om mobbning. 

Jag har valt att inledningsvis presentera forskning om barn i förskola där kamratkultur sätts i 

fokus. 

Vidare ges en kort sammanställning av kriterier för vad som klassas som mobbning, för att 

kunna dra paralleller till anledningarna till att barn inte får vara med.  

Avslutningsvis presenterar jag några olika sätt på hur mobbning kan yttra sig hos den som är 

drabbad, för att pedagoger ska kunna urskilja tecken, om man misstänker att något barn inte 

får vara med de andra barnen. 

2.1 Kamratkulturer och barns samspel 

Vi sätter idag väldigt stor vikt vid att barn ska leka tillsammans och många aktiviteter och 

lokaler i förskolan är uppbyggda för att uppmuntra till samspel och lek mellan barnen. Barn 

leker gärna tillsammans, men det är när samspelet går fel, som man börjar fundera på hur 

barngruppen fungerar. Annica Löfdahl (2007) skriver om hur barnen agerar i olika situationer 

i förskolan. Förskolan är något barnen sätts i just för att de är barn, och inte kan vara ute i 

vuxenlivet. I förskolan spenderar de mycket tid, ibland flera år, och därifrån får de sin kultur 

om hur man beter sig, vad man gör och inte gör, för att sedan omvandla detta till sin egen 

förståelse. Barn som möts i förskolan får alltså en egen ”kamratkultur” (s. 15)  när de möter 

andra barn, och kommer därigenom att upprätta egna regler och normer, utifrån vad det tolkat 

från vuxenvärlden. När barn möts i förskolan, handlar det mycket om att vara tillsammans och 

i leken testar de på olika saker, för att tolka sin uppfattning om världen. De provar saker i 

leken som de gör i verkliga livet, till exempel att vara bråkiga, äta upp maten, vara snälla och 

och att prova på att göra negativa handlingar gentemot andra barn. De provar även på att 

bestämma över andra barn, såsom de vuxna bestämmer över barnen. 

Vidare beskriver Löfdahl (2007) negativa sociala handlingar, såsom uteslutning av barn, och 

en del av det kallar hon ”sekundära anpassningar” (s. 18). Här kan barnen spela med och låta 

de vuxna tro att de lyder och inte uppfattas utföra några negativa handlingar när de utesluter 

någon.  

”Motståndet uppkommer speciellt i institutionella sammanhang, såsom förskolan. Exempel på vanligt 

förekommande sekundära anpassningar är situationer som innehåller negativa sociala handlingar, såsom 
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ignorans och social uteslutning, och som barnen ofta använder i sina lekar trots att de står i motsättning 

till generella, institutionella och vuxeninitierade regler om att ”alla-får-vara-med” (a.a s.18)  

Regeln ”alla-får-vara-med” kan användas av barn som argument för att få vara med i leken, 

men kan slås ner av att barnen som inte vill ha med ett barn säger att man inte leker längre, 

och lämnar lokalen och aktiviteten för att göra något annat. 

Barn använder sig även av ålder som ett sätt att utesluta andra. Är man äldre än någon, 

accepteras dennes regler, och barn som är yngre får ofta inte vara med och leka med de stora 

barnen för att de är yngre. Att vara äldre visar ofta på makt, för om man är störst har man rätt 

att bestämma. Barn kan aktivera ålder när en situation inte utvecklar sig som man vill, och då 

använder de sin ålder för att till exempel bli av med yngre barn i aktiviteten, eller förlöjliga 

dem som är yngre. I Löfdahl (2007) finns ett exempel från förskolan, om en flicka vid namn 

Maja. Maja blir utesluten från sin tidigare kamratkrets, då hennes storasyster varit 

anledningen till att hon tidigare fått vara med de äldre barnen. Ålder kommer här till uttryck 

att Maja är för liten för att delta i olika lekar. I en lek leker barnen frisörer och vill bara ha 

vuxna kunder, det vill säga pedagoger, och visar då på att Maja är för liten för att vara med. I 

en annan lek är Maja för liten för att veta hur man bär en docka, och blir av den anledningen 

utesluten ur leken (Löfdahl, 2007) 

Borgunn Ytterhus (2003) har studerat barns relationer med fokus på barn som i någon mening 

förstås som annorlunda av de andra barnen. I den här meningen är de ”annorlunda” barnen de 

utvecklingsstörda, invandrarbarn med annan hudfärg samt de rörelsehindrade, det vill säga de 

barn som uppfattas som ”de utsatta barngrupperna”. Barnen i den studerade åldergruppen 

talade till vardags om ”de konstiga”, ”de trevliga” och ”de andra”. Efter det att Ytterhus hade 

varit i förskolorna, där hon gjorde undersökningarna, märkte hon hur kategorierna hade 

byggts ut i olika kombinationer som visade på fler nyanser, vilka var följande: 

 De konstiga och de sjuka 

 De konstiga och tröga 

 De konstiga och elaka 

 De trevliga och de sjuka 

 De trevliga och snälla (där de andra inlemmandes) 

                                                                       (Ytterhus 2003, s. 185) 
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Dessa kategorier hjälpte barnen att upprätta vissa sociala regler, som gav dem rätten att 

uppvisa ett visst beteende gentemot andra barn. Barnen kunde i och med dessa kategorier 

även bedöma vad de tyckte var ett passande beteende. Anne, ett barn som var med i 

undersökningen, uppfattades ofta som elak. Elaka barn kunde man utan dåligt samvete hålla 

sig undan ifrån. Och när Anne ibland tog till fysiska slag, var det helt i sin ordning för de 

andra barnen att ibland slå tillbaka. 

