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Abstrakt 
Studiens syfte är att synliggöra hur förskollärare diskuterar delaktighet och utanförskap i barns 

lek. Detta för att belysa förskollärarens roll i arbetet med delaktighet och utanförskap i barns 

lek. För att uppnå studiens syfte valde vi att utföra fokusgruppsintervjuer med förskollärare där 

ett case har varit diskussionsunderlag. Detta gav oss möjligheter att ta del av förskollärares 

uppfattningar av delaktighet och utanförskap i barns lek och förskollärarens roll i detta. Studien 

har teoretiska utgångspunkter som är social delaktighet, social exkludering och begrepp inom 

kamratkultur. Dessa har använts för att definiera innebörden av delaktighet och utanförskap i 

barns lek. Materialet som samlades in har analyserades utifrån Rantalas (2016) begrepp om 

vägledning och studiens teoretiska utgångspunkter.  

 

Slutsatsen för denna studie är att delaktighet och utanförskap är komplext. Det har framkommit 

att delaktighet är komplicerat för barn att hantera och förskollärare har svårt att veta hur de ska 

agera i barns lek. En till slutsats vi gör i denna studie är att förskolläraren har ansvar i 

uppmärksamma barns utanförskap i leken. Vidare kan vägledning användas av förskollärare för 

att hantera delaktighet och utanförskap i barns lek. Hur barn ska vägledas bör förskolläraren 

avgöra från situation till situation.  

 
 
Nyckelord: Förskola, delaktighet, utanförskap, lek, social delaktighet, social exkludering, 
kamratkulturer, vägledning, barn, förskollärarens roll 
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Inledning 
Under en dag på förskolan sker flera situationer där barn är i gemenskap med andra barn och 

vuxna som till exempel vid lunch, samling och i den fria leken (Skånfors, 2013). Vuxna i 

förskolan benämns som pedagoger och arbetar i arbetslag som kan bestå av förskollärare, 

barnskötare och övrig personal. Arbetslaget har ett gemensamt ansvar för alla barns tillvaro i 

förskolan. Lek är ett innehåll som ska vara centralt i förskolans utbildning. Det är arbetslaget 

som ska skapa förutsättningar för att alla barn ska få möjlighet att delta i leken. Detta genom 

pedagogens aktiva närvaro i barnens lek, där faktorer som begränsar och främjar lek kan 

urskiljas.  Denna aktiva närvaro kan stötta barn i leken (Lpfö 18). I lek tillskrivs relationer med 

andra barn vara en förutsättning för att barn blir delaktiga i lek (Skånfors, 2013). Förskollärare 

tillskrivs ett enskilt ansvar för barns trygghet och att barn ska få utveckla relationer med andra 

barn i förskolan (Lpfö 18). 

 

I förskolans läroplan blir det tydligt att lek ska vara ett centralt innehåll och tillgänglig för alla 

barn i förskolan (Lpfö 18). Men blir alla barn i förskolan delaktiga i leken? Delaktighet i lek i 

förskolan är komplicerad (Melin, 2013). Delaktighet och gemenskap i lek förutsätter att barnet 

har kamratrelationer med andra barn i förskolan (Tellgren, 2004 Skånfors, 2013). Detta kräver 

att barn kan läsa av varandras känslor, avsikter och behov. Kamratrelationer skapas i 

barngruppen när barn ömsesidigt möter varandras behov i leksituationen (Jonsdottir, 2007; 

Skånfors, 2013). Vidare möter barn utan kamratrelationer ofta motstånd i att försöka få tillträde 

i en pågående lek. Vissa barn försöker återkommande bli delaktiga medan andra ger upp 

(Tellgren, 2004). Motstånd uppstår eftersom barn som deltar i en pågående lek har relation och 

gemenskap till varandra som värderas högre än att släppa in andra barn i leken (Tellgren, 2004). 

 

Som ovan har lyfts är delaktighet i barns lek komplicerad. Dock synliggörs att pedagogen har 

möjlighet att skapa delaktighet för barn i leken. Detta beskrivs som att pedagoger skapar 

förutsättningar för barnets delaktighet i förskolan (Melin, 2013). Pedagogen har det yttersta 

ansvaret för alla barns tillvaro i förskolan där delaktighet i lek ska vara möjlig för barnen genom 

pedagogens stöttning och aktiva närvaro i eller utanför leken (Lpfö 18). Däremot lyfter 

forskning att pedagoger främst bevakar barn och sällan stödjer barn i leken trots att läroplanen 

styrker att aktiv närvaro är centralt (Melin, 2013, Lpfö 18).  Vidare menar Melin (2013) att 

delaktighet är en pågående process som kräver att pedagogen behöver agera utifrån situationens 

utmaningar.  
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Detta är ett viktigt område att undersöka eftersom förskollärare har ett gemensamt ansvar med 

övriga i arbetslaget för barns deltagande i lek (Lpfö 18). Forskning visar även på att barn i 

förskolan inte alltid blir en del av leken. Barn blir både uteslutna utanför och i leken (Tellgren, 

2004; Skånfors, 2013; Jonsdottir, 2007). Om inte pedagoger uppmärksammar att barn blir 

utanför leken och intar en bevakande roll blir inte alla barn en del av kamratgemenskapen i 

förskolan (Tellgren 2004, Skånfors, 2013, Jonsdottir, 2008, Melin, 2013). En risk med detta är 

att förskollärare inte bidrar till alla barns trygghet i förskolan där delaktighet i lek är en 

bidragande faktor för barns välbefinnande (Melin, 2013). 

 

Våra erfarenheter är att alla barn inte blir delaktiga i leken och pedagoger lyckas inte alltid 

uppmärksamma och hantera utanförskapet. Vi ser därmed en kunskapslucka kring hur 

förskollärare uppfattar barns delaktighet och utanförskap i leken.  ”Delaktighet börjar i vuxnas 

syn på barn, och därmed också i vuxnas syn på sig själva” (Melin, 2013). Förskollärare behöver 

därför diskutera och bli medvetna om sina tankar kring delaktighet och utanförskap i barns lek. 

För att på sådant sätt bidra med att förskolläraren ska reflektera över sin roll och sitt agerande i 

skapandet av delaktighet i barns lek.  
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Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att synliggöra hur förskollärare diskuterar delaktighet och utanförskap i barns 

lek. Detta för att belysa förskollärarens roll i arbetet med delaktighet och utanförskap i barns 

lek.  

  

Frågeställningar:  

1. Hur uppfattar förskollärare delaktighet samt utanförskap i barns lek? 

 

2. Hur resonerar förskollärare om sin roll i barns delaktighet i lek?   

  

Bakgrund  
Lek i förskolans styrdokument 
I juni 2018 reviderades förskolans läroplan och en av dessa revideringar handlar om lek och 

dess roll i förskolans utbildning. I den nuvarande revideringen benämns variationer av ordet lek 

26 gånger medan i den föregående läroplanen från 2016 var lek benämnt 13 gånger. Det visar 

att innehållet av begreppet har ökat. Dock är skillnaderna i formuleringarna viktigare. I 

revideringen från 2016 (Lpfö 98, 2016) benämns lek som viktig för barnets utveckling och 

lärande. Lek ska främjas i förskolan och barnet ska i lek få möjlighet att uttrycka och bearbeta 

sina känslor och erfarenheter. Pedagogens roll är att främja leken i förskolan för alla barns 

utveckling och lärande. I den nuvarande läroplanen (Lpfö 18) får leken en betydande roll i flera 

formuleringar. Lek ska vara en central del i utbildningen vilket innebär att alla barn ska få vara 

en del av gemensamma lekar utifrån sin förmåga.  Arbetslaget som kan bestå av förskollärare, 

barnskötare och övrig personal har ansvar för barnets deltagande i lek. Pedagogen behöver 

därför förhålla sig till barnens lek och vara aktivt närvarande i den, antingen utanför eller i som 

deltagare, för att uppmärksamma faktorer som både begränsar och främjar att lek utvecklas. 

Med pedagogens aktiva närvaro stöds barnens kommunikation och konflikter kan förebyggas 

och hanteras (Lpfö 18).   

 

Efter denna genomgång av revideringen av förskolans läroplan blir det tydligt att lek har en 

betydande plats i barnens tillvaro i förskolan.  Tidigare benämndes endast leken som viktig för 

alla barns utveckling och lärande (Lpfö 98, 2016). Nu kompletteras detta med att alla barn ska 

få tillgång till lek utifrån sina förutsättningar (Lpfö 18). Pedagogens roll var tidigare inte lika 
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tydlig, men nu har hela arbetslaget ansvar för att skapa villkor för alla barns deltagande i leken 

(Lpfö 98, 2016; Lpfö 18). Tidigare har barnkonventionen varit ett innehåll som bör följas och 

från januari 2020 är Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter lag i Sverige. Detta 

innebär att förskolans utbildning behöver förhålla sig till dess innehåll. En del av detta är att 

alla barn ska ha rätt till lek, vila och återhämtning (2018:1197), vilket pedagoger ansvarar för 

när barnen befinner sig på förskolan. Pedagogens roll i barns lek i förskolan har stärkts vilket 

kan tolkas som att arbetslaget skapar förutsättningar för om barn har tillgång till lek eller inte.  

 

Barns gemensamma lek i förskolan 
I förskolan ansvarar arbetslaget för att alla barn ska få tillgång till lek (Lpfö 18). Melin (2013) 

lyfter att det är pedagogernas ansvar att skapa möjligheter för barn att bli delaktiga i leken. 

Samtidigt är det inte alltid lätt att skapa delaktighet eftersom det inte finns något givet svar på 

hur arbetet ska gå till. I denna studie förhåller vi oss till förskollärarens roll i barns gemensamma 

lek samt vad de säger om barns delaktighet och utanförskap i lek.  

 

Lek uppstår genom en inre drivkraft där barn hängiver sig leken. I leken pendlar barn mellan 

verklighet och fantasi, att glömma tid och rum och det skapas en lustfylld känsla (Engdahl & 

Ärlemalm-Hagsér, 2015a; Knutsdotter Olofsson, 2003; Lillemyr, 2013). Lek kan ske på egen 

hand såväl som tillsammans med andra barn i förskolan. I denna studie kommer vi fokusera på 

barns gemensamma lek där barn i förskolan interagerar med varandra.  Vi kommer även att 

fokusera på utanförskap i barns lek. När barn i förskolan vill vara en del av lek men inte får 

vara med tolkas detta som utanförskap. Utanförskap kan både vara självvald och inte. Om barn 

inte vill vara med kan detta uttryckas både verbalt eller fysiskt genom att dra sig undan från 

deltagande i andra barns lek (Jonsdottir, 2007). Det är dock en utmaning för förskolläraren att 

avgöra om utanförskap är självvald eller inte därför tolkar vi att när barn säger att de inte vill 

eller drar sig undan som uteslutning från gemenskap.   

