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Sammanfattning 
Syftet med vår studie är att utifrån ett fenomenologiskt perspektiv få mer kunskap om uteslutning 
bland barn i förskolan. Genom kvalitativa intervjuer med pedagoger vill vi ta reda på deras upplevelser 
och hur de uppfattar barnens upplevelser om uteslutning, hur det hanteras eller vad de anser är den 
främsta anledningen till att barnen utesluter varandra. Vi intervjuade åtta pedagoger där vi 
sammanställde alla intervjufrågor för att kunna analysera dem. Vi utgick ifrån fenomenologiska 
begrepp så som fenomen, upplevelse, känslor, erfarenhet och livsvärld. I resultatet framgår det att 
informanterna är eniga om att barn inte mår bra av uteslutning och att det finns olika sätt att hantera 
detta fenomen. Pedagogernas beskrivningar tyder på att hanteringen av uteslutning som fenomen kan 
variera beroende på pedagogernas förhållningssätt. Resultatet grundas på de åtta informanternas 
utsagor. Vi har enbart kunnat tolka deras upplevelser utifrån deras beskrivningar av fenomenet. I 
slutsatsen framgår det att uteslutning är vanligt förekommande i förskolan, och att hanteringen av detta 
fenomen är en komplex fråga. 

Nyckelord 
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Förord 
Vi är två studenter som studerat i sex terminer tillsammans på Stockholms universitet. Vårt intresse för 
barns lek och deras sociala relationer har alltid varit stort. Något som vi observerat är att det sociala 
samspelet inte alltid är idealisk och därför har vi valt att fokusera vår studie på hur uteslutning sker i 
barngruppen. Uteslutning är ett fenomen som vi båda har stött på under våra VFU 
(verksamhetsförlagd utbildning)- perioder och känner att vi vill fördjupa kunskapen om.   

Vi vill tacka alla pedagoger som ställde upp på våra intervjuer och ville dela med sig av sina 
upplevelser och erfarenheter. Detta utgjorde en väsentlig del för vår studie, utan informanterna hade vi 
inte haft möjlighet att slutföra vår studie. Vi vill även tacka vår handledare Ida Bertell som har stöttat 
och hjälpt oss under hela processen.  

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Vi har arbetat parallellt med hela uppsatsen och känner att vi båda bidragit lika mycket under alla delar 
av vårt arbete. Vad gäller att hitta tidigare forskning, har vi sökt olika artiklar tillsammans som vi 
sedan delade upp. Vi läste och bearbetade artiklarna individuellt. Innehållets relevans för vår studie 
och val av artiklar som skulle vara med har vi därefter diskuterat tillsammans. Den slutgiltiga texten 
av tidigare forskning och val av olika teman har vi skrivit tillsammans. Vi kontaktade tillsammans 
olika förskolor och vi valde även att närvara båda två vid alla intervjuer. Vi har både varit delaktiga 
under bearbetning och transkribering av alla intervjuer. Vi har träffats under hela arbetet med jämna 
mellanrum för att tillsammans diskutera hela studiens design, innehåll och hur vi skulle gå vidare. Vi 
upplever att vårt samarbete har fungerat bra hela tiden, vi har kompletterat varandra och på så sätt har 
det funnits ett bra flyt.  
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Inledning 
Att se och reagera på uteslutning är viktigt för alla pedagoger. Det är ofta svårt att upptäcka 
uteslutning i förskolan för att de ingår i barnens lekförhandlingar och samspel. Detta är något som 
Öhman (2009, s. 6) skriver om och som vi kan relatera till eftersom vi båda har stött på uteslutning 
under vår VFU (Verksamhetsförlagd utbildning). En djupare förståelse kan behövas för att ta reda på 
hur barnen upplever sin situation och hur pedagogerna upplever situationer där uteslutning sker. Hur 
kan pedagogerna hjälpa barnen att inte hamna i upprepade situationer där de utesluts eller utesluter 
varandra? Var går gränsen för vad som bör accepteras i barnens lek av oss pedagoger? Hur kan vi 
förebygga att barnen identifierar sig med vissa roller och fastnar i ett negativt mönster?  

I läroplanen för förskolan (Skolverket 2010, s. 12) står det att barn ska få möjlighet att påverka sin 
vardag genom att få ta del av beslut som fattas och att få ett reellt inflytande i förskolan. Samtidigt 
lyfts det också fram att förskolan ska uppmuntra barnen till att förstå andras livssituation. Det står 
även att förskolan ska sträva efter att barnen ska ha medkänsla för andra. Inget barn ska bli 
diskriminerat eller kränkt på förskolan, alla barn och pedagoger ska bli lika behandlade. Förskolan ska 
sträva efter att barnen utvecklar och får en förmåga att sätta sig in i andras situation genom att känna 
empati och på det sättet utveckla respekt, omtanke och öppenhet. Detta ingår i förskolans värdegrund 
och verksamheten präglas av att se alla som lika, oberoende av var de kommer ifrån eller hur de ser ut 
(Skolverket 2010, s. 4). Som pedagoger har vi som uppgift att förhålla oss till läroplanen. Vi ska 
kunna lyfta fram individer och ge dem möjligheter till reellt inflytande vilket kan tolkas som att barnen 
alltid ska få välja sina lekkamrater eller välja bort vissa barn för att de inte passar in i leken. Samtidigt 
ska vi både visa och lära barnen respekt och medkänsla för andra.  

Enligt Öhman kan uteslutning tolkas som att det är barnens rätt att värna om sina sociala relationer. 
Uteslutning sker dagligen när barnen upprätthåller sina sociala relationer i form av inneslutning, 
uteslutning, kränkningar, avvisningar och att barn sänker varandra. Öhman menar att bli utesluten från 
gruppen kan i sin tur påverka barnens självkänsla och den sociala miljön de ingår i (Öhman 2009, s. 6-
8). Vi vill med vår studie få syn på hur pedagogerna upplever att barnen påverkas av uteslutning. 
Wrethander Bliding menar att uteslutning i förskolan är vanligt förekommande och är viktiga att få 
syn på. Mer kunskap om hur pedagogerna arbetar med barn när detta sker i verksamheten är något som 
bör läggas mer uppmärksamhet på (Wrethander Bliding 2007, s. 5). Öhman menar att upprepade 
uteslutning kan leda till kränkningar och därför måste pedagoger snabbt få syn på detta för att kunna 
förebygga att det här beteendet inte upprepas hos barnen och formar ett socialt mönster. Det finns dock 
pedagoger som inte är bekväma i sin roll och känner sig otillräckliga (Öhman 2009, s. 8-9). Vi vill 
belysa det här för att öka medvetenheten om fenomenet uteslutning, och hur man kan arbeta med 
uteslutning. 
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Bakgrund 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva och definiera begrepp med hjälp av litteraturen som kommer att 
genomsyra hela vår studie. Vi kopplar uteslutning, som vår studie handlar om till de begrepp som 
Skolverket (2014) och Öhman (2009) beskriver som utanförskap, kränkningar, isolering, utfrysning, 
det vill säga att inte släppa in andra i leken.  

Vi använder oss av begreppet uteslutning istället för exkludering eftersom vi tolkar begreppet som ett 
mer vardagsnära begrepp som passar i förskolan och även till fenomenologin. Uteslutning är även ett 
begrepp som vi stött på under vår VFU, därför känns detta begrepp mer naturligt för oss att använda. 

Uteslutning 

I detta kapitel vill vi definiera begreppet uteslutning och även beskriva andra begrepp som är nära 
besläktade med uteslutning såsom inneslutning, inkludering, utanförskap, kränkning och isolering 
samt vilken typ av uteslutning som kan förekomma i barngruppen.  

Skånfors har i sin avhandling om barns sociala vardagsliv, beskrivit både uteslutning och inneslutning 
som en oskiljaktig del av barnens kamratkultur. Enligt Skånfors är inneslutning och uteslutning en 
oavsiktlig företeelse i barnens handlingar under leken där de skyddar sitt interaktiva utrymme. Hon 
förklarar även uteslutning med att barnen gemensamt vill dra sig undan andra barn och vuxna. Hur 
barn hanterar sin sociala tillvaro påverkar om barnen blir socialt exkluderade eller inkluderade 
(Skånfors 2013, s. 26, 27, 30, 47). Även Löfdahl menar att barn inte ser uteslutning av en lekkamrat på 
samma sätt som vuxna och att barns livsvärldar inte ser ut som de vuxnas, de har andra upplevelser 
och erfarenheter. Leken består också av maktrelationer och hierarkier som kan leda till att uteslutning 
förekommer (Löfdahl 2014, s. 27). Hur pedagogerna upplever uteslutning och dess olika former är det 
vi velat undersöka. 

Att barn utesluter varandra för skydda sitt interaktionsutrymme samt för att bevara sina 
kamratrelationer beskriver också Tellgren (2004, s. 99). Interaktionsutrymme innebär ett rumsligt, 
fysiskt område samt ett verbalt, relationellt område (Tellgren 2004, s. 99,105, 122). Tellgren förklarar 
även andra begrepp som också kan kopplas till uteslutning, som till exempel utfrysning. Hon beskriver 
utfrysning som en kamouflerad uteslutning. Ett exempel på detta är när ett barn får rollen som ”död”, 
då har barnet inget utrymme att påverka även om hen är med i leken (Tellgren 2004, s. 108, 111-112). 
Löfdahl menar att detta är vanligt bland barnen och syftet med detta är enligt Löfdahl att omskapa 
förskolans normer, regler och värderingar där pedagoger säger att alla får vara med. Att tilldela någon 
roll som ”död” eller en ”hund” är en typ av sekundär anpassning där barnen utesluter varandra utan att 
bryta mot normer och regler (Löfdahl 2014 s. 14, 16-17). Utfrysning definieras också som en form av 
kränkande behandling (Skolverket 2014, s. 9). 

Öhman beskriver begreppen uteslutning, utanförskap och ensamhet i sin bok. Utanförskap är enligt 
Öhman ett bredare begrepp för kränkningar och uteslutning och innebär att individen känner ensamhet 
och brist på tillhörighet. En av de vanligaste anledningarna till att barn utesluter varandra är enligt 
Öhman (2009, s. 10, 18) ålder och maktfördelning som ofta sker i barnens lek och samspel. Barn kan 
ibland säga nej till en kamrat bara för att de vill skydda lekens interaktionsutrymme, eftersom de blir 
störda i leken. Därför ska uteslutning inte alltid uppfattas som något negativt eftersom barnen inte 
menar att vara elaka mot sina kompisar, de vill bara kunna leka ostört. Denna typ av uteslutning, vars 
mening är att hålla andra barn utanför leken, innebär även att barn i en pågående lek innesluts och 
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inkluderas i ett visst interaktionsuttrymme (Öhman 2009, s. 18-20). Öhman beskriver också att 
pedagoger kan använda sig av uteslutning eller inneslutning i pedagogiskt syfte. Målet med detta är att 
de vill styra bort våld från leken eller reda ut en konflikt. Öhman reflekterar vidare kring uteslutning, 
kränkningar och utanförskap och menar att barnen som hamnar utanför och inte får gensvar kan känna 
starka känslor av skam samt känna sig mindre värda när de inte får uppleva gemenskap. Detta leder till 
att barnen känner sig osäkra och får svårigheter med att läsa av signaler under leken vilket leder till att 
de får problem i relationer och samspel (Öhman 2009, s. 18-20, 106). Som motsats till uteslutning 
använder Öhman ömsesidighet, tillhörighet, gemenskap och inkludering (Öhman 2009, s. 106). 

Wrethander Bliding (2007, s. 5) skriver om kompisrelationer som innebär känslan av samhörighet 
eller att känna en nära relation till någon annan. Kompisar har ofta gemensamma intressen och utövar 
gemensamma aktiviteter.  Detta relationsarbete innebär att barn som innesluter någon samtidigt 
utesluter andra. Eftersom barnen strävar efter att skapa gemenskap betraktas både uteslutning och 
inneslutning som oundvikliga delar av barnens relationsarbete. Barnens arbete med att skapa sin egen 
kamratkultur pågår ständigt och de vuxnas roll är viktig i detta arbete (Wrethander Bliding 2007, s. 74, 
139, 176, 185).  

När vi sökte efter begreppet uteslutning på Skolverkets hemsida så var det definitioner som mobbning, 
kränkande behandling och trakasserier som användes. I Skolverkets publikation (2014) står det att 
kränkande behandling är ett beteende där en individ behandlas nedsättande genom handlingar eller 
ord, eller begränsar andras fri- och rättigheter. Både kränkningar och trakasserier kan vara dolda och 
subtila men de kan också vara synliga. Kränkningar kan riktas mot en person eller flera, det kan 
innebära att frysa ut, hota eller använda fysiskt våld mot någon. Mobbning är en kränkande behandling 
som vid ett flertal tillfällen upprepas och där den som mobbar är medveten om sina handlingar och att 
andra kan må dåligt av det (Skolverket, 2014, s. 9). En orsak till orsaken att det inte finns mycket 
forskning om mobbning i förskolan kan vara att den som mobbar är medveten om sina handlingar, 
vilket barn i förskoleåldern oftast inte är. Enligt Camodeca, Caravita & Coppola är mobbning något 
som är mer uppmärksammat i skolåldern. Vad gäller förskoleåldern så är förskolebarnen inte lika 
medvetna om att deras handlingar kan få någon annan att känna sig kränkt och de kan inte heller förstå 
vad personen som blir mobbad upplever. Barn kan under en längre tid utesluta ett annat barn genom 
att inte låta dem vara delaktiga i lekar samt att inte lyssna på de barnets åsikter. Detta sker oftast med 
delaktighet av någon som känner sig ha en maktposition över dem som är lite tystare och inte säger 
mycket. (Camodeca et al. 2015, s. 310). 

Öhman beskriver kränkningar som både en medveten och omedveten handling. Hon lyfter även upp 
relationella kränkningar som handlar om att inte släppa in andra i leken och menar att dessa 
kränkningar är lätta att upptäcka. Vad som är en kränkning avgör den individ som blir kränkt eftersom 
det är personligt och handlar om egna upplevelser och känslor (Öhman 2009, s. 13-15). När vi 
använder begreppet uteslutning så innebär det för oss att barn inte får vara med i leken på grund av 
olika anledningar. Vi tolkar det som att barnen då känner sig ensamma och utanför. 
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Tidigare forskning  
Vi ägnar detta stycke åt att presentera tidigare forskning om uteslutning som fenomen bland barnen på 
förskolan. Vi har hittat olika studier som lyfter fram detta fenomen på olika sätt och från olika 
perspektiv.  

Det har gjorts flera studier som uppmärksammar uteslutning som en del av barnens sociala samspel 
och lek. Dessa studier har även utforskat pedagogernas syn på uteslutning och deras uppfattning av 
barnens beteende. Några av studierna har inriktat sig mer på möjliga orsaker till uteslutning och 
uteslutnings- och inneslutningsstrategier. Andra studier har som syfte att utifrån pedagogernas syn 
utforska barnens relationsskapande. Dessa arbeten uppmärksammade vi eftersom vi tolkar relation 
som en form av vänskap eller inneslutning, det vill säga motsatsen till uteslutning. Flera studier 
problematiserar också pedagogens roll i situationer där uteslutning sker, samt barnens upplevelser i 
samband med uteslutning. Ensamlek problematiseras i en annan studie som vi tyckte var intressant 
eftersom den erbjuder en annan synvinkel på att leka ensam. Till sist valde vi också att ha med en 
studie som visar hur de verksamma pedagogernas intentioner kan vara mot uteslutning. Alla dessa 
artiklar och avhandlingar anser vi kan relateras till uteslutning som fenomen och därför har vi funnit 
dem relevanta för vårt arbete.  

