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ABSTRACT 

Syftet med studien är att undersöka hur erfarna pedagoger arbetar med att förhindra 

utanförskap samt främjar kamratrelationer i förskolan. För att ta del av pedagogernas arbete 

har vi utgått från en kvalitativ metod genom öppna intervjufrågor. De huvudsakliga slutsatser 

vi kan dra från studien är att de tillfrågade pedagogerna menar att utanförskap finns varje dag 

i förskolan. Det är på grund av pedagogernas medvetenhet som de insett att observationer kan 

förhindra utanförskap men också med hjälp av specialpedagoger.  

Utifrån likabehandlingsplanen diskuterar pedagogerna ”kamratrecept” och ”kompissolen” 

med barnen för att främja kamratrelationer. Det är även genom samarbetsövningar, mindre 

barngrupper och samlingar som pedagogerna anser främjar kamratrelationerna i förskolan. 
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1. Inledning 

Vi anser att det är barns rättigheter att inkluderas i förskolan men också pedagogens 

skyldighet. När barn blir kränkt löper de större risk att hamna i ett utanförskap menar 

Stigendal (2004). I den här studien kommer vi ta del av pedagogers erfarenheter av att arbeta 

med utanförskap i förskolan och hur de främjar kamratrelationer.  

 

Det är viktigt för oss framtida pedagoger att ta del av pedagogers erfarenheter för att få en 

inblick i hur utanförskap synliggörs och hur den kan motverkas. Öhman (2009) anser att 

pedagoger bör ha förmågan att uppmärksamma barns kränkningar och kunna motverka att 

deras negativa handlingar leder till att barn exkluderas från lek och gemenskap. Något som 

framgår i läroplanen för förskolan:  

”.. pedagogens ansvar är att se till att arbetet i verksamheten genomförs så att barnen ges 

goda förutsättningar att känna trygghet i gruppen och forma varaktiga relationer” (Lpfö 98, 

Skolverket 2010, s.11). 

 

När barn blir kränkt påverkas deras lärandekapacitet negativt (Öhman, 2009). Vidare menar 

Fryckman (2006) att det är större riskfaktor för ohälsa om barn utsätts för utanförskap. 

Påföljder av barns ohälsa kan enligt UNICEF (2014) vara att deras kamratrelationer hämmas, 

de får sämre självbild, depression och koncentrationssvårigheter. Därför vill vi i den här 

studien fråga hur erfarna pedagoger arbetar med att förhindra utanförskap i förskolan.  
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2. Bakgrund 

Under denna rubrik kommer relevant litteratur för studien att presenteras. Bakgrunden inleder 

med rubriker som ska ge en inblick i vår studie och det som gett oss fakta vi sedan kan 

reflektera över i relation till resultatkapitlet. 

 

I artikeln Peer exklusion in preschool children´s play: Naturalistic observations in a 

playground setting, skriver Tiller (2010) om hur vanligt det är med utanförskap på lekplatsen. 

Undersökningen är utförd på 42 barn i åldrarna 4-6 år. Den resulterade i att författarna 

dokumenterade vad barnen sagt till varandra och vilka metoder de har använt för att utesluta 

andra barn. Några metoder barnen använde sig av var att manipulera relationen till sina 

vänner. Det kunde vara när barn hotade med att upphäva sin relation till kamraten för att få 

sin vilja igenom. 

 

Jonsdottir (2007) anser att människan behöver ingå i ett samspel med andra för att utvecklas 

till människa. Vi tolkar Jonsdottir som att samarbetet med andra barn och samvaron med 

vänner är mest gynnsamma för deras kognitiva, emotionella och sociala utveckling. Vygotskij 

(1978) menar att barns sociala relationer och språkliga kommunikation är den viktigaste 

drivkraften i barns sociala, kognitiva och emotionella utveckling. Vidare menar Vygotskij att 

samtal och lek är viktigt för att barns kamratrelationer ska utvecklas och deras kognitiva 

processer införlivas. 

 

2.1 Utanförskap 

Vi har tolkat begreppet utanförskap som att barn inte får vara med eller blir exkluderad av 

andra barn, antingen enskilda barn eller barn i grupp. Stigendal (2004) definierar utanförskap 

som att den kan vara självvald, något vi är medvetna om. Vi har dock medvetet valt bort det. I 

den här studien har vi definierat utanförskap som något negativt och som inte är självvalt. Den 

litteratur vi tagit del av har stort fokus kring tre rubriker om barns utanförskap. Något vi också 

valt att använda oss av i studien. Dessa rubriker är; Diskrimineringar, som är ett 

övergripande samlingsnamn för destruktiv och kränkande behandling av enskilda personer 

eller grupper. Diskrimineringar omfattas av diskrimineringslagen (SFS: 2008:567). 

Kränkningar är en upplevelse av personen som blir kränkt, det kallas den inre dimensionen 
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av kränkning. Den yttre dimensionen är när någon utanför situationen upplever att någon har 

blivit kränkt. Trakasserier är när personen känner sig hotad, stött, förolämpad eller dåligt 

behandlad (Öhman, 2009).  

 

I artikeln Ett månghövdat vidunder skriver Kjell Granström (2004), professor i pedagogik vid 

Linköpings universitet om orsaken till mobbning och utanförskap. Granström menar att 

fenomenet där människor exkluderar individer eller grupper förmodligen alltid har funnits i 

människans samvaro, trots att det inte tidigare funnits ett ord för det. Det finns flera olika 

metoder på hur pedagoger kan arbeta med att förhindra exkludering i skolans värld. Några av 

de metoderna är Kamratstödjare, Gävlemodellen, Gemensamt bekymmermetoden och 

Olweusmetoden, men vilken metod är bäst? Enligt Granström finns det ingen metod som har 

visat sig vara bättre än någon annan. Däremot anser han att den sämsta metoden är att inte 

göra någonting.  

 

2.2 Allmänt 

Det måste finnas ett innanförskap för att utanförskap ska existera, det anser Mikael Stigendal 

(2004) i sin avhandling Framgångsalternativ: mötet i skolan mellan utanförskap och 

innanförskap. Stigendal menar att första gångerna det började talas om utanförskap var under 

90-talet. Trots det används begreppet som ett vardagligt uttryck runt om i samhället och 

innanför skolans grindar. Vad är då utanförskap? Utanförskap är att någon stängs ute och inte 

får vara med. Det kan vara att uteslutas ur sociala sammanhang och relationer. För att vara 

utanför krävs det att någon/några är innanför eller delaktig i något. Utanförskap är enligt 

Stigendal motsatsen till delaktighet, något som inte ska blandas ihop med sin egen uppfattning 

av att vara delaktig eller inte. Att vara utanför kan bland annat bero på ett självvalt 

utanförskap, mobbning (avsiktlig uteslutning under en tidsperiod) och oförmågan att vara 

inom innanförskapets ramar, till exempel språksvårighet, bristande kunskap (ibid). Självvalt 

utanförskap är enligt Stigendal när den uteslutne väljer att inte vara inom det sociala 

sammanhanget. 
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2.3 Utanförskap i förskolan 

Schellerup (2006) anser i sin bok Gemenskap och utanförskap: om marginalisering i skolans 

värld att barn rangordnas. Vilket leder till att de som har högre status bestämmer vilka som får 

vara delaktiga i leken eller inte. Schellerup menar att rangordningen sker i det sociala 

samspelet vilket leder till att vissa barn med lägre status hamnar utanför gruppen. Oavsett 

deras försök att ta sig in i gruppen så har de stämplats och nonchaleras av de andra barnen. 

Maktförhållanden är ofrånkomligt hos de yngre barnen menar författaren, eftersom att 

barnens likheter och olikheter leder till konkurrens. Det pedagogerna bör arbeta med förutom 

likabehandlingsarbeten är att vara delaktig i barnens lekar och konversationer. Då kan 

pedagogerna styra och utmana barns tankar för att få en tryggare miljö i verksamheten (ibid). 

 

2.4 Lagstiftning 

Alla verksamheter som omfattas av skollagen (1985:1100) har ett förbud mot diskriminering 

och annan kränkande behandling. Den 1 januari 2009 infördes en lagändring (SFS 2008:567) 

som innebar att den tidigare så kallade barn- och elevskyddslagen (SFS 2006:67) upphörde. 