 

Teoretiska utgångspunkter och analysverktyg 
I denna del lyfts teoretiska begrepp som är studiens utgångspunkter och analysverktyg. De 

teoretiska utgångspunkterna är social delaktighet, social exkludering och begrepp inom 

kamratkultur. Analysverktyget som har använts är Rantalas (2016) begrepp om direkt 

vägledning och indirekt vägledning. Både våra teoretiska utgångspunkter och analysverktyg 

har använts för att analysera studiens resultat. Vi kommer även använda de teoretiska 
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utgångspunkterna i vår studie för att definiera innebörden av barns delaktighet och utanförskap 

i barns lek.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Social delaktighet och social exkludering 
Social delaktighet är ett perspektiv på vilken typ av delaktighet som sker mellan människor i 

sociala sammanhang. Social exkludering är motsats till social delaktighet. Detta är även en 

social process som sker i interaktion med andra individer.  I den utesluter en eller flera någon 

från samvaro som individen vill vara delaktig i. Social exkludering likt social delaktighet 

uppstår mellan individer i det sociala sammanhanget. Social delaktighet handlar om barns 

möjlighet att vara och ha en egen roll i gemenskap med andra.  Det är till exempel att göra något 

tillsammans med andra barn i förskolan. Social delaktighet handlar även om en känsla av 

gemenskap och tillhörighet. Den sociala delaktigheten anses vara ett mänskligt behov eftersom 

delaktighet påverkar individens välbefinnande i livet (Melin, 2013).  

 

Barn som leker med varandra har ofta acceptans till att andra barn leker i närheten eller i samma 

rum. Samtidigt kan barn med små medel stänga ute varandra från deltagande i leken. Att 

acceptera varandra är inte delaktighet. En förutsättning för att delaktighet ska uppstå är att barn 

ömsesidigt erkänner varandra vilket innebär att identifiera, värdesätta och uppmärksamma 

varandras tillvaro i förskolan.  Social respektlöshet är när barn inte visar medkänsla eller 

engagemang till andra barns närvaro. Detta medför social uteslutning från situationen för barn 

i förskolan som blir bemötta med social respektlöshet (Engdahl & Äremalm- Hagsér, 2015b).  

 

Kamratkulturer 
Kamratkulturer är en teori som förklarar barns agerande, värderingar och rutiner som utspelar 

sig när barn samspelar med varandra. Inom en kamratkultur utvecklar barn tillsammans en 

förståelse kring vilka lekar som barnen leker och hur dessa lekar utspelar sig vilket blir ett 

villkor för att bli en del i gemenskapen i lekgruppen. För att bli delaktig i kamratkulturen 

behöver barnet även en kommunikativ förmåga för att kunna uttrycka sina tankar och åsikter, 

för att sedan kunna förhandla kring kamratkulturens innehåll (Löfdahl, 2002; Löfdahl, 2007; 

Skånfors, 2013). Barnet behöver förstå och anpassa sig till kamratkulturens sociala mönster för 

att bli accepterad och en del av gemenskapen. Det innebär att tolka vad leksituationen signalerar 

eller vad som är accepterat inom denna kamratkultur (Löfdahl, 2002; Skånfors, 2013). Dessa 
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mönster är under ständig förändring och utvecklas när barn får nya erfarenheter och kunskaper 

som gör att barns kamratkulturer utvecklas (Löfdahl, 2002; Löfdahl, 2007; Skånfors, 2013).  

 

Tolkande reproduktion  

Den tolkande reproduktionen handlar om att barn tolkar den kulturella omgivningen, det vill 

säga normer, värderingar och händelser som barnen upplever att vuxna visar och gör.  Barn 

tolkar sin omgivning och tolkningarna som görs anpassas till innehåll i sin 

kamratkultur(Löfdahl, 2002; Skånfors, 2013). Barn tar till sig delar av vuxnas uttryck och 

agerande som upplevs användbara i samspelet med andra barn. Det går att urskilja hur barnen 

i sin lek använder sig av vuxnas uttryck till exempel regeln ”alla får vara med” eller att barn i 

lek intar en vuxen roll och bestämmer över andra barn (Löfdahl, 2002; Skånfors, 2013). 

 

Sekundära anpassningar  

Begreppet sekundär anpassning beskriver hur barn gör motstånd mot de normer och regler som 

vuxna har konstruerat. Det är inte alltid lätt att få syn på barns motstånd eftersom det kan se ut 

som barn följer vuxenvärldens normer och regler när de i själva verkat gör motstånd (Löfdahl, 

2002; Skånfors, 2013). Barnen förväntas följa normer och regler som vuxenvärlden har infört 

men barn motsätter sig dessa på olika sätt. I förskolan är det exempelvis vanligt att barn utesluter 

varandra från leken. Barnen vet att pedagogerna tycker att det är fel när barn utesluter varandra 

i leken. Generellt sätt använder pedagogerna sig av regeln ”alla får vara med”. Trots detta 

motsätter sig barnen pedagogernas regler och utesluter varandra i leken (Löfdahl, 2002). 

 

Beskyddande av interaktivt utrymme 

I barns lek går det att urskilja att barn utesluter varandra (Löfdahl, 2002; Skånfors, 2013). Vid 

en första anblick går det att tolka uteslutningar som att barn som är i gemenskap använder sin 

makt för att välja vilka som ska blir delaktiga i leken. Detta är såklart något som även sker då 

barn har en god förståelse över den sociala statusen som finns bland barn i förskolan (Löfdahl, 

2007). Barn vet vilka barn i förskolan som har hög status, makt och ses som mer önskvärd att 

leka med på grund av exempelvis barnets ålder. Det går att se på uteslutningar som sker utifrån 

att de som är i gemenskapen skyddar sin lek från utomstående. Barn skyddar sin lek från att 

andra ska träda in i leken och förändra lekens innehåll. Den gemenskap som barn skapar i en 

pågående lek är skör och om ett annat barn träder in i leken finns en risk att leken avbryts. Barn 



 

7 

 

värnar mer om sin lek och de relationer de har skapat än att släppa in andra barn i leken (Löfdahl, 

2002; Löfdahl, 2007; Skånfors, 2013).    

 

Analysverktyg 
Som analysverktyg har vi använt oss av Rantalas (2016) begrepp om vägledning. Dessa är 

direkt vägledning och indirekt vägledning. Studien syftar till att få kunskap om hur fostran 

uttrycker sig i förskolan.  För att komma fram till studiens syfte har hon observerat pedagoger 

i förskolan under ett flertal situationer där pedagoger verbalt vägleder barn. Situationer som 

Rantala (2016) har observerat är hur pedagoger agerar när barn ska städa, innan och under 

samling, under den fria leken samt på- och avklädning i hallen. Vi har fokuserat på studiens 

resultat som berör den fria leken.  Detta eftersom vår studie berör barns delaktighet och 

utanförskap i leken. I avhandlingens resultat framkommer det att pedagoger på olika sätt 

vägleder barn mot önskvärda beteenden (ibid.). Vägledningen yttrar sig i direkt vägledning 

genom direkta tillsägelser och indirekt vägledning i form av exempelvis avledning, beröm och 

frågor vilket beskriver hur pedagoger agerar i situationerna. I resultatdelen med fokus på den 

fria leken är den direkta vägledningen mest framträdande medan indirekt vägledning i form av 

beröm framträder minst (Rantala, 2016).  

 

Vi har använt Rantalas (2016) begrepp om vägledning eftersom de är relevanta för vår studie. 

Detta för att genom Rantalas (2016) begrepp kunna urskilja hur förskollärarna under 

fokusgruppsintervjuerna resonerar kring sitt agerande i barns lek vilket är en del av studiens 

syfte och frågeställningar. I följande del beskrivs begreppens innebörd.  

 
Direkt vägledning 
Direkt vägledning innebär att pedagogen använder direkta tillsägelser. Pedagogen talar direkt 

till ett eller flera barn i syfte att ändra barnet/ens handlande. Detta kan yttra sig i att pedagogen 

säger till barn att hen inte får klättra på bordet eller att hen måste städa bort leksakerna. Direkt 

vägledning kan även yttra sig i att pedagogen vägleder barn i fysisk form. Pedagogen använder 

kroppen för att förhindra eller styra barnet till att agera på ett önskvärt sätt (Rantala, 2016). För 

att förklara hur detta yttrar sig kommer vi ge ett exempel på vad direkt vägledning kan innebära. 

Det kan handla om att ett barn gör något den inte får som att hoppa i soffan och om pedagogen 

säger till barnet, du får inte hoppa i soffan, tolkas detta som en direkt tillsägelse. Om pedagogen 

istället hade lagt en hand på barnet för att signalera att barnet ska sluta med hoppa kan det tolkas 
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som direkt vägledning i fysisk form. Gemensamt för direkt vägledning är att pedagogen 

reagerar direkt och ger tydliga yttranden i vad som förväntas av barn i leken.   

 

Indirekt vägledning  
Den indirekta vägledningen yttrar sig på flera sätt genom avledning, beröm och frågor. Dessa 

använder pedagogen som strategier för att ändra barnet/ens fokus genom att styra barnet bort 

från aktiviteten eller förändra det oönskade beteendet (Rantala, 2016).  

 

Avledning  

Avledning handlar om att pedagogen indirekt vägleder barnets fokus till något annat (Rantala, 

2016). Avledning används av pedagoger i leken när barn gör motstånd och är arg eller ledsen. 

Till exempel kan pedagogen avleda känslor som uppstår för barn genom att erbjuda att barnet 

ska få utföra en annan aktivitet. Pedagoger försöker avbryta ett beteende som hen anser inte är 

lämpligt och pedagogen försöker få barnet att göra något annat, som att säga ” Vad skulle du 

vilja leka med nu? Ska vi göra en hinderbana? 

 

Beröm  

Beröm används både medvetet och omedvetet för att vägleda barn till att följa regler. Ibland 

används detta av pedagogen medvetet med en tanke bakom.  Pedagogen ger beröm för att barn 

ska förstå att detta agerande följer pedagogens regler och förväntningar på barn i leken. 

Pedagogen reagerar även ibland omedvetet på det hen upplever som önskvärt och ger beröm 

utan att ha en förbestämd tanke bakom varför. Pedagogerna använde positiv uppmuntran genom 

beröm när barn gör något som anses vara önskvärt (Rantala, 2016). Till exempel ”vilken snäll 

kompis du är” för att indirekt vägleda barnet genom beröm. Pedagogen bekräftar barnets 

positiva handling för att vägleda barns beteenden i leken. Detta gör pedagogen för att förhindra 

att negativa beteenden ska uppstå i leken (ibid.).  

 

Frågor 

Frågor används för att indirekt vägleda barns beteende. Pedagogen kan ställa en fråga till barnet 

för att vägleda om vad som är okej och inte. Barnet har minimal inflytande över frågan eftersom 

pedagogen redan har bestämt vad svaret är. Frågor syftar till att hänvisa till vad pedagogen har 

förväntat sig av barnet (Rantala, 2016). Pedagogen kan exempelvis ställa frågan ”Får du hoppa 
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i soffan?” med syfte att förtydliga för barnet att hen inte får hoppa i soffan. Barnet förväntas 

förstå att frågan är en uppmaning till att avbryta sin aktivitet.   