Pedagogers roll och upplevelse om uteslutning 
som fenomen 
Enligt Coplan, Bullock, Archbell & Bosacki (2015) finns inte mycket forskning idag om vad 
pedagoger upplever, därför var syftet med deras studie att undersöka om pedagogernas attityder och 
deras emotioner skilde sig åt vad gäller barnens olika beteenden. I deras resultat framgår att 
pedagogerna upplevde att osociala barns beteenden accepterades mer bland pedagogerna och att de 
hade en mer negativ syn på aggressiva barns beteenden. Författarna menar också att alla olika sociala 
beteenden hos barn bör uppmärksammas. Pedagogens attityd, tankesätt och emotionella beteende 
gentemot barnen har inverkan på barnens sociala och emotionella liv (Coplan, et al. 2015, s. 124). 
Coplan et al. har i sin studie kommit fram till att en grupp av barn som blir uteslutna är barn som har 
ett aggressivt beteende. Många pedagoger i förskolan kan uppleva barn som är stökiga och aggressiva 
som jobbiga och att de stör gruppen eftersom de inte förstår de sociala reglerna. Osociala barn som 
hellre leker ensamma uppmärksammas inte lika mycket bland pedagoger eftersom de kan uppleva att 
de stör mindre än de barn som är aggressiva i sitt beteende (Coplan, et al. 2015, s. 118). Vi kunde 
finna ett samband med vår studie, då vårt syfte är att lyfta fram och få syn på pedagogernas 
upplevelser av uteslutning i leken på förskolan, samt hur pedagogerna uppmärksammar detta i 
barngruppen. 

Luckey och Fabes (2005, s. 71-72) problematiserar pedagogens syn på ensamlek och menar att 
osociala barn inte alltid behöver ses som utsatta. De menar att det är viktigt att pedagoger ska förstå att 
barn också tycker om att ha ensamtid, det vill säga ägna sig åt ensamlek ibland och koppla av från allt 
annat exakt som vi vuxna. Barn som är ensamma ska inte alltid behöva ses som barn som har svårt 
med att vara sociala och behöver hjälp att komma in i leken. Ensamlek för många barn är en 
konstruktiv aktivitet, där de kan fantisera fritt och skapa sin egen värld. Pedagogerna ska ge barn 
möjlighet till att välja om de vill leka själva eller med andra. Det är samtidigt viktigt att pedagoger 
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tidigt uppmärksammar de barn som kanske har sociala svårigheter och att de observerar de barnen lite 
mer. För att förstå osocial lek bland barn behövs kunskap om vilka olika typer av osocial lek det finns 
och vad anledningen är bakom olika lekbeteenden (Luckey & Fabes 2005, s. 71-72). I den här studien 
lyfts vikten av att tidigt uppmärksamma de barn som har sociala svårigheter fram men i resultatet av 
studien skriven av Coplan et al. som vi nämnt tidigare syns motsatsen. De kom fram till att stökiga 
barn var de som uppmärksammades mer på grund av deras aggressiva beteende, därför hamnade de 
osociala barnen i skymundan (Coplan, et al. 2015, s. 118).  

Tellgren lyfter upp de vuxnas roll i sin studie och menar att de barn som utesluter andra behöver 
vuxnas hjälp eftersom vissa av barnen blir medvetna om sitt agerande och kan få skuldkänslor. Barnen 
har svårt att hantera sådana situationer och där behöver de vuxnas hjälp för att ställa allt till rätta när de 
försöker gottgöra det uteslutna barnet (Tellgren 2004, s. 121, 122). Jonsdottir problematiserar i sitt 
arbete miljöns påverkan på uteslutning och menar att pedagoger har en avgörande roll i dess 
utformning. Miljön ska lyfta fram olikheter och ge utrymme för egna åsikter. På så sätt uppmuntras 
barnen till att acceptera varandra som de är, alltså unika varelser med egna tankar, upplevelser, 
erfarenheter och känslor (Jonsdottir 2007, s. 163-164). Vi kan koppla det här till vår studie eftersom 
det är relevant för vårt syfte då pedagogens roll och syn på uteslutning som fenomen också har stor 
inverkan på barnens värld.  

Exempel på hantering av uteslutning 

Vi är nyfikna på hur uteslutning hanteras i förskolans miljö och därför vill vi veta hur forskningen på 
detta område ser ut. Ett exempel på hur uteslutning kan hanteras nämns i Harrist & Bradleys studie. 
Den handlar om att man ska avskräcka barnen från uteslutning och förändra hela gruppens beteende 
och inte bara koncentrera sina insatser på att förändra beteendet hos det enskilda barnet som uteslutits 
(Harrist & Bradley 2003, s. 186). Det gjordes interventioner mot uteslutning, det vill säga ingripanden 
för att aktivt motarbeta uteslutning. Regeln; ”you cant say you can´t play” infördes samtidigt som 
pedagogerna fick läsa en bok om uteslutning och kunde diskutera interventionerna med forskarna. 
Barnen fick till exempel spela rollspel där uteslutning ingick med olika slut och fick sen diskutera 
möjliga upplevelser och känslor. Barnen fick en gång i veckan tillsammans diskutera sina upplevelser 
(Harrist och Bradley 2003, s. 186, 191). Barnen i målgruppen lärde sig att leka mer med varandra och 
tyckte mera om varandra. Detta visar att interventionerna på gruppnivå kan ha positiva effekter för att 
förhindra social isolering av vissa barn (Harris & Bradley 2003, s. 202).   

Kamratrelationer  
Vi upplever att begreppet kamratrelationer är relevant för vårt arbete eftersom det har en nära koppling 
till uteslutning, vilket vi beskrivit ovan. Det är flera olika forskare som undersöker hur barnen skapar, 
upprätthåller eller avbryter sina kamratrelationer. Barn som har svårt att skapa relationer med andra är 
oftast utanför och kan känna sig uteslutna. Detta uppmärksammas av Corsaro som beskriver samspel 
mellan barnen och att det är viktigt för barnen att kunna knyta relationer för att få tillträde till 
aktiviteter av sina kamrater. Om barnen inte får vara med drar de sig oftast undan (Corsaro 1979, s. 
335). På förskolan skapar barnen sina första gemensamma kamratkulturer. Barns gemensamma 
produktion av kamratkulturer har en avgörande roll för deras utveckling och sociala identitet. Corsaro 
(1988a, s. 24) betonar även att vuxna måste sätta sig in i barns livsvärldar för att få en djupare 
förståelse för vad barnen egentligen upplever.  
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Jonsdottir (2007) kartlägger i sin studie barns sociala relationer samt pedagogernas uppfattningar om 
barnens relationskapande, färdigheter och egenskaper. Detta har Jonsdottir gjort för att få syn på om 
miljön i förskolan ger barnen möjlighet att skapa goda vänskapsrelationer med varandra. I resultatet 
framgår det att miljön erbjuder många platser för barn att mötas, samspela och interagera med 
varandra, men att det i de platserna också finns en ständig kamp för barnen om att tillhöra och känna 
samhörighet med andra. Resultatet visar också att vissa barn utesluts från gemenskapen och att de inte 
väljs som kompis av de andra barnen i gruppen. Barnen kan uppfattas av de andra som mindre värda 
som kamrater, vilket kan leda till att de senare själva kommer att ta sig an den rollen. Detta kan i sin 
tur påverka barnens identitetsutveckling negativt (Jonsdottir 2007, s. 157). 

Kamratrelationer granskar även Tellgren i sin studie. Hon undersöker vad barnen har för strategier för 
att komma in i leken eller för att utesluta varandra (Tellgren 2004, s. 17). Barnens anspråk på sitt eget 
interaktionsutrymme leder till uteslutning och inneslutning. Oftast sker uteslutning inom lekens tema 
(Tellgren 2004, s. 99,105, 122). Resultatet av hennes studie visar att barnen anstränger sig för att 
bevara sina kamratrelationer, även om det inte alltid är enkelt eftersom barnen inte kan styra över hela 
sin dag i förskolan. De olika avbrotten som aktiviteterna skapar leder till att barnen ofta tvingas starta 
om med nya lekar, förhandla om nya interaktionsutrymmen och ingå i flera olika relationer. Barn 
försvarar sitt interaktionsutrymme och vill ha kontroll över det eftersom de spenderat mycket tid och 
energi på att skapa det, därför gör de motstånd mot alla som försöker ta sig in i deras utrymme 
(Tellgren 2004, s. 72, 95-97, 129). Interaktionsutrymmet har betydelse för barnens relationsskapande 
och deras integritet. I Harrist & Bradleys (2003, s. 186, 191, 202) studie ses inte detta som viktigt, de 
vill motverka att uteslutning sker genom att alla barn ska bli inkluderade. Harrist & Bardley fokuserar 
inte på vad anledningen till uteslutning är utan fokus läggs på att ingen ska bli utesluten, även om detta 
innebär att förbise barnens rätt till eget interaktionsutrymme och därför skiljer sig deras och Tellgrens 
(2004) resultat i deras olika studier. 

Barns upplevelser av uteslutning 
Barns upplevelser av att vara uteslutna och inte få leka med andra barn kan skilja sig mycket åt mellan 
olika individer. Luckey och Fabes menar att de barn som inte vill vara med tar ett eget medvetet beslut 
och inte blir lika påverkade av de andra barnen i gruppen. Det finns barn som inte förstår de sociala 
lekreglerna och de kan vid ett flertal tillfällen försöka vara med i en lek när den är i full gång. Detta 
kan uppfattas som ett störningsmoment av de andra barnen som leder till negativa reaktioner. Om ett 
barn upplevs som störande av de andra barnen är det lätt hänt att allt det barnet gör känns som 
störande och de andra undviker då att leka tillsammans med detta barn (Luckey & Fabes 2005, s. 71). 
Coplan, et al. menar också att om ett barn är osocialt eller har svårt med att förstå lekregler så kan det 
negativt påverka hur deras relationer blir med andra i gruppen, eftersom de andra barnen lättare 
utesluter dessa barn. De barn som har en väldigt öppen personlighet och vågar säga sitt är oftast de 
barn som har lättast att ta stor plats i barngruppen vid lek (Coplan et al. 2015, s. 118- 119). 

Jonsdottir reflekterar kring hur barnen upplever situationer där de inte får vara med och vilken 
påverkan förskolans miljö har i förhållande till detta. I förskolans miljö försöker de flesta barn tillhöra 
och bli hörda samt få uppleva erkännande av andra barn och vuxna. Hur barnen sedan påverkas av 
detta beror på vad de själva upplever, vilken situation de befinner sig i, vilka kamratrelationer de ingår 
i, förväntningar de har på sig själva samt vilka förväntningar omvärlden har på dem (Jonsdottir 2007, 
s. 163-164). Resultatet av hennes studie visar på att många av de barn som känner sig uteslutna 
uttrycker att de inte valt att vara ensamma utan att de bara inte får vara med (Jonsdottir 2007, s. 150). 
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Luckey & Fabes har i sin studie tagit upp att om barnet medvetet väljer att leka ensamt så uppfattas 
barnets lek som positiv. Jonsdottir menar att de flesta barn inte vill vara ensamma och att det är 
barnens upplevelser som avgör vad som är uteslutning och vad som inte är det. Detta kan ses som 
problematiskt då det kan vara svårt för pedagogen att avgöra om barn leker ensamma frivilligt. 

Uteslutnings- och tillträdesstrategier  
Vilken typ av uteslutningsmetoder barnen använder i sin vardag är relevant för oss för att vi vill 
genom att intervjua pedagoger, få syn på deras uppfattning om hur barnen upplever uteslutning i deras 
vardag. Vi vill med tidigare forskning få mer kunskap om och känna till vilka uteslutningsmetoder 
som finns för att få syn på när och hur de inträffar. Fanger, Frankel och Hazen gjorde en studie där de 
kunde observera att uteslutning är vanligt bland barn. Studien inriktade sig på att observera vilka 
uteslutningsmetoder barn använder och om det finns skillnader beroende på kön eller social status. De 
kunde identifiera fyra olika typer av uteslutning som används ofta. Direkt uteslutning genom att neka 
direkt vid frågan om gemensam lek eller indirekta genom att göra det omöjligt att ansluta sig till leken. 
Barnen använde sig av ignorering och de kunde även planera att utesluta vissa barn redan innan leken 
påbörjats (Fanger et al. 2012, s. 246). Flera olika varianter av uteslutningsstrategier beskriver också 
Tellgren i sin studie. Hon skiljer mellan synliga strategier som till exempel verbala uttryck, fysisk jaga 
bort barnen, påpeka på deras låga ålder eller fel storlek och dolda-strategier som till exempel ”en spela 
död-strategi” eller ”resa bort-strategi” (Tellgren 2004, s. 114, 115, 123-125, 133). Barnen använder 
dessa strategier för att hålla borta andra barn från sitt interaktionsutrymme och sina relationer i den 
hårda konkurrensen som förskolans miljö faktiskt innebär (Tellgren 2004, s. 134). På samma sätt som 
barnen använder olika strategier för att hålla andra barn borta från sin lek kan barnen använda sig av 
olika strategier för att kunna ta sig in i andras lek. Exempel på dessa strategier kan vara att fråga om 
tillåtelse av tillträde från en deltagare eller söka vuxnas hjälp för att kunna delta (Tellgren 2004, s. 94). 
Det finns även barn som sällan får vara med i andras lek. Anledningen till det kan vara att de inte 
klarar av att utveckla sina tillträdesstrategier och ger därför upp (Tellgren 2004, s. 98, 131). 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att flera forskare har kommit fram till att uteslutning är ett 
vanligt fenomen i förskolemiljön. Främsta orsaken till att uteslutning sker är enligt forskarna att 
barnen vill värna om sina lek- och kamratrelationer. Det är viktigt att dessa situationer 
uppmärksammas av pedagogerna eftersom det lätt kan bli ett socialt mönster. Här har pedagogens 
ageranden en avgörande roll eftersom barnen behöver de vuxnas hjälp för att lösa situationer där 
uteslutning sker. Forskarna visar även olika anledningar till uteslutning och beskriver också flera olika 
strategier som barnen använder för att utesluta varandra. En studie problematiserar även ensamlek och 
att den faktiskt kan vara nödvändig för vissa barn. Vi har även uppmärksammat skillnader i de studier 
vi presenterat då deras resultat varit olika. Anledningen till detta kan vara att de hade olika metoder, 
tillvägagångssätt och syfte. 
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Syfte och frågeställningar  
Syftet med vår studie är att öka kunskapen om uteslutning som fenomen och få syn på hur pedagoger 
uppmärksammar, upplever och hur de säger att de hanterar uteslutning i barngruppen på förskolan. En 
annan aspekt som vi vill få syn på är hur pedagogerna upplever att barnen själva påverkas av 
uteslutning. Arbetet avgränsas till intervjuer av pedagoger.  

 

Hur hanterar pedagogerna utifrån sina utsagor situationer där uteslutning sker?  

Hur upplever pedagogerna att barnen påverkas av uteslutning? 