 

Om någon uppfattades som konstig, innebar det inte nödvändigtvis specifika egenskaper hos 

barnet som person, men att denne gjorde något som var socialt ohållbart, till exempel om 

barnet blev tillfrågad något så stirrade denne bara tillbaka på det barn som ställt frågan. 

Barnet kunde även störta in i en lek, eller dra sig undan när de andra barnen försökte få någon 

sorts respons. 

Ett annat barn i undersökningen som uppfattades som konstig av de andra barnen, var Bjornar 

(6,7 år), som nästan bara lekte med en annan flicka, men annars gick mest omkring ensam i 

lokalerna. Dessutom framstod han som socialt annorlunda mot de andra barnen i och med det 

att han använde ett mer vuxet ordförråd. Han lekte inte riktigt på samma sätt som pojkar i 

hans ålder och hade mycket avvikande föreställningar om hur man fick vänner. På frågan hur 

man får vänner hade han svarat ”...har jag inte tänkt så mycket på.. Om jag lagar soppa efter 

mitt eget recept, familjereceptet. Mycket morötter, bara en halv potatis. Serverar på de finaste 

tallrikarna. De är rosa..”(Ytterhus, 2003, s. 190). Inget annat barn i undersökningen hade 

svarat att man kan göra grönsakssoppa för att få vänner (Ytterhus 2003). 

2.2 Hur förskolans miljö kan påverka att barn inte får vara med 

Solveig Hägglund (2007) skriver att det är svårt att diskutera och förhålla sig till mobbning i 

förskola utan att fundera över vad detta är för en institution. Hur fungerar förskolan som 

kulturell bakgrund och förskolans omgivning till mobbning? Med ett sådant synsätt innebär 

att mobbning inte sker som enstaka händelser, utan som något som har en viss kulturell 

acceptans i ett givet kulturellt sammanhang. Hon menar att förskolan är en riskabel plats och 

motiven till hennes farhågor är tvånget till närvaro som barnen själva inte valt, ständig 

konkurrens, trängsel och kontroll. Ur barnens perspektiv innebär denna institution som 

förskolan är, en obligatorisk närvaro de själva inte valt. I rapporter om barns hälsa har man 

inte så sällan pekat på att det är för stora barngrupper i förskolan vilket leder till ökad stress 

och symptom på psykosomatiska problem. Vidare finns inte möjligheten för de barn som vill 
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gå iväg och vara för sig själva, eftersom lokalerna är inredda för att uppmuntra till social 

interaktion. 

Vidare skriver Hägglund att i samhället som det är, är konkurrensen hård om de sociala 

positionerna, och man måste kunna hävda sig och vara stark för att klara av klimatet. De barn 

som då inte klarar av det hårda klimatet hamnar längst ner på skalan, för någon måste hamna 

där. Och att det hör till det normala spelet att alla inte lyckas, och då hamnar utanför. Med de 

nyliberala värden som idag dominerar, kan man uttrycka sig att de barn som väljer att ta en 

plats längst ner på skalan för att få vara med, också får också ta konsekvenserna av detta.  

2.3 Mobbning 

Skolverkets forskning (2011) visar att mobbning uppfattas på olika sätt beroende på 

perspektiv, alltså vilket perspektiv vi väljer att utgå ifrån och vilka glasögon vi väljer att se 

med. Lärare, elever och föräldrar har olika erfarenheter av mobbning, och tolkar därav 

handlingar, negativa och positiva, på olika sätt. Mönster på mobbning är sådant som är 

negativt för den som blir utsatt, såsom ryktespridning, ignorans, fysiska slag och öknamn 

(Therrien, 2011). 

2.4 Olika definitioner av mobbning 

Ordet ”mobbning” definierades av Dan Olweus med orden: ”En elev blir mobbad när han 

eller hon upprepade gånger eller under en viss tid utsätts för negativa handlingar från en 

eller flera elever”(s. 57). Begreppet innebär att man medvetet försöker skada någon annan, 

fysiskt eller psykiskt. Mobbning uppstår därmed i samband med att någon känner sig 

överlägsen eller vill av andra anledningar utöva makt över en person. Det kan visa sig i slag 

och sparkar, men även genom ryktesspridning, grimaser och uteslutning ur en grupp. 

Beteendet är plågsamt och oönskat av den som blir utsatt för detta (Olweus, 2007). Detta 

stöds av forskning gjord av Therrien (2011) som beskriver mobbning som en specifik typ av 

aggressivt beteende som skapar stress för den utsatte som blir plågsamt bemött över en längre 

period. Therriens forskning visar även att det finns många barn över hela världen som är 

osäkra och rent av rädda för att gå till sin förskola/skola på grund av risken att bli nertryckt 

och illa behandlad (Therrien, 2011). 

I en undersökning gjord av Kjell Granström (2007), har mobbningen andra orsaker än vad 

Olweus (2007) och Therrien (2011) anser. Granström (2007) pekar på två perspektiv, ett 

biologiskt och ett sociologiskt. En biologisk förklaringsmodell (Granström 2007, s. 48) tyder 

på att offret i fråga blir utsatt för mobbning på grund av utseende, avvikande beteenden eller 
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hudfärg. Forskning har gjorts på djur i fångeskap, och har visat sig att de som utsätts för 

dominans är de djur som är fysiskt svagare än de andra djuren, och därför lätta byten 

(Granström, 2007). Therriens forskning stöder också detta, samtidigt som hon menar att det 

finns fler uttryck om hur man blir utesluten, såsom ryktesspridning, ignorering, man blir 

baktalad samt fysiskt misshandlad (2011). 

