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BAKGRUND: Forskningen i vår bakgrund tar upp vikten av att alla barn känner sig som en 
del av gruppgemenskapen, och också hur angeläget det är för varje barn att ha en vän att 
samspela med. I bakgrunden belyser forskningen även hur grundläggande pedagogens roll i 
arbetet mot utanförskap är.  
 
SYFTE: Vi vill med vårt syfte undersöka hur pedagoger agerar när ett eller flera barn är 
utanför i barngruppen. För att få en bredare bild av hur utanförskap i förskolan kan se ut, och 
hur pedagoger anser att utanförskap påverkar utsatta barn, har vi även valt att undersöka dessa 
två områden.  
 
METOD: Studien har gjorts utifrån två redskap: intervjuer med sex pedagoger och 
observationer där pedagogers agerande har studerats. Vi har även observerat två barngrupper 
för att få en helhetsbild av hur utanförskap i förskolan kan se ut. Studien har genomförts 
kvalitativt med utgångspunkt i Vygotskijs och Säljös teori om barns utveckling i samspel med 
andra individer.  

RESULTAT: Barn som på något sätt är annorlunda gentemot de andra barnen i 
barngrupperna tenderar att lättare hamna utanför. Gemensamt för de barn som är utanför är att 
de har svårigheter i att delta i leken med andra barn. Pedagoger har en stor roll i barns 
utanförskap, där de kan starta eller förvärra ett utanförskap genom sitt agerande. Pedagogers 
förhållningssätt, bemötande och värderingar är tre grundläggande delar i arbetet mot 
utanförskap i förskolan. Pedagogerna i studien anser allihop att utanförskap påverkar utsatta 
barn negativt.  
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Förord 
Idén om att utföra en studie om utanförskap uppstod när vi vid flertalet tillfällen sett att alla 
barn inte får vara med i leken. Till en början ville vi undersöka pedagogers förebyggande 
arbete mot utanförskap i barngruppen. När vi påbörjade vår studie såg vi att det fanns barn 
som var utanför i barngrupperna. Vårt intresse övergick då till att se hur pedagoger agerar när 
ett eller flera barn är utanför. Studien blev mycket intressant och angelägen för vårt samhälle, 
där individer ofta ingår i olika grupper.   
 
”Pedagogik handlar sannerligen inte om barn, utan om människor, hur vi fungerar i grupp 
och varför saker och ting händer. Det här är en spännande studie, jag blir engagerad och 
nyfiken, och jag tror att ert arbete också fyller en mycket viktig funktion. Några av 
observationerna tycker jag statuerar exempel på, att det där utanförskapet finns erfaret i oss 
alla och att vi behöver någon som pekar för att vi ska begripa exakt när vi handlar på ett 
utfrysande, negativt sätt. Den här uppsatsen är ett enda stort, men ödmjukt, pekfinger”  
 
(Christin Ljungqvist. 2008-12-08).  
 
Christin försöker just nu ge ut sin bok som hon författat. Vi valde därför att låta henne läsa 
vårt arbete för att ge synpunkter på textens utformning eftersom hon är skicklig på just detta.  
 
Författarnas tack 
Ett stort tack till de barn och pedagoger som deltog i vår studie, utan er hade vi inte kunnat 
genomföra vår forskning. Ett extra tack till de pedagoger som bidrog till att 
föräldramedgivanden kom in. Tack till er föräldrar/vårdnadshavare som tillät oss att observera 
era barn i gruppen. Tack till vår handledare Ann-Christin som på bästa sätt inspirerade oss när 
frågor eller funderingar uppkom. Vi vill även tacka vår handledargrupp; tack för våra 
diskussioner kring funderingar som uppkommit. Ett stort tack, till dig Christin Ljungqvist, för 
dina synpunkter och reflektioner av vår text.  

 



 

Inledning 
 
”Några är livligt oroliga, andra är stillsamma mer  passiva. De står utanför leken. De ser på. De märks inte så 
mycket. De smälter in i väggen. Vad har de gjort hela dan? Ingen vet. Ingen har sett”. (Knutsdotter 
Olofsson, 2003, s. 111).  
 
Vi har ett starkt intresse av att förstå hur pedagoger arbetar för att varje barn ska bli en del av 
gruppgemenskapen i förskolan. Det är en svår uppgift att som pedagog se till att alla barn blir 
accepterade i leken och samspelet med andra barn. Vi tror även att det ofta kan vara svårt för 
en pedagog att veta var de ska sätta gränsen när ett barn är utanför eller inte. Självklart tycker 
vi att barn ska få leka två och två eller själva ibland, men att barn även ska få möjlighet att 
leka i grupp med andra barn. Vi menar att utanförskap finns i alla åldrar. Därför anser vi att 
vår studie är angelägen, för att få pedagoger att förstå vikten av att alla barn känner sig 
delaktiga i barngruppen.  
 