Hur reflekterar och upplever pedagogerna uteslutning som fenomen? 

Ett fenomenologiskt perspektiv 
I vår studie använder vi fenomenologi som teoretiskt perspektiv och utgångspunkt. Vi har valt detta 
perspektiv till vår studie för att med den kan vi få fram pedagogernas upplevelser, tankar och känslor 
kring uteslutning som fenomen. Ett fenomenologiskt perspektiv möjliggör att vi kan vi få fram 
konkreta exempel från informanter utifrån deras livsvärld, erfarenheter och upplevelser. Edmund 
Husserl är en filosof som betraktas som grundaren till det fenomenologiska perspektivet. 
Fenomenologi bygger på en förståelse om världen utifrån individens egna perspektiv och upplevelser. 
Verkligheten är relevant utifrån vad betraktaren uppfattar som verklighet (Kvale 1997, s. 42, 54). 
Fenomenologin handlar om människans egen livsvärld där människans erfarenheter och synsätt står i 
fokus (Johansson 2003, s 43). Perspektivet handlar om att kunna ge en detaljerad bild av människans 
livsvärld. Fenomenologin hjälper oss också att förstå den kvalitativa mångfalden hos människans 
upplevelser och strävar efter att göra den synlig (Kvale 1997, s. 54). I ett meningsskapande samspel 
mellan medvetandet och objekt uppstår en bild av verkligheten som varje individ upplever den, det är 
det som kallas en fenomenologisk verklighetsbild (Szklarski 2015, s. 132). Individer kan ha likartade 
upplevelser, som gör det möjligt att kommunicera om den gemensamma värld som människan 
befinner sig i. Inom fenomenologin är det inte själva objektet som är det centrala utan mer vilka 
upplevelser och erfarenheter människan har kring objektet, vad det har för betydelse (Szklarski 2015, 
s. 134-135).  

Ordet fenomen kommer från grekiskan och innebär “det som framträder”, ”det som visar sig” 
(Johansson 2003, s 43). Fenomen är det som synliggörs i människors medvetanden (Stensmo 2007, s. 
128). Fenomenologer strävar efter att få fram en så ”ren beskrivning” av fenomen som möjligt, 
forskaren ska det vill säga bortse från egna tolkningar om fenomenet. Fenomenologisk reduktion 
innebär att forskaren arbetar med att få fram själva essensen, alltså ”klä av” fenomenet tills att det bara 
är kärnan återstår (Stensmo 2007, s. 128). 

Det ”oföränderliga” i fenomenet är det som kallas essens. Essensen är alltid densamma även om vi 
använder oss av olika data (Szklarski 2015, s. 132). Bengtsson (2005, s. 12) menar att enligt det 
fenomenologiska perspektivet måste alla subjekt och objekt visa sig för oss människor och när de visar 
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sig utgörs deras verklighet. Enligt Bengtsson menar Edmund Husserl att människan inte kan distansera 
sig från världen då subjektet och världen är sammanflätade. Objekt och subjekt kan inte ses som 
fristående från världen. Genom att uppleva världen får människan också tillgång till den (Bengtsson 
2005, s. 176). Allt våra kroppar gör och upplever är konkret. Finns inte kroppen så finns inte vi heller. 
Det är den som består av våra tankar, sinnen, känslor, vår motorik och fysiologi styrs också av 
kroppen. Vår kropp befinner sig i världen samtidigt som den upplever och påverkar världen (Løkken 
2006, s 28). Samma situation upplevs olika av olika personer för att alla våra livsvärldar och 
erfarenheter påverkas av våra egna upplevelser (Stensmo 2007, s. 129). Ett annat begrepp inom 
fenomenologin är perception och är det som är grunden för vårt handlande. Upplevelser sker genom 
”förnimmelse”, att förstå intentionerna i vårt handlande, i vårt ”vara- i- världen” förhållningssätt som 
handlar om att vara utåtriktad och öppen (Løkken 2006, s. 39). Varje individ har unika upplevelser och 
därför är det nästan omöjligt att generalisera dem. Människor som befinner sig i en liknande miljö kan 
ha likartade upplevelser, men de är aldrig identiska (Stensmo 2007, s. 129). 

Enligt Stensmo använder Edmund Husserl begreppet livsvärld och menar att det är en individs 
förenade erfarenheter och upplevelser av det dagliga verkliga livet. Livsvärlden är den del av vardagen 
som tas för givet av varje individ i sina vardagsaktiviteter och den är konkret, förvetenskaplig och 
oreflekterad (Stensmo 2007, s. 129). Livsvärlden är en människans individuella intryck av världen där 
individens tankar, känslor, erfarenheter och förståelse har betydelse för hur den ser ut. Öhman menar 
att för pedagoger är det viktigt försöka att närma sig barnens livsvärld för att de ska kunna förstå hur 
barnen ser på världen (Öhman 2009 s. 45). Barn skapar mening genom interaktion med omvärlden, det 
är så deras livsvärldar kan utvecklas, alltså genom upplevelser och erfarenhet. Objekt ger signaler till 
barn och på så sätt upplever barnen objekten med deras kroppar (Ferm Torgersen, 2012, s. 71). Även 
om människan befinner sig i sin egen livsvärld, som består av de egna upplevelser och erfarenheter 
individen har, så kan människan samtidigt komma i kontakt med andra individers livsvärldar som 
finns i omgivningen. Livsvärlden består av den sociala världen med mänskligt konstruerade föremål. 
Vår livsvärld påverkas ömsesidigt och ständigt av andras livsvärld (Bengtsson 2005, s. 18). Människan 
kan ha liknande upplevelser med andra och även sätta sig in i andras situation men samtidigt så är 
varje människas upplevelse unik (Stensmo 2007, s. 129). Bengtsson (2005, s. 30) lyfter fram att 
forskaren har möjlighet att undersöka andra individers livsvärldar men menar att forskaren inte ska 
glömma att de också är en del av sin egen livsvärld, därför är det svårt att de egna tolkningarna inte 
påverkar resultatet av studien. Forskaren ska lägga sina upplevelser, erfarenheter och tankar åt sidan. 

Vi använder oss av begreppen livsvärld, fenomen och upplevelser. Med pedagogernas livsvärld som 
består av deras upplevelser, egna minnen, erfarenheter samt framtida tankar kan vi få en djupare 
förståelse för hur pedagogerna upplever uteslutning som fenomen. Därför anser vi att det 
fenomenologiska perspektivet är lämpligt för oss då hela vår studie fokuserar på pedagogernas 
livsvärldar, deras upplevelser, hur de uppfattar barnens upplevelser och hantering av uteslutning som 
fenomen.  

Interpretativ Fenomenologisk Analys  
Vi kommer att använda oss av en fenomenologisk kvalitativ analys som metod eftersom vi med 
fenomenologi som utgångspunkt söker efter att förstå sociala fenomen utifrån informanternas egna 
synsätt, och hur de själva beskriver världen och upplever den. Det fenomenologiska perspektivet är 
relevant för just vår studie då den fokuserar på den mening som informanten upplever i sin livsvärld. 
Detta perspektiv intresserar sig för att klargöra det som blir synligt vad gäller uteslutning och på vilket 
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sätt det blir synligt. Fenomenologin vill utöver det som upplevs just i den stunden då intervjun sker 
tydligt synliggöra det osynliga (Kvale 1997, s. 54). 

Back & Berterö (2015, s. 148) skriver om en typ av kvalitativ forskning som kallas för IPA som är en 
interpretativ och tolkningsfenomenologisk analys som används av forskare för att få syn på vilka 
upplevelser individer har i en specifik situation om ett fenomen. Med denna metodansats kan 
forskaren tolka sitt arbete genom att analysera och kartlägga uttryck. Med IPA kan vi undersöka hur 
människor förstår och tolkar olika meningsfulla situationer och ta oss djupare in i dessa tolkningar. 
(Back & Berterö 2015, s. 148). Syftet med den här metoden är att få syn på världen utifrån 
informantens perspektiv så nära och tydligt som möjligt. När vi använder fenomenologi som 
forskningsmetod är syftet att få tag på och identifiera informantens upplevelser och levda erfarenhet 
samt att beskriva fenomen. Med IPA vill forskaren på ett så nära sätt som möjligt nå informanternas 
upplevelser av deras vardagliga, sociala och personliga värld. Forskaren vill få tag på känslorna hos 
informanten. Forskningsfrågorna är oftast öppna för att informanten ska kunna dela med sig av så 
mycket som möjligt (Back & Berterö 2015, s. 150). 

Metod 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie för att beskriva uteslutning som fenomen. Med en 
kvalitativ dataanalys bryter vi ner, organiserar och söker efter mönster i vårt insamlade datamaterial 
som består av intervjuer. Vi använder intervjuer som kvalitativ forskningsmetod.  Med denna metod 
kan vi organisera, bryta ner och skapa synteser av all data samt skilja mellan det som är betydelsefullt 
för att skapa mönster, vilket Fejes och Thornberg (2015, s. 34-35) också beskriver. Författarna menar 
att med intervjuer som metod kan man få en bättre förståelse för informanternas upplevelser och då 
även komma åt kärnan, essensen av fenomenet och förstå världen utifrån informanternas 
perspektiv/synvinkel (Fejes & Thornberg 2015, s. 33). 

Val av metod 
Syftet med vår studie är att öka kunskapen om uteslutning som fenomen och få syn på hur pedagoger 
uppmärksammar, upplever och hur de säger att de hanterar uteslutning i barngruppen på förskolan. En 
annan aspekt som vi vill få syn på är hur pedagogerna upplever att barnen själva påverkas av 
uteslutning. Vi vill att pedagogerna fritt ska kunna prata och lyfta fram det som de själva tycker är 
viktigt. Intervjuer som metodansats var det mest passande för oss eftersom det är just genom denna 
metod vi kan få tillräcklig med insikt om vad uteslutning som fenomen innebär för pedagoger och barn 
i praktiken. Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015, s. 34) menar att forskaren får möjlighet att direkt 
fråga om pedagogernas känslor och upplevelser vid direkta intervjuer. 

Kvalitativa intervjuer har många olika former och kan göras på många olika sätt beroende på vilket 
fenomen forskaren vill undersöka. Intervjun kan variera under tiden beroende på vilken typ av frågor 
och i vilken ordning de ställs till informanterna (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 38). Eftersom 
vår metod grundar sig i fenomenologin vill vi därför få fram det mest väsentliga med pedagogernas 
upplevelser av uteslutning som fenomen. Därför kan också vårt intresse formuleras och omformuleras, 
för att på ett så nära sätt som möjligt få tag i essensen av fenomenet och upplevelser av informanterna 



13 
 

(Fejes & Thornberg, 2015, s. 31). Eriksson- Zetterquist & Ahrne menar att med kvalitativa intervjuer 
kan forskaren lyfta fram frågor som anses viktigare och ytterligare ställa frågor för att få mer 
information om vissa delar. Det är viktigt att forskaren är medveten om att svaret som antecknas bara 
är en tolkning av det som sagts (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 38). Intervjuer är också ett 
mycket flexibelt verktyg, eftersom forskaren ska utvärdera arbetet efter varje intervju kan det snabbt 
upptäckas om frågorna behöver ändras för att få bättre svar eller få reda på mer om ett specifikt ämne 
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 53).  

Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015, s. 53-54) menar att det finns svagheter med intervjuer som metod 
för att det endast belyser fenomenet ur en synvinkel. Det krävs fler metoder och mer tid för att få en 
bättre bild av hela problematiken kring fenomenet. Intervjuerna skulle behöva kompletteras med 
intervjuer av barn och även observationer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 53-54). I vår studie 
intervjuar vi bara pedagoger. I våra anteckningar och i analysen finns vår tolkning av informanternas 
svar, vilket inte behöver stämma helt med det informanten ville framföra eftersom vi kan ha misstolkat 
svaret och de intervjuade personerna kan också ha missuppfattat våra frågor och därmed gett oss annan 
information. Ytterligare en svaghet är att de som intervjuas kan berätta om det de själva uppfattar att 
de gör. Vi kan inte veta hur pedagogerna hanterar uteslutning när själva situationen uppstår. Genom 
intervjuer kan vi bara utgå ifrån vad de säger men inte vad de gör. 

Urval och avgränsningar 
Vi har intervjuat åtta pedagoger i från olika förskolor Stockholmsområdet. Detta sätt att välja 
informanter kallas bekvämlighetsurval eftersom man väljer informanter man råkar hitta (Trost 2010, s. 
140, 141). I vårt fall så var det pedagogerna som jobbade på de förskolor som vi kontaktade. Vi har 
inte gjort urvalet baserat på ålder, kön eller utbildning. Pedagogerna vi intervjuade har olika bakgrund, 
utbildning och erfarenhet. De har jobbat olika länge från 4-50 år. Vi har även intervjuat manliga 
pedagoger och enligt vår tolkning har vi lyckats finna olika perspektiv på uteslutning ifrån olika 
livsvärldar av informanterna som deltagit. Detta tycker vi är en kvalitativ infallsvinkel som också gör 
studien mer pålitlig. Enligt Trost (2010, s. 140) är det önskvärt att finna en bra variation mellan 
informanterna, vilket tycker vi att vi gjorde. Vi har ingen personlig anknytning till informanterna som 
deltagit då det kan påverka undersökningen och dess senare tolkning. Vi har utgått från vårt syfte 
under intervjuerna för att få fram pedagogernas upplevelser och hur de tror att barnen upplever 
uteslutning i sin vardag. 

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

Namnen på alla pedagoger är fiktiva och vi valde bort materialet som skulle kunna identifiera dem. 

Pedagog 1: Förskollärare, erfaren pedagog med bra kännedom om barn i olika åldrar. Har jobbat på 
många olika förskolor och har en bra kännedom om vårt ämne.  

Pedagog 2: Förskollärare med ateljéristutbildning, har jobbat i 20 år, har erfarenhet av att jobba med 
barn i olika åldrar 

Pedagog 3: Barnskötare, 12 års erfarenhet av att jobba med barn i olika åldrar. 

Pedagog 4: Utan pedagogisk utbildning, ung och har jobbat på förskolan i nästan 5 år 

Pedagog 5: Förskollärare, har även ateljéristutbildning, har jobbat på olika förskolor i 5 år 

Pedagog 6: Utbildad barnskötare, har jobbat i 10 år på olika förskolor 
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Pedagog 7: Utbildad barnskötare, har jobbat i nästan 50 år som pedagog 

Pedagog 8: Förskollärare och lärare, har fem och ett halvt års erfarenhet av arbete på förskola 

Genomförande 
Vi besökte Stockholm stads hemsida och valde slumpmässigt ut förskolor i ett och samma område för 
att vi skulle kunna genomföra flera intervjuer under samma dag. Vi kontaktade förskolorna via deras 
mailadresser. I vårt brev beskrev vi kortfattat vad vårt arbete handlade om och vad syftet med studien 
är. Det visade sig inte vara enkelt att få tag på pedagoger som kunde ställa upp på våra intervjuer. 
Tillsammans reflekterade vi över vad detta kunde bero på och undrade om det kunde bero på stressen 
på förskolorna. Kanske kunde pedagogerna ha svårt att komma ifrån barngruppen eller så var de var 
oroliga över att de inte kunde svara på våra frågor eftersom det handlade om uteslutning. Pedagogerna 
kanske uppfattade detta som ett känsligt område att prata om. Detta löste vi i fortsättningen genom att 
tydligt informera pedagogerna om att intervjuerna skulle vara korta och vi erbjöd även pedagogerna att 
förbereda sig på våra frågor innan, genom att vi skickade frågorna i förväg. Vi lyckades få vår första 
intervju på en förskola där vi sedan blev kontaktade av andra pedagoger som också ville delta i vår 
studie. Först var det bara en som ställde upp men efter att pedagogen delat sina upplevelser med sin 
kollega gick även hen med på att delta. För att få tillräckligt med data för vårt arbete blev vi tvungna 
att utvidga vårt område och vända oss till fler förskolor än vad vi hade tänkt från början. Vi lyckades 
till slut genomföra åtta intervjuer med pedagoger i olika åldrar, kön, erfarenhet och utbildning.  