En socialpsykologisk förklaringsmodell (Granström 2007, s. 49) visar att människor tar på sig 

olika roller, såsom feg, tuffingen eller den fräcka. Om de bra rollerna i till exempel en 

barngrupp, är upptagna så väljer man de roller som finns kvar, för att få vara med. Dessa 

roller kan vara hackkyckling eller clownen, vilket har relativt låg status.  

Det finns flera orsaker till någon form av uteslutning/mobbning. Den som är nyinflyttad i 

området, yngst i barngruppen, har dåligt självförtroende och är eftergiven eller känslig och 

visar känslor (Coloroso, 2003). 

2.5 Att upptäcka barn som är drabbade av mobbning 

Moore (2010) skriver att inte alla barn uppvisar samma tecken på att denne blir mobbad, och 

det är aldrig helt säkert att ett barn som uppvisar tecken på mobbning, blir mobbad. Mobbning 

hos den drabbade kan visa sig på många olika sätt. Barn som utsätts för mobbning kan visa 

det genom att inte vilja gå till förskolan/skolan. Barnet har huvudvärk, magont och leker 

sällan eller aldrig med andra barn. Barn som utsätts för fysisk mobbning har ofta sår, eller 

blåmärken som denne inte kan förklara om barnet väljer att hålla tyst om vad som sker, enligt 

Moore (2010). 

Barn som blir utsatta för mobbning kan ibland ha utagerande beteenden, såsom slag och 

sparkar. Blir aggressiv i sociala miljöer eller hemma. Barnen har svårt att lita på någon och 

väljer därför att oftast vara ensam. Barnet uppvisar tecken på depression, är tyst och inåtvänd 

och kan till och med utveckla ångest och sociala fobier, skriver Fors (2007). 

Therrien (2011) beskriver även att man sett utagerande beteenden på andra sätt hos den som 

blir utsatt för uteslutning/mobbning. Individen har här i brist på annat, tagit med sig redskap 

liknande vapen till sin förskola/skola, för att kunna försvara sig från de barn som är elaka mot 

denne.  

Sammantaget har jag visat i litteraturgenomgången att barn som inte får vara med och 

mobbning beskrivs på ett likartat vis. I förskolan talar man om barn som inte får vara med till 

exempel på grund av att man inte har rätt ålder eller blir utsatt för en tolkningslek där något 
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barn provar att bestämma över andra barn såsom vuxna bestämmer över barn. Medan man i 

skolverksamheten talar om mobbning. Att barn inte får vara med av olika anledningar som 

liknar mobbningskriterierna, är intressant för min studies syfte, då jag vill se om 

erfarenheterna finns i förskolan om barn som inte får vara med. Både Hägglund (2007) och 

Löfdahl (2009) visar på att barngruppen och barngruppens regler och dynamik kan leda till 

stress bland barn, som måste hävda sig och vara starka för att hålla kvar sina sociala 

positioner, och de barn som inte klarar detta hamnar utanför. Mobbning kan ske på olika sätt, 

som ignorans och ryktespridning, men också fysiskt med knuffar och slag. 
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3. METOD 

I det här kapitlet kommer jag att beskriva hur jag gått tillväga i min undersökning, hur jag 

gjorde mitt urval, mitt genomförande av studien, bearbetningen av mina intervjuer, studiens 

etiska överväganden och validitet. 

3.1 Metodval 

Min första tanke var att jag skulle observera en barngrupp, och försöka se tendenser till hur 

barn leker och hur de beter sig emot varandra när inte någon pedagog är i närheten. Men jag 

funderade senare på hur mycket tid jag hade på mig, och kom fram till att barnen nog ändå 

inte skulle uppvisa samma beteende som om ingen pedagog vore där, med tanke på att jag 

som ny skulle sitta i samma rum, även om jag skulle vara tyst. Dessutom tror jag inte heller 

att man hinner se något på den korta tiden, och kunna veta om barnen uppvisar sina vanliga 

beteende eller om de skulle uppvisa ett utöver sina vanliga beteenden, då jag som ny skulle 

vara där. Så istället valde jag att intervjua mina pedagoger, då jag gärna vill sitta ner och ha 

ett samtal i lugn och ro, där pedagogen kunde berätta om sina erfarenheter om barn som inte 

får vara med de andra barnen i barngruppen. Jag har tagit stöd från Kvale (2009) om hur man 

lägger upp en intervju som innehåller ämnen som kan vara känsliga.  

3.2 Urval 

Förskolan jag valde att fråga om de ville delta i min studie, har jag lärt känna genom min tid 

som lärarstudent och vikarie. Det är en förskola i en central del i en mellanstor stad i 

Mellansverige. Jag har valt att intervjua fyra stycken pedagoger på den förskolan med 

motiveringen att de har jobbat i olika många år, 30, 32, 3 och 20 år, är både äldre och yngre 

och har olika erfarenheter då de har jobbat på olika förskolor och barnverksamheter. 

3.3 Genomförande 

Jag mailade en av pedagogerna för att se om intresse fanns att delta, och de var villiga att 

hjälpa mig. Vi bestämde sedan över mail att jag skulle komma förbi på ett måndagskvällsmöte 

på förskolan, för att bestämma tider som passade dem, för att det inte skulle krocka med några 

aktiviteter de har under dagen. Jag har valt att spela in vårt samtal på bandspelare, för att 

kunna lyssna igenom materialet och samtalen efteråt. Intervjuerna tog olika lång tid, men i 

snitt kunde vi ha ett samtal i cirka 30 minuter per pedagog. Intervjuerna tog plats i 

personalrummet på förskolan. 
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Jag har använt mig av en intervjuguide, med frågor som stöd till mitt samtal med pedagogerna 