Under vårt liv har vi båda två känt oss mer eller mindre utanför i en grupp, och vi tror att alla 
människor känner sig utanför någon gång. Känslan av att vara utanför är ingen bra känsla, 
utan är snarare en känsla av obehag och ensamhet. Förskolan ska vara en trygg plats för alla 
barn, där varje individ ska få möjlighet till utveckling och lärande. Därför anser vi att 
pedagoger behöver lägga stor vikt på gemenskap och samspel i barngruppen, så att alla 
individer blir en positiv tillgång där ingen ska behöva känna känslan av att inte få vara med. 
Hur skulle du känna om du var utanför? Barn känner precis som vi, de är människor i liten 
storlek, men har lika mycket känslor i sin kropp som vi vuxna har i vår kropp. Utanförskap 
kan leda till ensamhet. Vi vet inte hur ni känner, men för oss är den största rädslan att vara 
utanför, att känna sig ensam utan en enda människa att byta tankar, glädje, sorg och liv med. 
Vi hävdar att det är angeläget att pedagoger på förskolor har den kunskap som behövs för att 
hjälpa utsatta barn att bli delaktiga med andra barn i gruppen. Det är pedagogers ansvar att 
inget barn är utanför gemenskapen, och det är pedagogers uppgift att göra alla barn sedda och 
hörda utifrån barnets egna förutsättningar. Genom vår studie kan vi försöka ge en förståelse 
för hur pedagoger aktivt arbetar när ett barn är utanför gemenskapen, och samtidigt se vikten 
av att alla barn blir en del av gemenskapen i förskolan.  
 
Utanförskap är ett stort begrepp och därför har vi valt att avgränsa vår studie. Vi kommer att 
undersöka hur pedagoger anser att utanförskap i förskolan kan se ut, hur de agerar när ett barn 
i deras barngrupp är utanför och hur pedagoger anser att utanförskap påverkar individen. 
Eftersom vi utför vår studie på en förskola med både utbildade förskollärare och utbildade 
barnskötare har vi valt att benämna all personal som pedagoger i vår studie.  
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Syfte 
 
Vårt syfte är att undersöka hur utanförskap i förskolan kan se ut, och hur pedagoger agerar när 
det finns utanförskap i barngruppen. Vi vill även försöka få en uppfattning om hur pedagoger 
anser att utanförskap påverkar utsatta barn. 

Bakgrund  
Ni kan i bakgrundskapitelet ta del av tidigare forskning kring utanförskap, där författarna 
bland annat belyser ämnen som kamratrelationer, gruppgemenskap, samspel, pedagogens roll 
i arbetet mot utanförskap. Vi har valt att börja med orddefinitioner och en kort presentation av 
författarna. Förutom tidigare forskning kan ni även ta del av vad Läroplanen för förskolan 
(Lpfö 98) tar upp om samspel och vikten av att alla barn blir en del av gruppen.  

Ord-definitioner 
Samspel 
Nationalencyklopedin förklarar samspel: Interaktion, samverkan, samspel; process där 
grupper eller individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra.   
(Nationalencyklopedin, 2008-12-09 kl:17.38). 
 
Vår definition av samspel är när en individ fungerar tillsammans med andra. Individen kan 
visa hänsyn till andra och har empati och förståelse för andra i sin omgivning, individen har 
förmåga att tänka på andra människors välbefinnande.  
 
Social kompetens 
Nationalencyklopedin förklarar social kompetens; Förmåga att umgås och kommunicera med 
människor i ens omgivning på ett sätt som befrämjar den sociala samvaron. Hög social 
kompetens anses värdefullt i t.ex skola och arbetsliv. (Nationalencyklopedin 2008-12-09 
kl:17.38). 
 
I samspelet med andra barn behöver barnet kunna dela med sig, samsas, veta när det är på lek 
och när det är på låtsas samt att komma överens om vad och hur barnen ska leka. I 
samförstånd och ömsesidighet läggs grunden för barnets sociala kompetens. I samspel mellan 
barn måste barnen ha empati där de försöker förstå hur andra tänker och känner, barnen måste 
ha en förmåga till hänsyn och lära sig tåla motgångar. I leken blir det inte alltid som barnet 
tänkt och konflikter uppkommer ofta som barnen själva eller med vuxen hjälp kan reda ut 
(Folkman & Svedin, 2003, s. 61-62).  
 
Vår definition av social kompetens är när individen kan samspela socialt med andra, där 
individen har förmågan att umgås med andra människor. Social kompetens i leken, är för oss 
när barnet kan skilja på fantasi och verklighet. Barnet vet att kudden för tillfället är en ratt, 
eller att servetten en väska. Social kompetens handlar även om att barnet vet hur de kommer 
överens och samspelar med andra.  
 
Mobbning & Utanförskap 
Nationalencyklopedin förklarar mobbning; trakasserier utförda av en eller flera individer 
vilka genom förföljelse tillfogar en annan individ psykiskt eller fysiskt våld, oftast bådadera; 
vanligast i skolor och på arbetsplatser. Mobbning kan ske direkt, med fysiska eller verbala 
medel, eller indirekt, t.ex. genom social isolering, s.k. utfrysning. (Nationalencyklopedin, 
2008-12-09. Kl: 17.38). 
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Mobbning i förskolan kan både kan vara fysisk genom knuffar och slag, men även pysisk 
genom till exempel blickar och utfrysning. Mobbning är negativa handlingar mot en annan 
människa. I förskolan kan mobbning bland annat synas i leken där vissa barn bestämmer vem 
som får eller inte får vara med, uteslutning av barn i leken som leder till utanförskap, verbala 
kränkningar så som ramsor: ”Kim bara fuskar, Kim bara fuskar”, eller verbala kommentarer 
”när jag fyller är ska jag bjuda alla tjejer på förskolan utom Kim”.  Mobbning i förskolan 
handlar mycket om makt över andra, barnet som utsätter vill ha makt över vem som ska få 
vara med i leken eller vem som ska få komma på kalaset (Midtsand, Monstad & Söbstad, 
2004, s. 13-37).  
 