Inför intervjuerna gick vi igenom våra frågor. Vi skrev ut frågorna för att pedagogerna skulle kunna 
läsa igenom dem ordentligt, vi tog även med samtyckesblankett och förklarade det som stod i 
samtyckesblanketten som att deras deltagande är frivilligt och att de närsomhelst kan avbryta och att 
all information som vi får under intervjuerna endast ska användas i vårt arbete samt att det är 
sekretessbelagd. Detta lyfter Löfdahl (2014, s. 36) upp som ytterst viktigt vid intervjuer. Trost (2010, 
s. 65) lägger vikten på att de personer som intervjuas ska känna sig trygga i sin miljö och kunna prata 
ostört därför valde vi att intervjua pedagogerna på deras förskolor och under deras arbetstid i avskilda 
rum. 

Vi hade sällan samma ordningsföljd på frågorna som vi förberett med informanterna, vi var väldigt 
flexibla och öppna med att ställa dem. Vi lät pedagogerna prata fritt utan att avbryta dem. Det hände 
ofta att vissa av frågorna redan besvarats tidigare eller att andra mer väsentliga frågor dök upp under 
intervjuns gång. Vi följde det vi ansåg var viktigt för att få fram pedagogernas upplevelser på bästa 
sätt. Vi var alltid båda två närvarande vid intervjuerna och det underlättade för oss att anteckna och 
intervjua samtidigt för att få med så mycket som möjligt och turades även om att ställa frågorna. Att 
föra anteckningar kan uppfattas som störande av intervjuade personer (Trost 2010, s. 76). Därför valde 
vi att anteckna det som vi tolkade som viktigast för att inte bara titta ner på anteckningsblocket och 
även få en personlig kontakt med informanten. Under senare intervjuer märkte vi att vi kan anteckna 
snabbare direkt när vi använder dator istället för block och papper. Efter genomgången av intervjuerna 
kunde vi jämföra våra anteckningar med varandra eftersom vi uppmärksammade olika saker och 
ibland hann vi inte med allt som sades och kunde komplettera varandra. Detta underlättade senare 
transkriberingen avsevärt.  

Vi tackade alla pedagoger för deras tid och att de ville dela sina erfarenheter med oss och erbjöd alla 
att ta del av vårt färdiga arbete när vi är klara vilket samtliga tackade ja till.  
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Databearbetning och analysmetod 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva hur vi har bearbetat, hanterat och analyserat data. Vi ska 
redogöra för vilken analysmetod vi använder under analysen.  

Transkribering 

Informanterna kände sig inte bekväma med att bli inspelade och detta respekterade vi och valde därför 
att anteckna med penna och papper. Under intervjuerna uppmärksammade vi olika saker och på detta 
sätt kompletterades våra anteckningar och det vi memorerade tillsammans med varandra. Att göra 
anteckningar under intervjuer innebär att man omvandlar talspråk till skriftspråk. Detta medför att man 
förlorar en viss mängd av data (Kvale 1997, s. 152). Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015, s. 50-51) 
menar att genom stödord, fraser och liknande kan forskaren återställa intervjusamtalets innehåll. Vi 
valde att transkribera alla intervjuer direkt efter mötet för att kunna få ner alla våra minnen på papper 
snabbt. För kvalitativa intervjuer är det viktigt att forskaren gör alla intervjuer själv. Eget minne från 
intervjun, dess atmosfär och intryck av informanterna är en viktig biståndsdel för tolkning och vid 
analysen (Trost 2010, s. 75). 

Vi har anonymiserat allt material och även våra anteckningar vilket är viktig av etiska skäl för att det 
ska vara omöjligt att identifiera våra informanter, precis som Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015, s. 
52) beskriver.  

Interpretativ fenomenologisk analysmetod 

Vi har valt att använda IPA som fenomenologisk kvalitativ analysverktyg som vi beskrivit tidigare för 
att vidare analysera vårt insamlade material. Den består av fyra steg som är följande:  

Fas 1: Forskarens första möte med texten 

Forskaren läser alla transkriberingar av varje intervju noggrant och antecknar alla tankar och 
reflektioner som uppstår. Teman och idéer kan dyka upp som forskaren anser vara relevanta för 
studien. Detta behöver forskaren göra för att få ett helhetsintryck över all insamlad data (Back & 
Berterö 2015, s.154). 

Efter att vi har transkriberat intervjuerna första gången har vi läst igenom allt material flera gånger för 
att få en helhetsbild av alla svar från informanterna. Vi har tillsammans diskuterat och antecknat våra 
tankar och tolkningar kring innehållet. Vårt första intryck av transkriberingen är att pedagogerna 
skilde sig åt i sina uppfattningar om uteslutning. Till exempel spelade barnens ålder för uteslutning en 
stor roll hos några informanter och hos andra var ålder absolut inget problem. 

Fas 2: Identifikation av tema 

I det andra steget läser forskaren texten ännu en gång och delar upp den i teman. Dessa kan namnges 
utifrån sammanhang och innehåll. Forskaren ska fånga upp det väsentliga ifrån alla transkriberade 
intervjuer. I början kommer det att se rörigt ut med många olika teman som inte hör ihop. Detta 
minskas och blir lättare att begripa i kommande steg (Back & Berterö, 2015, s.154). 

Vi läste igenom alla intervjuer flera gånger för att identifiera olika tema och lyfta fram det viktigaste 
av alla intervjuer. Syftet med det här är att få fram det viktiga från de åtta intervjuer som vi 
genomförde, genom att dela in i teman som vi stött på. 
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Identifierade teman: 

Samarbete och kommunikation  Uteslutnings strategier/ roller i leken 

Pedagogens roll   Ensamlek 

Lek med vuxna   Pedagogiska reflektioner 

Det uteslutna barnets upplevelser  Pedagogernas upplevelser 

Medvetenhet hos de barn som utesluter andra Samlingar 

Föräldrarnas roll   Miljö 

Hantering av uteslutning   Anledning till varför barnen utesluter 

Pedagogernas metoder   Kamratsolen 

Fas 3: Kluster av överordnade teman 

I detta steg sorterar forskaren de teman som dyker upp i 3-5 områden, som också kan kallas för 
kluster. Fokus läggs här på de som är lika, skiljs åt eller hör ihop. Överordnade teman görs för varje 
kluster (Back & Berterö, 2015, s.154). 

Vi sorterade våra teman i kluster och delade in allt i tre överordnande teman under vilka vi samlade 
övriga teman utifrån deras likheter. Dessa teman uppstod hela tiden under intervjuerna och 
synliggjordes mer när vi läste vårt insamlade material. Kvale och Brinkman (2009, s. 44) menar att för 
att komma åt informanternas livsvärld bör forskaren använda sig av fördomsfria beskrivningar. Vi 
upplever att vi kunnat komma närmare informanternas upplevelser genom deras utsagor.  

De kluster vi kommit fram till är: 

Kluster 1 - Vuxnas ansvar: Samarbete och kommunikation, pedagogernas metoder och hantering av 
uteslutning, föräldrarnas roll och miljö 

Kluster 2 – Upplevelser: pedagogens uppfattning om barnets upplevelser och pedagogernas 
upplevelser 

Kluster 3 – Uteslutning – strategier till uteslutning, anledning till uteslutning och lek 

Fas 4: Genomförande av översiktstabell  

I det sista steget görs en sammanfattande tabell som består av citat som varje kluster blir belyst av. 
Den sammanfattade tabellen görs endast för att belysa det fenomen som studien handlar om (Back & 
Berterö 2015, s. 154). 

I det sista steget har vi gjort en översiktstabell där citat valts som vi tolkar som mest relevanta och som 
kartlägger de kluster vi har skapat. De citat vi funnit belyser fenomenet uteslutning och besvarar våra 
frågeställningar. I översiktstabellen använder vi oss av citat som består av informanternas olika 
erfarenheter av uteslutning som fenomen, detta anser vi också speglar informanternas livsvärldar. 

Forskningsetiska överväganden  
Under arbetets gång ställdes vi inför flera olika etiska problem. Vi utgick från Vetenskapsrådets 
rapport God forskningssed (2011). Vi diskuterade redan i början om hur vi skulle genomföra vår 
studie. Vi övervägde att observera barnen under leken, samt pedagogernas agerande när uteslutning 
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sker. Detta visade sig vara svårt att genomföra med tanke på höga etiska krav i samband men 
barnobservationer. Vi ställdes inför nya val, där metoden behövde ändras för att vara etiskt rätt, detta 
är vanligt för studenter att stöta på enligt Löfdahl (2014, s. 35). 

För att forskningen ska vara godkänd krävs det informerat samtycke från alla deltagare 
(Vetenskapsrådet 2011, s. 49). Vi skickade ett email till flera förskolor, där vi beskrev syfte och metod 
med vår studie så att pedagogerna vet vad det är de ska delta i. Många förskolor svarade inte men de 
pedagoger som godkände att delta svarade på vårt mail och vi bestämde tillsammans tid och plats för 
möte. Vi framförde så tydligt som möjligt vad vår studie handlar om så att informanterna skulle inte 
känna sig utsatta. När vi träffade våra informanter var vi tydliga med att återigen informera om vårt 
syfte med studien. Vi var även extra tydliga med att påpeka att deras deltagande är helt frivilligt och 
att de kan avbryta närsomhelst och att allt samlat data endast används till vår studie och inget annat 
(Löfdahl 2014, s. 37, 38). De fick läsa igenom samtyckesblanketten och sen skriva under. 

Det ställs även krav på konfidentialitet för att genomföra en studie. Detta innebär att alla deltagare ska 
vara helt anonyma och det ska inte gå att identifiera individer utifrån deras svar (Vetenskapsrådet 
2011, s. 67; Löfdahl 2014, s. 38). Vi anonymiserade alla pedagoger och deras namn. Vi diskuterade 
även hur tystnadsplikten kommer att fungera om alla arbetskollegor känner till deltagandet i intervjun 
och om det var möjligt för arbetskollegorna att känna igen våra informanter utifrån deras svar. Vi 
intervjuade både kvinnliga och manliga pedagoger och valde att kalla alla informanter som pedagog 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vilket är könsneutralt för att inte bryta mot konventionalitet (Trost 2010, s. 66, 127). 
Det är oerhört viktigt att respektera de intervjuades integritet, att intervjua inför andra kollegor var 
något vi avstod ifrån då det kan upplevas som obehagligt av informanten (Löfdahl 2014, s. 37). Vi 
ville även komma åt varje informants egna upplevelser och känslor och valde medvetet att intervjua 
pedagogerna var för sig. Det finns en risk att informanternas svar påverkas av kollegornas och svaren 
vi får blir majoritetssynpunkter där en person som pratar mer säger något som den andra informanten 
håller med om (Trost 2010, s. 67-68). Vi har vid varje möte med alla informanter hänvisat till 
nyttjandekravet som innebär att all data vi får fram och samlar förstörs så fort studien blir godkänd. Vi 
har också talat om att alla som deltar sedan har möjlighet att läsa vår studie när den är klar. Detta 
uppskattades av alla deltagare. 

Utifrån maktförhållanden som funnits mellan oss och informanterna har vi funderat på om det var 
etiskt rätt om vi både två närvarar vid intervjuerna. Vi diskuterade om hur informanterna påverkas av 
våra intervjuer och att det kanske kunde upplevas som obehagligt av pedagogerna som varit ensamma 
under intervjun och att de kunde känna sig underlägsna. Vi kom fram att bådas närvaro behövdes, då 
vi kompletterade varandra under intervjuerna eftersom en av oss skulle anteckna och den andra ställa 
frågor och får kontakt med informanten, så att de känner sig bekväma och att vi faktiskt lyssnar (Trost 
2010, s. 67). Trost (2010, s. 123) menar att informanterna påverkas redan vid första kontakten när man 
presenterar sin studie och tar upp sina frågeställningar. Detta har vi också diskuterat tillsammans 
eftersom flera våra informanter fick frågorna innan intervjuerna. Vi kom fram att pedagogerna kunde 
reflektera över sina svar och även diskutera med sina kolleger och uppfattar detta som positivt 
eftersom pedagogerna kunde tänka mera på konkreta situationer som de varit med om som de kanske 
skulle inte komma på den under intervjun. 

Studiens kvalitet 
I detta avsnitt ska vi redogöra för vårt val av metod, vi kommer att beskriva hur vi genomförde vår 
studie. Sen ska vi reflektera över styrkor, svagheter och svårigheter som uppkommit under vårt arbete. 
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Vi kommer även att problematisera tillförlitlighet, giltighet och även andra kvalitetsaspekter som kan 
kopplas till vår studie.  

När vi bestämde oss för att utforska uteslutning som fenomen i barngruppen, diskuterade vi länge hur 
vi skulle gå tillväga och vilken metod och perspektiv vi sulle välja. Vi var mest nyfikna på 
pedagogernas egna uppfattningar om uteslutning som fenomen eftersom vi under våra VFU 
observerade situationer där uteslutning hanterades väldigt olika. Vi ville även ta reda på hur dessa 
situationer hanteras utifrån pedagogernas utsagor och hur de uppfattas av pedagoger för att öka 
kunskapen kring detta. Därför valde vi en kvalitativ forskningsansats genom att intervjua pedagoger. 
Enligt Eriksson-Zetterquist & Ahrne är kvalitativa intervjuer den mest användbara metoden för att ta 
reda på olika aspekter av samhällsfenomen och belysa dem utifrån olika perspektiv. Med intervju som 
metod kan man bland annat ta en del av informantens erfarenheter, normer, känslor och gester vilket 
inte skulle vara möjligt med andra metoder (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 34).  

Det mest problematiska under hela vårt arbete var att hitta informanter. Som vi redan tidigare beskrivit 
kontaktade vi väldigt många förskolor och fick svag respons. Detta var oväntat för oss och vi 
diskuterade hur vi skulle gå vidare. Vi genomförde två intervjuer och efter dessa uppfattade vi att det 
största hindret som gjorde att så få pedagoger ville ställa upp, var att uteslutning är ett känsligt ämne 
för många pedagoger eller på grund av tidsbrist och stress. Därför valde vi i att vara tydligare och 
tidsbegränsa våra intervjuer. Genom att kontakta flera förskolor lyckades vi till slut intervjua åtta 
pedagoger. Alla hade erfarenhet av att arbeta med barn och befann sig på olika förskolor vilket var det 
som vi ansåg var viktigast för vår studie. Detta anser vi är styrkan i vår studie eftersom vi kunde 
intervjua såväl manliga som kvinnliga pedagoger i olika åldrar med eller utan utbildning, från fyra års 
erfarenhet till femtio, på privata och kommunala förskolor. 