 

I andra situationer kräver pedagogen istället svar på sin fråga. Till exempel om pedagogen 

ställer en fråga och barnet inte svarar alls vilket gör att pedagogen fortsätter fråga tills hen har 

fått svar. Det går att tolka som att pedagogen indirekt vägleder eftersom barnet inte agerar på 

rätt sätt och pedagogen ställer frågor tills barnet svarar (Rantala, 2016). 

 

Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras den tidigare forskning som har använts i vår studie. Dessa 

forskningsstudier är Jonsdottir (2007), Melin (2010), Skånfors (2013) och Tellgren (2004). 

Resultatet från forskningsstudierna presenteras i löpande text som är uppdelad i två rubriker, 

barns kamp om delaktighet i lek samt pedagogens roll i barns delaktighet i lek. Anledning till 

att barns lek och pedagogens agerande skiljs åt är för vad barn gör i leken har relevans för hur 

förskollärare kan förhålla sig till barns delaktig i lek. Detta har även relevans för vår studies 

syfte att synliggöra hur förskollärare diskuterar delaktighet och utanförskap i barns lek. Vi 

kommer därför presentera vad tidigare forskning har kommit fram till om barns delaktighet i 

leken och hur pedagoger förhåller sig till barns delaktighet i lek.  

 

I sökandet av tidigare forskning har vi använt databaserna Google Scholar, Libris och Summon 

via Högskolan Dalarnas hemsida. Utifrån relevant ämne för vår studie har avgränsningar skett 

på svenska och mellan årtalen 2000–2019. Sökningar har inkluderat doktorsavhandlingar, 

licentiatuppsatser och vetenskapliga artiklar som har varit tillgängliga online eller i bokformat. 

Sökord som har används är: Social*, samspel*, barn*, förskol* relation*, barn*och lek*.  

 

Barns kamp om delaktighet i lek  
I denna del beskrivs tidigare forskning där barns agerande, sociala resurser samt social 

kompetens blir avgörande för delaktighet eller utanförskap i leken. Forskningsstudierna lyfter 

olika uppfattningar av villkor för barns delaktighet i lek. Studierna lyfter villkor i form av 

sociala relationer, sociala resurser och kompetenser i leken, innan och utanförskap i 

kamratgemenskap och strategier för tillgång till lek. Här nedan kommer samtliga studiers 

resultat presenteras.  
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Skånfors (2013) studie undersöker barns gemensamma kunskaper i det sociala vardagslivet i 

förskolan. Fokus i hennes studie var på hur barn agerar i sociala sammanhang i förskolan.  

Skånfors (2013) menar att barn är i gemenskap i flera situationer under en dag på förskolan som 

vid lunch, samling och i den fria leken. Barn befinner sig i en tvingad social samvaro då barn i 

förskolan är med varandra i större delen av tiden med lite tid att få vara ifrån andra barn och 

vuxna. Vidare menar Skånfors (2013) att regler för social samvaro är en del av att vara i 

gemenskap i förskolan. Barn behöver därför förstå och hantera sociala regler för att kunna skapa 

relationer med andra barn i förskolan.  Skånfors (2013) resultat visar att barn förstår behovet av 

relationsskapande eftersom barn upptäcker att det är avgörande för social delaktighet, makt och 

status i barngruppen.  

 

Vidare lyfter Skånfors (2013) att barn skapar och bevarar relationer utifrån barns sociala 

resurser, så som redan skapade relationer med andra barn i förskolan. Tillgång till sociala 

resurser ger högre status och maktposition i barngruppen. En bristfällig social resurs kan ge 

lägre status, makt och social uteslutning som konsekvens (Skånfors, 2013). Skånfors (2013) 

kommer även fram till att sociala resurser får mer eller mindre en betydande roll i kontexten 

och av vilka barn som deltar. Resultatet visar att barnets kunskap är viktig för att få tillträde i 

leken. Till exempel att kunna rita, vilket barnet kan använda som en social resurs för att bli 

delaktig i förskolan. Sammanfattningsvis är den sociala statusen föränderlig och är beroende av 

om barnet har de rätta sociala resurserna i den situationen, så som att kunna rita eller ha en 

relation med något av barnen som redan deltar. Barn har inte en social position i barngruppen 

utan skapar sig antingen en social delaktig i situationen eller blir socialt utesluten. Social 

uteslutning uppstår när barns sociala resurser inte motsvarar leksituationens krav (Skånfors, 

2013). 

 

Jonsdottirs studie (2007) belyser barns sociala relationer i förskolan med inriktning på kamrat-

och vänskapsrelationer. Studien fokuserar på barns skapande av relationer. Studiens resultat 

visar att barn som inte har en kamratrelation exkluderas från att tillhöra gemenskapen i 

förskolan. Vidare blir barn en del av gemenskapen om barnet blir vald eller väljer kamrat i 

förskolan.  Att bli vald ger tillhörighet medan att välja kamrat ger samhörighet. Det kräver att 

barnet har social kompetens vilket beskrivs vara att kunna läsa av andra barns avsikter, känslor 
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och behov i situationen vilket bidrar till skapandet av kamratrelationer i barngruppen 

(Jonsdottirs, 2007).  

 

I Tellgrens (2004) studie berörs barns skapande, upprätthållande och avbrott av relationer i 

förskolans kontext. För denna studie är barns handlingar i kamratinteraktioner i fokus. 

Resultatet visar att relationer har betydelse för om barnet kan begära att vara delaktig inom 

interaktionen. En interaktion sker när kamratrelationen existerar och benämns vara när barn är 

i gemenskap inom interaktionen.  Utan en relation kan inte barnet kräva att vara delaktig i leken 

(Tellgren, 2004).  

 

Melins studie (2013) handlar om hur interaktioner bidrar till att social delaktighet uppstår i 

förskolans kontext.  Syftet med studien är att tolka vad social delaktighet kan innebära i 

förskolan. Enligt Melin (2013) beskrivs social delaktighet som när barn upplever tillhörighet i 

en gemenskap, att få vara med och göra något tillsammans med andra barn i förskolan. 

Resultatet visar att barns gemenskap i förskolan är beroende av kamratgemenskap. Barn som 

inte klarar av att möta villkor för deltagande i sammanhanget blir inte accepterade i att vara 

med i leken (Melin, 2013; Tellgren, 2004). Tellgren (2004) påvisar att barn använder olika 

strategier för att få tillgång till lek. Den strategi som gav flest ingångar var den icke verbala 

entrén, där barn går in i en interaktion utan att säga något. Strategier används även för 

uteslutningar i kamratrelationer och inom interaktioner sker flest uteslutningar av varandra 

(Tellgren, 2004).  

 

Skånfors (2013) lyfter i sitt resultat att barn i förskolan distanserar sig från relationer med andra 

barn och vuxna vilket delvis förklaras av att barnen vill få tid med valda kamrater.  Barn tar 

distans genom att enskilt dra sig undan eller tillsammans med andra vilket kan resultera i social 

uteslutning (Skånfors, 2013). Avslutningsvis menar Tellgren (2004) att uteslutningar blir 

förståeliga eftersom barn ständigt kämpar om det rumsliga och relationella utrymmet. Att 

utesluta eller ignorera varandra gör barn för att värna om gemenskapen och för att inte 

relationen eller interaktionen ska avslutas.  
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Pedagogens roll i barns delaktighet i lek 
I denna del av avsnittet beskrivs tidigare forskning om pedagogens roll i barns lek. Studierna 

lyfter aspekter av pedagogens roll i förhållande till social delaktighet samt hur pedagogen agerar 

och möter barn i leken. Samtliga studiers resultat kommer presenteras här nedan.  

 

Melin (2013) studie kommer fram till att social delaktighet inte är given i förskolan. Jonsdottirs 

(2007) resultat visar att elva procent av barnen i hennes studie inte blev utvald att ingå i 

gemenskapen under leken i förskolan. Av de elva procenten barn antas majoriteten vara 

ofrivilligt i utanförskap vilket pedagoger behöver hantera. Pedagogen behöver dock respektera 

om barn i förskolan väljer att inte delta i gemenskap (Jonsdottir, 2007).  Melin (2013) menar i 

sin studie att delaktighet är svår att skapa och det finns inget givet svar kring hur delaktighet 

skapas. Däremot lyfter Melin (2013) att pedagogen har ansvar att skapa förutsättningar för 

delaktighet i förskolan. En risk urskiljs med att inte pedagoger tar ansvar eftersom barnet får ta 

eget ansvar och pedagogen ser endast vad barnet inte behärskar istället för vilka förutsättningar 

pedagoger skapar för barns delaktighet i leken (Melin, 2013).  

 

Melin (2013) antyder att pedagoger i förskolan ofta bevakar barnens lek på avstånd utan att ha 

inblick i vad som sker. Genom att inte träda in i leken skapas möjligheter för de barn som kan 

hantera interaktionen att utveckla sin känsla av gemenskap i gruppen. Melin (2013) menar att 

om pedagogerna träder in i barnens lek förändras lekens förutsättningar. Det är inte längre 

barnen själva som styr leken utan barnen förväntas följa pedagogens idéer kring leken och dess 

innehåll. Tellgren (2004) lyfter att om inte pedagogen träder in i lek skapas svårigheter att 

synliggöra uteslutningar som barn riskerar att utsättas för. Detta eftersom studien visar att 

merparten av uteslutningar sker inom kamratgemenskapen.  

 

Pedagoger som träder in i lek gör det oftast för att hantera konflikter. Det vanligaste är att 

pedagogen hanterar konflikter genom samtal med barnen för vägledning i att lösa konflikten. 

När pedagoger går in för att lösa konflikter kring uteslutning används ofta regler som ”alla får 

vara med och leka” i förhoppning om att skapa en gemenskap bland barnen (Melin, 2013; 

Skånfors, 2013). Tellgren (2004) belyser att pedagogens regel om att ”alla får vara med och 

leka” inte alltid fungerar att använda för att göra barnen delaktiga i leken.  
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Metod och metoddiskussion 
Denna studie utgår från en kvalitativ metod där fokusgruppsintervjuer har använts som 

tillvägagångssätt för att uppnå vårt syfte. Vi kommer i denna del presentera och diskutera 

tillvägagångssätt, hur urvalet gått till samt hur vi har beaktat etiska aspekter.   

 

Datainsamlingsmetod 
Vi har valt att använda oss av kvalitativa gruppintervjuer i form av fokusgrupper. Den 

kvalitativa metoden syftar till att skapa innebörd i det som studeras till skillnad från en 

kvantitativ metod som mäter antal och egenskaper (Malmqvist, 2007).  Davidsson (2007) menar 

att i fokusgrupper får informanterna större möjlighet att uttrycka sina åsikter än i 

gruppintervjuer. Skillnaden mellan en fokusgruppsintervju och gruppintervju är att 

fokusgrupper används som forskningsmetod för att samla material utifrån ett forskningssyfte. 

Detta syftar inte alla former av gruppintervjuer till (Wibeck, 2010), som exempelvis 

arbetsintervjuer i grupp eller gruppterapi där syftet är att hitta en lämplig anställd eller 

gemensamt stötta varandra i sina svårigheter. Genom att utföra kvalitativa fokusgruppintervjuer 

skapar vi möjlighet att samla in data om förskollärares uppfattning av barns delaktighet och 

utanförskap i lek och deras roll i detta vilket är studiens syfte att belysa. 