Ordet utanförskap finns med i Nationalencyklopedin som social utestängdhet. Ordet 
innefattar ofta politik som fattigdom eller religionsfrågor. Enligt oss finns utanförskap i fler 
bemärkelser än i politik. Utanförskap för oss är när en individ är utanför och inte får delta 
med andra i en grupp.  
 
Vi funderade på varifrån ordet utanförskap kommer, och kom fram till att det måste ha 
utvecklats ur ordet utanför. Eftersom inga ordböcker hade med ordet utanförskap slog vi 
istället upp ordet utanför. Svenska ordböcker beskriver utanför så här: 
 

• På utsidan.  
• Ofta i bemärkelse känna sig utanför.  
• Brist på gemenskap.  

 
Lexin på Internet beskrev utanför: stå utanför, vara oaccepterad. (2008-12-09. Kl: 17.48).  
 
Vi anser att utanförskap är en del av mobbning, mobbning kan börja med ett utanförskap. 
Mobbning för oss är när de negativa handlingarna är återkommande och genomtänkta av 
gruppen som mobbar. Samt där de negativa handlingarna från en grupp individer alltid riktar 
sig till samma utsatta barn. Utanförskap enligt oss är när ett eller flera barn står utanför 
gruppgemenskapen, de är oaccepterade i barngruppen och utesluts ur samspelet med andra 
barn. De utsatta barnen känner sig utanför gruppens gemenskap.  

Presentation av författarna i vår bakgrund 
Fanny Jonsdottir har vid lärarutbildningen i Malmö, skrivit en doktorsavhandling om barns 
kamratrelationer. Där hon tar upp ämnen som vänskap och utanförskap.  

Marie-Louise Folkman är legitimerad psykolog med specialistbehörighet i pedagogisk 
psykologi. Eva Svedin är utbildad specialpedagog med erfarenhet som handledare av personal 
i förskolan.  

Christina Wehner Godée är utbildad förskollärare och dramapedagog.  Hon har även arbetat 
som pedagogkonsult samt varit undervisningsadjunkt vid lärarutbildningen i Stockholm. 

Birgitta Knutsdotter räknas som en av Sveriges främsta lekforskare. I boken ”I lekens värld” 
presenterar hon sin teori om lekens betydelse utifrån sina forskningsresultat.  

Till vår studie har vi även valt att belysa norsk forskning, för att få en inblick i hur vårt 
grannland ser på utanförskap. I bakgrunden kan ni ta del av Margrethe Midtsand, Brit 
Monstad & Frode Söbstads forskning.  
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Läroplanen i barngruppen 
Enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) ska barnet få möjlighet att utveckla sin förmåga att 
fungera både enskilt och i grupp. Pedagoger ska arbeta på ett sådant sätt att varje barn ska 
känna sig som en tillgång i gruppen. De ska lyfta varje barn på ett positivt sätt utefter dess 
egna förutsättningar och behov. Pedagoger ska inte enbart se till individen utan också 
engagera sig i samspelet mellan barnen i barngruppen (s. 8-9).   
 
”Alla som arbetar i förskolan skall stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda 
ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra”. (Lpfö 98.s. 8). 
 
I förskolan är samspel mellan vuxna och barn lika viktigt som att barn lär av varandra. 
Barngruppen ska därför ses som en viktig och aktiv del i utvecklingen och lärandet hos varje 
individ, där barnen i samspel med varandra utvecklas och utmanas till nya kunskaper (Lpfö 
98, s. 6). Säljö (2000) lyfter även han vikten av samspel mellan människor, han menar att 
människan i samspel med andra utvecklar ny kunskap som sedan utvecklar varje individs 
identitet. Det är enligt Lpfö 98 arbetslagets skyldighet att stödja barnen i deras utveckling mot 
ett allt större ansvarstagande, både för sig själv och för samvaron i barngruppen. Arbetslaget 
ska ansvara för att varje barn i barngruppen utvecklas utefter egen förmåga, och samtidigt 
stimuleras och utmanas i sitt lärande. Pedagoger ska vara ett stöd för barnen i deras sociala 
utveckling i gruppen och ge barnen bra förutsättningar till att bygga varaktiga relationer. 
Varje barn har rätt att känna trygghet i barngruppen (Lpfö 98, s. 8-10) 
 
”Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i 
ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder” (Lpfö 98, s. 3). 
 
Liksom läroplanen ansåg även Vygotskij att individen är unik med dess alldeles egna särdrag, 
men att stor vikt även ligger på miljön och människor i individens närhet. Vygotskijs teori 
stödjer processen där pedagoger ska se till varje individs utveckling och lärande. Pedagoger 
ska stödja samspelet mellan barnen i gruppen, och även stärka samspelet mellan pedagog och 
barn (Vygotskij 1999. & Lpfö 98) 

Kamratrelationer i förskolan 
En möjlig förklaring till att vissa barn är utanför kan vara att dessa barn saknar kunskap om 
hur de skapar, och behåller en kamrat eller vänskapsrelation. Förskolorna har en viktig uppgift 
att samtala med barnen om barnens känslor och viktiga livsfrågor. Det är pedagogernas 
uppgift och ansvar att se till att alla barn i barngruppen möts av respekt ifrån de andra barnen, 
utifrån barnens personliga behov. Förskolan ska vara en plats där varje barn känner att de är 
en resurs och en tillgång till gruppen, och där barnen skall bemötas av omsorg och kärlek. 
Förskolan har en stor uppgift i att se till att alla barn får möjlighet att skapa goda relationer till 
ett eller fler barn. Barnen ska känna att de har en relation till ett eller flera barn redan på 
morgonen när de säger ”hej” till varandra. Känslan av relationen mellan barnen ska sitta i hela 
dagen så att barnen även känner att de har en lekkamrat dagen efter på förskolan (Jonsdottir, 
2007, s. 154-163).  
 