(se Bilaga 2). Kvale (2009) beskriver en ”tratteknik” (s. 146), som går ut på att man börjar 

med att fråga allmänna saker om ämnet, i mitt fall förskolan. Jag har därför, innan intervjun, 

pratat lite allmänt om hur dagen har varit och nämnt något om vädret och andra aktuella 

ämnen. Berättat att jag har en bandspelare med mig, och jag har även haft ett blad med 

Intervjuinformation (se Bilaga 1), där det står att allt är anonymt, att de när som helst får 

avbryta intervjun och att det bara är jag, min handledare och examinator som har tillgång till 

materialet. Både pedagogerna och jag skrev på detta, för att visa att vi är överrens, och jag gav 

sedan pedagogen en kopia på detta. Jag har i början på intervjun ställt andra allmänna frågor 

om förskolan, som hur stora barngrupperna är, hur en vanlig dag ser ut, vad barnen leker mest 

och så vidare, och senare under samtalet kommit in på mer specifika frågor om det jag vill 

veta, det vill säga pedagogens erfarenheter av barn som inte får vara med. Här kan det bli 

känsligt, och därför är det viktigt att följa upp känsliga delar efteråt, genom att lätta på trycket 

om det varit spänt och fråga saker som ”är det något annat du vill berätta?” eller ”vad är 

roligast, varför ville du bli pedagog i förskolan?”. Allt för att inte pedagogen ska gå ifrån 

intervjun med en olustig känsla. Jag har gett pedagogerna möjligheten att berätta mer om de 

har velat, när bandspelaren är av, och frågat om jag får använda det material som sägs utanför 

bandspelaren om något intressant skulle dyka upp då. Dock var det ingenting som var relevant 

för min studie, som kom upp efter det att bandspelaren hade stängts av. 

3.4 Bearbetning av materialet 

När jag hade intervjuat mina pedagoger, gick jag direkt hem och började lyssna på 

intervjuerna och skrev ner dem på papper, så ordagrant och så noga som möjligt, medan det 

ännu var färskt. Jag läste sedan igenom mitt material och plockade ut de delar i texten som 

varit relevant för min frågeställning om barn som inte får vara med, alltså vad pedagogerna 

har sagt i förhållande till min studies syfte. 

I min första bearbetning valde jag att presentera pedagogerna och intervjuerna en och en och 

redovisa vad de hade berättat för mig som var relevant för min studies syfte, att se vad några 

pedagoger har för erfarenheter av barn som inte får vara med. När jag var klar med detta, 

gjorde jag en sammanfattning av vad de hade delat med sig. 

Sedan gick jag ett steg till i min bearbetning av intervjuerna och började fundera på nya sätt 

att redovisa mitt resultat, och valde då att läsa igenom alla intervjuerna och söka efter olika 

teman som pedagogerna talade om. Detta resulterade i följande teman; ”Erfarenheter av barn 
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som inte får vara med”,”Alla-får-vara-med”, ”Hur kan man jobba med barn som inte får vara 

med” och ”Olika anledningar till att barn inte får vara med”.  

Jag har valt att redovisa dessa fyra teman då de har relevans för studiens syfte för att se om 

det finns erfarenheter bland pedagoger om barn som inte får vara med, hur man ser på att alla 

ska vara med, hur man jobbar med detta och vad pedagogerna ser som anledningar till att barn 

inte får vara med.  

3.5 Etiska ställningstaganden: 

Jag har i min undersökning tagit hjälp av Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav på 

forskningsetiska principer, vilka är; 

Informationskravet: Jag tog kontakt med en av pedagogerna via mail och informerade om att 

jag skrev examensarbete, och beskrev syftet och metoden jag skulle använda mig av, i detta 

fall intervjuer. Jag frågade om intresse fanns att deltaga bland pedagogerna på förskolan i min 

undersökning. Efter svar att intresse fanns, deltog jag i ett kvällsmöte på förskolan där jag 

informerade de andra pedagogerna om syftet med undersökningen, och bestämde därefter tid 

för intervjuerna. 

Samtyckeskravet: Jag gav pedagogerna ett kontrakt (bilaga 1) där det står att intervjun är 

frivillig, och pedagogen kan när som helst avbryta intervjun. Jag informerade detta även 

muntligt innan intervjun. 

Konfidentialitetskravet: Jag informerade muntligt och skriftligt (bilaga 1) att förskolans, 

pedagogens namn och eventuella barnnamn kommer att fingeras i mitt arbete, det vill säga 

bytas ut för att skydda deras identitet. 

Nyttjandekravet: Jag informerade skriftligt (bilaga 1) och muntligt att det bara är jag, min 

handledare och examaminator som kommer ha tillgång till materialet och när uppsatsen är 

godkänd och publicerad kommer allt insamlat material att förstöras. 

3.6 Validitet 

I min undersökning har jag valt att så mycket som möjligt objektiv, det vill säga inte anlägga 

mina egna tankar och förutfattade meningar inom ramen för fenomenet att barn inte får vara 

med när jag haft mina intervjuer. Kvale (2009) förespråkar detta som en grund för att man ska 

låta objektet, mina intervjupersoner, tala om sina egna erfarenheter. Jag har i mina intervjuer 

inte tagit upp något om mig själv eller mina tankar, utan ställt följdfrågor på svaren jag har 

fått. Detta för att få en verklig bild av pedagogernas erfarenheter, utan att försöka få dem att 
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tänka om i sina erfarenheter, och diskutera ”vad man hade kunnat göra istället”. Jag ville höra 

om deras erfarenheter, utan att lägga några personliga värderingar i det som sades. 
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4. RESULTATREDOVISNING 

I det här kapitlet kommer jag att redovisa de fyra teman som kommit fram under den sista 

bearbetningen av mitt material som kom fram under mina intervjuer med de utvalda 

pedagogerna. Jag kommer här använda en del talspråk för att på ett rättvist sätt återge 

pedagogernas egna ord. 