 

Under en fokusgruppsintervju ligger fokus på att upptäcka olika uppfattningar och inte hitta 

lösningar eller bli eniga i ämnet (Kvale & Brinkmann, 2014). I fokusgruppintervjuer utvecklas 

nya idéer och tolkningar av ämnet som formas av gruppinteraktionen (Wibeck, 2010). Wibeck 

(2010) menar att fokusgruppintervjuer bidrar med att åsikter framförs, möts och förändras vilket 

inte är möjligt under enskilda intervjuer. Vi vill samla in data som bidrar till att flera 

uppfattningar framkommer och att informanterna kan ta del av varandras tankar vilket inte hade 

varit möjligt att uppnå om vi istället hade gjort enskilda intervjuer. Vårt metodval har bidragit 

till att uppnå vårt syfte där informanternas diskussion är i fokus medan enskilda intervjuer inte 

hade gett likvärdigt resultat.   

 

Studiens informanter 
Innan vi började söka informanter som skulle delta i vår studie tänkte vi utföra två till tre 

fokusgruppintervjuer. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det är en fördel att ha färre 

intervjuer då det skapar möjligheter för mer tid att förbereda och analysera intervjuerna. 
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Eftersom studien utfördes under en tidsbegränsad period valde vi därför att utföra två till tre 

fokusgruppsintervjuer.  

 

För att komma i kontakt med förskollärare valde vi att kontakta flertalet rektorer från olika 

förskoleområden, varav två rektorer var villiga att låta sina anställda förskollärare delta i en av 

våra fokusgruppsintervjuer. Vi valde därför att utföra två fokusgruppsintervjuer. I den första 

fokusgruppintervjun deltog tre förskollärare som arbetar på samma förskola. En av dessa var 

inte utbildad till förskollärare utan är barnskötare som har vikariat som förskollärare enligt 

Skollagen 2 kap 21 §1. Denna informant studerar pedagogik och ledarskap på högskolenivå.  Vi 

valde att inkludera barnskötaren som är anställd som förskollärare då det var svårt att få tag i 

förskollärare som ville delta. Detta eftersom av olika anledningar hade förskollärare tidsmässigt 

svårt att gå i väg från sitt arbete.  I den andra fokusgruppintervjun deltog fyra förskollärare som 

arbetar på två olika förskolor inom samma förskoleområde 

 

Fokusgruppintervjuerna har genomförts med totalt sju informanter som var anställda som 

förskollärare i Mellansverige. Vi önskade att utföra fokusgruppintervjuer med förskollärare och 

inte barnskötare eller övrig personal inom förskolans utbildning.  Detta eftersom i en homogen 

grupp har de som deltar en likvärdig bakgrund och kunskaper kring ämnet. Det leder till att 

informanterna har liknande förutsättningar till deltagande. Det är även större sannolikhet att en 

homogen grupp vill delta än en grupp med olika förkunskaper (Wibeck, 2010). Vi hade kunnat 

välja barnskötare eller övrig personal som informanter i vår studie. Dock valde vi förskollärare 

eftersom det är vår kommande yrkesroll och därför blir det intressant för oss att få höra deras 

tankar. Samt att enligt förskolans läroplan har förskollärare ansvar i att stötta barn i deras 

skapande av relationer (Lpfö 18).  

 

Wibeck (2010) menar att en fokusgruppintervju bör innehålla fyra till sex informanter. Detta 

eftersom mindre grupper där det är färre än fyra kan skapa svårigheter med att alla informanter 

får talutrymme och blir deltagande i diskussionen. Samtidigt som större grupper oftast bidrar 

till att mindre grupper bildas inom den stora gruppen. Vi valde dock att utföra en av intervjuerna 

med bara tre förskollärare eftersom det var svårt att få tag i förskollärare som ville delta samt 

                                                
1 Enligt skollagen får huvudman till exempel rektor anställa personal som förskollärare utan behörig utbildning 
under en tidsbegränsning anställning på ett år i taget, högst i tre år. (SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: 
Utbildningsdepartementet.) 
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att vi ville att förskollärarna skulle ha en relation till varandra. Wibeck (2010) lyfter att om 

informanterna har en relation till varandra uppstår lättare en diskussion eftersom deltagarna 

känner sig trygga med varandra. Vidare lyfts att om informanterna känner varandra finns en 

risk att information tas för givet och inte delas med övriga informanter eller den utomstående 

forskaren (Wibeck, 2010). Eftersom det är viktigt för oss att förskollärarna kände sig trygga 

med varandra valde vi att inte ta med en fjärde förskollärare i den redan etablerade gruppen.   

 

Genomförande 
Davidsson (2007) menar att skicka ut ett stimulusmaterial innan gör att informanterna får 

inblick i ämnet som ska diskuteras. Vi skickade därför ut ett case (se bifogad fil 2) i förväg till 

informanterna vilket var diskussionsmaterial under fokusgruppsintervjuerna. För att 

komplettera caset förberedde vi även intervjufrågor (se bifogad fil 3) som skulle ställas under 

fokusgruppsintervjuerna. Med case som diskussionsunderlag och intervjufrågor som 

moderatorn ställde upplevde vi att detta skapade tankar för informanterna. De fick reflektera 

över vad de tolkar och resonera om barn och sin roll utifrån fiktiva situationer. Vårt metodval 

gjorde det möjligt för informanterna att ge utförliga svar som var relevanta för studiens syfte.  

 

Desto mer strukturerad en fokusgruppintervju är har moderatorn större kontroll över samtalet 

medan ju mer en ostrukturerad fokusgruppsintervju är ges informanterna utrymme att samtala 

med varandra och inte moderatorn (Wibeck, 2010). Vi valde att informanterna skulle få mer 

utrymme genom att endast samtala med varandra om caset och inte med moderatorn. 

Moderatorns roll var att strukturera upp ordningen på samtalet och ställa intervjufrågorna om 

situationerna i caset. Moderatorn berättade vilka situationer som informationerna skulle 

diskutera och ställde därefter löpande frågor kring varje situation i caset. Rollen som moderator 

var även att känna av när frågorna var lämpliga att ställa eftersom informanternas samtal skulle 

vara i fokus.  

 

Wibeck (2010) beskriver att informanter i fokusgruppintervjuer behöver känna sig trygga i 

miljön för att samtalet ska ske på ett naturligt och spontant sätt. Vi valde därför att intervjuerna 

genomfördes i lokaler som förskollärarna kände till och är trygga i. Den första 

fokusgruppintervjun skedde på förskolan där förskollärarna arbetar på. Den andra 

fokusgruppintervjun utfördes på den ena förskolan där två av förskollärarna arbetar. Valet av 

vart fokusgruppsintervjun skulle ske diskuterades i samråd med informanterna. Vi kom 
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gemensamt fram till att utföra fokusgruppintervjuerna vid eller i närheten av förskollärarnas 

arbetsplatser. Detta för att inte fokusgruppintervjuerna skulle ta för lång tid från förskollärarnas 

arbete.  

 

Case 
Wibeck (2010) menar att stimulusmaterial ska utformas för att skapa intresse hos informanterna 

att vilja diskutera och ställa frågor. Stimulusmaterial ska inte utformas med färdiga svar eller 

fakta som gör att informanternas diskussion inte blir naturlig. Vi valde att utforma ett case 

eftersom vi ville skapa ett material som skulle skapa diskussion istället för att färdiga svar kunde 

urskiljas om vi till exempel hade enbart använt frågor. Att skapa ett case gjorde det även möjligt 

att skapa situationer där informanterna kunde diskutera deras tankar och erfarenheter av 

liknande situationer. Om vi hade lyft andra fiktiva händelser i caset hade antagligen 

diskussionen mellan informanterna varit annorlunda eftersom informanterna hade haft andra 

aspekter att diskutera.  

 

Caset beskriver tre fiktiva händelser som har inspirerats utifrån våra erfarenheter under vår 

verksamhets förlagda utbildning (VFU) samt studiens teoretiska utgångspunkter. Dessa 

erfarenheter har inspirerat oss i att skapa verklighetstrogna situationerna som synliggör barns 

delaktighet och utanförskap (Se bifogad fil 2). Caset synliggjorde flera olika aspekter av 

delaktighet och utanförskap i barns lek. Genom detta skapade vi förutsättningar för att 

synliggöra studiens syfte och frågeställningar.  

 

I caset skildras tre olika situationer där tre fiktiva barn blir delaktiga respektive inte delaktiga. 

I den första situationen möter vi barnet Charlie som försöker göra sig delaktig i en redan 

pågående lek genom att härma de andra barnen. Charlie klättrar upp i ribbstolen där de andra 

barnen leker men blir stående där medan de andra klättrar ner. I denna situation går det att 

utskilja hur barnen som inte inkluderar Charlie beskyddar sitt interaktiva utrymme. Barnen gör 

inte Charlie delaktig eftersom de inte vill riskera att deras pågående lek tar slut eller ändras om 

barnen skulle släppa in Charlie i leken.    

 

I den andra situationen möter vi Kim som liksom Charlie försöker göra sig delaktig i en 

pågående lek. Till skillnad från situationen med Charlie blir Kim delaktig i leken efter att ha 

använt sig utav de vuxnas regler att alla får vara med. Till en början får Kim vara en hund i 
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Love och Robins pågående lek. Kim lyckas med sin fantasi förvandla sin roll som hund till 

Love och Robins barn. I denna situation går det att urskilja hur Love och Robin till en början 

försöker skydda sitt interaktiva utrymme genom att inte göra Kim delaktig. När Kim sedan 

använder sig av tolkande reproduktion och uttrycker att alla får vara med släpper Love och 

Robin ändå in Kim i leken.  Love och Robin använder sig av sekundär anpassning och gör 

motstånd till att göra Kim till en likvärdig lekkamrat. Kim får därför en hundroll med lägre 

status. Efter en stund använder Kim sin fantasi och utvecklar sin roll som hund till Love och 

Robins barn. Det är inte förrän Kim skapar sig en ny roll i leken som Kim blir socialt delaktig, 

accepterad och erkänd som en likvärdig lekkamrat.  

 

I den sista situationen möter vi Alex som dröjde sig kvar i ateljén med pedagogen efter en utförd 

aktivitet. När pedagogen städat klart i ateljén och ska gå på rast följer Alex efter men blir då 

tillsagd att hen får gå och leka. Alex går därefter runt och kollar vad de andra barnen gör utan 

att försöka göra sig delaktig i de pågående lekarna. Till slut sätter sig Alex bredvid en pedagog 

i soffan. I denna situation går det att urskilja att Alex blir socialt exkluderad eftersom barnen 

inte engagerar sig och försöker göra Alex delaktig. Alex försöker heller inte själv att göra sig 

delaktig i gemenskapen.      