De flesta barn vill inte vara ensamma, utan är ofrivilligt utanför, och då ska pedagoger agera. 
När barn däremot frivilligt valt att vara utanför ska pedagoger respektera detta. Att ha en vän 
är betydelsefullt. Barnet behöver en vän som förstår, kommer med idéer till lek, en vän att 
dela känslor med, att få bekräftelse ifrån, en vän som ger tröst när barnet är ledset och en vän 
att hitta på roliga saker tillsammans med. Genom att ha en vän blir barnet bekräftat för den 
person barnet är. De flesta barn i förskolan har en vän, och denna vän bidrar till barnets 
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utveckling samt en positiv självbild och självkänsla (Jonsdottir, 2007, s. 151-153). Liksom 
Jonsdottir lyfter även Säljö (2000) vikten av kamratrelationer. Han menar att barn i miljöer 
tillsammans med kamrater utvecklas och lär barnet mer än barnet skulle göra i ensamhet, 
eftersom barnet utvecklas i samspel med andra (s. 11-22). 
 
Det finns ett samband mellan pedagogers uppfattningar om barnet, och barnets sociala 
tillhörighet. Ju mer pedagoger tror på barnets sociala kompetens, desto lättare har barnet att 
bilda kamratrelationer (Jonsdottir, 2007, s. 148). Enligt Säljö (2000) bidrar människans olika 
läroprocesser även till negativa fenomen. Han menar att fenomen, så som fördomar mot andra 
människor, utvecklas hos individen i samspel med andra (s. 27). Flertalet barn känner 
tillhörighet och samhörighet i barngruppen, ändå väljs vart nionde barn i förskolan inte som 
någons kamrat. Barn som är utanför kan berövas trygghet till sina egenskaper och färdigheter. 
Det finns en risk att barn som är utanför, utvecklar en negativ självrelation där barnet kan få 
försvagat självförtroende och tappar tilliten till sig själv och sin egen personliga förmåga 
(Jonsdottir, 2007, s. 149-158).  

Gruppmönster 
I en grupp med människor, vuxna eller barn, hittar alltid varje individ sin plats i gruppen. 
Individer i gruppen har olika egenheter, en är den blyga, en är den glada och en är den 
aggressiva och så vidare, men vilken egenhet personen har beror på vilken grupp han/hon 
befinner sig i för tillfället. I vissa barngrupper kan barnens egenheter bli starkare, den blyga 
kan bli ännu blygare och den bråkiga ännu bråkigare. Det viktiga är inte att göra alla barn 
likadana, pedagoger ska istället hitta en plats i gruppen för varje barn och bygga 
verksamheten på ett sådant sätt att ett gemensamt intresse finns, som för samman alla barn i 
gruppen (Wehner Godée, s. 20-23). Vygotskij styrker pedagogens roll i barngruppen. Han 
anser att det är pedagogens ansvar att organisera miljön så att den inspirerar varje individ 
oberoende av barnets egenheter. Det är pedagogen som är ledaren och organisatören i 
barngruppen menade Vygotskij (1999, s. 22). Individer i grupper försöker bli lik andra 
människor för att passa in, men ingen vill bli för lik eller olik någon annan. Blir människor i 
gruppen för lika så hotas det unika hos den enskilda individen. Blir däremot någon i gruppen 
för olik de andra hotas den individen att uteslutas av gruppen (Wehner Godée, 1993, s. 20-
23). 
 
Pedagoger ska inte göra alla barn till en ledare, och inte heller kan alla ta lika stor plats i 
gruppen. Däremot ska pedagoger arbeta för att ge alla individer sin plats i barngruppen, så att 
alla ska känna sig delaktiga i gruppens gemenskap, och bli respekterad oberoende vilken plats 
barnet har i gruppen. Det är lika bra att vara den tysta som den pratiga i gruppen. När 
individer möts så börjar ett relationsmönster växa fram. Någon eller några i den nya gruppen 
väcker ens nyfikenhet mer än andra, och hur intensivt personen letar efter en ny kontakt beror 
på tidigare erfarenheter. Har en person blivit illa bemött i tidigare grupper kanske denna 
person inte letar intensivt efter nya kontakter i den nya gruppen eftersom individen är rädd att 
bli bemött på samma sätt där. Har ett barn hamnat utanför tidigare i en barngrupp kan barnet 
ha gett upp sitt sökande efter kamrater i den nya gruppen (Wehner Godée, 1993, s. 20-32). 
  
”Barnens huvudintresse är att få någon att leka med, hitta kamrater”. (Wehner Godée, 1993, s.21).   
 
Ingen vill vara ensam under en längre tid.  Har barnen någon att leka med så är det roligt att 
gå till förskolan, men har barnet ingen att leka med så är det inte lika roligt. För att det ska 
finnas ett bra utvecklingsklimat i gruppen måste varje individ ha en ställning i gruppen. 
Barnen måste veta vem han/hon är och vilken ställning barnet har i gruppen, och veta att alla i 
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gruppen räknar med en oavsett vilken ställning barnet har. Genom att barnet blir bekräftat så 
blir barnet någon, det har en plats i gruppen och alla räknar med en oavsett vilken tid på 
dagen barnet kommer till förskolan (Wehner Godée,1993, s. 20-21). Även Säljö (2000) lyfter 
att barn behöver ingå i ett kollektiv, i en grupp, för att få möjlighet till större utveckling och 
lärande i samspel med andra barn. Han menar att människan utvecklas både på en individuell 
samt en kollektiv nivå (s. 13).  
 