Den nya lagändringen innebär ett starkare skydd för barn och kräver att skolor och förskolor 

ska arbeta med att främja kamratrelationer och förhindra diskriminering. För verksamheten, 

skolan och förskolan innebär det att varje år upprätthålla en plan med en översikt på hur de 

ska arbeta med att främja lika rättigheter och möjligheter för barn. I planen ska det även 

framgå hur de ska förhindra pågående trakasserier och förebygga för framtiden. Det finns 

ingen lagstiftning mot utanförskap och därför har diskrimineringslagen varit en viktig del i 

studien. Vilket kan återkopplas till Tiller (2010) som anser att det finns för lite aktuell 

forskning kring ämnet. 

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) 

”Diskriminering  

4 § I denna lag avses med diskriminering 

1. Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan 

behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om 

missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller 

ålder. 
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2. Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett 

kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt 

missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande  identitet eller 

uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst 

funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet 

eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och 

nödvändiga för att uppnå syftet. 

3. Trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med 

någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller 

ålder. 

4. Sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. 

5. Instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt 

som avses i 1-4 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till 

den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra 

ett uppdrag.” 

 

2.5 Diskrimineringar 

Nordenmark & Rosén (2008) menar att diskrimineringsgrunderna har sin egen specifika 

historia och teoribildning men det kan förenklas med några kategorier. Några av dessa är; 

kön, etnicitet, social tillhörighet, funktionshinder och sexuell läggning. Nordenmark & Rosén 

menar att diskriminering uppkommer för att det kan ses som ett problem och att problemet 

läggs på en person eller grupp som avviker från normen. Nordenmark & Rosén menar att 

norm är det som anses vara normalt i sammanhanget. De menar att begreppet diskriminering 

är övergripande för en destruktiv och kränkande behandling mot en grupp eller enskild 

individ. 

 

2.5.1 Kränkningar i förskolan 

Öhman (2009) menar att det som ska ligga till fokus för hur en pedagog ska gå vidare med 

kränkande behandlingar är att barnet i fråga har upplevt sig kränkt. Författaren anser att det 

finns två olika dimensioner av kränkningar. Vi har berört den yttre dimensionen som innebär 

att barnen kränker genom kommentarer eller som pedagoger kan observera i barns samspel 

med varandra. Den andra dimensionen är vad författaren kallar den subjektiva eller inre 

dimensionen. Det innebär om barnet själv upplever sig kränkt eller avvisad. Att vara kränkt är 
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individuellt och kan bara avgöras av den som känner sig kränkt (ibid). Enligt Öhman så är det 

av stor betydelse att barns upplevelse av kränkningar tas på allvar. Något som står i 

diskrimineringslagen (SFS 2008:567).  

 

Öhman (2009) anser att barns lärandekapacitet påverkas negativt av kränkningar och därför 

menar hon att det är viktigt att försöka förstå varför barn kränker. Enligt Johansson och 

Pramling- Samuelsson (2003) kan en vuxen aldrig fullt inta ett barns perspektiv men att 

pedagoger bör försöka närma sig det. Författarna menar att pedagoger ska anstränga sig för att 

förstå varför barnet agerar som det gör, som till exempel vid kränkningar och tolka barnets 

avsikt. Vidare menar Öhman att det är viktigt att pedagogen ska kunna läsa av och tolka 

barnets intentioner för att främja barnets samspel med andra.  

 

2.5.2 Trakasserier 

När en person är trakasserad innebär det att personen känner sig stött, hotad, förolämpad eller 

dåligt behandlad. Det kränker helt enkelt en persons värdighet. Det kan innebära att en person 

till exempel blir kallad mongo, hora, blir utfryst, ignorerad och liknande. Dessa olika 

företeelser hör samman med diskrimineringsgrunderna (Diskrimineringsombudsmannen, 

2014).  

 

Två personer kan vara med om samma trakasserier, men uppfatta situationen olika. Det är upp 

till var och en som är utsatt för trakasserier att avgöra om personen känner sig kränkt eller 

inte. Diskrimineringsombudsmannen (2012) menar att pedagogerna har krav i sitt arbete med 

att förebygga trakasserier i relation till kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionsnedsättning 

eller sexuell läggning. Det är viktigt att arbetet sker med barnen så de får vara delaktiga, det 

kan till exempel vara i samlingar eller intervjuer. Det är också viktigt att göra vårdnadshavare 

delaktig i arbetet eftersom det handlar om små barn. Trakasserier i förskolan kan även 

innebära sexuella trakasserier. Det är viktigt att vuxna är observanta och agerar när barnen 

leker så att inte leken formas till en påtvingad, ofrivillig och obekväm lek. Det kan till 

exempel innebära doktorslekar (ibid).  
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2.6 Kamratrelationer  

Det har ofta ansetts vara personer med hög social kompetens som är uppskattade och 

omtyckta av kamrater. Genom sociometriska observationer har barn blivit frågade om vem de 

skulle välja ut av sina kamrater att utföra olika aktiviteter med som till exempel utflykt, lek 

och äta. Dessa sociometriska observationer används fortfarande. Genom observationer är det 

lättare att identifiera barn som upplever att de inte har kamrater eller/och brister i den sociala 

kompetensen (Vedeler, 2009).  

 

Öhman (2009) anser att pedagogen kan hjälpa till för att upprätthålla kamratrelationer i 

förskolan genom att förmedla en accepterande och tolerant stämning i gruppen. Genom god 

kamratskap är det sedan möjligt att utveckla och bygga vidare det till att vänskap uppstår 

mellan barnen. Corsaro (1997) menar att kamratrelationer är ett samband mellan personer som 

tillsammans delar en samhörighet. Det som sammanför barnen kan vara slumpmässigt 

ömsesidiga intressen som gör att barnen förenas. Barn som går på samma avdelning på 

förskolor kommer ofta in i kamratrelationer på ett naturligt sätt. Det är sannolikt barn som blir 

ratade och utsatta som inte upptäcker de fördelar som bra kamratrelationer innebär (Sundell & 

Colbiörnsen, 1999). 

 

Löfdahl (2007) refererar till Corsaro (2005) som menar att barngruppen styr positioner och 

strukturerar kamratrelationer i förskolan genom barns handlingar och statusen hos barnen. 

Barnen påverkas av den sociala miljön och strukturer runt om dem. Anledningen till att barn 

blir ignorerade anser Coie (1985) kan bero på att de uppfattas av resterande i barngruppen 

som ointresserat och blygt. Coie anser att bråkiga och aggressiva barn ofta blir avvisade av 

barngruppen. De har mestadels svårt med det sociala samspelet med kamrater och kan tolkas 

av de andra som en besvärlig person. Det gör att de barnen blir ”stämplade” som det bråkiga 

eller blyga barnet av andra.   Vilket oftast följer med dem till den nya avdelningen eller 

klassen, varpå den onda cirkeln fortsätter (ibid).  

 

2.7 Negativa effekter av utanförskap i förskolan 

Personer som har utsatts för några eller flera av diskrimineringsgrunderna löper större risk för 

ohälsa. Det anser Fryckman (2006) som har sammanställt rapporter från statens 

folkhälsoinstitut. Fryckman menar att hälsan försämras hos de människor som faller in i de 
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grupper som missgynnas enligt diskrimineringsgrunderna. Kingery, J.N., Erdley, C.A., 

Marshall, K. C., Whitaker, K. G., & Reuter, T. R. (2010) menar att socialt tillbakadragna och 

blyga barn kan störas i sin utveckling av ångest i sin sociala anpassning. Det leder till att de 

drar sig undan från sociala sammanhang och det påverkar kamratskapen negativt mellan 

barnen. 

 

På UNICEF:s hemsida står det att barn som hamnar i ett ekonomiskt och socialt utanförskap 

får negativa konsekvenser inom flera områden. Dessa är: dålig självbild, dålig aptit, 

koncentrationssvårigheter, dålig självkänsla, svårigheter att upprätthålla kamratrelationer, 

depression, ilska, negativa effekter på hälsan med mera. Barn som är utanför och inte 

delaktiga får betala priset av socialt utanförskap och ger sämre förutsättningar att nå sin fulla 

potential och riskerar en negativ utveckling (UNICEF, 2014). 

 

2.8 Fördelarna med kamratrelationer och vänskap i förskolan 

I artikeln av Kingery et al. (2010) anses det att barn i kamratrelationer ger positiva egenskaper 

i deras utveckling av kamratskap, sammanhållning och intimitet. Dessa positiva egenskaper 

får barnen genom att de använder sin sociala funktion, anpassning, utvecklar sin empati för 

andra människor, vilket i sin tur stärker barnens självförtroende. 