Kvalitet är ett överordnat begrepp för noggrannhet, trovärdighet och tillförlitlighet. I en kvalitativ 
studie betyder det att forskaren visar hur hen samlat sitt empiriska material. Hela processen av att 
samla in forskningsmaterial ska vara noggrant och systematisk. En studies tillförlitlighet beror på hur 
trovärdigt resultatet är och hur forskaren gått tillväga för att analysera sitt insamlade datamaterial 
(Thornberg & Fejes 2015, s. 258-259). Reliabilitet eller tillförlitlighet betyder vid kvalitativa 
intervjuer att forskaren ställer samma frågor till sina informanter, på samma sätt och under likadana 
situationer (Trost 2010, s. 131). Under vår studie ställde vi samma frågor till våra informanter som vi 
ibland ändrade ordningsföljd på, eftersom det under intervjuerna hände att informanterna svarade på 
frågor som vi inte hunnit ställa. Kvale (2009, s. 98, 100) betonar att studiens kvalitet är beroende av 
forskarens färdigheter, kunskaper om ämnet och personliga omdömen. Han menar att hur frågorna 
ställs utav forskaren är av stort värde för vilka svar man får. Detta var vår första intervjustudie som vi 
genomfört och därför upplever vi att våra kunskaper om intervjuande inte är tillräckliga och att detta 
kan ha påverkat resultatet. Allt insamlat material har stor betydelse för studiens resultat. 

Validitet eller giltighet innebär att forskaren formulerar sina intervjufrågor på ett sådant sätt så att det 
blir möjligt att svara på studiens frågeställningar (Trost 2010, s. 133). Syftet med vår studie är att öka 
kunskapen om uteslutning som fenomen och få syn på hur pedagoger uppmärksammar, upplever och 
hur de säger att de hanterar uteslutning i barngruppen på förskolan. En annan aspekt som vi vill få syn 
på är hur pedagogerna upplever att barnen själva påverkas av uteslutning. Frågorna formulerade vi så 
att de blev öppna, korta och konkreta, där informanterna kunde dela med sig av erfarenheter och 
upplevelser. Vi fick svar som är relevanta för våra syften med studien.  

Trovärdighet är det som anses vara mest problematiskt med kvalitativa intervjuer. Forskaren måste 
kunna bevisa att studien är trovärdig. Detta innebär att forskaren är tydlig och öppen under hela 
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processen och att all data som samlas är relevant och aktuell för studien. En annan aspekt som har 
betydelse för trovärdighet är att intervjuaren inte under intervjun påverkar informanten med sina 
kommentarer och personliga åsikter (Trost 2010, s. 133, 134). Vi koncentrerade oss på att anteckna 
och ställde korta och relevanta frågor, därmed påverkade inte vi pedagogernas svar med våra 
personliga åsikter.  

Transparens är också ett viktigt begrepp som har med trovärdighet att göra (Ahrne & Svensson 2015, 
s. 25). Detta innebär att forskaren tydligt redogör för hela sin forskning och även problematiserar och 
resonerar kring sitt val av metod och dess styrkor och svagheter. Vi är tydliga under hela processen 
och beskriver medförande och diskuterar även kritiskt våra resultat. 

Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras studiens resultat för att redogöra för analysen. Vi kommer att presentera 
vilka svar undersökningen gett till våra frågeställningar och kommer att använda oss av Interpretativ 
fenomenologisk analys för att analysera intervjuerna så som vi beskrivit tidigare. IPA är en 
tolkningsfenomenologisk analys (Back & Berterö 2015, s. 148, 153). Våra resultat baseras på våra 
informanters enskilda svar, tankar och upplevelser och att vi sedan tolkat detta material. Vi kommer att 
koppla informanternas svar till fenomenologiska begrepp och kommer att beskriva alla olika faser av 
analysen där vi identifierar teman som uppstår när vi möter våra transkriberingar av materialet. För att 
tydligt visa vad informanterna sagt och vad vår tolkning är kommer vi att presentera informanternas 
svar i en tabell som består av kluster och våra teman. I slutet av varje tabell kommer vi att 
sammanfatta hur vi själva uppfattar och tolkar det material vi samlat in. 

Kluster 1: Vuxnas ansvar 
Här kommer vi att presentera fyra teman: samarbete och kommunikation, pedagogernas metoder och 
hantering av uteslutning, föräldrarnas roll och miljö.  
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Kluster 1: Vuxnas ansvar 

Tema: Samarbete och 

kommunikation 

 

Citat 1: ”Jag föreslog ett 

avdelningsmöte när jag såg att detta 

förekom under en längre tid. 

Samarbete med kollegor är viktigt där 

det tas upp om hur vi ska arbeta med 

de här barnen.” 

 

Citat 2: ”Uteslutning förekommer 

sällan i barngruppen eftersom vi 

jobbar mycket med grupper och 

värdegrund och att skapa en trygg 

miljö för barnen. Vi fokuserar också 

på individen. Leken är viktig för 

barnen. De måste lära sig att leka för 

att motverka att det förekommer. 

Turtagning och respekt lyfter vi 

mycket upp med barnen”. 

 

Informant: 3  

Fråga: 5 

(se frågorna i bilaga) 

 

 

 

 

Informant: 2 

Fråga: 3 

Pedagogens metoder och 

hantering av uteslutning 

Citat 1: ”Om det förekommer att 

samma barn ofta blir uteslutet så 

diskuterar vi i samlingar med barnen i 

form av böcker om känslor, vi gör 

detta utan att peka ut barnet eftersom 

vi inte vill lyfta fram det barnet för det 

kan ge en ännu mer negativ effekt”. 

 

Citat 2: ”Vi går in i leken och försöker 

förklara alla lekregler. Det var ett barn 

som ofta blev aggressiv så fort de inte 

förstod leksignalerna och lekte då 

genom att slå kompisarna. Jag leker 

med barnen tills att leken formar sig 

och flyter på sedan avviker jag”. 

 

Citat 3: ”För att lösa detta pratade vi 

med båda barnens föräldrar” 

 

Citat 4: ” Om ett barn utesluts ur en 

aktivitet av olika anledningar. Man kan 

lösa problemet genom att försöka få 

barnet att bli innesluten. Eller så kan 

man som pedagog hitta en annan 

aktivitet med det barnet så att de 

ändå har något att leka med. Kan jag 

avleda besvikelsen genom att följa 

med barnet genom att säga jag och 

Informant: 1 

Fråga: 5   

 

 

 

 

 

 

Informant: 5 

Fråga: 5 

 

 

 

 

 

 

Informant: 4 

Fråga: 5 

 

Informant: 6 

Fråga: 5 
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du kan göra något annat kanske hitta 

andra lekkamrater. Man måste 

förklara varför man inte kan ta med 

alla barn till exempel och handla. De 

blir uteslutning på ett sätt men jag 

som pedagog kan ju bara ta 2 barn 

eftersom jag bara har två händer. En 

annan gång, turtagning. Pedagoger 

använder uteslutningar för att styra 

verksamheten. Anledningen till detta 

är för att kunna jobba i mindre 

grupper och då kan även vi pedagoger 

uppmärksamma barnen mer. 

Ljudnivån blir lägre och barn får ut 

mer lärdom när det är färre barn. 

Fördelningen ska vara rättvis och 

viktigt att förklara våra tankar om 

varför vi gör som vi gör. 

 

Föräldrarnas roll Citat 1: ”Uteslutning har alltid funnits 

bland både barn och vuxna. Jag tror 

att med en bra pedagogik och bra 

organisation kan man minska att de 

uppstår. Att man med föräldrar och 

vänner kan minska att uteslutning 

sker. Hur gör man hemma och i 

situationer där uteslutning sker? Man 

lär sig att hantera det på ett bättre 

sätt”.  

 

Informant: 6 

Fråga: 11 

 

Miljö Citat 1: ”Rummet begränsar hur 

många som kan vara i samma rum så 

vissa kan inte vara i samma rum 

samtidigt just för miljön begränsar”. 

 

Informant: 7 

Fråga: 4 

 

Sammanfattning av kluster 1: Vuxnas ansvar 

Vi har i detta stycke sammanfattat det överordnade temat om vuxnas ansvar med hjälp av citat från 
informanterna. Inom detta kluster har vi fått syn på de vuxnas ansvar och verktyg vad gäller hantering 
av uteslutning som fenomen och hur viktiga pedagogiska reflektioner är för att uppmärksamma när 
detta sker.  

Samarbete och kommunikation var något som alla pedagoger som intervjuades tog upp som en viktig 
del för att tillsammans med arbetslaget få syn på när uteslutning sker bland barnen. Pedagog 2 lyfte 
upp en gemensam värdegrund som en av de viktigaste aspekterna till en välfungerande barngrupp. Vi 
tolkar det som att samarbete och kommunikation är något som hjälper pedagogerna att 
uppmärksamma och även hitta lösningar när uteslutning sker i barngruppen. 
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Utifrån intervjuerna framgår det att det finns olika sätt för pedagogerna att förhålla sig till hantering av 
uteslutning. Pedagog 1 beskriver vikten av att prata om det i barngruppen genom att ta fram böcker 
som visar på fenomenet uteslutning. Pedagog 5 beskriver även att hen går in i leken om det behövs för 
att hjälpa barnen med att förstå leksignaler och att leka med andra barn. Vi tolkar detta som att 
pedagogerna anser att de har en viktig roll och att de är medvetna om att barnen behöver vuxnas hjälp 
när uteslutning sker. Pedagog 4 nämner att en bra kommunikation med föräldrarna har en stor 
betydelse för att lösa problem som uppstår i förskolan. Vi tolkar detta som att pedagogerna är 
medvetna om att föräldrarna har en viktig roll för barnens beteende. Pedagog 6 hade många olika 
exempel på hur hantering av uteslutningar i barngruppen kunde ske. Hen nämnde att man kan försöka 
att få barnet att bli inneslutet, hitta på andra aktiviteter med barnet eller hitta andra lekkamrater. 
Pedagogen upplever att det är viktigt att förklara för barnen varför de inte alltid kan vara med i andras 
lekar. Pedagog 6 menar ytterligare att personalen använder uteslutning för att styra upp verksamheten, 
och att förklaring till barnen med varför detta görs är viktig för dem. Vi tolkar detta som att det är av 
betydelse för barnen att få en förklaring till varför de inte alltid kan vara med, för att få en bättre 
förståelse eftersom det påverkar deras upplevelse och känslor av situationen. 

I temat föräldrarnas roll uttrycker pedagog 6 vikten av föräldrarnas uppfostran för minskning av 
uteslutning. Vi tolkar detta som om pedagogen uppfattar att barnens inlärda beteende, normer och 
regler hemifrån speglar sig i deras beteende på förskolan och därmed även vid uteslutning.  

I temat miljö säger pedagog 7 att ”miljön begränsar”, detta tolkar vi som att pedagogen menar att små 
rum begränsar hur många barn som kan befinna sig där samtidigt och därmed skapa uteslutning.  

Kluster 2: Upplevelser 
Detta kluster lyfter upp skillnaden mellan pedagogens egna upplevelser av uteslutning och hur de tror 
att barnen upplever fenomenet uteslutning.  

 

Kluster 2: Upplevelser 

Tema: Pedagogens uppfattning 

av barnens upplevelser 

Citat 1: ”Jag tror att vissa barn får 

skuldkänslor när de vet att de gjort 

någonting dumt” 

 

 

Citat 2: ”De känner sig självklart 

kränkta”. 

 

Citat 3: ”Om hon inte känner sig att 

hon är med, alltså utanför så säger 

hon att hon får ont i magen och vill 

åka hem”. 

 

Citat 4: ”Barnet som blir uteslutet 

kommer bli ledsen, arg och besviken 

på nått sätt, de kommer få någon 

typ av känslor” 

 

Informant: 4 

Fråga: 10 

 

 

 

Informant: 5 

Fråga: 9 

 

Informant: 4 

Fråga: 9 

 

 

 

Informant: 6 

Fråga: 9 
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Pedagogernas upplevelser Citat 1: ”Det är jobbigt för att det är 

mycket konfliktlösning på 

avdelningen. Känns ibland hopplöst 

när det är samma barn som hamnar 

i konflikt då måste man verkligen 

inte tappa hoppet och hitta på olika 

lösningar” 

 

Citat 2: ”Det känns in i hjärtat hur 

små de än är”. 

 

Citat 3: ” Det är ett dilemma och 

man måste respektera att barn vill 

vara ifred”.  

 

Citat 4: ”Man blir kluven i den 

frågan hur kan man etiskt göra rätt? 

Det är klart man ska höja barnen 

men ibland måste man avvisa om de 

vill vara i en lek”.   

 

Informant: 8 

Fråga: 8 

 

 

 

 

 

 

Informant: 7 

Fråga: 8 

 

Informant: 5 

Fråga: 8 

 

 

Informant: 4 

Fråga: 8 

Sammanfattning av kluster 2: Upplevelser 

Pedagogernas uppfattning av barnens upplevelser skiljer sig inte mycket från varandra. Pedagogerna 
tycker att barnet som blir utesluten blir ledsen och inte mår bra. Pedagog 4 nämnde att ett barn sade att 
hon hade ont i magen och ville åka hem. Pedagog 5 nämner också att hen tror att barnen kan känna sig 
kränkta. Pedagog 4 tar även upp hur det barnet som utesluter ett annat barn kan känna sig, alltså att de 
kan få skuldkänslor och vilja gottgöra det på något sätt. Några pedagoger har även nämnt sina egna 
erfarenheter sen barndomen. Utifrån alla citat i kluster två kan vi tolka det som att inga barn varken det 
uteslutna eller det barnet som utesluter mår bra av sina handlingar och situationerna som uppstår.  

Hur pedagogerna själva upplever fenomenet uteslutning är också något som vi funnit liknande svar 
om. Majoriteten upplever det som ett dilemma, att det kan kännas hopplöst och att man blir kluven.  
Pedagog 7 uttryckte även att ”det känns i hjärtat hur små de än är”. Utifrån pedagogernas uttalanden 
om uteslutning som fenomen tolkar vi att pedagogerna inte har några givna svar om hur de ska hantera 
och arbeta med uteslutning för att minska utanförskap i barngruppen.  

Kluster 3: Uteslutning 
Här presenterar vi tre teman som består av; uteslutningsstrategier, anledningar till uteslutning och lek. 
I detta tema vill vi belysa vilka strategier som finns till uteslutning och varför barn utesluter varandra i 
leken. 
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Kluster 3: Uteslutning 

Tema: Uteslutningsstrategier Citat 1: ” När barnen leker och 

något barn ofta får rollen som död, 

sten eller hund försöker vi lyfta 

fram rollerna som är mindre 

genom att vara med i leken och 

också spela hund, rollen blir då 

mer central och får även en bättre 

funktion i leken” 

 

Citat 2: ”Ett barn berättade att hen 

inte får vara med. Då sa jag har du 

pratat med dem, och fick svaret ja 

men jag får ändå inte, då kom jag 

och då sa dem jo hon får vara 

med” 

 

Citat 3: ” I barngruppen där 3-5 

åringarna leker så kan de små ofta 

få spela oväsentliga roller just för 

att de är mindre”.  