 
Analysprocessen  
Vi bestämde i förväg att vi helst skulle genomföra två till tre fokusgruppintervjuer. Detta val 

baserade vi utifrån Kvale och Brinkmann (2014) som menar att det inte är intervjuerna i sig 

som tar tid utan att det är analysarbetet som tar tid. Samt att fokusgruppsintervjuer tar längre 

tid att transkribera än enskilda intervjuer (Wibeck, 2010). Genom att avgränsa oss till att utföra 

två fokusgruppsintervjuer kunde vi grundligt tolka och analysera insamlade data inom den 

tidsram som fanns. Vi valde att utföra två fokusgruppsintervjuer eftersom vi fick tag i två 

rektorer som kunde avsätta tid för sina förskollärare att delta under fokusgruppsintervjuerna. 

 

Den data som samlades in under fokusgruppsintervjuerna transkriberades för att kunna 

analyseras. Transkriberingarna skrevs ut och diskuteras för att kunna hitta mönster som var 

relevanta för vår studie. Denna process beskrivs som kodning (Thornberg & Forslund Frykedal, 

2015). Vi kunde urskilja två teman som sorterades in utifrån vår studies frågeställningar. Dessa 

var hur förskollärarna uppfattar barns delaktighet och utanförskap i leken samt deras agerande 

i barns lek. Från de två teman som vi urskilde kunde vi använda kodningen för att hitta flera 
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underkategorier.  Därefter analyserades informanternas svar med stöd av studiens teoretiska 

utgångspunkter och analysverktyg. Thornberg och Forslund Frykedal (2015) menar att i 

analysarbetet ska analysen bearbetas och jämföras under hela processen. Det innebar att vi 

övervägde om data, kategoriseringar och underrubriker hörde samman samt om dessa behövde 

förändras eller väljas bort.     

 

Trovärdighet 
En aspekt av trovärdighet är validitet om huruvida studien har gett svar på de frågor som har 

formulerats i den (Kvale & Brinkmann, 2014).  Under studiens gång har vi beaktat studiens 

syfte och frågeställningar. Detta för att säkerställa att vi har studerat det som vi hade i åtanke 

att studera och att de svar vi har kommit fram till motsvarar studiens syfte och frågeställningar.  

För att skapa trovärdighet i vår studie har vi ingående beskrivit forskningsprocessen. Kihlström 

(2007) anser att trovärdighet uppnås i kvalitativa studier när forskningsförloppet formuleras 

tydligt. För att uppnå trovärdighet har vi under samtliga delar i studien beaktat vilken relevans 

de har till vårt syfte och frågeställningar samt har vi tydligt framfört relevant tidigare forskning, 

utgångspunkter och metod som stödjer studiens syfte.  

 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig en studie är (Kvale & Brinkmann, 2014). I 

fokusgruppsintervjuer har moderatorns agerande betydelse för vilken diskussion som blir 

möjlig vilket påverkar studiens reliabilitet (Wibeck, 2010). Vi är medvetna om att vi kan ha 

omedvetet påverkat informanterna. Detta genom de frågor vi ställer, hur vi agerar under 

fokusgruppintervjun och hur vi klär oss.  Vi har strävat efter att vara neutrala i våra frågor och 

agerande samt inte gett synpunkter på det som har diskuterats för att inte påverka diskussionerna 

mer än vad som är oundvikligt.  

 

Reliabiliteten ökar om intervjuer spelas in (Kihlström, 2007). För att skapa trovärdighet har 

därför fokusguppsintervjuerna spelats in. Det inspelade materialet har sedan transkriberats 

ordagrant för att vi inte ska göra egna tolkningar av vad informanterna säger. Transkriberingar 

behöver tolkas objektivt för att få ett trovärdigt resultat (Kvale & Brinkmann, 2014). Under vår 

utbildning har vi tagit del av teorier och kunskaper som skulle kunna påverka tolkningen av 

data. Detta har vi behövt ha i åtanke och vi har därför försökt att vara objektiv i vår tolkning av 

resultatet.  
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Etik 
Vi har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska riktlinjer i vår studie. 

Vetenskapsrådet (2017) beskriver att informanterna ska informeras om vad studien syfte är och 

vad som förväntas av informanterna. Informanterna fick därför innan fokusgruppintervjun ett 

informationsbrev (se bifogad fil).  I informationsbrevet beskrevs studiens syfte och 

informanterna fick skriftligt samtycka till att medverka i studien eller att avstå från sin 

medverkan. Deltagande i forskningsstudier kräver skriftligt samtycke av informanterna 

(Vetenskapsrådet, 2017). Informanterna i vår studie har gett skriftligt samtyckte och vi har 

endast genomfört fokusgruppintervjuer med informanter som godkänt sin medverkan.  Enligt 

Vetenskapsrådet (2017) ska informanternas deltagande vara frivilligt och medverkan ska kunna 

avbrytas utan närmare motivering. Informanterna informerades därför om rätten att när som 

helst under studien kunna avbryta sin medverkan. Det innebar att under fokusgruppintervjuerna 

var vi lyhörda för om förskolläraren inte ville besvara en fråga och respekterade om hen inte 

ville fortsätta sin medverkan. Informanterna ska i förväg delges hur de insamlade materialet ska 

nyttjas och hanteras (Vetenskapsrådet, 2017). Informanterna fick information om att insamlat 

material inte kommer nyttjas utanför studien. De eventuella personuppgifter som samlas in ska 

skyddas och inte sprids vidare. Med personuppgifter räknas exempelvis namn, röst eller vilken 

arbetsplats informanterna arbetar på (Vetenskapsrådet, 2017). Detta skedde genom att data som 

samlas in var otillgänglig för obehöriga. Inspelningarna från intervjuerna förvarades på varsin 

telefon med lösenord tills data transkriberats till en lösenordskyddad dator för förvaring tills 

studien var genomförd.  I transkriberingarna skrevs ordagrant vad förskollärarna uttryckte och 

information kring identitet utelämnades. Informanternas namn skrevs inte ut i anteckningar 

under fokusgruppintervjuerna, istället har initialer använts för att urskilja i efterhand vem som 

sade vad. I analysen av resultatet från intervjuerna har fiktiva namn använts för att skydda 

informanternas identitet.  
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Resultat och analys  
I detta avsnitt presenteras resultatet och analysen. Resultatet kommer presenteras i både citat 

och i löpande text för att synliggöra vad förskollärarna har diskuterat under 

fokusgruppsintervjun. Data har sedan analyserats utifrån studiens analysverktyg och 

utgångspunkter. I texten har resultatet framförts med två huvudrubriker där den första berör vad 

förskollärarna uttryckte om barns delaktighet och utanförskap i lek, medan den andra berör 

deras roll i barns delaktighet och utanförskap i leken. Under rubriken Uppfattningar av 

delaktighet och utanförskap i barns lek har resultatet analyserats utifrån studiens teoretiska 

utgångspunkter. Medan under rubriken Resonemang om förskollärarens roll i barns lek har 

både studiens analysverktyg och teoretiska utgångspunkter analyserat resultatet.   

    

Uppfattningar av delaktighet och utanförskap i barns lek 

Social delaktighet 
Under fokusgruppsintervjuerna uttryckte en förskollärare att om barn accepterar sin roll i leken 

även fast det är en roll med lägre status upplever barnet sig som delaktig i leken. Vi urskiljer 

att social delaktighet kan uppfattas av förskolläraren som att barn upplever sig som en värdesatt 

lekkamrat. Barn kan tolkas vara en del av gemenskapen trots att barnet får en roll med lägre 

status i leken. Utifrån det förskolläraren uttrycker tolkar vi som social delaktighet eftersom 

förskolläraren uppfattade att barn som accepterar sin roll är i gemenskap i leken.  

 

En av förskollärarna uttryckte även att vissa barn är mer villiga att bjuda in andra barn i 

gemenskapen än andra barn.  Det går att uppfatta som att förskolläraren antyder att alla barn i 

förskolan inte är villiga att göra barn socialt delaktiga i leken. Vår tolkning av vad 

förskolläraren säger är att social delaktighet kan vara att barn tillåter varandra att vara med och 

erkänner att barn får bli en del av gemenskap.  

 

Social exkludering 
I samtalen lyfter flera förskollärare olika anledningar till att barn i förskolan kan upplevas som 

uteslutna från gemenskap i förskolan.  De menar att barn i större grupper blir lättare en i 

mängden och alla barn i förskolan får därför inte lika stor plats i leken.  Förskollärarna menar 

även att barn av olika skäl inte får eller vill vara med att leka med andra barn i förskolan. Elin 

uttrycker det såhär:  
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”Ja, att exkludering inte behöver vara du får inte vara med, stopp utan även om dom inte säger 

någonting så kan dom ändå visa tydligt genom att inte bjuda in någon”   

 

Elin menar att exkludering inte endast är verbalt. Exkludering kan vara att barn visar det fysiskt 

genom att inte bjuda in andra barn i leken.  Detta tolkar vi som att förskolläraren menar att det 

är ett tillvägagångssätt för barn att socialt utesluta andra barn i förskolan från gemenskapen. 

Barn som varken får en roll i leken eller känner sig som en del av gemenskapen är enligt vår 

tolkning socialt exkluderade från leken.  

 

En annan förskollärare uppfattar att stora barngrupper är en anledning till att barn blir utanför i 

gruppen.  Alla barn får inte alltid en roll i leken när gruppen är stor menar hon, vilket vi tolkar 

som social uteslutning att barn accepterar att de leker bredvid varandra men bjuder inte in 

varandra eller ignorerar barns försök till att delta i andra barns lek. En annan förskollärare säger 

att det handlar om barnets känsla av utanförskap även fast barnet tidigare har lekt med andra 

barn i förskolan. Barnet känner sig utanför när barnet inte får vara med i leken som hen vill 

delta i. Detta tolkar vi som social uteslutning eftersom förskollärarna uppfattar att barnet 

upplever sig som utanför och inte delaktig. Utifrån teorin kan detta betyda att barn upplever sig 

som socialt utesluten när hen inte får bli delaktig i leken även fast hen tidigare har varit delaktig 

i en annan lek.  

 

Förskollärarna samtalar även om barn som inte vill delta i andra barns lek. En förskollärare 

menar att barn inte försöker göra sig delaktiga i leken när barnets bästa vän inte är på förskolan. 

En annan förskollärare menar att alla barn inte gör tydliga försök till att delta i andra barns 

lekar. Barn behöver visa att de vill menar hon. En annan förskollärare uttrycker att barn inte 

alltid vill leka och det måste vara okej att barnet inte vill leka med andra just nu. Vissa barn 

tycker även om att sitta själva och leka. Barn behöver ibland en lugn stund menar hon.  

Förskollärarna säger gemensamt att barn inte vill göra sig delaktiga i leken av olika skäl även 

om barn inte vill vara delaktig i någon lek tolkar vi det som social uteslutning. Detta eftersom 

vi inte vet om barn känner sig utanför eller att barn inte får en roll i gemenskapen. Vi tolkar att 

detta kan vara en anledning till att barn inte försöker göra sig delaktiga. Barn vet att de inte har 

en möjlighet att bli delaktiga och slutar därför att försöka för tillfället eller under en längre tid. 
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Tolkande reproduktion 
Två förskollärare säger under samtalen att barn tolkar och använder sina erfarenheter och 

hänvisar till regler i leken. Maja uttrycker det på följande sätt:  

 

[… ] sen tänker jag lite så här att en mamma och pappa som är ute och campar i skogen, den 

upplevelsen måste nån ha upplevt, annars vet man inte vad campa i skogen är. Då kanske 

det inte, det får inte vara någon mer än en mamma och pappa. 