 

Jonsdottir (2007) anser att en av de många fördelarna med vänskap och kamratskap är att 

barnen får någon att lita på. När barn har någon att lita på leder det till att de tillsammans med 

sin vän eller kamrat belönar eller bekräftar varandras kunskap. Vilket utvecklar en positiv 

självbild och självkänsla. Vidare menar Jonsdottir att barn som har kamrater eller vänner 

upplevs mer som omtänksamma, vänliga och samarbetsvilliga. De barnen är bättre på att lösa 

konflikter, visa empati och inta andras perspektiv (ibid).  

 

2.9 Sammanfattning av forskning 

Enligt Tiller (2010) är det vanligt med utanförskap i förskolan. Utanförskap är när någon 

stängs ute och inte får vara med. Det kan till exempel vara när barn utesluts ur sociala 

sammanhang och relationer (Stigendal, 2004). Barn i förskolan rangordnas i det sociala 

samspelet vilket leder till att de med lägre status hamnar utanför gruppen (Schellerup, 2006). 
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Barn som utesluts eller exkluderas kan också vara barn utanför normen. Normen är enligt 

Nordenmark och Rosén (2008) det som anses vara normalt i sammanhanget. Fryckman (2006) 

har sammanställt rapporter som visar att hälsan försämras hos människor som faller in i 

grupper som missgynnas. De grupperna kan till exempel vara barn i utanförskap. Det är även 

de barnen som kan störas i sina sociala relationer vilket leder till att kamratrelationerna 

påverkas negativt. Granström (2004) uppmärksammar att det finns flera metoder att arbeta 

efter för att förhindra utanförskap, det kan till exempel vara Kamratstödjare, Gävlemodellen, 

Gemensamt bekymmermetoden och Olweusmetoden. Granstöm tydliggör att det inte finns en 

metod som är bättre än den andra men att det viktigaste är att agera och göra något för att 

motverka utanförskapet. Öhman (2009) menar att kränkningar kan vara både barns egen 

uppfattning om att bli kränkt men också pedagogens uppfattning. Det är viktigt att gå vidare 

men varje enskild kränkning. Hon menar även att barn påverkas negativt i sitt lärande och 

därför är det viktigt att förstå varför barn kränker.  

För att motverka utanförskap menar Kingery et al. (2010) att pedagoger bör arbeta med 

kamratrelationer i förskolan. Det utvecklar bland annat barns empati för andra människor 

vilket stärker barns självförtroende. Jonsdottir (2007) menar att det finns fler fördelar med 

kamratrelationer. Det är att barn utvecklar en positiv självbild, självkänsla och de blir bättre 

på att lösa konflikter. Öhman (2009) anser att det är viktigt med pedagoger som stödjer barns 

kamratrelationer i förskolan eftersom god kamratskap leder till en trygg stämning i gruppen. 
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3. Problemformulering:  

Studier visar att barn som hamnar i ett utanförskap kan påverkas av negativa konsekvenser. 

Det kan leda till psykiska påfrestningar som utgör en ohälsa för barnet. Vi anser att det skulle 

vara intressant att undersöka hur erfarna pedagoger planerar sin verksamhet. Även vad de 

konkret gör för att förhindra utanförskap i barngruppen samt främja kamratrelationer. 

 

3.1 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur erfarna pedagoger arbetar med att förhindra utanförskap 

samt främjar kamratrelationer i förskolan. 

 

3.2 Frågeställning:  

• Hur arbetar pedagogerna med att förhindra utanförskap samt främjar kamratrelationer i 

förskolan? 

 

3.2.1 Avgränsningar 

Vi inledde studien med att ha två frågeställningar, det var hur pedagoger arbetar med att 

förhindra och förebygga utanförskap i förskolan. Den andra frågan var hur pedagogerna 

främjar kamratrelationer i förskolan. Efter diskussion och överväganden har vi kommit fram 

till att förebygga utanförskap och främja kamratrelationer är väldigt lika varandra. Av den 

anledningen har vi tagit bort förebygga utanförskap från syftet och skrivit ihop 

frågeställningarna till en. Det är hur pedagogerna arbetar med att förhindra utanförskap samt 

främjar kamratrelationer i förskolan. 

 

Vi har valt att avgränsa oss till pedagogernas erfarenheter kring barns utanförskap i förskolan. 

Det har vi gjort för att vi anser att barns utanförskap är ett känsligt ämne att samtala med 

barnen och föräldrarna om.  

 

I studien har vi valt att använda ordet utanförskap istället för mobbning, eftersom att 

mobbning är upprepade negativa handlingar mot en person eller grupp under en viss tid 
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(Friends, 2014). Vi har valt att tolka utanförskap som både enskilda och upprepande negativa 

handlingar samt att det inte påverkas av tidsperioden. Med det menar vi att mobbning ingår i 

utanförskap men att utanförskap är mer komplex eftersom det även kan vara en enskild 

händelse. I studien används utanförskap som något negativt. Det har vi gjort eftersom det är 

skillnad på självvalt utanförskap och icke självvalt (Stigendal, 2004). Utanförskap som inte är 

självvalt definieras som skadligt för hälsan (Fryckman, 2006) medan det självvalda 

utanförskapet inte är skadligt enligt Stigendal (2004). 
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4. Metod 

Under denna rubrik presenteras val av metod, arbetsprocessen, urval, bearbetning, validitet 

och reliabilitet, och de etiska överväganden vi har ställts inför. I metoden presenteras även hur 

vi gått tillväga för att besvara studiens syfte. 

 

4.1 Val av metod 

Vi har valt att använda en kvalitativ metod. Studien är kvalitativ eftersom vi använt intervjuer 

i undersökning och antalet respondenter är låg. Att genomföra en kvalitativ metod kan 

exempelvis vara enkäter med öppna svar eller intervjuer (Stukát, 2011). Många anser att 

kvalitativ forskning är alltför subjektiv och på så sätt kritiseras den. Stukát menar att data inte 

ska generaliseras, klargöras och förutspås. Resultatet anses till stor del bero på vem som 

tolkar den. I studien har sex pedagoger intervjuats vilket gör att det begränsar 

generaliseringen. Intervjuerna är dock transkriberade för att få ett objektivt perspektiv på vad 

pedagogerna sagt. Med objektivt menar vi att analysera svaren utan att påverkas av 

ansiktsuttryck och kroppsspråk.  

 

Kvantitativ metod innebär att forskaren ställer frågor som formar undersökningen efter sitt 

intresse. I dessa undersökningar träffar inte forskaren deltagarna och är på så sätt inte 

engagerade i undersökningspersonerna. Denna metod är ofta önskvärd av forskarna för att de 

anser att deras saklighet kan bli hotad om de är engagerade i personerna som ska studeras 

(Bryman, 2011). 

 

4.2 Motiv för val av metod 

I undersökning intervjuades sex erfarna pedagoger från två förskolor i Mellansverige. Vi har 

valt att intervjua ett lägre antal eftersom det var tio intervjufrågor till pedagogerna. När 

forskare försöker inta respondenters perspektiv leder det till att färre personer deltar i 

intervjuundersökningen (Stukat, 2011). Vilket har varit nödvändigt, eftersom det varit ett 

ansträngande arbete att transkribera och jämföra intervjuerna. Stukát menar att för många 

intervjuer sätter studien i risk eftersom att studien kan bli tunn på grund av tidsbrist, vilket kan 

försvaga studiens fokus. 

 



 

15 

 

En av fördelarna med att använda sig av en kvalitativ metod är enligt Bjørndal (2005) att 

metoden ger mer utrymme för forskaren att bearbeta studien under arbetets gång. Bjørndal 

menar att forskaren får mer kunskap och förståelse för att korrigera data allt eftersom. Det har 

varit betydelsefullt för oss att använda en kvalitativ metod, eftersom intresset har varit att utgå 

från pedagogernas erfarenheter samt hur de förhåller sig till vårt forskningsområde. Bryman 

(2011) anser att den kvalitativa metoden ger information som är mer tillförlitlig för studien 

och att den ger möjlighet att komplettera intervjun i efterhand med till exempel följdfrågor. Vi 

har tolkat det som att studien blir mer tillförlitlig för att den kvalitativa metoden tillåter 

följdfrågor vilket gör det enklare för forskaren att klargöra vad respondenten menar.  

 

4.3 Urval 

För att ta del av pedagogers erfarenheter kring hur de arbetar med utanförskap och 

kamratrelationer intervjuades sex pedagoger. Urvalet förskolor gjordes på kommunens 

hemsida och var ett bekvämlighetsval. Vilket resulterade i två förskolor i Mellansverige. 