4.1 Kort presentation av pedagogerna: 

Marianne har jobbat som barnskötare på sin avdelning med barn från 1-3 år i 30 år. Har även 

jobbat med äldre barn. 

 

Johanna har jobbat som förskollärare på sin avdelning med barn från 1-3 år i 20 år. Har jobbat 

på som förskoleklasslärare, vikarierat på avdelningar för äldre barn och fritidshem. 

 

Sofie har jobbat som förskollärare på sin avdelning 3-5 år i 3 år, har även jobbat som 

fritidspedagog på andra fritidshem och förskolor. 

 

Karin har jobbat som förskollärare på sin avdelning 3-5 år i 32 år. 

4.2 Erfarenheter av barn som inte får vara med 

Alla pedagogerna har erfarenheter av att barn inte får vara med. Ofta uppkommer det i 

konflikter då en del barn som pedagogerna mött inte vetat hur de ska ta kontakt. Sofie pratar 

om att det ofta uppstår fysiska slag bland pojkar som inte vet hur de ska ta kontakt. Karin 

pratar också om detta, och deras svar liknar varandra. Det är svårt att veta om slaget är ett slag 

för att vara elak, eller om det är för att de inte vet hur de ska få vara med i leken. Att dessa 

barn fysiskt beter sig illa, är en anledning till att de inte får vara med, då de andra barnen inte 

vill leka med detta barn i rädslan att de ska bli slagna eller knuffade på.  

Marianne berättar att även på hennes småbarnsavdelning kan man se tendenser till att barnen 

ska slåss, istället för att göra på något annat sätt när de vill vara med och leka. Små barn 

kanske inte har språket, men kan tydligt visa med kroppsspråket om det är en elak handling. 

Karin pratar också om att bland flickor handlar det ofta om ursäkter om hur andra flickor inte 

får vara med, och att hon under sina 30 år har sett detta som ett mönster. Flickor använder sig 

av ignorans och bestämma att någon flicka inte får vara med medan andra flickor får, men det 

är ursäktad av att man till exempel inte har en viss leksak, och då passar man helt enkelt inte 

in i leken.  
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Marianne tar upp en sak om ålder, och att använda sig av ålder som maktmedel, och detta har 

hon sett även bland yngre barn. Barn som har varit länge på sin avdelning visar tydligt med 

kroppsspråket att de har varit där längre än ett nytt barn som kommer, och menar att ”jag har 

varit här längre än du, så du ska inte tro något”. Detta har hon också märkt när de stora från 

hennes avdelning går över till äldre avdelningen. Då visar de äldre barnen samma sak, och då 

får de yngre barnen känna på hur det känns att inte få vara med på grund av ålder, eftersom då 

är de yngst igen.   

Johanna har ett exempel på barn som inte får vara med. Hon berättar om Kevin, som redan 

som tvååring bestämde sig för att alltid leka med Pelle, tydligt visade pojken David att han 

inte fick vara med, genom att lyfta på handen och mycket bestämt säga ”Gå!” till David, när 

David ville vara med. David är en mycket snäll pojke, och Johanna säger att hon på gården 

fortfarande tycker sig se att David inte får vara med och leka med Kevin och Pelle, men att 

det mest verkar vara på Kevins villkor. 

Marianne berättar att hon tycker sig varje år se barn som blir uteslutna, och att det är svårt att 

veta hur man ska göra med dessa barn, eftersom man inte alltid vet vad det är de andra barnen 

stör sig på. Men mönstret hon tycker sig se är att de barn som blir uteslutna är oftast de 

känsliga barnen. Med känsligt menar hon att de andra barnen får en reaktion av barnet, genom 

att barnet blir gnälligt, skvallrar för fröken eller blir ledset. Ett svagare barn, menar hon, som 

inte vågar säga ifrån, kan också vara en orsak till att de inte får vara med. 

Johanna pratar om erfarenheten där en pojke som inte hade det så lätt hemma, blev uteslutet 

på grund av att han luktade lite illa, och det är såna ytliga saker ibland som gör att man inte 

vill sitta brevid någon eller leka med denne. Vidare säger hon också att av erfarenhet brukar 

de barn som är bråkiga och lite dominanta, också bli uteslutna eftersom de andra barnen är 

antingen rädda för dem eller tycker det är obehagligt med en högljudd kompis. 

4.3 ”Alla-får vara med”: 

Regeln ”alla-får-vara-med” är något pedagogerna anser sig jobba med eftersom de tycker att 

man ska uppmuntra alla barnen att leka tillsammans och inget barn ska känna sig utanför. Inte 

mycket skiljer mellan pedagogernas svar, men en av pedagogerna, Marianne, är mycket tydlig 

med detta. Hon anser att alla barnen ska någon gång under dagen känna att de får vara med, 

men när jag ifrågasätter henne om hon tycker att det fungerar blir hon tveksam i sitt svar. 

Marianne säger vidare att  man inte kan tvinga in en tredje part om två barn leker bra 

tillsammans. Detta säger även Karin och Sofie, och Sofie berättar att det ofta är så att två barn 
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leker med lego tillsammans, och så kommer ett tredje barn och vill vara med, men de andra 

två barnen leker bra ihop, och vill inte ha med det tredje barnet. Alla pedagogerna tycker att 

man  inte kan tvinga barn att leka tillsammans, men att man ska jobba efter idén att alla får 

vara med, även om det är klart att det finns undantagsfall, som barn som redan leker bra 

tillsammans. 