Vissa barn har större chans att hamna utanför gruppgemenskapen än andra. Barn som lättare 
hamnar utanför kan ha ett avvikande utseende, eller bete sig på ett avvikande sätt. Mycket 
handlar om hur barnet ifråga är, om det har språksvårigheter, tar kontakt på ett negativt sätt 
med andra barn, genom till exempel nypningar och knuffningar, om ett barn håller sig i 
bakgrunden, är gnällig, lättretlig eller om barnet har någon annan form av kontaktsvårigheter 
med andra barn. De blyga och tysta barnen hamnar ofta utanför i gruppens gemenskap 
eftersom dessa barn lätt glöms bort (Wehner Godée, 1993, s. 26-27). 

Pedagogens roll i barngruppen 
Barn behöver inte enbart leksaker och kompisar för att kunna samspela tillsammans, de 
behöver även ha vuxna i närheten. För att barn ska kunna leka och samspela tillsammans 
behöver de bland annat ha trygghet samt kunna hantera lekens verktyg (Knutsdotter Olofsson, 
2003, s. 111).  
 
Trygghet 
Det är pedagogers ansvar om barn leker, vad de leker och hur de leker. Förskolan ska ha en 
miljö och ett gott klimat där alla barn känner trygghet i samspelet med gruppmedlemmarna 
(Knutsdotter Olofsson, 2003, s. 111). Pedagogen är ledaren i barngruppen som ska inspirera 
varje barn till samspel med de andra barnen hävdade även Vygotskij (1999, s. 22). När 
pedagoger deltar i barnens lek blir denna en förebild i hur barnen ska agera i samspel med 
andra. Pedagogens deltagande i leken lär barnen lek-signalen, och blir även en trygghet 
genom att vara i närheten. När en pedagog är delaktig i barns lek kan denna uppmuntra 
omsorg och omtanke mellan barnen när olika situationer uppstår, och på så sätt bidra till ökad 
gemenskap och samhörighet (Knutsdotter Olofsson, 2003, s. 111-113). Enligt Vygotskij 
(1999) har pedagoger en stor roll i att väcka barnens intresse för en ny aktivitet, han menade 
även att barn i samspel med varandra utvecklas varje stund under dagen (s. 271). I barns lek 
behövs pedagoger som stöd, där pedagogen ser till att alla barn blir en del av leken. Alla barn 
får sin plats i samspelet genom, stöd och trygghet från den vuxnas närvaro (Knutsdotter 
Olofsson. 2003, s. 111-113). I en barngrupp är det grundläggande att barnen lär sig lekens 
regler hävdar Wehner Godée (1993, s. 66). 

 
Lekens verktyg 
Många barn har inte verktygen för att förstå lek-signalen, barnen förstår inte när det är på 
låtsas eller på riktigt. Dessa barn förstår till exempel inte att kudden är en ratt eller servetten 
en väska. När pedagoger är med i barns lek kan de vara extra tydliga med vad som är på låtsas 
och vad som är på riktigt, och genom detta lära barnen hur de är en bra lekkamrat. Pedagogen 
blir ett stöd för barnet som stör leken eller bryter mot lekens regler. Barn med svårigheter i 
leken kan även få stöd i en mindre grupp med barn. I den mindre gruppen kan pedagoger 
lättare stödja barnet i samspelet som behövs i barnens lek med varandra (Knutsdotter 
Olofsson, 2003, s. 116-117).  
 
Det är pedagogers ansvar att bygga upp en grupp. Ibland kan det vara bra att dela gruppen i 
mindre grupper där pedagogen styr vilka barn som ska vara i dessa grupper för att på så sätt 
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öka gruppgemenskapen. Barnen ska även få arrangera egna grupper ibland, men pedagoger 
bör emellanåt styra uppdelningen så att alla barn lär känna varandra, för att stärka relationerna 
mellan barnen och minska konflikter (Wehner Godée, 1993, s. 64-65). Säljö (2000) anser att 
gruppen är angelägenhet för det enskilda barnets utveckling och lärande. Han anser att barnet 
får ny kunskap i samspel med andra, och där barn i grupper kan klara saker de på egen hand 
inte skulle klara (s. 9-17). Gemensamma vuxenledda lekar är bra att ha i den stora gruppen 
utan uppdelning. Varje barn får då chansen att härma pedagogen utefter sin egen förmåga. 
När pedagoger genomför olika gemensamma aktiviteter i barngruppen, så får barnen 
möjlighet att visa olika sidor av sig själv. Barnen lär då känna varandra så att vi-känslan 
gruppen ökar (Wehner Godée, 1993, s. 64-65). Även Vygotskij (1999) beskrev vikten av att 
vara en god ledare i gruppen. Pedagogen ska fungera som en handledare för varje barn i 
barngruppen, där denna ska inspirera och stödja varje barn till att testa och upptäcka så att 
barnet tillslut kan själv utan den vuxnas hjälp. Vygotskij menade att pedagogen genom att 
väcka barnets intresse kan intressera barnet till att testa nya aktiviteter i gruppen. (s. 56- 271).  
 
”Gruppens styrka ligger i att ingen hamnar utanför. Nästan alltid finns det några som är svåra att få med i 
gruppgemenskapen. Ledaren har ansvaret för att alla får en chans. Huruvida han eller hon kommer att lyckas 
med detta är till stor del beroende av vilka metoder som används. Några allmängiltiga regler finns inte”. 
(Wehner Godée, 1993, s. 67).  