 

Det Maja beskriver är att barn behöver förstå vad campa innebär för att kunna delta i leken. 

Barnets tidigare erfarenheter blir avgörande för om andra barn får delta eller inte. Detta tolkar 

vi som tolkande reproduktion när barn har erfarit situationer där vuxna har agerat på ett sätt och 

barnen tolkar erfarenheten och anpassar det till ett innehåll i barnens lek. Om barn inte har 

erfarenheten av att campa kan barnet få svårt att bli en deltagare i leken. En annan förskollärare 

menar att barn säger ”alla får ju vara med” när de leker vilket vi tolkar som tolkande 

reproduktion eftersom barn har uppfattat att vuxna använder denna regel och barnen förstår att 

denna regel blir användbar i lek för att bestämma om andra barn får vara med eller inte.  

 

Sekundära anpassningar  
Det framgick att förskollärarna menar att barn uttrycker att andra barn inte får bli delaktiga i 

leken eller att de ger andra barn en roll i leken som de inte vill ha. Malin uttrycker det såhär:  

 

”För hade de då varit så att barnen hade sagt alltså om (namn) å (namn) hade sagt att din magiska dryck, 

de funkar inte så i våran lek du får fortsätta vara hund […] ”  
 

Malin menar att barn inte alltid får bestämma över vilken roll hen får när det finns andra barn i 

leken som gärna bestämmer över barnet. I detta urskiljer vi att förskolläraren menar att barn gör 

motstånd mot regeln ”alla får vara med” genom sekundära anpassningar. Barn släpper delvis 

in och följer regeln om att ”alla får vara med” men använder mindre synliga sätt att utesluta 

andra barn i leken. Som att säga att du inte får plats här eller att inte acceptera att barn vill ha 

en annan roll i leken vilket vi tolkar är uttryck för sekundär anpassning. Barnen gör detta i 

förhoppning om att barn som vill delta förstår att hen inte får vara med.   
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Beskyddande av interaktivt utrymme 
Under samtalen framkom det att förskollärarna upplever att barn som är del av en lek gärna 

värnar om sin lek och släpper inte in andra barn i deras lek. Unni beskriver det på följande sätt:  

 

[…] kanske de (namn) känner på sig. Nä men kommer (namn) in så kommer jag kanske 

tappa min roll. Å blir utanför, det vet man ju inte. Eftersom han säger du får inte plats i kojan. 

För kommer du in så blir de ingen bra lek för min del. 

 

Unni beskriver hur ett förskolebarn skyddar sin lek genom att utesluta ett annat barn som 

försöker göra sig delaktig. Vi tolkar Unnis beskrivning av barnet som att hen beskyddar sitt 

interaktiva utrymme eftersom barnet inte vill förlora sin roll i den pågående leken. En av 

förskollärarna uttrycker att barn kan känna sig stött om ett annat barn träder in i den pågående 

leken och ändrar lekens karaktär. Det går att urskilja att förskolläraren menar att barn värderar 

högre att den pågående leken fortsätter än att släppa in ett annat barn i leken.  Det går även att 

antyda att förskolläraren menar att barn beskyddar sitt interaktiva utrymme för att barnen värnar 

om relationen de har skapat till varandra i leken. Barnen i den pågående leken riskerar att förlora 

känslan av gemenskap om ännu ett barn skulle träda in och bli delaktig.   

 

Resonemang om förskollärarens roll i barns lek  

Direkt vägledning  
Förskollärarna diskuterade hur de skulle kunna agera i situationen där barn försöker göra sig 

delaktiga i en pågående lek, men inte lyckas. En av förskollärarna menar att barn behöver stöttas 

för att bli delaktiga i en pågående lek.  I hennes roll menar hon på att hon skulle säga till barn 

att andra barn i förskolan får vara med i leken. I samtalen lyfter även förskollärarna att barn inte 

alltid ska bli delaktiga i en pågående lek.   

 

En förskollärare menar att hon ibland kan vara för snabb i att agera i leksituationer. Om hon ser 

att barn inte får vara med i pågående lek kan hon säga att ”det här barnet ska få vara med i er 

lek, här på förskolan leker vi med alla barn”. Det förskolläraren säger om sin roll tolkar vi som 

direkt vägledning genom direkta tillsägelser eftersom hon säger till barn som är i en pågående 

lek att andra barn ska få vara med. Hon vägleder barnen som leker i syfte att stötta barn som 

inte lyckas bli en del av leken.   
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I samtalen uttryckte förskollärarna att barn behöver ges utrymme att få leka ostört. De menar 

att som förskollärare behöver de inte alltid agera för att göra barn delaktiga i andra barns 

pågående lek. Anna beskriver det såhär:  

 

Där måste vi bli tydligare, kanske hade man tänkt så här, det kanske inte hade varit så smart 

att han hade gått in i det här rummet till exempel, dom hade kommit igång med en lek där, 

kanske en pedagog skulle säga: vi går in här. 

 

Det Anna uttrycker tolkar vi som direkt vägledning eftersom Anna menar att barnet behöver 

styras verbalt och fysiskt bort från den pågående leken. Förskollärarens roll tolkar vi blir att 

skydda andra barns pågående lek genom direkta tillsägelser som att ta barnet i handen och 

berättar att vi går någon annanstans.  

 

Under samtalet kom det fram liknande uttryck från två förskollärare. En förskollärare lyfte att 

barn inte alltid behöver bli en del av pågående lek, speciellt om inte barnet har varit med från 

början i leken. Förskolläraren anser att hennes roll blir att berätta detta för barnet, att hen inte 

får gå in i lekhallen och leka där. En annan förskollärare menar istället att hon skulle tagit 

barnets hand och tagit hen därifrån. Vi tolkar det båda förskollärarna säger som en form av 

direkt vägledning. Detta eftersom båda förskollärarna menar att barn inte alltid ska bli en 

deltagare i en pågående lek.  Vi tolkar att förskollärarna använder sig utav direkta tillsägelser 

genom att antingen berätta detta för barnet eller ta tag i barnets hand för att ta barnet från 

situationen.  

 

Utifrån analysen går det tolka att förskollärarna använder sig både av verbal och fysiska direkta 

tillsägelser. Det förskollärarna gemensamt säger är att deras roll blir att direkt vägleda barn 

som försöker att störa andra barns pågående lek. Antingen genom att berätta för barnet att hen 

inte får leka med barnen eller att ta barnet i handen och gå därifrån. Vi tolkar även att Anna 

beskriver att hon skulle kombinera både verbala och fysiska tillsägelser för att vägleda barn.  

 

Indirekt vägledning 

Avledning  
I samtalen uttrycker förskollärarna att de vill observera barns lek för att kunna avgöra om de 

behöver agera eller inte. De beskriver att de kan behöva agera i situationer där barn redan har 
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en pågående lek. Förskollärarna uttrycker att de kan med olika tillvägagångssätt skapa 

delaktighet för barn som vill vara med men som inte får en roll samt för barn som är utanför 

leken. Sofia uttrycker det så här: 

 

[…] men har man få varit med och sett liksom och observerat barnen att dom tre leker en lek 

som dom är helt inne i så…då kanske (namn) inte ska in i den leken…ja då kanske man ska 

avleda det.  

 

I det Sofia säger tolkar vi att hennes roll som förskollärare blir att observera barns lek. Detta 

för att kunna skydda andra barns pågående lek. Eftersom hon har inblick över situationen kan 

hon se vad som händer och ingripa vid behov.  Sofia skulle ha avlett barn i situationer där barn 

kan förstöra andra barn i förskolans lek vilket vi tolkar som indirekt vägledning i form av 

avledning. Vidare under fokusgruppintervjuerna tolkar vi att förskollärarna säger att de kan 

avleda barnen på olika sätt. Det går att urskilja att en förskollärare säger att hon skulle avleda 

barnen genom att leka med barnen själva eller skapa en ny situation för barnen att delta i.  Detta 

tolkar vi är ett sätt för att genom avledning förändra barns agerande för att skapa delaktighet i 

leken. Förskolläraren menar att skapa en ny situation kan innebära att hämta en kompis eller ett 

material som lockar till lek. Vi tolkar att förskollärare behöver ha inblick över barnen och deras 

lek. Detta för att kunna bedöma i vilken situation förskolläraren ska avleda barnen.  

 

Beröm 
I förskollärarnas diskussioner framkommer det att förskolläraren behöver vara medveten om 

vad barnen gör i leken, att uppmuntra barns agerande och lyfta deras styrkor.  Malin uttrycker 

detta såhär: 

 

Att just ju som nu såg jag vad som hände i eran lek gud vad fantastiskt att ni ändå hittar. Att 

man lyfter dom positiva bitarna att de man ser att ja men som (namn) ändå hittar en annan 

roll, att han skapar den själv å att dom ändå låter honom vara med. […] ja men vad bra att 

du kunde beskriva vad ni lekte med. Jättebra för då visste ju (namn) det, att man kan lyfta 

dom positiva bitarna så att dom även får med sig de i fortsättningen också.       

 

Malin beskriver att hon som förskollärare vill lyfta de positiva handlingarna som barnen gör i 

leken. Hon menar att detta har betydelse eftersom barnen får bekräftelse på att de gör något som 

anses vara rätt. Det Malin uttrycker tolkar vi som indirekt vägledning genom beröm vilket sker 
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i syfte att indirekt vägleda barn mot ett önskvärt beteende. Detta kan vara att följa 

förskollärarnas regler om hur barn ska vara mot varandra i leken.  Det går att tolka det som att 

förskolläraren kan genom beröm vägleda barnet i hur hen ska agera för att bli delaktig i lek.  

 

Det kom även fram under fokusgruppsintervjuerna att förskollärarna menar att i rollen som 

förskollärare kan de agera för att höja barnets status och för att få barn att vilja leka med 

varandra. Detta genom att framföra positiva kommentarer om barns agerande. I förskollärarnas 

samtal tolkar vi att beröm ges för att skapa möjligheter för barn att bli delaktiga i leken. Detta 

genom att ge beröm inför andra barn för att göra barnet intressant som lekkamrat. För att 

motverka oönskade beteenden och ge barnet möjlighet till delaktighet i lek används även beröm. 

Barnet får därmed en möjlighet att förändra sitt beteende och bli en önskvärd lekkamrat. Detta 

tolkar vi som att förskolläraren menar att via beröm synliggör hon för barn vad som är enligt 

henne accepterat beteende för att bli delaktig i leken.  

 

Frågor 
Under fokusgruppintervjuerna framkom flera aspekter av förskollärarens roll i barns lek. 

Förskolläraren behöver kunna stötta barnen i leken på olika sätt. Detta för att hantera 

utanförskap som när barn i förskolan vill vara med i leken eller om barn behöver stöd i att få en 

roll i leken. Att stötta på detta sätt menar förskollärarna att de kan göra genom frågor. Under 

samtalen kom det fram att förskollärare ställer frågor i syfte att stötta barnen till att bli delaktiga 

i leken.  Emma beskrev det så här: 

  

[…] försökt liksom att prata med han, vad vill du, vill du vara med dom som leker där så 

man inte liksom vågade gå fram till och då på något sätt försöka få med han i den leken om 

det är det han vill. 