Karin berättar att på sin avdelning har dom inget uttalat att den regeln finns, men att man då 

och då får försöka lirka in barnen i lekar ändå. Hon har ett exempel där två flickor lekte med 

två yngre flickor, och hade dessa två yngre flickor som bebisar. En äldre, tredje flicka ville 

vara med, men fick inte för att hon inte hade någon bebis, ansåg en av de andra flickorna. 

Flickan berättade för Karin att hon inte fick vara med, och i det här fallet visade det sig att 

flera andra flickor fick vara med, utom just den här flickan. Och det tyckte Karin var fel, så då 

försökte hon lirka in den här flickan, eftersom det verkade som att alla andra fick vara med 

utom hon. 

Marianne lyfter även att det är viktigt att se de tysta, försiktiga barnen som lätt försvinner, 

eftersom de också måste få känna att de får vara med. Marianne menar att det är extra viktigt 

för dom här barnen att dom känner sig sedda, så att dom inte känner sig bortglömda.  

4.4 Olika anledningar till att barn inte får vara med 

Pedagogerna har sett många olika anledningar till att barn inte får vara med och leka med de 

andra barnen.  

Marianne pratar om ålder som en anledning till att barn inte får vara med, då de äldre barnen 

anser att de yngre barnen är för små för att leka just den leken som pågår. Marianne pratar 

även om att barn inte får vara med för att de är ”för känsliga” eller ”gnälliga”. Att inte våga 

säga emot någon gång heller, och bara följa strömmen och inte säga något, menar Marianne 

också kan vara en orsak. 

Karin och Johanna pratar om att man inte har en viss leksak, som är populär för stunden. I 

Karins fall handlar det om en docka som en flicka inte har som bebis och Johanna berättar att 

hon sett på gården när de äldre barnen leker att en viss leksak är väldigt populär, och har man 

inte den senaste leksaken så är man inte värd att leka med. 

Sofie pratar om de barn som har svårt att ta kontakt som tar till slag och knuffar oftast blir 

ensamma på grund av att de andra barnen är rädda för att bli slagna eller knuffade på.  

Johanna har lite samma spår med sitt tänk och säger att om man är lite stökig och högljudd, så 
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blir man också ganska impopulär i sin kamratkrets i och med att man kanske inte riktigt kan 

med ”koden” för att leka och därmed kan bli lite väl energisk och ivrig i sin lek.  

4.5 Hur kan man jobba med barn som inte får vara med? 

Alla pedagogerna tycker att närvaro, samtal och att arbeta med hänsyn är grundstenar i hur 

man kan jobba med barn och barn som utesluts. Att försöka jobba med gruppaktiviteter så att 

alla barnen får en chans att vara med, och känna sig sedda. 

Pedagogen Sofie tycker att man ska försöka vara närvarande så mycket som möjligt i 

förskolan, så om man ser något så ska man kunna sätta sig och samtala med barnen. 

Exempelvis säger hon om situationen med legot att hon försöker prata med barnen om hur 

barnet hade kunnat göra annorlunda istället för att knuffas för att få vara med.  

Även Marianne och Johanna pratar också om att tidigt kunna tala med barnen och jobba med 

hänsyn för andra. 

Johanna berättar att hon jobbade en gång med EQ (Emotional intelligence, min anmärkning) 

som går ut på att man en och en berättar en positiv sak med den man sitter bredvid. Detta just 

för att alla barnen ska få en chans att känna sig uppskattade och för att de andra barnen skulle 

se något annat än bara bråkiga barn, om det skulle finnas sådana i gruppen. Johanna berättar 

även att hon varit med om stökiga pojkar, men att de har lyfts upp i olika klasskamper. Ett 

exempel hon har är om en pojke som ingen ville leka med för att han var lite stökig, men han 

var duktig på att stå i mål och hade därmed gjort så att klassen hade vunnit flera klasskamper. 

Johanna berättar att hon tycker det är viktigt att man försöker se goda saker i varje barn, 

istället för att hela tiden se det negativa, och därför tycker hon att EQ är bra att jobba med. 

 

Det är viktigt också, påpekar Karin, att man försöker hälsa på alla barnen när de kommer, och 

åtminstone prata med dem någon gång under dagen, så att de känner att de är sedda. Karin 

säger att det är ett mycket större arbete nu än när hon började för 30 år sen, med att jobba med 

hänsyn, eftersom barn verkar ta stor plats och har för mycket val idag, och därför inte ser 

längre än till sig själva. Karin säger också att det verkar som att barnen, när de kommer till 

förskolan, inte förstår att det inte bara är dom där, utan det finns fler barn och alla försöker 

hävda sig och komma först, vilket kan leda till konflikter bland barnen. Och de barn som då 

inte klarar att hävda sig, hamnar i skymundan för de inte är starka nog att stå upp för sig. 

Det i sig är också ett arbete, menar Karin, att stärka barnens självkänsla så att de andra 

barnen, inte känner att de kan ta makt över dessa barn. Hon har ett exempel på en flicka som 

verkar vara jättebra vän med en av de starkare flickorna i hennes barngrupp, men när man 
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pratar med flickan ensam, så tycker hon inte alls om att den andra flickan bestämmer så 

mycket över leken, men hon vågar inte annat än hålla med henne, eftersom hon är rädd att inte 

få vara med och leka. Och med detta i åtanke, jobbar Karin med självkänsla och stärka barnen 

så att de vågar tala för sig. 
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5. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Här presenterar jag mina tankar och reflektioner kring mitt metodval och resultatet av min 

undersökning om barn som inte får vara med. Avslutningsvis ger jag ett förslag till vidare 

forskning. 