 

Citat 4: ”Man vill helst bjuda in alla 

barnen till lek men samtidigt vill 

man respektera den. Den redan 

pågående leken bryts och då har 

ingen lyckats. Både barnet som 

utesluts och de som leker i leken 

som bryts mår då dåligt”. 

 

Citat 5: ” Det förekom under en 

längre tid utfrysning av ett barn” 

 

Informant: 1 

Fråga: 4 

 

 

 

 

 

 

 

Informant: 8 

Fråga: 4 

 

 

 

 

 

Informant: 2 

Fråga: Extra fråga 

 

 

 

Informant: 6 

Fråga: 5 

 

 

 

 

 

 

Informant: 4 

Fråga: 5 

Anledningar till uteslutning Citat 1: ”Anledningen till att barn 

utesluter varandra är oftast att de 

barn som blir uteslutet inte förstår 

lekreglerna eller leksignaler har 

språksvårigheter och 

lekkompetensen är låg”  

 

Citat 2: ”Barn som utesluter gör 

det oftast för att de vill ha makt 

och uppmärksamhet, vissa barn 

har ett stort behov av det och det 

märks genom att när de inte får 

som de vill så kastar de sig på 

golvet”.   

Informant: 5 

Fråga: 12 

 

 

 

 

 

Informant: 3 

Fråga: 12 
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Citat 3: ” Är ett barn väldigt 

utåtagerande så känner de andra 

barnen på sig att leken kommer 

att förstöras” 

 

Informant: 7 

Fråga: 12 

Lek Citat 1: ” Ett exempel som jag har 

är på ett barn som alltid leker själv 

inte leka med andra. Jag försökte i 

ungefär ett år med att få det här 

barnet att vara med i leken och 

vara delaktig med sina kamrater, 

men till slut sa barnet till mig att 

du inte behöver kämpa för att jag 

vill vara själv jag mår bra utav 

det”. 

 

Citat 2: ”Det var 2 flickor som 

lekte tätt med varandra och en 

tredje som alltid ville vara med 

men inte fick för att de hade olika 

intressen” 

 

Citat 3:” Ibland är en lek redan 

pågående då är det svårt att bara 

hoppa in och vara med. Det vi gör 

ibland är att starta en ny lek med 

de som inte fått vara med och då 

kan de plötsligt vända så att de 

som inte tillät ena barnet vara med 

i deras lek kommer och vill vara 

med i den nya leken för den verkar 

vara mer spännande”. 

 

Citat 4: ” Med yngre barnen måste 

man avleda mer än de äldre det är 

olika arbetssätt man använder sig 

utav eftersom det är mer fysisk lek 

där”.  

Informant: 1 

Fråga: 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informant: 2 

Fråga: 5 

 

 

 

 

Informant: 4 

Fråga: 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informant: 7  

Fråga: 12 

 

Sammanfattning av kluster 3: Uteslutning 

Uteslutningsstrategier som nästan alla pedagoger tog upp i intervjuerna och upplevde som en vanlig 
uteslutningsmetod är när vissa barn får en oväsentlig roll som till exempel ”död”. Några pedagoger 
som fått syn på detta tar sig in i leken och lyfter upp rollen så att den blir mer central. Andra strategier 
som pedagogerna nämner är utfrysning, ignorering och verbala uteslutning där barnen nekar andra 
barn tillträde till leken.  

Pedagogerna som vi intervjuade hade lite olika uppfattningar om vilka anledningar barn har till 
uteslutning. Pedagog 5 nämnde att barnen som blir uteslutna kanske inte förstår lekreglerna, har 
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språksvårigheter eller låg ”lekkompetens”. Pedagog 7 svarade att när ett barn är utåtagerande så vet 
inte de andra barnen hur de ska leka med detta barn utan att leken förstörs. Denna situation tolkar vi 
som en komplicerad situation som kan vara svår för barnen att hantera utan vuxnas närvaro. Pedagog 3 
nämnde att vissa barn utesluter för att de vill ha makt och uppmärksamhet, får de inte det så agerar de 
genom att kasta sig på golvet. De barn som utesluter för att höja sin egen status tolkar vi som att de 
handlar mer medvetet. Pedagog 2 beskrev att barn ibland har svårt att släppa in andra barn i leken om 
deras intressen skiljer sig åt. 

I leken uppstår ofta uteslutning och informanterna hade olika upplevelser av uteslutning i leken. 
Pedagog 1 berättade om att hen hade egna förutfattade meningar om ett barn som enligt hen var 
utanför. Efter en period med olika försök för att få det barnet med i leken kom barnet själv till 
pedagogen och förklarade att hen lekte själv av egen vilja och tyckte om att leka ensam. Pedagog 6 
nämnde att det är svårt att avbryta en pågående lek och att leken ska respekteras, då kan pedagogen 
tillsammans med barnet starta en ny lek så att barnet som vill vara med inte känner sig uteslutet. 
Pedagog 7 ansåg även att yngre barn behöver hjälp att avledas och att det behövs andra sätt att arbeta 
med dessa barn för att de är mer fysiska och behöver mer fysisk lek. Dessa pedagoger hade olika svar 
om vilka upplevelser de har av fenomenet uteslutning i barnens lek och beroende på hur deras egen 
livsvärld ser ut. Vi tolkar detta som att barnen är olika och upplever situationer som uppstår på olika 
sätt därför kan inte pedagogerna generalisera varken barn eller situationer där uteslutning sker.  

Sammanfattande analys 
I följande stycke tolkar vi intervjumaterialet och är väl medvetna om vår egen förförståelse av 
uteslutning som fenomen. Under analysen och tolkningen av det insamlade materialet använder 
forskaren teoretiska verktyg som underlag (Trost, 2010, s. 147). Vi använder oss av fenomenologiska 
begrepp som fenomen och livsvärld för att få mer kunskap om de intervjuade pedagogernas 
upplevelser av fenomenet uteslutning.  

Pedagogernas livsvärld och deras uppfattning av barnens livsvärld 

Sammanfattningsvis kan materialet förstås som att förskollärarens livsvärldar är unika men att 
eftersom de vistas dagligen under en längre period av sitt liv i samma miljö/värld så har alla som 
arbetar där liknande upplevelser. Vi tolkar utifrån pedagogernas beskrivningar att de upplever 
fenomenet uteslutning som ett negativt begrepp som förknippas med negativa känslor och upplevelser. 
Majoriteten av alla pedagoger upplevde också situationer där uteslutning sker som problematiska och 
svåra att hantera. Pedagogerna uttryckte att uteslutning är något som sker dagligen bland barnen i 
förskoleverksamheten. Stensmo menar att livsvärlden består av människans samlade erfarenhet och 
upplevelser, den är även konkret och oreflekterad. Individer som befinner sig i samma typ av miljö 
kan ha likartade upplevelser men de är ändå alltid unika (Stensmo s. 2007, s. 129). Alla pedagoger 
som vi intervjuade hade olika ålder, kön, erfarenhet och utbildning, därför skiljer sig deras livsvärldar 
åt och dessa påverkar även pedagogernas upplevelse av barnens livsvärld. Både barnen och 
pedagogerna befinner sig i samma miljö på förskolan, därför påverkas deras livsvärldar av varandra. 
Detta kan tolkas som att både barn och vuxna i förskolan kan ha likartade upplevelser om det som sker 
i verksamheten men eftersom livsvärlden är unik så är varje individs upplevelser också alltid det. 
Pedagogerna har delat med sig av sina erfarenheter och livsvärldar och därför har vi fått möjlighet att 
göra egna tolkningar utifrån vår egen livsvärld och förstå deras konkreta beskrivningar om uteslutning 
som fenomen. Vår tolkning påvisar att pedagogerna hade liknande syn och att samtliga ansåg att 
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fenomenet uteslutning var något som inte borde förekomma. Men pedagogernas syn skiljde sig dock åt 
vad gäller hur de ska hantera situationer där uteslutning sker. De var eniga om att det inte finns ett 
specifikt sätt som kan lösa alla uteslutningssituationer. Alla barn och alla pedagoger är olika, vilket 
också innebär att alla uteslutningssituationer behöver hanteras på olika sätt. 

Pedagogernas egna upplevelser av fenomenet 

Kvale menar att med en kvalitativ forskningsanalys vill intervjuaren erhålla fördomsfria beskrivningar 
om informanternas livsvärld och deras upplevelse av den levda världen (Kvale 2009, s. 44-45). Genom 
pedagogernas konkreta svar om uteslutning som fenomen tolkar vi att vi har kommit närmare deras 
upplevelser och erfarenheter. Men vår livsvärld kan också ha påverkat hur vi tolkat att pedagogerna 
upplever uteslutning som fenomen. Utifrån vår egen tolkning upplevde många av pedagogerna att 
uteslutning som fenomen var ett etiskt dilemma, de kände hopplöshet eller var kluvna i frågan. Vi 
tolkar att detta kan bero på deras egna olika tolkningar av läroplanen och förskollärarens uppdrag. 
Pedagogernas livsvärld kan därmed också påverka deras tolkning av läroplanen. Pedagoger ska 
respektera barnen och deras lek men samtidigt måste de se till att alla individer känner sig trygga, 
delaktiga, och får reellt inflytande (Skolverket 2010, s. 8, 12). Därför tolkar vi pedagogernas 
problematiska och osäkra svar som att det inte finns ett rakt svar till hur hantering av uteslutning ska 
ske. Exempel på detta är att vissa pedagoger under intervjuerna reflekterar över barnens fria vilja och 
nämner att ”barnen har rätt att äga sin lek” medan andra tycker att det är okej att lägga sig i och 
försöka styra leken så att alla kan vara med. Vår tolkning av att pedagogernas utsagor skiljer sig åt vad 
gäller hantering av situationer där uteslutning sker beror på att deras livsvärldar är unika. Vissa 
pedagogers svar tolkar vi som att de själva har erfarenheter av att bli uteslutna eller har varit nära 
någon som blivit utesluten under barndomen. Att själv erfara eller ta del av någon annans livsvärld kan 
enligt vår tolkning vara orsaken till hur pedagogerna vi intervjuat upplever uteslutning som fenomen.  

Anledningar till uteslutning som fenomen utifrån pedagogernas 
upplevelser 

Med vårt transkriberade material är vår tolkning att alla pedagoger är uppmärksamma när uteslutning 
sker i barngruppen. De flesta informanter uttryckte vikten av att direkt ingripa för att hjälpa det 
uteslutna barnet att också bli delaktigt. Detta kunde ske antingen genom en ny lek med nya kamrater 
eller pedagoger, men en av pedagogerna försöker även hjälpa barnet in i den pågående leken. En 
pedagog uttryckte att barnen i deras grupp sällan utesluter varandra för att det finns en gemensam 
värdegrund i arbetslaget och ett bra samarbete med vuxna vilket är viktigt för att lära att barnen leka. 
Detta anser pedagogerna är väsentligt för att motverka att uteslutning sker. Vi tolkar detta som att 
pedagogerna upplever kommunikation mellan varandra som central. Att barnen ska kunna förstå 
leksignaler upplevde flera pedagogerna under intervjuerna som en nödvändig förutsättning för ett bra 
samspel mellan barnen under leken. De barn som utesluts är enligt de intervjuade pedagogernas 
uppfattning ofta de barn som inte förstår leksignalerna. En pedagog tyckte att barn ofta utesluter 
stökiga barn medvetet från sin lek eftersom de inte förstår lekreglerna och de andra är rädda att leken 
förstörs. Detta betyder enligt oss att barnen utgår från sina tidigare upplevelser och sin livsvärld, när 
de medvetet väljer att inte leka med vissa barn. Vi tolkar det som att pedagogerna är medvetna om 
leksignalernas betydelse och försöker att hjälpa barnen med att förstå leksignaler så de kan komma in i 
leken. Utifrån pedagogernas uppfattning kan språksvårigheter hos barnet vara en anledning till att 
barnen utesluts ur leken. 
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Efter att vi genomfört analysen har vi kritiskt granskat vår undersökning av den och funnit likheter, 
gemensamma kännetecken och olikheter vad gäller informanternas upplevelser av fenomenet 
uteslutning. I vissa frågor har pedagogerna gett liknande svar vilket vi först tolkade som att de har 
liknande uppfattning av uteslutning men det kan i själva verket vara helt tvärtom eftersom vi inte har 
haft utrymme att göra alternativa tolkningar av alla citat som vi använt i våra kluster. Eftersom vi 
använder oss av ett fenomenologiskt perspektiv behöver vi vara medvetna om att vår livsvärld också 
påverkar hur vi tolkat det insamlade materialet och därför skulle vi kanske behövt ha ännu mer distans 
till vår egen förförståelse av fenomenet. Vi beaktade även informanternas tänkbara förförståelse och 
om man antar att pedagog 1 som försökt att få med ett barn i leken kan bero på pedagogens egna 
erfarenheter så kan det förklaras med att hen inte reflekterade över att ensamheten var självvald. Då vi 
använder oss av en teoretisk utgångspunkt tolkar vi materialet utifrån det fenomenologiska 
perspektivet vilket gör det svårt för oss att se andra aspekter av uteslutning. Det som även kan ha 
påverkat våra tolkningar är att vi behövt dra snabba slutsatser när vi diskuterat och reflekterat kring det 
centrala i pedagogernas uttalanden. Vi upplever att vi inte kunnat vara tillräckligt öppna för att se olika 
nyanser av det som pedagogerna delgett oss, detta beror enligt oss på tidsbrist och att vi kände press på 
oss att hinna med alla frågor.  

Diskussion 
Vi tänker i detta kapitel diskutera valet av syfte, metod och resultat av analys. Vi kommer även ta upp 
vad dessa resultat innebär för oss och hur de kan kopplas ihop med tidigare forskning. 

Syftet med vår studie är att öka kunskapen om uteslutning som fenomen och få syn på hur pedagoger 
uppmärksammar, upplever och hur de säger att de hanterar uteslutning i barngruppen på förskolan. En 
annan aspekt som vi vill få syn på är hur pedagogerna upplever att barnen själva påverkas av 
uteslutning. För att utvidga kunskapen om fenomenet uteslutning genomförde vi kvalitativa intervjuer 
av pedagogerna för att skapa en närmare uppfattning av deras upplevelse och livsvärld. Våra 
frågeställningar som vi använt som underlag i hela studien fokuseras på pedagogernas upplevelser om 
uteslutning, deras uppfattning om barnens upplevelser av uteslutning och hur de reflekterar kring 
fenomenet. Vi reflekterar över pedagogens upplevelser om uteslutning som fenomen i förskolan och 
söker likheter och olikheter i deras uttalanden. Alla pedagoger som intervjuades har olika livsvärldar 
och upplevelser om uteslutning i förskolan.  

Vår tolkning av pedagogernas upplevelser av 
uteslutning som fenomen 
Utifrån vår analys kunde vi finna likheter och skillnader med tidigare forskning utifrån informanternas 
svar. Vi kommer nu att jämföra resultatet av vårt analysmaterial med den tidigare forskningen.  