Förskolorna valdes ut för att de var belägna inom ett närområde vilket underlättade eventuella 

följdfrågor med pedagogerna (Bryman, 2011).  

 

Intresset och fokus i studien har varit några pedagogers erfarenheter. Stukát (2011) menar att 

vid en undersökning kan forskaren välja några personer i en grupp eller hela gruppen. När 

undersökningen utförs på hela gruppen kallas det populationsundersökning eller 

totalundersökning. När det är några personer från en grupp som deltar i undersökningen kallas 

det urvalsundersökning, vilket har använts i den här studien. 

 

Förskolorna kontaktades via telefon där framgick syftet med studien och om vi fick intervjua 

tre pedagoger. Undersökningen inleddes med att utforma frågor till intervjun, vilket innebär 

att vi som intervjuare ställde frågor till respondenterna. Intervjufrågorna skickades på förhand 

till respondenterna för att få en inramning på intervjuerna (Bryman, 2011). Enligt vår 

yrkesverksamma erfarenhet i förskolan är det vanligt att personalen inte deltar i 

enkätundersökningar eftersom det är opersonligt och därför valde vi att använde intervjuer. 

Intresset var att ta del av pedagogernas erfarenheter och därför var enkäteter inte ett alternativ 

för oss. 
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4.4 Bearbetning av insamlat material 

Vi började med att transkribera det insamlade materialet för att det skulle ge en tydligare bild 

av vad som blev sagt under intervjuerna. Något som Bjørndal (2005) styrker med att en av de 

stora fördelarna med överföringen av en ljudinspelning till skrift är att det blir tydligare att 

avläsa. En annan anledning till att vi valde att transkribera var för att få en objektiv syn på vad 

pedagogerna sa och om det var något som kunde avlyssnats efter intervjun. Bjørndal menar att 

transkribering är tidskrävande men att forskaren kan få fördjupad förståelse för vad som sägs. 

Vilket vi märkt av i studien eftersom att i transkriberingen analyseras respondenternas ord i 

text annorlunda till skillnad från när de intervjuades.  

 

Det vi fick ut av intervjuerna var cirka 14 sidor transkriberat material av 5 intervjuer. Det 

inspelade materialet var ungefär 20-35 minuter per pedagog och bearbetades av oss i cirka 6 

timmar. Förskolorna och pedagogerna delades in i grupper för att få en översikt. Sedan 

tolkades svaren utifrån de intervjufrågor vi hade och sorterade dessa utifrån likheter och 

olikheter. Det insamlade materialet bearbetades och vi insåg att en komplettering till 

intervjuerna måste göras för att kunna presentera tydlig data i studien. Den kompletterade 

datan bearbetades utifrån samma principer som det tidigare insamlade materialet. Vi 

intervjuade samma pedagoger och diskuterade den nytillkomna frågan. Vilket utökade 

intervjutiden och det transkriberade materialet vi bearbetat. Den totala intervjutiden per 

person blev totalt 30-50 minuter. Det transkriberade materialet utökades till 18 sidor och 

bearbetades i cirka 7 timmar.  

 

Under resultatet kunde vi avläsa att pedagogerna hade gemensamma svar angående vissa 

frågor. Frågor som vi har kategoriserat och gjort rubriker av. Anledningen till detta är för att 

resultatet ska stämma överens med frågeställningarna i studien.  

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

I studien har vi tillsammans diskuterat fram relevanta och anpassade frågor till intervjun. Vi 

har använt ljudinspelning till intervjuerna som transkriberats för att förstå pedagogernas svar 

men även för att gå tillbaka och ta del av intervjuerna flera gånger. Vi fick uppfattningen att 

pedagogernas erfarenhet i sin pedagogiska roll gjorde dem trygga och ärliga under 
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diskussionerna. När människor intervjuas, kan de ibland vara oärliga för att inte synliggöra 

sina brister. Det kan också bero på att respondenterna vill svara det de tror intervjuaren vill ha 

(Stukát, 2011). Respondenterna kan ha svarat på det sättet, vi har dock valt att inte ge för 

mycket respons för att påverka pedagogernas svar på frågorna.  

 

Bryman (2011) skriver att reliabilitet ofta skiljer sig mellan två begrepp i kvalitativ forskning. 

Det är extern reliabilitet och intern reliabilitet. Den externa reliabiliteten står för om en 

undersökning kan replikeras eller ej. Vi har svårt att se vår studie upprepas av andra forskare 

och få ut samma resultat. Eftersom att det är en låg sannolikhet att de intervjuar pedagoger 

med samma erfarenhet och bakgrund. De intervjufrågor vi har utgått från finns med i studien, 

det gör dock inte våra följdfrågor och den diskussion som uppstod med pedagogerna. Den 

interna reliabiliteten syftar på att medlemmarna i ett forskarlag kommer överens om att tolka 

det de ser och hör. Något som inte varit ett problem, då vi haft en öppen dialog och eniga i 

våra tolkningar. Valididet syftar på hur trovärdig studien är. Metoder som saknar 

mellanhänder har större trovärdighet eftersom intervjuaren direkt tolkar respondentens svar 

(ibid). I vår studie är validiteten hög eftersom vi har samlat in relevant data för vår valda 

metod. Intervjufrågorna är utformad för att få pedagogernas svar på hur de arbetar med 

utanförskap och kamratrelationer. Vilket har tillfört att det finns en röd tråd genom studien. 

 

4.6 Etiska överväganden 

Några av de etiska övervägande som gjordes inför besöket med pedagogerna på de utvalda 

förskolorna var att förklara studiens syfte. De fick även frågan om intresset fanns att ställa 

upp på intervjuer med oss. När de godkänt detta skickades ett mejl (Se bilaga 2 Missiv). Där 

framgick studiens syfte, handledares och forskningsansvarigas namn med kontaktuppgifter 

och även att deltagarnas uppgifter bearbetas konfidentiellt. Det stod även att all information 

om enskilda personer eller förskolan som kan skada eller förorsaka obehag inte kommer 

redovisas i studien.  

 

De etiska övervägande vi tagit del av är bland annat vetenskapsrådets Codex som är en av de 

mest omfattande källorna för att få stöd i svåra etiska frågor (Stukat, 2011). Enligt 

informationskravet stod det att deltagandet var helt frivilligt och kunde avbrytas när som 

helst. Innan mejlet skickades med bifogat missiv kontaktade vi förskolorna via telefon och 
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berättade vad intervjumaterialet handlade om och ifall pedagogerna var intresserade av att 

medverka. Efter samtal med pedagogerna på förskolan bestämdes vilka pedagoger som skulle 

delta i intervjun. 

 

I studien har vi arbetat efter konfidentialitetskravet, vilket gjort att hänsyn tagits till 

deltagarnas anonymitet och gjort dem införstådda med att uppgifterna som vi fått in behandlas 

konfidentiellt. All känslig data som kan identifiera någon av deltagarna eller förskola kommer 

därför inte att redovisas. Pedagogernas namn, förskolans namn, kommun eller ålder på 

deltagarna är inte med, vilket gör att det inte går att identifiera pedagogerna av utomstående 

personer. Nyttjandekravet följs och därför får det insamlade materialet enbart användas i 

forskningsändamål. Materialet får vara tillgängligt i läroböcker och tidningsartiklar, men det 

får inte utnyttjas på andra sätt. Dessa är några av de kraven vi har ställt på oss själva. Samtliga 

pedagoger som har medverkat har fått tagit del av den här informationen.  

 

När intervjun avslutades med pedagogerna ställdes vi inför nya etiska vägskäl, dessa var att 

utelämna om pedagogerna var man eller kvinna. Vi anser att utifrån konfidentialitetskravet 

ska vi vara noga med att skydda pedagogernas identitet. På grund av detta har pedagogernas 

kön utlämnats från studien, då vårt fokus varit att ta del av deras erfarenheter som vi bedömt 

inte är beroende av det tidigare nämnda. 
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5. Resultat 

I resultatet presenteras den data som insamlats från den kvalitativa intervjun som 

genomfördes med pedagogerna. Vi utgår från pedagogernas svar på våra intervjufrågor och 

det vi anser har varit väsentligt för studien. Något som kommer framföras i rubriker där data 

presenteras. 