 

Emma beskriver att genom att ställa frågor som ”vad vill du göra” eller ”vill du vara med dom 

som leker där” skapar hon möjligheter för barn att bli delaktiga i leken. Vi tolkar att Emma 

indirekt vägleder barnet genom frågor. I hennes roll som förskollärare ställer hon frågor och 

genom dessa vägleder hon barn till att bli delaktig i leken.  De andra förskollärarna beskrev 

även att via frågor som ” får det verkligen inte plats fler” eller ”finns det någon annan roll” 

skapas möjlighet för barn att släppas in i redan etablerad gemenskap. Vår uppfattning är att 

förskollärarna ställer frågor som” finns den någon annan roll” i syfte att barn som vill vara med 
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eller är utanför leken ska få möjlighet att få en roll i leken. Det Emma och andra förskollärare 

uttrycker tolkar vi som att de vill att barn ska vara i gemenskap och inte utanför leken. Med 

utgångspunkt i förskollärarnas svar tolkar vi att frågor blir ett sätt att som förskollärare hantera 

barns utanförskap i lek.  

 

Social delaktighet  
Under fokusgruppsintervjuerna synliggjordes det att förskollärarna säger att de vill i sin roll 

vara närvarande och göra barn delaktiga. Flera av förskollärarna uttrycker att de är deras uppgift 

att skapa möjligheter att göra barnen delaktig i leken. Maja uttryckte det så här:        

 

” […] det är pedagogens roll att göra honom delaktig med nånting på nått sätt”. 

 

Maja beskriver att hon som förskollärare är ansvarig för att göra barn delaktiga i leken. Vi tolkar 

det som att Maja menar att det är hennes roll som förskollärare att göra barnen socialt delaktiga 

men att hon inte exakt vet hur det ska gå till. Utifrån Majas svar går det att tolka som att 

utanförskap bör hanteras av förskolläraren. Det går att urskilja att Maja anser att hon som 

förskollärare ska arbeta för att skapa en känsla av gemenskap och tillhörighet för de barnen som 

inte är delaktiga i leken.  

 

Det framgick även att förskollärarna uttryckte att de behövde vara närvarande i barnens lek för 

att kunna förstå vad som händer i leken. Förskollärarna beskrev även att deras närvaro i leken 

kan vara på olika sätt. Som att delta i barnens lek eller att studera leken. Det framkom i 

diskussionen att förskollärarna uttrycker att de behöver veta när de ska gå in i barnens lek eller 

ej. Elin diskuterade detta på följande sätt:   

 

”Det är liksom den här svåra balansen mellan hur mycket ska jag lägga mig i och hur mycket ska 

jag inte göra det, det tycker jag är lite svårt”. 

 

Elin uttrycker att det inte alltid är lätt att veta när hon ska gå in i leken eller inte och hur delaktig 

hon ska vara. Utifrån detta svar tolkar vi att rollen som förskollärare blir att hantera barns 

delaktighet och utanförskap genom att kunna läsa av situationen. Förskolläraren behöver 

exempelvis kunna se om barn själva klarar av att göra sig socialt delaktiga eller om de behöver 

stötta barnen till att bli delaktiga. Barn behöver tillfällen att testa hur de ska bli socialt delaktig 
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och accepterad som lekkamrat vilket vi tolkar som att Elin menar att förskolläraren ska gå in i 

leken när barn behöver stöd i att bli socialt delaktiga.  
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Diskussion  
I denna del av uppsatsen kommer studiens resultat diskuteras utifrån tidigare forskning och 

förskolans läroplan. Sedan följer studiens slutsats och förslag till fortsatt forskning.  

 

Att vara närvarande eller inte i barns lek 
För att hantera att barn blir utanför i leken visar vårt resultat att förskollärare vill vara 

närvarande i barns lek. Detta resultat skiljer sig dock från den forskning vi tagit del av som 

istället menar att pedagoger ofta observerar lek på avstånd och går inte in i leken (Melin 2013). 

Enligt förskolans läroplan (Lpfö 18) ska pedagogen i sin roll vara aktivt närvarande i leken, 

antingen utanför eller i som deltagare för att alla barn i förskolan ska få tillgång till lek. 

Forskning visar även på att pedagoger behöver vara närvarande för att motverka att barn i 

förskolan blir utanför i leken (Melin, 2013; Tellgren, 2004). Det innebär att förskolläraren i sin 

närvarande roll ska kunna anpassa sitt agerande för att kunna hantera barns tillgång till lek och 

för att motverka utanförskap. Samtidigt visar vårt resultat att detta inte alltid är lämpligt, 

förskollärna menade att barn behöver få testa att göra sig delaktiga i leken på egen hand utan 

att förskolläraren går in och stör lekens innehåll. Detta resultat får betydelse för om 

förskolläraren ska vara närvarande i leken eller inte. Det har även Melin (2013) och Tellgren 

(2004) synliggjort som problematiskt. Melin (2013) menar att lekens villkor ändras av 

pedagogens deltagande. Tellgren (2004) lyfter dock att genom att inte delta riskerar pedagogen 

att inte få syn på uteslutningar som sker i leken. Förskolläraren behöver därmed avgöra vad 

som är lämpligt, att störa lekens innehåll genom sitt deltagande eller att riskera genom att inte 

delta att barn blir utanför i leken. I vår studie fann vi att förskollärarna anser att de behöver inta 

en observerande roll för att kunna avgöra i vilken situation och om de ska gå in i barns lek. 

Detta uttrycker även förskolans läroplan (Lpfö 18) att pedagogen antingen kan vara i eller 

utanför barns lek. Utifrån vårt resultat är det viktigt att som förskollärare avgöra vilken roll hen 

tar för att minimera onödiga störningar i barns lek. Dock menar förskollärarna att en överblick 

över leken ska fortfarande hållas för att kunna agera när barn behöver stöd i sin lek.  

 

Utifrån denna studie går det inte att dra en slutsats för om förskolläraren i sin roll ska vara 

delaktig i barns lek eller inte. Dock visar vårt resultat att förskollärarna vill vara närvarande i 

leken vilket går i linje med det som förskolans läroplan (Lpfö 18) betonar att pedagogen ska 

vara aktivt närvarande i leken. Melin (2013) uttrycker att social delaktighet är något som 
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uppstår i interaktionen mellan barn. Det innebär att för att kunna uppmärksamma om barn är 

delaktiga eller inte behöver pedagogen vara närvarande i leken.  

 

Komplext att hantera barns delaktighet i lek 
Melin (2013) beskriver att det inte är givet att barn får uppleva en känsla av social delaktighet 

i förskolan. Detta visar även vårt resultat att förskollärare anser att barn blir uteslutna i leken. 

En anledning till att barn i förskolan blir utanför är att barn skyddar sin befintliga lek och 

gruppgemenskap. Vårt resultat stämmer överens med Skånfors (2013) och Jonsdottirs (2007) 

resultat att barn försöker upprätthålla de redan skapade relationerna och släpper därför inte in 

andra barn i den redan etablerade gemenskapen. Likväl i Tellgrens (2004) studie har 

uteslutningar uppstått för barn som inte har relationer med andra barn och utan relationer kan 

barn inte kräva att få vara delaktig i leken. Det innebär att barn behöver få förutsättningar till 

att utveckla relationer med andra barn i förskolan annars riskerar barn som inte har en 

kamratrelation att exkluderas. Det blev synligt i resultatet att en förskollärare menar att barn 

inte gärna tar kontakt med andra barn när bästa kompisen inte är på förskolan. Resultatet visar 

att relationer har betydelse för om barn vill försöka att göra sig delaktig i leken eller inte. Vi 

anser att förskollärare behöver bli medvetna om att även när barn inte försöker eller vill vara 

med skulle det kunna vara uttryck för att barn blir utanför gemenskapen. Jonsdottir (2007) 

menar att utanförskap som är självvald ska respekteras av pedagogen. Att som förskollärare 

respektera den självvalda utanförskapen kan vara problematisk. Utifrån vårt resultat finns det 

anledningar till att barn inte vill vara delaktiga. Exempelvis att förskollärarna uppfattar att barn 

inte vill vara delaktig i lek när barns bästa vän inte är på förskolan och att det kan vara svårt att 

komma in i en etablerad lek. Förskollärare kan inte anta att barn som inte vill delta i leken är 

nöjda med detta eftersom detta strider mot förskollärarens uppdrag. I uppdraget som 

förskollärare ska alla barn få möjlighet att delta i lek (Lpfö 18) och om förskolläraren inte har 

kunskap om varför barn inte vill kan det likväl vara att barns utanförskap inte hanteras alls av 

förskolläraren.   

 

Förskollärare har ett särskilt ansvar för att barn i förskolan ska kunna skapa relationer med 

andra barn (Lpfö 18). Förskolläraren ska därmed arbeta för alla barns delaktighet i lek. 

Resultatet visar att förskollärarna vill skydda barns befintliga lek genom att utesluta de barn 

som vill bli delaktiga att delta i en befintlig lek. Detta resultat anser vi är problematisk utifrån 

det arbete som förskollärare ska utföra i förskolan. Förskollärare ska bidra till att barn utvecklar 
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relationer med varandra och att alla barn i förskolan får tillgång till lek (Lpfö 18). Skånfors 

(2013), Jonsdottir (2007) och Tellgrens (2004) resultat belyser att barns relationer skapas i leken 

och om inte barn får försöka att skapa relationer riskeras barn att bli utanför gemenskapen i 

leken. Om förskollärare inte bidrar till att barn får skapa relationer och istället medvetet hindrar 

barn från att delta i leken anser vi att förskollärare inte ger alla barn möjlighet till att bli 

delaktiga i leken.   

 

Det går att utskilja ett dilemma som förskollärare står inför. Förskollärare måste avgöra om de 

ska göra barn delaktiga i andra barns pågående lek med risken att deras lek tar slut och att redan 

etablerade relationer förstörs. Samtidigt om förskollärare skyddar barnens pågående lek utesluts 

barn som försöker träda in i leken vilket strider mot förskollärarens uppdrag att skapa 

delaktighet för barnen som befinner sig i förskolan (Lpfö 18).  Men ska förskollärare hela tiden 

försöka göra alla barn delaktiga i leken och är det ens möjligt att göra? De relationer som barn 

skapar med varandra är också viktiga att bevara och det skulle innebära att motsätta sig 

förskollärarens uppdrag att skapa förutsättningar för att alla barn i förskolan ska få skapa 

relationer (Lpfö 18). Det skulle kunna ses som att när förskolläraren skyddar den pågående 

leken skapar förskolläraren förutsättningar för att de barnen i leken ska kunna skapa relationer 

med varandra. Detta skulle innebära att förskolläraren arbetar utifrån förskolans läroplan att 

barn blir delaktiga i leken även om inte alla barn blir det. Det blir tydligt att det går att se olika 

aspekter i detta.  En aspekt är att förskolläraren skapar delaktighet för de som befinner sig i 

leken. Den andra är att förskolläraren utesluter de barns om inte blir delaktiga i leken. Oavsett 

hur förskolläraren väljer att agera behöver hen vara medveten om vilka konsekvenser det får 

för om barn blir delaktiga i leken eller inte.  