5.1 Metodreflektion 

Jag har valt att undersöka några pedagogers erfarenheter av barn som inte får vara med i leken 

i förskolan. För att kunna undersöka min fråga, valde jag att intervjua fyra pedagoger i olika 

åldrar och verksamma år inom förskoleverksamheten på en förskola i Mellansverige. Mitt val 

av metod fungerade bra. Jag kunde röra mig fritt över frågorna, när samtalet utvecklades så att 

inte frågorna kunde följa intervjuguidens (bilaga 2) ordning. Jag kunde även frångå min 

intervjuguide med frågor som inte fanns med, även om det bara var små följdfrågor som ”hur 

tänkte du/gjorde du då?” för att få pedagogerna att utveckla sina svar. Detta skulle jag inte 

kunna ha gjort om jag till exempel hade använt mig av enkäter, då det blir ensidiga svar och 

pedagogerna inte har någon chans att förklara vad de menar. Detta är något jag tar med mig 

vidare, när jag funderar på något och vill ställa frågor. Jag har lärt mig att det är viktigt att 

ställa följdfrågor, och att kunna släppa lite på den grund man har, i mitt fall intervjuguiden, 

för att få ut mer av samtalen. 

5.2 Resultatdiskussion 

Mitt resultat av studien visar på att det finns erfarenheter inom förskolan med barn som inte 

får vara med i leken och gemenskapen med andra barn. Intervjuerna visar att det finns barn 

som inte får vara med av olika anledningar. 

 

Resultatet förvånade mig föga. Att erfarenheter fanns bland pedagogerna, och dessutom alla 

fyra som jag intervjuade, är illa. Det jag inte kunde tycka mig höra, var att detta var sådant 

som gick i perioder. Det var alltså inte en trend som då och då periodvis kunde dyka upp, utan 

det var som Marianne berättade, varje år något barn som inte fick vara med. Och Karin ansåg 

att det hade blivit mer på senare år. Om man kopplar detta till Hägglund (2007) som tar upp 

att det är institutionen förskolan i sig och tvånget på närvaro som spelar in och Löfdahl (2007) 

som skriver om hur en kamratkultur byggs upp, så kan man tänka sig också att detta har med 

de allt större barngrupperna att göra. Konkurrens som tas upp i intervjuerna, att höras och 

synas mest för att bli bekräftad. Jag kan tänka mig att det är det hårda samhället som vi idag 

lever i som kräver att barnen ska kunna hävda sig för att behålla en attraktiv position. Ingen 
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vill hamna underst i skalan, för då är man inte värd något, och därför utesluter barn andra barn 

för att dessa barn inte har något att erbjuda en själv för egen vinning. Om man ska utgå ifrån 

ett sådant tänk, att man själv inte har något att vinna på att leka med det andra barnet, så är det 

barnet inte värt att leka med. Som Johanna tog upp om åtråvärda leksaker och att en del barn 

verkar köpa sina vänner, så är det nästan så att man får vara med om man har något åtråvärt 

att erbjuda.  

Att barn inte låter andra barn vara med på grund av avvikande beteende, att inte ”knäcka 

lekkoden” eller att man ser annorlunda ut är obehagligt. Jag tycker det är hemskt att barn i så 

tidig ålder börjar tänka på vad de anser vara ”normalt”. Alla barn är olika, liksom vi vuxna är 

olika. Jag anser att när man är i så ung ålder, inte redan då ska behöva påverkas av samhällets 

normer av vad som är normalt och inte. Det tycker jag heller inte att man någonsin ska göra, 

eftersom alla människor är individer och är på olika sätt. Man ska få vara den man är, utan att 

behöva vara rädd för att bli dömd av andra. Av egen erfarenhet, så vet jag att känslan av att 

man inte duger, när man så tidigt fått höra detta, sitter i väldigt länge, i mitt fall ända upp till 

vuxen ålder. Jag och vänner som också varit utsatta för att inte få vara med, känner sig svikna 

av en del pedagoger och lärare som inte såg vad som skedde i barngruppen. Jag menar inte att 

man alltid ska få vara med i andra barns lek, men när något barn återkommande inte får vara 

med i leken känner jag att detta måste uppmärksammas för att det inte ska få negativa 

konsekvenser senare för det barn som utsätts för detta. 

 

Här kopplar jag återigen till Hägglund (2007) som skriver om vad förskolan är för en 

institution. Barnen väljer inte själva att bli satta i förskola, och barngrupperna är idag väldigt 

stora och jag tycker att det krävs mycket mer av barn idag än det gjorde när jag själv gick på 

det som kallades lekis för cirka 20 år sedan. Barn idag måste vara starkare och tuffare för att 

kunna hävda sig i dessa stora barngrupper, och som Hägglund (2007) skriver är det hård 

konkurrens om de sociala positionerna, och detta märks på barnen idag. När jag själv har varit 

ute och vikarierat har jag märkt att många barn höjer rösterna mycket mer än vad som behövs 

för att höras inomhus. Om detta har med konkurrens att göra, är svårt att svara på, men som 

jag ser det är det barnens sätt att göra sig hörda. Om man inte skriker ut vad man vill, när man 

vill det, så finns man inte. Och det kan inte vara lätt för en fyraåring att avgöra om denne blir 

hörd och erkänd om den skulle tilltala en med normal samtalston, om att höja rösten är det 

enda sättet som denne blir uppmärksammad på. De barn som då inte tar plats, och inte gör sig 

hörda, försvinner lätt i barngruppen. Om barnet då till råga på detta, är tillbakadraget, är det 
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lättare för de andra barnen att sätta sig på barnet. Jag antar att barnet heller inte kommer att 

berätta för någon pedagog om barnet blir orätt behandlat av de andra barnen. Här drar jag en 

parallell till Granström (2007) och undersökningen gällande djur i fångenskap, som skriver att 

de svagare djuren ofta blir utsatta för dominans och maktspel. Svagare barn gör ofta inte 

motstånd om de känner sig underlägsna, då de inte har självsäkerheten till att göra det. 