 

5.1 Stöd av specialpedagog kan förhindra utanförskap 

När frågan ”Vad är utanförskap i förskolan för dig?” ställdes till pedagogerna svarar flera av 

dem att det beror på att barnen inte passar in i gruppen. Det kan även vara att de är 

annorlunda. Vi tolkar svaren som att barnen är utanför normen. I samtal med pedagogerna 

anser de att barn med någon form av diagnos kan hamna i ett utanförskap och att det är viktigt 

att de ingår i ett samspel med andra. En pedagog säger:  

Det jag har sett på förskolan är att barn med en diagnos eller en annan sjukdomsbild som gör dem 

utsatta ofta hamnar utanför.  

 

En annan pedagog säger: 

När barn inte förstår sig på varandra kan det bli utanförskap. När någon ser annorlunda ut eller 

beter sig annorlunda blir ofta barnen osäkra och leker med någon annan. Därför är vi glada att vi 

har en specialpedagog. 

 

De menar att specialpedagogernas stöd är betydelsefullt i dessa situationer. Genom dem får 

pedagogerna tips och idéer på hur de ska agera i olika situationer. De flesta pedagogerna 

nämner något om att barn är annorlunda när de fick frågan ”Vad tror du är orsaken till att barn 

hamnar i utanförskap?” de gav inte någon ytterligare förklaring på vad de menar med 

annorlunda. Vi har dock tolkat annorlunda utifrån pedagogernas svar där de nämner utseende, 

språk, intressen, religion eller diagnoser. 

 

Pedagogerna menar att språket kan göra att barn hamnar i utanförskap. Det kan vara både 

uttalet och hur barnen integreras med språket. En pedagog säger: 

Det kan vara barn som har svårt med uttalet, till exempel bokstaven R. Men det kan också vara 

barn som precis flyttat till Sverige och som har svårt med den språkliga kommunikationen. 
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Med stöd av specialpedagoger får pedagogerna tips, idéer och riktlinjer över hur de ska 

förhålla sig till barn i behov av särskilt stöd. Det medför en större kunskap om att förhindra 

utanförskap i förskolan. 

 

5.2 Likabehandlingsplanen ett stöd för att främja kamratrelationer 

Likabehandlingsplanen används för att främja kamratrelationer. För att få ut så mycket som 

möjligt i arbetet diskuterar de tillsammans i arbetslaget, gör reflektioner och observerar 

varandra för att sedan göra utvärderingar. De menar även att det är viktigt att arbetslaget 

respekterar varandra och är goda förebilder för barnen. En pedagog uttrycker: 

Det är oerhört viktigt att reflektera tillsammans för att se vad vi kan göra bättre och 

utveckla i verksamheten. För att förhindra utanförskap är det viktigt att vi gör observationer 

ute i barngruppen och sedan tar med observationerna till kollegor för att bolla idéer och 

reflektera tillsammans, hur vi kan främja kamratrelationer. 

 

En annan pedagog menar att de främjar kamratrelationer genom att diskutera 

likabehandlingsplanen på personalmöten. De menar att likabehandlingsplanen används som 

ett verktyg i verksamheten och att den är till för att inget barn ska känna sig utanför. 

Likabehandlingsplanen är en utgångspunkt där pedagoger kan arbeta med att skapa trygghet 

och lika värde i barngruppen. 

Pedagogerna påpekar även vikten av att vårdnadshavarna är informerade om förskolans 

likabehandlingsplan och målen den strävar efter.  

Vi anser att det är viktigt att nå ut till föräldrarna i vårt arbete med likabehandlingsplanen 

eftersom verksamheten byggs upp av den. Både föräldrar och barn ska känna sig trygga här. 

 

Vidare menar pedagogerna att det är viktigt att ta upp hur verksamhetens arbete går till redan 

vid inskolningen för att föräldrarna ska få en inblick i verksamheten.  

 

Utifrån likabehandlingsplanen används det olika metoder för att främja kamratrelationer, 

bland annat ett ”kamratrecept” (Se bilaga 3). Tillsammans med barnen skrivs ett recept som 

de på förskolan ska följa för att vara en bra kamrat i förskolan. Sedan diskuteras receptet med 

barnen på samlingen för att ”checka av” om det går bra att följa receptet. Det gör de för att 

skapa en trygg vi-känsla.  
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En annan metod som används är ”kompissolen” (Se bilaga 3). Pedagogerna och barnen 

klipper tillsammans ut en sol med solstrålar. På solstrålarna skriver de hur en bra kamrat ska 

vara. Om det uppstår situationer mellan barnen relaterat till utanförskap och mobbning kan de 

påminna barnen om vad de kommit fram till med hjälp av kompissolen som sitter på väggen. 

 

5.3 Pedagogernas observationer i förskolans miljö förhindrar utanförskap 

Miljön anses viktig för att barnen ska vilja upptäcka, utforska och leka med sina kamrater i 

förskolan. En pedagog säger: 

Vi har en gård som inspirerar till lek med stora ytor. Här kan de utveckla sin motorik och 

balans. Vi är ofta ute så barnen kan springa mycket och utnyttja sin energi tillsammans. 

Men det är också viktigt att vi pedagoger är ute och rör oss bland barnen för att se om allt är 

okej. 

 

Miljön både inne och ute är viktig för att bjuda in barnen till lek och det är viktigt att inte vara 

rädd för att möblera om för att få ett miljöombyte. En annan pedagog uttrycker: 

Vi gör observationer i olika rum och även ute för att se hur barnen använder ytorna i leken. 

Det gör att vi ser om vi behöver göra om något i verksamheten för att utnyttja ytorna 

ännu bättre. Genom observationer ser vi också hur barnen utforskar rummen tillsammans 

med sina kamrater. 

 

För att förhindra utanförskap observerar pedagogerna barnen. Genom observationerna kan 

pedagogerna ingripa direkt för att förhindra att utanförskap uppstår, som när barnen slår 

varandra. En pedagog menar att en del barn behöver tid för att lugna ner sig innan de kan ta 

diskussionen men att det fortfarande råder nolltolerans att diskriminera varandra.  

 

Observationer ger även mycket inspiration och nya synsätt på att utveckla miljön och 

kamratrelationerna i barngruppen. Ibland är det svårt att hinna med på grund av tidspress och 

personalbrist. De anser att det finns mycket de skulle vilja göra bättre och utveckla men som 

det måste prioritera bort för att hinna med andra saker att göra i verksamheten. Pedagogerna 

menar att de vill fokusera mer på samarbetsövningar där barnen gör gemensamma aktiviteter 

och på det sättet utmana barnen.  

En pedagog säger: 

Det finns mycket som vi pratar om på våra personalmöten som vi vill göra med barnen men 

som helt enkelt inte hinns med. Det är tråkigt att det blir så, men ibland får vi prioritera 

andra saker. 
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Pedagogerna anser att miljön gör mycket för att främja kamratrelationer i förskolan. De 

berättar att en attraktiv lekmiljö för barnen gör att de fokuserar mer på leken och blir kreativa. 

På det sättet blir det mindre trakasserier och intriger mellan barnen.   

 

5.4 Mindre barngrupper och mer tid främjar kamratrelationer 

I intervjun framgår det att utanförskap i barngruppen kan bero på tidsbrist. Med det menas att 

barngruppen är för stor och att pedagogerna är för få. Något som leder till att alla barn inte får 

den tid som de behöver. En pedagog säger: 

Bättre förhållanden för barnen är att det ska vara mindre barngrupper, eftersom vi 

pedagoger inte har tid att se alla barn. Det är tyvärr oftast så att de barn som låter mest får 

störst uppmärksamhet av pedagogerna medan de tysta barnen blir glömda, något vi ofta ser 

i efterhand att de barnen inte har någon kompis som vi kanske kunde ha hjälpt dem med. 

 

Mindre barngrupper ger pedagogerna mer tid för varje enskilt barn att diskutera, reflektera 

och utmana barnet. Pedagogerna menar att det är enklare att se utanförskap när de arbetar med 

åldersindelade grupper, eftersom barn oftast leker med jämnåriga kamrater. De menar att 

pedagogernas uppdrag är viktigt för barnens självkänsla och att finna sin identitet. Som vi kan 

se i samtalet med en pedagog: 

I vårt arbete har vi uppdrag och mål att följa som att låta barnen utveckla sin självkänsla 

och identitet, både med andra barn och pedagoger. Tyvärr är det för många barn i 

barngruppen för att vi aktivt ska kunna agera i de situationer som vi tycker att vi borde, 

eftersom att vi då måste lämna några andra barn som också behöver oss. 