 

Slutsats  
Studiens syfte var att synliggöra hur förskollärare diskuterar delaktighet och utanförskap i barns 

lek. Detta för att belysa förskollärarens roll i arbetet med delaktighet och utanförskap i barns 

lek. De frågor som vi tagit stöd av för att uppnå vårt syfte var hur förskollärare uppfattar 

delaktighet samt utanförskap i barns lek samt hur förskollärare resonerar om sin roll i barns 

delaktighet i lek. Utifrån våra fokusgruppintervjuer med stöd från studiens teoretiska 

utgångspunkter och analysverktyg har vi fått fram vad delaktighet och utanförskap får för 

innebörd enligt förskollärarnas uppfattning och sex olika aspekter av förskollärarens roll i barns 

lek.  
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Det har blivit tydligt för oss att delaktighet och utanförskap i barns lek är komplext. Utifrån det 

förskollärarna diskuterade har vi uppmärksammat att delaktighet är komplicerat för barn att 

hantera. Det handlar om vad barnet vill, känner och barn som är utanför lek och gemenskap får 

svårt att göra sig delaktig i andra barns lek. En slutsats som vi gör är att förskolläraren behöver 

i sin roll vara delaktig och närvarande i barns lek. Detta för att kunna uppmärksamma om och 

när barn utesluts. Under studiens gång uppfattade vi även ett dilemma som förskollärare står 

inför. Att riskera att på något sätt påverka barns pågående lek då ett annat barn försöker bli 

delaktig i den pågående leken. En annan slutsats är därmed att förskolläraren står inför ett 

dilemma om hen ska hjälpa barn till att bli delaktig i en redan pågående lek eller om 

förskolläraren ska vägleda barn som vill bli delaktig bort från den pågående leken. Det går att 

urskilja att det finns en vilja bland förskollärarna att göra barn som är utanför delaktiga även 

fast detta inte alltid är lätt. Melin (2013) beskriver att det är svårt att skapa delaktighet då det 

inte finns ett självklart sätt att arbeta med delaktighet. Trots svårigheten med att skapa 

delaktighet anser vi att med denna uppsats bidragit med aspekter av hur förskollärare resonerar 

om delaktighet och utanförskap i barns lek och att synliggöra förskollärarens roll i detta.  

 

Förslag till fortsatt forskning 
Vår studie har skapat svar angående hur förskollärare uppfattar delaktighet och utanförskap och 

deras roll i barns lek. Det har även medfört att nya funderingar uppkommit. Delaktighet är ett 

komplext och svårt begrepp att belysa samt att arbeta med. Samtidigt som förskolans läroplan 

(Lpfö 18) lyfter att pedagoger ska arbeta för att skapa förutsättningar för barn att bli delaktiga 

i leken. Det hade därför varit intressant att observera förskollärare i hur de arbetar för att skapa 

delaktighet i barns lek. Går det exempelvis att se hur de använder vägledning för att göra barn 

socialt delaktiga. Observationer skulle eventuellt kunna synliggöra andra aspekter av hur 

förskollärare skapar delaktighet i barns lek. Utifrån vad som framkommer under 

observationerna skulle detta kunna leda till att en tydligare bild om hur förskollärare kan arbeta 

för att skapa delaktighet i barns lek. Detta skulle komplettera vår studie eftersom denna studie 

har syftat till att belysa förskollärares resonemang och inte hur de arbetar med delaktighet och 

utanförskap i barns lek.  
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Bifogad fil 1 
 

Informationsbrev   
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
 
 

 
Hej!  
Vi heter Isabella och Mikaela och under höstterminen 2019 ska vi skriva vårt examensarbete 
på förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna. Vår undersökning kommer att handla om 
förskollärares syn på barns delaktighet i leken. Vi kommer att utföra fokusgruppintervjuer som 
metod för datainsamling.  Du kommer delta i en fokusgruppintervju där ni kommer diskutera 
ett case som ni får tillgång till några dagar innan fokusgruppintervjun. Du kommer möta två till 
tre andra förskollärare samt en av oss studenter som håller i fokusgruppintervjun.  
 
Undersökningens syfte och innehåll  
Syftet med vår undersökning är att synliggöra förskollärares uppfattning av barns delaktighet 
och utanförskap i leken. Förskolans läroplan lyfter att förskolan ska vara en plats för alla barn, 
där leken ska få vara en central del av utbildningen. Forskningen visar dock på att alla barn inte 
blir delaktiga i den fria leken av olika anledningar. Däremot visar forskning betydelsen av 
pedagogens roll i barns fria lek och att delaktighet börjar i hur pedagogen ser på begreppet 
vilket skapar olika förutsättningar för barnets delaktighet. Det är därför viktigt att vara 
medveten om hur delaktighet kan tolkas i förskolan för att reflektera över sitt arbetssätt och vad 
det har för inflytande på barns delaktighet i den fria leken. Vår studie är därför viktig då den 
bidrar till att skapa reflektion om pedagogens roll i relation till barns delaktighet i den fria leken.  
 
Genomförande  
Studien genomförs i två fokusgruppintervjuer med förskollärare. Du som tillfrågas och tackar 
ja till att delta kommer delta på en av dessa. Fokusgruppintervjuerna kommer spelas in och 
inspelningen förvaras på en lösenordskyddad telefon, där endast vi två studenter har tillgång till 
inspelningen. Anledningen till att gruppintervjun spelas in är för att vi ska minnas vad som sagts 
under gruppintervjun.  
 
Fokusgruppintervjun kommer pågå under 1 timme men vi avsätter 1,5 timme för att vara säker 
på att fokusgruppintervjun inte drar över på tiden. Det du behöver förbereda innan 
gruppintervjun är att läsa igenom det case som kommer skickats ut innan gruppintervjun.  
  
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats som ventileras i sedvanlig ordning 
vid Högskolan Dalarna. Den färdiga uppsatsen kommer publiceras på Divaportalen. Det 
insamlade materialet kommer att bearbetas av oss två studenter. Din identitet kommer inte att 
röjas, inte heller vilken förskola du arbetar på. Personer – barn eller vuxna – som på något sätt 
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nämns i studien kommer att avidentifieras. Insamlade data förvaras hos de undertecknade och 
kommer endast att hanteras av oss, där både inspelningar och transkriberingar förvaras på 
lösenordskyddad utrustning. All insamlad data kommer att förstöras när examensarbetet är 
avslutat.       

Vi skulle uppskatta att du som förskollärare ger ditt godkännande till att delta och att intervjun 
spelas in. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering. Vi ser fram mot att genomföra vår intervju och få träffa 
dig som väljer att delta i studien. 
 
Kontaktinformation:   
Isabella Magnusson (mailadress och telefonnummer) 
 
Mikaela Sjöö (mailadress och telefonnummer)  
Handledare: Sanna Bäcke (mailadress och 
telefonnummer)  
 
Informerat samtycke   
Med detta formulär vill vi försäkra oss om att du har tagit del av informationen angående 
fokusgruppintervjun och vad den innebär samt samtycker eller ej till att delta i kommande 
intervju.   
  

______________________________________________________________________ 

 Ja, jag samtycker till delta i fokusgruppintervjun och att intervjun spelas in.   

  

 Nej, jag vill inte delta i fokusgruppintervjun.  

  

Förskollärarens underskrift & datum:   
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Bifogad fil 2 
Här är caset som vi kommer diskutera under fokusgruppintervjun. Du behöver inte förbereda 
dig på något annat sätt än att läsa igenom caset innan. Vi ser fram emot att få träffa dig och få 
höra dina tankar kring caset!  
   
Case: 

Situation 1 
På avdelningen Kotten arbetar pedagogerna aktivt med lekgrupper där barnen delas in i mindre 
grupper. Idag har den gröna gruppen varit utomhus, den röda i lekhallen och den gula har varit 
i ateljén. Charlie som har varit ute med den gröna gruppen befinner sig nu i hallen och klär 
ivrigt av sig för att sedan springa in till lekhallen där den röda gruppen redan leker. Charlie går 
fram till de lekande barnen och observerar dem en stund. När barnen börjar klättra i ribbstolarna 
klättrar även Charlie upp och blir stående där medan de andra klättrar ner. Barnens lek fortsätter 
medan Charlie gång på gång försöker vara med i leken genom att härma det barnen leker utan 
något resultat. Efter en stund ger Charlie upp och går åter in på avdelningen och börjar leka. 
 
Situation 2  
En stund senare är den gula gruppen klara med sin aktivitet. Kim går ut från ateljén och går 
direkt till lekhallen där lek fortfarande pågår bland de röda gruppens barn. Kim går fram till 
barnen och observerar leken som pågår.  
Kim riktar blicken mot Robin och Love och frågar: Får jag vara med?  
Robin:  Du får inte plats i kojan.  
Kim:  Men alla får ju vara med! 
Love: Kim du får vara hund, jag och Robin är mamma och pappa som är ute och campar i 
skogen.  
Kim accepterar sin roll som hund och börjar genast att leka med Robin och Love. Efter en stund 
säger Kim att jag har grävt fram en magisk trolldryck som gör att jag blir ert försvunna barn. 
Robin och Love skrattade till och skyndade sig fram till Kim och säger att vi har saknat dig så 
mycket och vi har varit så oroliga.   
 
Situation 3 
I den gula gruppen dröjer sig Alex kvar med pedagogen medan hen städar i ateljén. När 
pedagogen har städat klart och går iväg från ateljén följer Alex efter, pedagogen stoppar Alex 
och berättar att hen ska gå på rast och att Alex istället får gå i väg och leka. Alex stannar till 
och kollar på pedagogen som går iväg. Efter en stund börjar Alex gå runt i lekhallen och kollar 
på barnen som leker, för att sedan gå in på avdelningen och kolla sig runt vad de andra barnen 
gör. Till slut går Alex fram till en av pedagogerna som sitter i en soffa och sätter sig bredvid 
hen i soffan.         
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Bifogad fil 3 
Vägledande frågor under fokusgruppintervjun  

 

Bakgrundsfrågor: 

• Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

• Vilken åldersgrupp arbetar du med i nuläget?  

 

Frågor utifrån caset 

Situation 1 

• Vad får ni för tankar om Charlies situation?  

• Hur hade ni agerat i situationen?  

• Hur ser ni på barnets delaktighet/utanförskap i situationen?  

 

Situation 2 

• Vad får ni för tankar om Kims situation?  

• Hur hade ni agerat och vad är viktigt för er i situationen?  

• Hur ser ni på barnets delaktighet/utanförskap i situationen?  

 

Situation 3 

• Vad får ni för tankar om Alexs situation?  

• Om ni hade varit den första pedagogen i den här situationen, hur hade ni handlat?  

• Hur ser ni på barnets delaktighet/utanförskap i situationen?  

 

Avslutande frågor:  

• Hur ser ni på delaktighet och utanförskap i leken efter denna diskussion? 
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