Pedagogers närvaro i barnens samspel 
Barn som är utanför behöver vuxenhjälp genom att den vuxna ska finnas i barnets närhet, och 
vara vaksam över vad som händer mellan barnen i deras samspel.  Pedagoger behöver inte 
alltid delta i barns lek, utan detta beror på barnen i gruppen och på situationen. Emellanåt kan 
det räcka med att vuxna finns i närheten, och ibland måste vuxna vara med som vägvisare och 
förebild (Folkman & Svedin, 2003, s. 21-26). Vygotskij (1999) hävdade i sin teori att barnet 
med stöd från en vuxen vågar testa och utforska mer (s. 271).  
 
Självbild 
Det är angeläget att pedagoger ser alla barn på ett positivt sätt, med goda ögon.  
Det är viktigt att kroppsspråk, ögonkontakt och tilltal mellan vuxna och barnet är positivt för 
att barnet ifråga inte ska få en negativ självbild. Pedagoger ska arbeta på ett sådant sätt att alla 
barn känner sig kompetenta, de ska ha positiva förväntningar på barnet och ha lagom höga 
krav. Får barnet för höga krav där det aldrig klarar något sjunker barnets självbild. Likadant 
om pedagoger alltid har negativa förväntningar på barnet, att barnet inte klarar av, då får 
barnet också en dålig självbild. För att barnet ska kunna leka och samspela med andra måste 
barnet ha en god självbild och veta vem han eller hon är som person, för att våga visa sig och 
hävda sig inför andra barn. Det är även grundläggande att barnet lär sig visa omsorg och 
empati för samspel mellan barn i gruppen. Barn behöver få veta att de duger som de är. 
(Folkman & Svedin, 2003, 33-34).  
 
”De behöver veta, vi ser dig, du duger, du kan, du är någon. Många gånger varje dag”. (Folkman & 
Svedin, 2003, s. 40).  
 
Har pedagogen ett positivt förhållningssätt till det utsatta barnet så får även de övriga barnen i 
gruppen en positiv syn på detta barn menar Folkman & Svedin (2003, s. 40).  
 
Att bli en i gänget 
Alla barn har inte lika stark självkänsla, men har barnet bara tillit till sin förmåga att få 
kompisar så känner barnet sig som en i gruppgemenskapen och blir på så sätt delaktig i 
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gruppen. Barnet måste vara intresserat av att få kompisar, samt ha en nyfikenhet till de andra 
barnen, för att komma in i samspelet (Folkman & Svedin, 2003, s. 56-57). Vygotskij (1999) 
menade att pedagogen har en viktig roll i att väcka barnets intresse för en aktivitet för att 
barnet ska våga ta för sig med andra barn (s. 56). Med stöd av pedagogens närhet kan barnet 
ta små steg i taget ut i lekens värld. Barnet måste få en chans att upptäcka att de kan ha roligt 
tillsammans med andra. Det är angeläget att barnet vågar dela sina tankar och upplevelser 
med andra barn för att bli en i gänget, och på så sätt ingå i samspelet. Samspelet mellan det 
enskilda barnet och barngruppen börjar ofta när barnet hittar en vän. När barnet förstår vad 
det innebär att vara och ha en kompis blir denna mer attraktiv som lekkamrat även för andra 
barn (Folkman & Svedin, 2003, s. 57-66). 

Forskning om mobbning i förskolan 
Det finns en tydlig koppling mellan lek-kompetens, social kompetens och att etablera 
vänskap. Barn som har svårigheter i leken med andra barn eller med den sociala kompetensen 
har svårare att etablera vänner och hamnar på så sätt lättare utanför gruppen. Finns inget 
samspel mellan barnen i förskolan så kan mobbing uppstå (Midtsand, Monstad & Söbstad, 
2004, s. 30-37).  Pedagoger ska visa att det är de som bestämmer på förskolan, de ska veta 
vilken ledarroll de har. Vygotskij (1999) hävdade att pedagogen har en betydande roll som 
ledare i barngruppen. Han menade att det är pedagogerna som ska utforma en miljö som ska 
passa för varje individ, en miljö som inspirerar barnen till utveckling och lärande (s. 21-22). 
Pedagoger bör observera och vara uppmärksamma på barns samspel, på vad som sker mellan 
barnen i förskolan. De ska finnas i närheten av barnen så att de kan upptäcka vad som händer i 
barnens samspel, och det är pedagogers ansvar att ingripa i konflikter som går för långt. Det 
utsatta barnet ska inte lyftas bort och tröstas utan istället ska pedagoger samtala med alla 
inblandade barn i situationen. Vad har hänt här? Hur ska vi göra nu för att lösa detta?. 
Pedagoger bör prata med barn om känslor; ”hur skulle du känna om någon gjorde så emot 
dig?”. Då får barn en större förståelse kring empati mot det utsatta barnet. Både de barn som 
utsätter och de barn som blir utsatta ska bekräftas av pedagoger. Det är angeläget att ge alla 
barn positiv bekräftelse för att stärka barnen i sig själva (Midtsand, Monstad & Söbstad, 2004, 
s. 38-73). Vygotskij (1999) menade att människan har unika särdrag som utgör basen i 
individens utveckling (s. 19). 
 