Coplan, et al. visar i resultatet av deras studie att pedagogens tankesätt, attityd och emotionella 
handlingssätt emot barnen påverkar barnens emotionella och sociala liv. Författarna har kommit fram 
till att de barn som är aggressiva är de barn som mest blir uteslutna ur gruppen och att dessa barn 
upplevs som jobbiga och stökiga av pedagogerna eftersom de stör gruppen (Coplan et al. 2015, s. 
124). Denna syn på stökiga barn bekräftades även i vår analys, där en pedagog uttryckte att 
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utåtagerande barn ses som stökiga. De kan upplevas som problematiska även av andra barn som då 
väljer att inte släppa in dessa barn i leken. Vår tolkning av pedagogernas upplevelse är att dessa 
situationer var vanliga i barngrupper eftersom flera informanter nämnde detta som ett problem som 
behöver lyftas upp i förskoleverksamheten. Vi tolkar det som att denna situation är svår att lösa 
eftersom pedagogerna inte är eniga om hur man hanterar situationer med ”stökiga barn”. 

De barn som uppmärksammas mindre av pedagogerna är de barn som är osociala enligt Coplan et al. I 
studien förklaras detta med att dessa barn inte stör lika mycket som aggressiva barn och därför var 
pedagogerna inte lika uppmärksamma på dessa barn (Coplan et al. 2015, s. 118). När vi jämför detta 
med vårt resultat finner vi skillnader då flera pedagoger nämnde att de uppmärksammade barn som 
enligt deras uppfattning var ensamma. En pedagog berättade om ett barn som alltid lekte ensamt. 
Under en längre period försökte pedagogen få barnet att bli delaktigt i det sociala samspelet. 
Pedagogen upplevde att barnet kände sig ensamt och utanför men det visade sig inte stämma med 
barnets egna upplevelser och känslor. Barnet uttryckte att hen av fri vilja velat vara ensam. Detta lyfte 
pedagogen under intervjun upp som en mycket lärorik tankeställare. Ensamlek, som pedagogen i 
intervjun uppfattade som att barnet var uteslutet, problematiseras i tidigare forskning av Luckey och 
Fabes. De menar att ensamlek inte alltid behöver ses som negativt, om barnen medvetet väljer att leka 
själva. Alltså ska barn som är ensamma inte ses som att de har sociala svårigheter, deras fria val att 
leka själva ska alltid vara en möjlighet (Luckey & Fabes 2005, s. 71-72).  

Jonsdottir anser att pedagogens roll har en avgörande betydelse för utformning av förskolans miljö 
(Jonsdottir 2007, s 163-164). Med miljö menas inte bara det fysiska utrymmet utan också att 
pedagogernas attityder gentemot barnen och varandra spelar en stor roll. Vi uppmärksammade att 
några pedagoger upplevde att miljön och även att pedagogerna själva var en faktor som kunde leda till 
uteslutning. Pedagogen sade att miljön begränsar barnen för att för många barn inte kan vistas i samma 
rum samtidigt. Pedagogerna upplever att de måste avbryta barnen ibland av olika anledningar som till 
exempel brist på utrymme eller hög ljudnivå. Detta sätt att tänka på uteslutning var nytt för oss 
eftersom vi aldrig tidigare tänkt på uteslutning ur detta perspektiv och att pedagoger själva kan ge 
upphov till att barnen kan uppleva uteslutning. Det är barnen själva som avgör hur de upplever 
situationer där de blir uteslutna (Jonsdottir 2007, s. 163-164). Vi tolkar detta som att pedagogerna 
upplevde dessa situationer som problematiska eftersom de var medvetna om att barnen inte upplevde 
dessa situationer som rättvisa och att de kunde känna sig utvisade och därmed uteslutna. Fysisk miljö 
kan därför ha en stor betydelse för uteslutning som fenomen. Att miljöns utformning spelar stor roll 
för att barnen ska kunna mötas, samspela och interagera med varandra lyfte Jonsdottir fram i sin 
studie. Att skapa miljöer på förskolan där barnen inte behöver uppleva konkurrens om social 
tillhörighet är pedagogens ansvar enligt Jonsdottir (2007, s. 157, 163-164). I detta fall tolkar vi det 
som att pedagogerna bör utforma miljön på ett för barnen tryggt och meningsfullt sätt för att minska 
att uteslutning sker. Barnens kamp handlar om att tillhöra genom att få vara i de rum de begär och 
delta i lekar de vill. 

Pedagogernas tolkningar och reflektioner kring 
barnens upplevelser 
Alla pedagoger som blev intervjuade upplevde enligt vår tolkning att barnen som både utesluter och 
som blir uteslutna inte mår bra. Barnet som utesluter andra barn kan börja reflektera över sina 
handlingar och få skuldkänslor. En pedagog nämnde att hon trodde att några barn kan få skuldkänslor 
när de utesluter andra barn då hen sade att ”barn kan få skuldkänslor när de vet att de gjort något 



30 
 

dumt”. Tellgren reflekterar också i sin studie kring barnens upplevelser och känslor och menar att 
barnen får skuldkänslor när de blir medvetna om sitt beteende. Tellgren lyfter upp pedagogernas roll i 
sin studie och anser att de vuxna behöver vara närvarande när det sociala samspelet inte fungerar 
eftersom barnen inte kan hantera sina känslor och behöver vuxnas hjälp. Barnen kan ha svårt att 
hantera dessa situationer själva när de vill gottgöra det barn som uteslutits ur leken (Tellgren 2004, s. 
121, 122). Vi tolkar det som att det är svårt för barn att sätta sig in i vad andra barn känner och 
upplever. Barnets perspektiv behöver sättas i fokus för att närma sig vad de tänker. 

Luckey och Fabes lyfter fram barnens individualitet och barnens upplevelser av att vara uteslutna är 
beroende på om barnen vill vara ensamma och tar egna medvetna beslut om att utesluta sig själva från 
gruppen (Luckey och Fabes 2005, s. 71). Stensmo menar att barns upplevelser av att bli uteslutna 
skiljer sig åt beroende på deras erfarenheter och hur deras egna livsvärldar ser ut, eftersom varje 
individ är unik (Stensmo 2007, s. 129). Här kan vi återigen relatera till tidigare nämnda exempel från 
informant 1 som upplevde att ett ensamt lekande barn behövde hennes hjälp för att komma in i leken. 
Pedagogens upplevelser kanske grundades på hennes tidigare erfarenhet men kan även bekräftas i 
Jonsdottirs studie där det i resultatet framgår att många av de barnen som är ensamma inte vill vara det 
(Jonsdottir, 2007, s. 150). Utifrån pedagogernas utsagor anser vi att det å ena sidan är svårt för 
pedagoger att ta sig in i barnens lek och styra speciellt om vissa barn leker bra tillsammans. I leken 
utvecklar barnen sitt språk och sin fantasi och behöver den fria leken för att kunna utveckla detta. Om 
alla barn ska få vara med i varje lek kan vissa av barnen säkert uppleva att deras pågående lek förlorar 
sitt syfte och istället väljer att avbryta den. Men å andra sidan vill inte pedagogerna att barnen ska 
känna sig ensamma eller otrygga speciellt om det ofta händer att de inte blir inkluderade. Öhman anser 
att uteslutning som ofta upprepas kan leda till att det barn som hela tiden blir uteslutet känner sig 
kränkt och då krävs åtgärder från föräldrar och pedagoger för att motverka att barnet formar ett 
negativt socialt mönster (Öhman 2009, s. 8-9). Alla barn vill tillhöra och känna sig trygga i förskolan. 
Hur de påverkas av att inte få vara med beror på vilka kamratrelationer de har, vilken situation de 
befinner sig i och egna förväntningar de har (Jonsdottir 2007, s. 163-164). En pedagog lyfte upp ett 
liknande exempel där två flickor som hade en bra relation inte släppte in ett tredje barn i sin lek. De 
ansåg att de hade olika intressen. Detta upplevde pedagogen som ett problem eftersom de två flickorna 
inte släppte in någon annan i deras lek, alltså uteslöts alla de andra barnen. Vi tolkar detta som ett 
dilemma då alla barn vill tillhöra och ha en kamrat och det har barnen rätt till. Men vad ska man 
prioritera barnens rättigheter till sin egen lek eller att alla barn får vara med? En annan pedagog 
nämnde ”att barnen har rätt att äga sin lek” Harrist och Bradley (2003, s. 186) lyfte i sin studie upp att 
de införde just regeln ”you can´t say you can´t play” och resultatet visade att detta var positivt för 
barnens kamratrelationer. Vi tänker att om denna regel infördes med dessa barn som inte släpper in 
någon annan, vad hade hänt då? Hade deras lek förstörts? Eller hade de lärt sig att utveckla nya 
kamratrelationer med andra barn? Några pedagoger uttryckte att de vill respektera barnens pågående 
lek när de säger att ”du får inte vara med” men att de blir kluvna i frågan eftersom ett annat barn mår 
dåligt och känner sig utanför. Pedagogerna nämnde vikten av att vara närvarande just för att kunna 
hjälpa alla barn och även här kan vi relatera till tidigare forskning där Tellgren menar att barn ibland 
behöver de vuxnas hjälp när de sociala reglerna inte fungerar (Tellgren 2004, s. 121-122). 
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Pedagogernas hantering av uteslutning som 
fenomen och barnens kamratrelationer 
Utifrån intervjuerna och tidigare forskning tolkar vi att uteslutning i förskolan är ett svårt fenomen att 
hantera. I läroplanen för förskolan (Skolverket 2010, s. 4, 12) lyfts individens frihet och integritet upp 
samt barnens möjlighet att påverka sin vardag genom att de ska få ta del av beslut som fattas och få 
inflytande i förskolan. Vi tolkar utifrån denna aspekt att pedagogerna reflekterar över situationer som 
uppstår där barnen inte får vara med i leken och utgår ifrån läroplanen i sitt arbetssätt. För att kunna 
synliggöra uteslutning som fenomen måste pedagogerna bli medvetna om vad uteslutning är, vad det 
innebär och hur de ska hantera situationer där uteslutning sker. Barnen har utvecklat många olika 
strategier för att kunna utesluta andra barn från leken. Några är väl synliga men några kan våra dolda 
och gömma sig i lekens kontext.  

Fangers, et al. studie som vi nämnt i tidigare forskning kom fram till att uteslutning är ett vanligt 
förekommande fenomen bland barn. De kunde identifiera flera olika uteslutningsstrategier. De fann 
direkt uteslutning som till exempel kan vara att barnen direkt säger ”nej” vid frågan om hen får vara 
med i leken. Indirekt uteslutning kan vara svårare att upptäcka och de går ut på att inte ge en chans till 
andra barn att ansluta sig till leken. Ett exempel på detta kan vara ignorering. Barnen i denna studie 
kunde även planera att utesluta vissa barn redan innan leken påbörjats (Fanger, et al. 2012, s. 246). 
Nästan alla informanter nämnde att barn i leken kan bli uteslutna genom att få en roll som inte har 
någon mening som till exempel få spela ”död”. Denna strategi beskrivs i tidigare forskning (Tellgren 
2004, s. 114, 115, 123-125, 133; Löfdahl 2014, s. 14, 16-17). Tellgren (2004 s. 108, 111-112) beskrev 
detta som en kamouflerad uteslutning, där barnet kan vara med i leken men de får ingen möjlighet att 
samspela på grund av sin oväsentliga roll. Löfdahl håller med om detta och menar att barnen 
egentligen försöker att omskapa förskolans regler och normer och kallar detta för sekundär anpassning 
(Löfdahl 2014, s. 14, 16-17). Det finns olika metoder som pedagogerna nämnt vad gäller hantering av 
dessa situationer. En informant nämnde att när barnen använder oväsentliga roller så tar pedagogen sig 
in i leken och lyfter upp rollen så att den blir mer central och får en mening, och därmed lockar fler 
barn att spela ”döda” tillsammans. Vi har också diskuterat detta och kommit fram till att det är svårt att 
veta om just oväsentliga roller kan tolkas som uteslutning eftersom vi inte kan veta om barnen känner 
sig uteslutna eller trivs i sina roller. För att det ska kunna uppfattas som uteslutning är det barnens 
upplevelse som avgör och det är omöjligt att veta utan att fråga barnen. Det kan vara svårt för 
pedagogerna att veta varför barn utvecklade uteslutningsmetoder. Några pedagoger nämnde att de tror 
att barn kan få dåligt samvete när de utesluter sina kompisar. Därför kan detta tolkas som sekundär 
anpassning där barnen får vara med men inte får en viktig roll kan vara en ett val barnen gör för att de 
ska slippa känna skuldkänslor. 

Kamratrelationer 
I den tidigare forskningen fanns det mycket kopplingar mellan uteslutning och kamratrelationer.  Vi 
tolkar det som att det finns en korrelation mellan kamratrelationer och uteslutning, alltså ju fler vänner 
barn har desto mindre sannolikhet finns det att bli utesluten ur leken. Skånfors beskriver inne- och 
uteslutning som en del av leken som inte går att separera. Barnen vill ofta ha kontroll och ordning i 
leken och därför har de utvecklat olika strategier för att kunna utesluta barn som förstör denna ordning, 
vilket innebär att vissa barn innesluts och vissa utesluts ur leken (Skånfors 2013, s. 11). Detta kan 
tolkas som att barnen egentligen bara vill ha ordning och reda under leken. Corsaro beskriver att 
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samspelet också är väsentligt för barnens kamratrelationer. Barn skapar och upprätthåller hela tiden 
sina kamratrelationer och därför är samspel under leken viktigt för dem. De barn som upplever 
samspel som svårt under leken får ofta inte vara med och drar sig därför oftast undan (Corsaro 1979, s. 
335). Vi tolkar det som att vänskap och lek inte kan skiljas åt eftersom barn oftast leker med sina 
kompisar. 

Har man ingen kompis så har man svårt att komma in i en lek och som vi nämnt tidigare är det under 
leken som barnen lär sig att samspela och skapa kamratrelationer. Detta kan vara en problematisk 
situation för barn att hantera utan vuxnas hjälp. Hur kan barnen utveckla sitt samspel om de inte 
interagerar med andra barn? Harrist & Bradley försökte med sin studie påvisa att om alla barnen får 
vara med i leken så blir inget barn utanför, barnen ingick i och skapade flera kamratrelationer (Harrist 
& Bradley 2003, s. 186). Detta var ett positivt exempel på hur vuxna kan hantera uteslutning i 
förskolan. Corsaro lyfter också upp vikten av de vuxnas roll och att de måste försöka sätta sig in i 
barnens livsvärldar för att få förståelse för barnens upplevelser (Corsaro 1988a, s. 24). Några 
informanter upplevde att de kan hjälpa barnen att ta sig in i en lek men att det blir ett dilemma att 
avbryta en lek för att tvinga barnen att släppa in ett annat barn i deras pågående lek. Om de barnen 
som redan leker inte vill släppa in någon så respekterar pedagogerna barnens beslut och skapar istället 
en ny lek med de uteslutna barnen. I vissa fall har detta lockat till sig nya barn som också vill vara med 
i leken. Vi tolkar detta som att barn är rädda om sin lek och sina vänskapsrelationer och därför inte vill 
leka med andra barn. Löfdahl (2014) nämner att komma in i leken kan vara svårt för vissa barn då 
leken består av hierarkier och maktrelationer som gör det svårt att komma in i leken (Löfdahl 2014, s. 
27). 

Metoddiskussion 
Vi valde intervjuer som metod och analyserade vårt material med Interpretativ fenomenologisk analys. 
I detta stycke beskriver vi metoden utförligare och granskar kritisk om denna metod har hjälpt oss att 
komma fram till vårt resultat och vad som eventuellt skulle kunnat har gjorts bättre.  