 

Pedagogerna diskuterar om tidsbristen i barngruppen och att de inte räcker till. De har inte tid 

att uppnå målen eller klara av de uppdrag de har i arbetet, något som kan bero på de stora 

barngrupperna.  

 

För att främja kamratrelationerna i barngruppen läser pedagogerna böcker om kamratskap och 

utanförskap för att diskutera och reflektera det tillsammans med barnen. Något de också 

prioriterar vid inskolning. På en av förskolorna blir diskussionerna och reflektionerna oftast i 

samlingarna när barnen är indelade i mindre grupper. Det är även i samlingarna de förebygger 

utanförskap om incidenter uppstått. En pedagog säger:  
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Vi pratar om incidenter som uppstått på förskolan, utan att peka ut någon och frågar hela 

gruppen, hur man ska agera mot varandra. Vi tar inte upp specifika händelser utan pratar 

om liknande situationer som hänt, för att ingen ska kännas utpekad. 

 

Det är viktigt att ta tag i situationer direkt när barnen blir kränkta av varandra för att visa att 

det inte är okej. Men de anser även att det är viktigt att ta upp olika exempel vid samlingarna 

så att barnen får höra varandras resonemang. En pedagog säger:  

Om barn blir kränkt, trakasserad eller diskriminerad är det viktigt att prata med barnen 

direkt. Vi brukar vända på situationen och fråga hur den som kränker, trakasserar eller 

diskriminerar det andra barnet skulle känna sig om situationen var omvänd. 

 

Pedagogerna anser att med mindre barngrupper når de ut till barnen genom att diskutera 

omvända situationer och barnen får en djupare förståelse i hur de ska behandla varandra. Det 

kan vara att barnen får lära sig att inta ett annat perspektiv. 

 

5.5 Samarbetsövningar och samlingar främjar kamratrelationer 

På frågan om pedagogens ansvar gentemot barns utanförskap anser pedagogerna att det är 

viktigt att barnen trivs ihop eftersom förskolan utgör en stor del av barnens vardag. För att 

barnen ska få finna sig till rätta med varandra menar pedagogerna att samarbetsövningar 

hjälpte till i arbetet. En pedagog uttrycker:  

Samarbetsövningar gör att barnen utvecklar det sociala samspelet. Vi har märkt att barnen 

lär känna varandra bättre och de lär sig nya uttryck av varandra. Det gör även att barnen 

utvidgar sina kamratrelationer med fler barn. 

 

Samarbetsövningar brukar användas under skogsutflykterna när de spelar ”memory” med 

barnen. Barnen delas in i grupper med två eller tre personer och får en bild av pedagogerna. 

Barnen ska tillsammans med sitt lag kommunicera och leta efter en exakt lika bild som ligger 

gömd inom ett område i skogen. Barnen får under leken träna på sitt sociala samspel med 

andra eftersom laget ska komma överens om vart de ska gå och samtidigt hålla utkik på var 

den andra bilden finns. 

Pedagogerna anser att förskolan ska vara en trygg plats där alla ska känna att de duger som 

dem är och att det ska vara lärorikt. De menar även att förskolans har ett viktigt uppdrag 

utifrån förskolans läroplan. Det ska vara en trygg miljö och på samma gång locka och utmana 

barnen till lek. Pedagogerna diskuterar hur viktigt det är att inspirera barnen till att lära av 

varandra och att ta vara på varandras olikheter. En annan pedagog uttrycker: 
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Jag tycker att det är väldigt viktigt att prata med barnen att det är vanligt att människor 

tycker olika och att man på så sätt kan lära av varandra. Jag tror att utanförskap i 

barngrupperna minskas på det viset, för att barnen lär sig att respektera varandra. 

 

Samlingarna på förskolan nyttjas mycket för att främja kamratrelationer. Under samlingarna 

brukar pedagogerna utmana barnen för att göra dem mer sammansvetsade. Det kan vara 

genom sånger, massagevila och ringlekar. Ibland passar de även på att dela in barnen i 

grupper med de barn som inte annars kommunicerar under den fria leken på förskolan. Det 

gör dem för att barnen inte ska bli beroende av att leka med samma kompis under dagarna och 

samtidigt utveckla kamratkretsen. Mycket positivt har hänt sedan de började utmana barnens 

kamratrelationer. Från början var många barn beroende av några kompisar för att kunna leka 

under dagen på förskolan. En pedagog säger: 

Förut kunde det vara så att om Kalle var sjuk så kunde inte Arvid leka med någon annan för 

att han knutit ett nära band med Kalle och därför inte skapat en kamratrelation med någon 

annan. Men efter att vi har använt oss mer av olika samarbetsövningar med barnen så 

tycker vi att barnen har utökat sin kompiskrets. 

 

Pedagogerna menar att bokläsning har stor inverkan på hur barn socialiserar med varandra, 

det kan bland annat vara genom diskussioner eller lekar. En bok som några pedagoger har 

använt mycket genom åren är Pricken, av Margaret Rey (1980). Utifrån den boken diskuterar 

de hur en bra kompis ska vara och att de ska acceptera varandra för sina olikheter. Att 

reflektera över bokläsningen anser pedagogerna är en bra metod för att barnen ska få 

möjlighet att skapa kamratrelationer. De menar även att barnen får en djupare insikt i hur de 

bör agera mot sina kamrater.  

 

5.6 Sammanfattning av resultat 

Pedagogerna menar att de kan vara med att förhindra utanförskap med hjälp av observationer 

i barngruppen. När det finns behov har de möjlighet att ta in en specialpedagog med tips och 

idéer för hur de kan agera i olika situationer. Pedagogerna menar även att genom en 

inbjudande miljö fokuserar barnen mer på leken och kamraterna, vilket de anser är bra för att 

utveckla deras kamratrelationer. För att främja kamratrelationer arbetar pedagogerna med 

bokläsning om kamratskap och utanförskap. Det gör de genom att diskutera och reflektera i 

samlingen med mindre grupper. Det är även i samlingen de diskuterar kompissolen och 

kamratrecept utifrån likabehandlingsplanen. Andra samarbetsövningar de använder är 
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ringlekar och massagevila. Det gör de för att lära känna och vara trygga med varandra. 

Pedagogerna tydliggör att förskolan ska vara en trygg och lärorik plats för barnen. 
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6. Diskussion 

Under denna rubrik presenteras metoddiskussion och resultatdiskussion. I metoddiskussion 

presenterar vi våra reflektioner på genomförandet av studien och hur vi kunde gjort 

annorlunda. Under resultatdiskussionen kommer vi diskutera kring hur och om studiens syfte 

uppnåtts.  

 

6.1 Metoddiskussion 

De som deltog i studien har arbetat inom förskolans verksamhet, alltifrån 4 till 39 år, vilket 

resulterade i en stor bredd av arbetslivserfarenhet. Intervjuerna utfördes med pedagogerna 

som respondenter för att vi anser att utanförskap är ett känsligt ämne som kan väcka starka 

känslor, framförallt hos barn och deras vårdnadshavare. Med känsligt menas att de barn eller 

vårdnadshavare som upplever utanförskap kan känna sig utsatt när ämnet kommer till tals. 

Tiller (2010) anser att barn är spontana vilket kan leda till att de uttrycker sina känslor för 

stunden. Vilket gör det svårt att få tillförlitliga svar till resultatet av studien. 

 

För att ta del av pedagogernas erfarenheter intervjuades de. Fem av pedagogerna spelades in 

under intervjun. De spelades in för att vi skulle kunna gå tillbaka och granska svaren ett flertal 

gånger för att närma oss pedagogernas perspektiv och höja trovärdigheten i resultatet. En 

pedagog intervjuades med hjälp av anteckningar för att denne inte ville bli inspelad. Stukát 

(2011) menar att de medverkande i en undersökning får själva bestämma villkoren för sitt 

deltagande och hur länge de vill delta. Om en deltagare väljer att avbryta sin medverkan ska 

deltagaren inte få genomgå otillbörlig övertalning.   

 

Frågorna som ställdes till respondenterna är underlaget vi behövde till resultatet, dock 

kompletterades det med en intervjufråga. Det gjorde vi för att tydliggöra pedagogernas 

resonemang och perspektiv angående kamratrelationer. Den tidigare frågan var utformad för 

att pedagogerna själva skulle resonera fram till att kamratrelationer förebygger utanförskap. 