Pedagoger får inte ha förutfattade meningar om barn. Istället ska pedagoger få med det utsatta 
barnet i samspel med de andra barnen (Midtsand, Monstad & Söbstad, 2004, s. 38-39).  Säljö 
(2000) lyfter vikten av samspelet mellan individer. Han menar att samspelet mellan individer 
är grundläggande för varje människas utveckling. Säljö (2000) hävdar att fördomar mot andra 
människor är farligt och dessa fördomar växer i vårt samhälle idag (s. 11-27). Tar pedagoger 
inte utanförskap på allvar och arbetar mot detta så kan det utsatta barnet kan bli offer i nya 
miljöer, till exempel när förskolebarn börjar i skolan. Utsatta barn får låg självkänsla och blir 
därför sårbara i nya miljöer. Socialt osäkra barn har lättare att hamna utanför. Dessa Barn kan 
inte delta i leken på samma sätt som de andra barnen och hamnar lättare utanför. De barn som 
vill hävda sig själv utesluter ofta socialt osäkra barn. Det är pedagogers ansvar att inga barn i 
barngruppen ska hävda sig på ett sådant sätt att andra barn far illa (Midtsand, Monstad & 
Söbstad, 2004, s. 40-41). 
 
Arbetslaget ska utforma gemensamma normer, värderingar och sociala regler i barngruppen, 
där det bland annat ska ingå hur de ska vara mot varandra barn till barn och barn till vuxen 
samt vuxen till barn. Pedagoger bör arbeta med barnens sociala kompetens, att kunna leka och 
samspela med andra är en förutsättning för att stärka gruppgemenskapen. Pedagogerna måste 
vara uppmärksamma på vad barnen gör, vad och hur de pratar med varandra och ha kunskap 
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om mobbing för att kunna ingripa när de ser detta i barngruppen. Vuxna är viktiga i barns 
samspel och utveckling. Genom gemensamma aktiviteter till exempel gympa, samling, 
sagostund, drama och bild i barngruppen kan pedagoger öka samhörigheten, tillhörigheten 
och gemenskapen mellan barnen (Midtsand, Monstad & Söbstad, 2004, s. 67). Vygotskij 
(1999) ansåg att det är angeläget för barnen när en pedagog är delaktig i barnens samspel. Han 
menade att pedagogen fungerar som en handledare för barnen, där barnen vågar testa och 
utforska med stöd från pedagogen (s. 56). Det är angeläget att pedagoger ständigt reflekterar 
över sitt eget agerande och förhållningssätt i barngruppen. Barn gör som vuxna, de observerar 
och härmar vuxnas beteende. Pedagoger på förskolan är förebilder och det är viktigt att de 
visar empati öppet för barnen, så att barnen lär hur de ska bete sig mot individer i deras 
närhet. Pedagoger bör markera direkt vad som är okej, och vad som inte är okej, det kan vara 
både handlingar och tilltal mellan barnen. I samspel mellan individer är konflikter ett naturligt 
inslag, där det är pedagogers ansvar att se till att barn inte löser konflikter genom makt eller 
våld, utan istället kommunicerar med varandra (Midtsand, Monstad & Söbstad, 2004, s. 67-
73). 
 
Det bör finnas små rum eller krypin där mindre grupper av barn kan leka. Rummen ska vara 
inspirerande och ha något för varje barn. Förskolan ska vara en trygg plats för alla, med 
positiv atmosfär. Bra kommunikation ger ett gott klimat med ökad samhörighet. Att trivas på 
sin förskola ska vara en självklarhet för varje barn. Utanförskap bland barn i förskolan finns. 
Utsatta barn påverkas av utanförskap, vilket kan ha negativa konsekvenser för senare liv för 
individen. Därför är det angeläget för pedagoger att arbeta aktivt mot utanförskap redan i tidig 
ålder på förskolan (Midtsand, Monstad & Söbstad, 2004, s. 3, 80-85).   

Teoretisk ram  
 
Vi vill med stöd från en teori lyfta vikten av samspel och gemenskap mellan barnen, där varje 
barn ska bli delaktig i gruppen. Till vår studie har vi valt att utgå ifrån ett sociokulturellt 
perspektiv, där människor enligt Vygotskij (1999) och Säljö (2000) utvecklas och lär i 
samspel med sin omgivning.  

Sociokulturellt perspektiv 
Enligt Vygotskij (1999) föds människor som sociala varelser, där individer redan från början 
av livet försöker samspela med sin omgivning. Människans utveckling är ett förhållande 
mellan kultur och människan själv, där utvecklingen sker både på individplan och på 
samhällsplan. Vygotskij menade att barnets utveckling och lärande som individ sker i samspel 
med sin omgivning utifrån kulturella gemenskaper, där barnet i samarbete med vuxna eller 
kamrater kan prestera mer än det kan klara av själv. Barnet behöver inte hjälp, det behöver 
istället samspel och samarbete med vuxna eller andra barn för att nå högre nivåer i sin 
utveckling. När barnet lär tillsammans med andra i sin omgivning menade Vygotskij att 
barnets utveckling styrs av lärandet.  
 