Med hjälp av den kvalitativa forskningsintervjun har vi fått en djupare förståelse för pedagogernas 
livsvärld. Hade vi använt oss av en annan metod som till exempel observation hade vår tolkning och 
uppfattning av det vi observerat varit det som är centralt i studien. Vi hade inte kunnat få ta del av 
pedagogernas upplevelser och erfarenheter på samma sätt som vid intervjuer. Vi hade även behövt 
använda oss av ett annat perspektiv om vi valt observation som metod då den fokuserar mer på det 
forskaren ser och hur forskaren tolkar fenomenet, man går miste om pedagogernas upplevelse. Med ett 
fenomenologiskt perspektiv måste forskaren hela tiden vara medveten om sin egen livsvärld och hur 
den påverkar det tolkade materialet. Eftersom intervjuerna gjordes separat kunde pedagogerna som 
intervjuades dela med sig av sina upplevelser utan att påverkas av de andras uttalanden. Men vi kan 
inte helt säkert veta hur mycket pedagogerna påverkades av varandra innan vi möttes då många fick 
frågorna i förväg och kan ha diskuterat med kollegorna innan intervjun. De kan omedvetet ha fått med 
sig svar från andra kollegor som också blivit en del av deras svar, alltså påverkades kanske deras 
livsvärld av andras livsvärld. 

Med den interpretativa fenomenologiska analysen har vi kunnat skapa oss en djupare förståelse för 
pedagogernas upplevelser av fenomenet uteslutning. Eftersom denna metod ska tematiseras vid 
analysen behövde vi välja bort en del av vårt insamlade material vilket vi ser som en liten svaghet och 
vi är medvetna om att detta i sin tur också kan påverka resultatet. Szklarski nämner självrapporter som 
går ut på att informanterna skriver om sin upplevelse av uteslutning som fenomen som ett komplement 
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till intervju som metod och att självrapporterna hjälper forskaren att komma åt essensen av fenomenet 
(Szklarski 2015, s. 136). Vi tolkar att detta hade hjälpt oss att komma närmare pedagogernas livsvärld 
men på grund av tidsbrist var vi tvungna att bara använda oss av intervjuer som metod. Pressen som vi 
hade på grund av tidsbegränsning kunde enligt oss ha påverkat hur vi uppfattat pedagogernas 
livsvärld. Vi skulle behöva komplettera med fler intervjuer med samma pedagoger för att få en bättre 
förståelse för deras livsvärld.  

Vi har diskuterat om hur pedagogerna upplevde att bli intervjuade och om det kunde påverka deras 
svar som är grunden för analysen. Det var tydligt att uteslutning är ett laddat begrepp för pedagogerna, 
de uppfattade det som någonting negativt som inte ska förekomma. Därför var det känsligt att 
diskutera med två utomstående personer som oss. Att diskutera känsliga situationer där uteslutning 
framkommit, såväl positiva som negativa kan ha upplevts som både besvärligt och obekvämt, då det 
handlar om hur de själva hanterar situationer där uteslutning uppstår. Vi betonade att vi beaktar de svar 
vi tar del av utan att döma. Vårt syfte handlar enbart om att öka kännedomen om uteslutning som 
fenomen genom att synliggöra det vilket vi tydligt förklarade för informanterna. Vi kan dock inte vara 
helt säkra på om svaren som vi fått var helt fria och opåverkade av oss eller av själva intervjusituation.  

Betydelse för praktiken och professionen 
Vi kommer i detta avsnitt visa hur vi tänker kring vårt arbete och vilken betydelse studien har för vår 
profession som förskollärare. Som vi redan tidigare nämnt växte vårt intresse för uteslutning som 
fenomen fram under våra VFU perioder då vi stött på många olika fall där barnen kände sig uteslutna 
eftersom de inte fick leka med de andra barnen av olika anledningar.  

Resultatet av vår studie är att pedagogerna upplever uteslutning som fenomen som problematiska och 
känner osäkerhet i frågan kring hantering. I vår analys framgår även att pedagogerna upplever att 
barnen inte mår bra av att hamna i situationer där uteslutning förekommer. Pedagogerna upplever ett 
etiskt dilemma eftersom de måste ta hänsyn till alla individer och även beakta barns inflytande som det 
står i läroplanen. I en barngrupp på förskolan finns det enligt pedagogernas utsagor många individer 
och behov att tillfredsställa och pedagogerna anser utifrån våra tolkningar att det kan vara svårt att 
uppfylla dem alla. Pedagogens uppgift är att se till att alla barn blir delaktiga och känner sig trygga på 
förskolan men med den tidsbrist som finns är det lätt hänt att uteslutning som sker under barnens lek 
kan förbises om inte barnen själva berättar. 

Vi har förhoppningar om att vår studie bidrar till att flera pedagoger och forskare får syn på detta 
fenomen och att det bidrar till många berikande diskussioner som kommer att leda till att det hittas nya 
metoder och lösningar som leder till minskning av antalet barn som upplever utanförskap i 
barngrupper. Vi hoppas även att fler förskolor arbetar mer med empati och att barnen ska kunna sätta 
sig in i varandras situation och respektera att alla individer är unika. Lyfts olikheter upp mer bland 
barnen så lär de sig även att leka med alla barn även om alla har olika behov.  

I förskolan befinner sig alla pedagoger i samma miljö och kan därför ha liknande upplevelser och 
livsvärldar. Men eftersom alla pedagoger har olika bakgrund, erfarenheter och upplevelser så skiljer 
sig deras individuella livsvärldar och dessa har betydelse för hur pedagogerna hanterar uteslutning. 
Med tanke på detta behövs det djupare diskussioner i arbetslaget om konkreta situationer där 
uteslutning sker. Vad varje pedagogs tanke är och på vilket sätt uteslutningssituationer hanterats är 
viktigt att lyfta fram och diskutera i arbetslaget för att uteslutning som fenomen ska belysas ännu mer.  
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I syftet med vår studie nämnde vi att vi vill öka kunskapen om fenomenet uteslutning, eftersom vi 
själva upplevde en osäkerhet på hur det kan hanteras av oss som pedagoger. Efter våra intervjuer har 
våra kunskaper berikats och diskussioner väckts. Vi har fått en bättre uppfattning om hur pedagogerna 
upplever detta fenomen och att en gemensam värdegrund är av stor vikt för ett fungerade arbetslag. 
Detta ska vi lägga fokus på i vår framtida roll som förskollärare. 

Slutsatser 
Syftet med vår studie var att öka kunskapen om uteslutning som fenomen. Detta undersöktes genom 
kvalitativa intervjuer. Vi har intervjuat åtta pedagoger enskilt i vår studie. Våra frågeställningar utgick 
ifrån pedagogernas upplevelser och deras uppfattningar av barnens upplevelser samt hantering av 
uteslutning som fenomen. Vi kom fram att uteslutning är ett väldigt komplext ämne och vi upplever att 
detta behöver utforskas ytterligare med fokus på barnens perspektiv. Tidigare redovisad forskning 
pekar också på att uteslutning på förskolor är alldeles för vanligt förekommande, och att barn är 
påhittiga med att hitta olika strategier för att gå runt reglerna och anpassa dem utifrån sina egna 
synsätt. Det kanske krävs att pedagoger är lika påhittiga som barnen för att hitta flera metoder som 
hjälper dem att komma in i leken. 

Resultatet av vår studie visade att pedagogerna upplevde hantering av uteslutning som ett dilemma och 
att det var jobbigt att hantera konflikter i barngruppen. Uteslutning är viktigt att uppmärksamma och 
svårt att hantera. Pedagogerna hade splittrade känslor för vilket barns perspektiv de ska prioritera. De 
uppfattade att barnen påverkades negativt i situationer där uteslutning förekom. Pedagogerna beskrev 
under intervjuerna flera möjliga lösningar på situationer där uteslutning förekommer. Dessa lösningar 
var väldigt olika vilket vi kan tolka som att pedagogerna har annorlunda livsvärldar som påverkar 
deras beslut och handlingar. Barnen är också unika med livsvärldar som skiljer sig åt och därför 
hanterar pedagogerna situationerna olika. Precis som pedagogerna så upplever också barnen 
uteslutningssituationer på olika sätt och kan därför inte generaliseras. Leker ett barn ensamt behöver 
inte det innebära att det barnet är ledsen som vi tidigare nämnt.  

Den tidigare forskningen och alla pedagogers svar belyser uteslutning som fenomen. Uteslutning är 
vanligt förekommande bland barnen i deras lek. Resultatet av vår studie och den tidigare forskningen 
visar på att uteslutning är ett vanligt förekommande fenomen som finns bland barnen. Därför finns det 
inte några givna lösningar på hur pedagoger aktivt kan minska att uteslutning bland barnen 
förekommer utan att faktiskt lägga sig i barnens lek och relationsskapande. 

Vidare forskning 
Syftet med vår studie är att öka kunskapen om uteslutning som fenomen och få syn på hur pedagoger 
uppmärksammar, upplever och hur de säger att de hanterar uteslutning i barngruppen på förskolan. En 
annan aspekt som vi vill få syn på är hur pedagogerna upplever att barnen själva påverkas av 
uteslutning. Under arbetets gång fick vi tankar kring att detta ämne skulle vara intressant att även 
kunna fördjupas utifrån andra perspektiv. Att intervjua och observera uteslutning bland barn ansåg vi 
som problematisk med tanke på att vi har väldigt begränsad tid till våra fältstudier, men vi anser att det 
skulle vara intressant med barnens perspektiv och deras upplevelser för att kunna belysa detta fenomen 
ytterligare. Det skulle även vara intressant att göra observationer i barngrupper med fokus på socialt 
samspel under leken eller att observera hur pedagogerna förhåller sig till uteslutning i praktiken. Vi 
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anser att vi med barns perspektiv skulle kunna få en ännu djupare förståelse för uteslutning, eftersom 
både barnens och vuxnas livsvärldar möts i den gemensamma miljön på förskolan.  

Vi upplever att det finns brist på studier som skulle utveckla effektiva metoder som skulle minska 
uteslutning bland barn i förskolan. Mest inspiration har vi hittat i texter av Öhman (2009) som lyfter 
uteslutning som fenomen bland barnen i förskolan och menar även att uteslutning kan leda till 
kränkningar och mobbning. Mobbning och kränkningar har uppmärksammats i media och har 
allvarliga konsekvenser för en del av barnen. Därför tycker vi att det är viktigt att utforska detta 
fenomen och hitta effektiva metoder för att kunna förhindra detta beteende redan i förskolan för att det 
inte ska utvecklas och bli ett socialt mönster bland barn. 

Vad gäller att hitta konkreta metoder som visar på tydlig effekt som interventioner har vi bara hittat en 
studie, Harrist & Bradley (2003) som visar det. De andra studierna har mest observerat barnens 
beteende och inriktat sig på uteslutningsstrategier och kamratrelationer. Vi skulle vilja se fler studier 
som inriktar sig mera på att hitta flera metoder som effektivt kan minska uteslutning i barngruppen. 
Några forskare anser att problemet kan ha sitt ursprung i förskolans institutionella kontext där barnet 
vistas i stora grupper och därmed har hög konkurrens vad gäller relationer och lekar. Därför tycker vi 
att det skulle vara intressant att studera om gruppens storlek också har betydelse i förhållande till antal 
uteslutningar som sker. 

Möjliga frågeställningar som vi kan tänka oss att använda vid vidare forskning är: 

Hur upplever barn utanförskap och uteslutning? 

Finns det skillnader på kön vad gäller uteslutning? 

Är uteslutning ett åldersrelaterat fenomen?  

Har gruppens storlek betydelse för antalet uteslutningar?  

Avslutningsvis tycker vi att uteslutning som fenomen är viktigt att belysa eftersom det har en stor 
betydelse för hur barn faktiskt påverkas i framtiden.  
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Bilagor:  

Bilaga 1: Informationsbrev 
Hej! 

Vi är två studenter som studerar på Stockholms Universitet på Barn- och Ungdomsvetenskapliga 
intuitionen och är inne på vår sista termin. Som avslutande kurs i vår förskollärarutbildning ska vi nu 
skriva C-uppsatsen. Vi ska under vecka 15-16 samla material till vårt examensarbete som kommer att 
handla om hur uteslutning i leken förekommer i förskolan. 

Syftet med vår studie är att lyfta fram pedagogernas upplevelser om uteslutning i leken förskolan. Vi 
vill se om pedagogerna uppmärksammar detta och hur de upplever situationer med barnen där 
uteslutning sker. En till viktig aspekt som vi vill få syn på är hur pedagogerna upplever att barnen 
påverkas av att bli uteslutna i barngruppen genom att inte få vara med. 

Som studenter har vi tystnadsplikt all information som vi samlar in kommer att vara anonymiserad och 
sekretessbelagd. Alltså kommer inga identiteter eller platser att avslöjas för andra. Vi kommer endast 
att använda materialet för oss själva i vårt examensarbete. När arbetet blir godkänt förstörs all samlad 
data. Vid samtycke kan man också när som helst avbryta medverkan av studien eftersom den är 
frivillig. 

Vi hoppas med detta brev att ni vill medverka i vår studie. I detta brev bifogar vi även en 
samtyckesblankett. 

Vi skulle vara tacksamma om vi får komma till er förskola och intervjua några pedagoger. 

  

Tack på förhand! 

Med Vänlig Hälsning 

Badra Chaib & Eva Bures 



40 
 

Bilaga 2: Samtyckesblankett 
 

Student 

Namn: Badra Chaib 
Nummer: xxx-xxx 
Mailadress: xxx-xxx@hotmail.com 

 

Namn: Eva Bures 
Nummer: xxx-xxx 
Mailadress: xxx-xxx@hotmail.com 

 

Lärare 

Namn: Ida Bertell 
Nummer: xxx-xxx 
Mailadress: xxx-xxx@hotmail.com 

 

Jag ger härmed samtycke om att delta i denna studie. Jag har blivit informerad om vad den 
handlar om och är medveten om att den när som helst kan avbrytas.  
Du kan bortse från detta brev om du inte samtycker till medverkan. 

 

 

Ort och Datum 
 

 ____________________________________  

 

Informant  
 

_____________________________________ 

 

 Studenter 
 

 ______________________________  ________________________________ 
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Bilaga 3: Intervjufrågor till pedagogerna 
 

1. Kan du berätta lite om din bakgrund? Utbildning? Erfarenhet? 
2. Hur stor är barngruppen där du jobbar och hur många pedagoger är ni? 
3. Vad tänker du om utslutningar, vad innebär det för dig? 
4. Förekommer det i barngruppen iså fall kan du ge några konkreta exempel som du stött på? 
5. Hur hanterar ni situationer där ett eller flera barn utesluts från gruppen? 
6. Kan du berätta några exempel om situationer där ni hanterat uteslutning bra? 
7. Kan du berätta några exempel där ni har hanterat uteslutning dåligt? 
8. Hur upplever du som pedagog dessa situationer? 
9. Hur tror du att barnen upplever det? 
10. Tycker du att barnen är medvetna om sitt agerande, alltså när de utesluter andra vet de att andra 

barn kan må dåligt? 
11. Har du upplevt att samma barn vid ett flertal tillfällen blir utesluten ur leken, vilka konsekvenser 

anser du att detta kan ge för barnet? 
12. Vad anser du utifrån din erfarenhet är orsaken till att barnen utesluter varandra? 
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