Efter samtal med vår handledare insåg vi att frågan var intressant men otydlig för studiens 

syfte. Vid återbesöket på förskolorna fick vi möjlighet att utveckla de tidigare 

diskussionsfrågorna med pedagogerna. Vilket gav en djupare förståelse för pedagogernas 

resonemang. Den andra intervjufråga ”Vad är utanförskap i förskolan för dig?” anser vi är bra 

men att den kunde tydliggöras som en följdfråga. Den första frågan kunde varit ”Hur 
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definierar du utanförskap?” något som tydliggör pedagogernas perspektiv av hur de tolkar 

utanförskap i och utanför förskolan. 

 

Utgångspunkten för studien är en kvalitativ metod eftersom vi resonerat att det ger djupare 

diskussioner att tolka och en möjlighet att fråga pedagogerna vad de menar. Om vi istället 

använt oss av en kvantitativ metod med enkätundersökningar skulle det ge ett helt annat 

resultat. Eftersom den kvantitativa metoden inte ger utrymme att ställa följdfrågor som har 

varit viktigt för den här studien. Vårt intresse är att komma nära pedagogens perspektiv för att 

ta del av deras erfarenheter. Enkätundersökningar skulle vara intressanta för en liknande 

studie eftersom det kan presenteras i diagram och grafer något Bryman (2011) anser är 

svårare att tolka för forskaren. Vi har dragit slutsatsen att tolkning har varit viktigt för oss i 

intervjun med respondenterna men även i transkriberingen. I transkriberingen har vi tolkat vad 

som är relevant att ha med i studien och därför har vi inte transkriberat harklingar och 

nysningar. 

 

Ljudupptagning av intervjuerna har skett med stöd av mobiltelefon som inspelningsmaterial 

vilket har fungerat väl. Den har gjort det möjligt att gå tillbaka och upprepa pedagogernas 

svar. Det har också varit nödvändigt för transkriberingen. Pedagogerna har varit förstående 

när vi varit i behov av deras deltagande, vilket gjort det enkelt att komplettera med 

följdfrågor. Vi har även fått en djupare förståelse i diskussionen med pedagogerna vilket 

resulterade i att insamlingen av data varit lättsam.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att undersöka hur erfarna pedagoger arbetar med att förhindra 

utanförskap i förskolan samt främjar kamratrelationer. Detta har uppnåtts genom en kvalitativ 

metod där vi ställt relevanta intervjufrågor till erfarna pedagoger i förskolans verksamhet.  

 

Tillsammans med pedagogerna har vi diskuterat kring det normativa barnet, där de anser att 

barn som är utanför normen kan hamna i ett utanförskap. Nordenmark och Rosén (2008) 

menar att barn utanför normen ses som ett problem av gruppen och av den anledningen sker 

en diskriminering. Det gäller både enskilda barn och barn i grupp. Vår tolkning av 
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pedagogernas svar angående barn utanför normen är att det bör arbeta med samarbetsövningar 

för att barnen ska ingå i ett samspel med varandra. Barn som samspelar med varandra är 

grunden till att de utvecklas enligt Jonsdottir (2007). Under intervjufrågorna talade 

pedagogerna om hur viktigt det är att de diskuterar barns olikheter i barngruppen. Genom att 

tala om barns olikheter kan de belysa alla barns lika värde oavsett utseende och egenskaper. 

Vi tolkar pedagogerna som att barn ska lära sig att respektera och lära av varandra. Det är en 

grund för att främja kamratrelationer. När barn inte respekterar varandra kan det bildas 

rangordningar. Att rangordningar bildas beror på det sociala samspelet menar Schellerup 

(2006). Han menar att det bildas maktförhållanden på grund av barns lik- och olikheter. Vi har 

tolkat att Schellerup menar att barns lik- och olikheter leder till konkurrens, vilket inte togs 

upp i intervjun med pedagogerna. Pedagogerna menar att det är bra med olikheter för att det 

ska kunna diskuteras i barngruppen. Vi har likt pedagogerna diskuterat att det är bra att föra 

en dialog med barnen om lik- och olikheter och att det är okej att vara annorlunda. Vi anser 

dock inte att det är bra att diskutera det enskilda barnets olikheter, eftersom det kan leda till 

att de känner sig utpekad och kränkt. Att föra en dialog med barnen menar vi att pedagogerna 

kan återkoppla litteraturen de läst till de ämnen som diskuterats. Som till exempel Pricken av 

Margaret Rey (1980), där en kanin är ensam med att ha prickar, Prickens syskon är helvita. 

Vilket gör att kaninen känner sig annorlunda och utanför. Utifrån den boken menar 

pedagogerna att de kan tala om känslor och att det inte gör något att Pricken ser eller är 

annorlunda. Vidare menar pedagogerna att det kan hjälpa barnen att utveckla sin empatiska 

och reflekterande förmåga. 

 

För att kunna främja kamratrelationer och förhindra utanförskap måste pedagogerna känna till 

styrdokument och lagar. En av de lagarna är diskrimineringslagen. 

Diskrimineringsombudsmannen (2012) menar att pedagogen bör känna till lagen för att kunna 

se när diskriminering uppstår. De tillfrågade pedagogerna i intervjun nämnde deras arbete 

med läroplanen och likabehandlingsplanen i förebyggande syfte men även när utanförskap 

skett. Vi anser att det är viktigt med lyhörda pedagoger, med det menas att de kan tyda 

signaler genom att se och höra barnen. Öhman (2009) menar att det är viktigt att pedagoger 

går vidare med kränkande behandlingar. I intervjun diskuterade pedagogerna att det är absolut 

nolltolerans om diskrimineringar uppstår i förskolan. Pedagogerna menar att de för en dialog 

med barnen om hur en bra kompis är. De arbetar bland annat med ”kompissolen” och 

”kompisrecept” (Se bilaga 3). Dessa arbetsmetoder är bra sätt att använda för att främja 
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kamratrelationer enligt pedagogerna eftersom det gör alla barnen delaktiga. Delaktighet är 

enligt Stigendal (2004) motsatsen till utanförskap.  

 

Det är viktigt att pedagogerna anstränger sig för att inta ett barns perspektiv. Det ska de göra 

för att förstå barnets intentioner och varför barnen agerar som de gör (Pramling- Samuelsson, 

2003). I intervjun pratade pedagogerna om att de använder observationer för att se vilka barn 

som är utanför. Det stöds av Vedeler (2009) som menar att genom observationer identifierar 

pedagogerna vilka barn som inte har några kamratrelationer. Genom observationerna kan 

pedagogerna agera utifrån vad de iakttagit för att finna en lösning på eventuella problem. Det 

är även genom observationer som pedagogerna kan förhindra direkt utanförskap. Det kan vara 

att barn slår eller kränker ett annat barn. Vi tolkar pedagogerna som att de känner sig 

otillräcklig på grund av att det är för lite personal i förskolan vilket leder till att många 

observationer utesluts. Observationer där de skulle kunna förhindra en kränkning eller stödja 

barnen i lekar och diskussioner.   

 

Genom den litteratur vi läst och de pedagoger som intervjuats är alla eniga om att utanförskap 

inte ska existera. Pedagogerna menar att agera och använda likabehandlingsplanen som stöd i 

arbetet mot utanförskap, medan ett flertal av författarna skriver om metoder att följa för att 

främja kamratrelationer och undvika att barn hamnar i ett utanförskap. Granström (2004) 

menar i sin artikel Ett månghövdat vidunder att oavsett vilken metod pedagoger arbetar efter, 

så är det viktigaste att pedagogerna arbetar med nolltolerans. Några pedagoger talade om att 

en del barn med speciella behov behöver tid för att lugna ner sig innan de diskuterar om 

varför de agerat som de gjort. Vi tolkar pedagogerna som att det fortfarande råder nolltolerans 

men att det är viktigt att läsa av varje enskild situation. Pedagogerna diskuterar i intervjun om 

hur de ska arbeta med att främja kamratrelationer i förskolan. De menar att arbetet går ut på 

att skapa en trygg vi-känsla, leka med barnen och få med alla i gemenskapen. Pedagogerna 

skapar en vi-känsla genom att leka lekar tillsammans med barnen och ha gemensamma 

aktiviteter. Det gör att barnen lär känna och skapar samband till varandra.  

Corsaro (1997) menar att när samband uppstår mellan personer, leder det till kamratrelationer. 

Kamratrelationer har vi tolkat som en ytlig relation till någon. Öhman (2009) anser att 

kamratskap kan leda till vänskap. Något vi anser att alla ska eftersträva i förskolan. Pedagoger 
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bör dock vara medvetna om att alla inte vill vara vänner, det får de acceptera. Vi anser att alla 

ska visa respekt till varandra för att upprätthålla en god stämning i förskolan. 