Vad kan man då dra för paralleller till mobbning av detta? Eftersom mobbning beskrivs som 

en medveten, återkommande negativ handling (Olweus, 2007), har jag tolkat litteraturen och 

pedagogernas erfarenheter att barnen i förskolan skulle vara för små för att utföra en sådan 

medveten handling. Jag har funderat mycket själv också på om barnen verkligen skulle vara 

för små. Dock funderar jag på att även om det är en omedveten handling i förskolan så är det 

ändå en återkommande, negativ handling gentemot en individ. Varför detta då ändå inte 

beskrivs som mobbning, har jag inget bättre svar på än att barnen just skulle vara små. Jag 

anser dock  att om nu anledningarna till att barn inte får vara med liknar mobbningsbegreppet 

så mycket som det gör, tycker jag man kan kalla det för en annan sort av mobbning. 

Alla barn kan inte alltid, som tidigare nämnt, vara med i en lek och alla barn ska naturligtvis 

inte behöva leka med alla. Man kan se till sig själv och ställa frågan om man själv skulle vilja 

bli tillsagd att umgås med en person som man inte vill umgås med. Jag tror inte att så många 

vuxna skulle uppskatta detta, så varför skulle barnen reagera annorlunda? Men om något barn 

återkommande inte får vara med, måste man som pedagog uppmärksamma detta och fundera 

ut vad man kan göra för att förebygga detta. En av pedagogerna, Johanna, talade med mig om 

EQ (Emotionell Intelligence). Att uppmärksamma barn vad de är bra på, och styrka dessa 

egenskaper. Som pedagog kan man göra mycket med detta, genom att styra upp aktiviteter där 

barnens individuella styrkor uppmärksammas, så att alla barn får en chans att visa vad de är 

bra på och känna självförtroende i detta. Som Karin berättade när jag intervjuade henne, 

jobbar hon mycket med att hjälpa barnen att våga säga ifrån, som i exemplet med flickan som 

lekte med en annan flicka och lät henne bestämma en hel del fast den här flickan inte gillade 

det. Flickan var dock rädd att hon inte skulle få vara med och leka, så hon sa ingenting till den 

andra, mer dominanta, flickan. Den här flickan behövde stöd för att våga säga ifrån, för 

flickan var rädd att bli ensam. Som pedagog måste man vara med och stötta i sådana 

situationer, och hjälpa barnen att förstå att de inte ska behöva vara rädda för att inte få vara 

med. Det är en viktig del att kunna stå upp för sig och våga säga ifrån. Detta är trots allt något 

som man borde ha med sig hela livet, och vi har mycket goda förutsättningar som 

förskolepedagoger att kunna hjälpa små barn tidigt i livet med detta.  
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5.3 Förslag till vidare forskning 

Under tiden jag gjorde min undersökning läste jag mycket om vad som beskrivs som 

mobbning. Mycket av det jag läste om mobbning liknade de anledningar jag även läste om 

varför en del barn inte får vara med i leken och det pedagogerna berättade för mig om vilka 

olika anledningar de såg om varför en del barn inte fick vara med och leka. Jag började 

fundera på detta, och varför det är så. Anledningarna till att man inte får vara med och 

anledningarna till att man blir mobbad liknar varandra så pass mycket, så varför kallar man 

det inte mobbning i förskolan? 
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Bilaga 1. 

Intervjuinformation 
 

Intervjun är frivillig och du kan när som helst avbryta intervjun även om den 

redan är påbörjad. Under mitt skrivande av rapporten är det bara jag som 

kommer ha tillgång till materialet som jag har samlat in och när uppsatsen är 

godkänd och publicerad så kommer jag förstöra allt det insamlade materialet. Ni 

och förskolan kommer att vara anonym i min intervju och mitt kommande 

arbete. Jag kommer under rapportens skrivande använda mig av fingerande 

namn.  

 

 

 

 

 

___________________________________________________       ______ 

Namnförteckning                                                                                 Datum 

  

___________________________________________________       _______ 

Namnförteckning                                                                                 Datum 
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Bilaga 2. 

Intervjuguide  

Introduktion 

 

Berätta om den här förskolan – när började du här? Vad är det bästa med den här förskolan?   

Vad jobbade du tidigare?  

(Vad är roligast i ditt jobb?) 

Din avdelning 

Hur skulle du vilja beskriva din avdelning?  

ex barn …., personal …. lokaler 

annat  

En vanlig dag 

Hur ser en vanlig dag ut på din avdelning? 

för dig som pedagog 

För barnen 

Be om konkreta exempel … och en annan dag. 

Vilka är de vanligaste aktiviteterna/ Vad gör ni mest? 

 

Barns samvaro 

Vad gör barnen tillsammans? 

Be om ex 

Får alla barn vara med? har du erfarenhet av att barn inte får vara med? vad gjorde du då? Be om 

exempel 

Hur stor del av dagen har barnen utrymme för egen lek?  

När blir konflikter mellan barnen? vad handlar det då oftast om? Hur ofta händer det? Hinner du med 

och se? Hur ser du din roll när det uppstår konflikter mellan barn? 

(Hur ser ni på regeln - Alla får vara med!?) 

(Hur skulle du vilja beskriva stämningen på din avdelning?) 
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Om du tänker att du möter ett av dina förskolebarn om säg tio år hur skulle du vilja att 

beskrev tiden på din avdelning? 

 

 

 

 

 

 