 

Pedagogerna fick frågan ” Vad tycker du är optimala villkor för att barnen inte ska hamna i 

utanförskap?”, svarar pedagogerna att det beror på personal och miljö. De diskuterar miljöns 

relevans i barns lärande. Under intervjun förklarar de att det är viktigt med en attraktiv, 

spännande och utmanande lekmiljö. De ska vara roligt att komma till förskolan berättar en 

pedagog och syftar på förskolans miljö. Vi tolkar pedagogernas svar som att lekmiljö är det 

som gör barnen intresserad av att leka i ett rum. Pedagogerna menar både den fysiska och 

sociala miljön. Vedeler (2009) menar att den sociala miljön är barnets förmåga att ta kontakt 

med andra barn och läsa leksignaler, något Vedeler kallar barnets sociala kompetens. 

Pedagogerna menar att barns sociala miljö är beroende av omgivningen och att den hjälper 

barns kamratrelationer. De menar att den sociala miljön är barnets omgivning och hur de 

interagerar med den, det kan till exempel vara kamrater eller pedagoger. Vi har tolkat att den 

sociala miljön är allt som kan interagera med barnet och inte nödvändigtvis det barnet kan 

interagera tillbaka till.  

 

Att främja kamratrelationer är enligt pedagogerna en av deras högsta prioriteringar vid 

inskolning eller när de är oroliga över hur barnen behandlar varandra. Vi tolkar pedagogerna 

att de syftar på att främja kamratrelationer i barngruppen och förebygger de mot utanförskap i 

förskolan. I diskussion med pedagoger menar de att de kan hjälpa barnen att utöka deras 

sociala kompetens och interagera med andra barn. Vid nyinskolning och med barn som inte 

lärt sig tyda leksignaler berättar pedagoger att de hjälper barnen att starta igång leken. Det gör 

de för att stödja barnet i sin sociala utveckling och fantasifullhet. Vidare menar pedagogerna 

att det är enklare att se om barn hamnar utanför när de arbetar med åldersindelade grupper. Vi 

tolkar pedagogernas svar som att det är lättare att se utanförskap när barnen är i samma ålder 

på grund av att barn ofta leker med jämnåriga kamrater. Grupperingarna synliggörs och 

pedagogen kan se vilka som är utanför. Pedagogerna hävdar att de arbetar med att främja 

kamratrelationerna när de ser att barn hamnar utanför gruppen. De använder sig av aktiviteter 

för att barnen ska relatera sina kamrater till något positivt i leken. Sådana aktiviteter är bland 

annat sånger, massagevila och ringlekar. Pedagogerna anser att dessa lekar är bra för att 

främja barnens kamratrelationer. När pedagogerna fick frågan ”Hur främjar du/ni 

kamratrelationer i förskolan?” svarade de att tillsammans med barnen tala om värdegrunden, 
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vilket de brukar göra i samlingen. De brukar även samtala om hur de ska behandla varandra 

och reflektera och diskutera böcker de läst med barnen relaterat till kamratrelationer och 

utanförskap. Vi tolkar att pedagogerna menar att det är viktigt när barnen får vara delaktig i 

att diskutera och reflektera om hur en bra kompis ska vara. De lyfter även arbetet med 

samarbetsövningar och lekar i arbetet att främja kamratrelationer. Pedagogerna anser att 

samarbetsövningar gör att de kan ”blanda om” i grupperingarna och breda barnens 

kamratkrets. När pedagogerna ”blandar om” i grupperingarna gör det att barnen inte är 

beroende av samma kompisar hela tiden. Vilket leder till barnen alltid kan ha en lekkamrat i 

förskolan även fast någon kompis är sjuk eller ledig. Vi har tolkat att Öhman (2009) menar att 

pedagogen kan och bör påverka barns kamratrelationer. Vid goda kamratrelationer ska 

pedagogen upprätthålla en god och tolerant stämning för att kamratskapen ska utvecklas till 

vänskap. Löfdahl (2007) hänvisar till Corsaro (2005) där de menar att barn styr positionerna i 

rangordningen och strukturerar kamratrelationer utifrån status. Vilket vi anser pedagogerna 

kan påverka genom sitt arbete med att främja kamratrelationer. När pedagogerna är med och 

stödjer barnen i sina kamratrelationer har de möjlighet att påverka statusen mellan barnen. 

Genom pedagogernas stöd menar vi att hierarkin kan motverkas i barngruppen.  

Pedagogerna menar att det kan ta hjälp av en specialpedagog när osäkerhet och  

Vid för svåra situationer kan de ta hjälp av en specialpedagog för att få stöd i sitt arbete med 

barnen. 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Under rubriken val av metod har vi diskuterat varför vi valt att intervjua pedagoger istället för 

barn. Det skulle vara intressant för fortsatt forskning att ta del av barns uppfattning om vad 

utanförskap är och hur de upplever utanförskap.  

Intresset för hur pedagoger arbetar med utanförskap verkar vara stort enligt de pedagoger vi 

intervjuat. Vi anser dock att det krävs mer forskning på begreppet utanförskap för att ge en 

tydligare definition och mer kunskap till ämnet. Något Tiller (2010) styrker i sin artikel där 

han menar att det behövs mer forskning kring utanförskap, eftersom det saknas aktuell 

forskning om utanförskap och varför barn exkluderar. 
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Slutord 

Syftet med studien var att undersöka hur erfarna pedagoger arbetar med att förhindra 

utanförskap samt främjar kamratrelationer i förskolan. Med hjälp av intervjuerna har vi 

kommit fram till att kamratrelationer är viktigt för hur pedagogerna förhindrar utanförskap i 

förskolan. Genom att främja kamratrelationer anser pedagogerna att barnen lär känna 

varandra och utvidgar sin sociala kompetens och välbefinnande (Kingery et al. 2010). 

Pedagogerna har uppmärksammat det genom att observera barns interaktion med nya 

kamrater. Genom observationer menar pedagogerna att de kan förhindra utanförskap. Det gör 

de till exempel när barn slår varandra. I resultatet svarar även pedagogerna att de främjar 

kamratrelationer när de diskuterar hur en bra kompis är. De har bland annat olika metoder 

som de kallar ”kompissolen” och ”kamratrecept”. Metoder som de anser når önskat resultat.  
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Bilaga 1 Intervjufrågor 

 

1. Hur länge har du arbetet i förskolan/förskoleklass? 

2. Vad är utanförskap i förskolan för dig? 

3. Har du under ditt yrkesverksamma liv varit i kontakt med utanförskap i 

barngruppen? 

4. Hur arbetar du med att förebygga och förhindra utanförskap i förskolan? 

5. Diskuterar ni i arbetslaget om utanförskap? I så fall vad? 

6. Hur agerar du när trakasserier, kränkningar och diskrimineringar uppstår? 

7. Vad tror du är orsaken till att barn hamnar i utanförskap? 

8. Vad är pedagogens ansvar gentemot barn i utanförskap?  

9. Vad tycker du är optimala villkor för att barnen inte ska hamna i utanförskap? 

10. Hur arbetar du/ni med att främja kamratrelationer i förskolan? 
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Bilaga 2 Missiv 

 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter som går sista terminen på högskolan i Gävle. Just nu skriver vi 

vårt examensarbete som handlar om barns utanförskap i förskolan. 

Vårt syfte med studien är att ta del av pedagogers erfarenheter av att förhindra och förebygga 

utanförskap i förskolan. 

Vi är därför intresserade att ta del av era pedagogers erfarenheter och uppfattningar om hur ni 

ser på utanförskap i förskolan och hur ni arbetar med att förhindra och förebygga det. 

Det är frivilligt att delta i undersökningen och ni kan välja att avbryta ert deltagande när ni 

vill. Ni kommer vara anonyma i undersökningen så namn på er och förskolan kommer 

fingeras. 

Undersökningen kommer bestå utav samtal som tar cirka 30 – 45 minuter. 

 

Med vänliga hälsningar Thim och Johanna  

 

Thim Carlsson 070xxxxxxx     

Johanna Ravstis 076xxxxxxx 

 

Handledare: Maud Söderlund 
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Bilaga 3 Kamratrecept och Kompissol 

Förslag till kamratrecept 

Ingredienser 

10 dl snällhet 

5 tsk pålitlighet 

15 g hjälpsamhet 

7 msk omtänksamhet 

1 Nypa rolig 

2 krm trevlighet 

9 tsk glad 

7 dl kramar 

Förslag till kompissolen 

 