Även Säljö (2000) tar upp vikten av samspel. Han menar likt Vygotskij (1999) att människan 
genom att samspela med varandra kan klara av saker som vi med våra biologiskt begränsade 
förutsättningar inte skulle klara av själva. Människans förmåga att tänka och lära gör att 
individer inte begränsas till den biologiska utrustning som individerna föds med. Säljö hävdar 
att kultur och omgivning påverkar människan i dess utveckling och lärande, han menar att 
människan är en kulturvarelse som samspelar och tänker tillsammans med andra människor i 
sökande efter kunskap och utveckling. ”Kunskap lever först i samspel mellan människor och 
blir sedan en del av den enskilde individen och hans eller hennes tänkande/handlande”. 
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(Säljö, 2000, s. 9). Människans utveckling är sociokulturell, där individer i samspelet med 
andra människor får ny kunskap som utvecklar den egna identiteten. Individer tillägnar sig 
olika kunskaper i gruppen, därför utvecklas varje individ olika men ändå ur samspelet med 
andra (Säljö, 2000, s. 9-17).                                                                                                                                   
 
Enligt Säljö (2000) är inte lärandet begränsat till skola och utbildning, han menar att många 
av människans mest grundläggande färdigheter utvecklas i sammanhang i miljöer som inte 
har till syfte att förmedla kunskaper, så som familjen, bland kamrater och i föreningar. Barn 
lär enligt Säljö lika mycket, om inte mer, under leken med andra barn än när vuxna försöker 
få barnet att lära. Människan lär både på individuell och kollektiv nivå, där lärandet får 
mening när individen eller kollektivet tar med sig kunskapen och använder sig av den i 
framtiden. En av grundtankarna i det sociokulturella perspektivet är hur individer och grupper 
lär, tänker och handlar för att lära och tillägna sig nya kunskaper. I ett sådant perspektiv är 
samspelet mellan individ och grupp i fokus menar Säljö, både vad gruppen kan behärska samt 
vad de enskilda medlemmarna i gruppen lär sig att behärska. ”Hur återskapas den kollektiva 
kunskapen hos individer, och vilka delar av den kollektiva kunskapen kommer den enskilde att 
behärska?”. (Säljö, 2000, s. 18). En annan grundtanke i det sociokulturella perspektivet är 
kommunikationen mellan människor. Genom kommunikation utvecklas och lär människan 
tillsammans. Med kommunikation får människan nya kunskaper och kan även via 
kommunikation föra kunskaper och lärande vidare till andra. Säljö hävdar även att 
människans lärande kan ses ur ett annat perspektiv som inte är lika positivt. Han menar att det 
finns många läroprocesser i vårt samhälle idag som bidrar till att vi bland annat lär oss 
fördomar om andra människor. Människan är en starkt begränsad varelse i de biologiska 
verktygen. Det är när människan tänker och lär i samspel med andra som hon utvecklas och 
lär ännu mer. Individer klarar med andra ord mer tillsammans med andra än vad de skulle ha 
klarat på egen hand, och människan kan inte undvika att lära (2000, s. 11-27) 
 
Varje människa föds med olika biologiska särdrag som gör individen till den person den är. 
Vygotskij (1999) menade att de biologiska särdragen utgör basen i individens utvecklande 
men att det är kulturen och miljön runt omkring som påverkar hur varje individ utvecklas. 
Han menar därav att all uppfostran har en social karaktär, då vår kultur och miljö bestämmer 
vår utveckling (s. 19). 

Pedagogens roll i ett sociokulturellt perspektiv 
Enligt Vygotskij (1999) har läraren en viktig roll i barngruppen, han menade att pedagoger 
har stort inflytande på barnets sociala miljö, där pedagogers synsätt och erfarenheter styr hur 
verksamheten på förskolan ser ut. Vygotskij menade att barns utveckling och uppfostran 
bestäms av dess erfarenhet. Barnets erfarenhet beror på vilken miljö barnet växt upp i, och 
därför bestäms barnets utveckling av miljön. Vygotskij lägger stor vikt på pedagogen i 
barngruppen, pedagogen är ledaren och organisatören för den sociala miljön, i vårt fall på 
förskolan. Pedagoger ska utforma miljön så att den blir inspirerande och utvecklande för varje 
individ (s. 21-22). Pedagogen har även, enligt Vygotskij, en viktig roll i varje enskild individs 
utveckling. Han menade att pedagogen inte bara ska uppmana barnet till att göra en aktivitet 
utan att först väcka barnets intresse för aktiviteten. När pedagoger väcker barnets intresse blir 
barnet mer aktivt i att testa nya aktiviteter, menade Vygotskij. Pedagogers roll är att vara 
handledare som inriktar verksamheten, men där barnet självt ska vara aktiv i sitt lärande 
genom att testa och härma barn och vuxna som finns i närheten (1999, s. 56).  
 
”Det som barnet för tillfället gör med hjälp av en vuxen kan det i morgon göra på egen 
hand”, (s. 271) skriver Vygotskij i en av sina artiklar. Med detta citat menade Vygotskij att i 
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den närmaste utvecklingszonen (barnets närmiljö) uppnår barnet nya kompetenser varje dag i 
samspel och samarbete med vuxna och andra barn. Barnet kan mycket mer än vad många tror, 
och med hjälp av en handledande vuxen eller en kompetent kamrat så utvecklas barnet varje 
dag (1999, s. 271). 

Metod och genomförande 

Kvalitativt perspektiv 
Backman (1998) menar att det kvalitativa perspektivet intresserar sig för hur individen tolkar 
sin omvärld med hjälp av sina tidigare kunskaper och erfarenheter. (s. 47-48).  I vår studie 
intresserar vi oss för hur pedagoger agerar när något barn är utanför i barngruppen. 
Pedagogerna och barngruppen är i vår forskning det som är betydelsefullt. Där vi studerar 
pedagogerna i samspel med varandra eller med barnen. Backman menar att det väsentliga i 
det kvalitativa perspektivet ofta är människan i samspel med andra människor (1998, s. 48). 
Under vår forskning finns vi nära pedagogerna genom att vi gör intervjuer, samt observationer 
i barngruppen. Enligt Backman går det kvalitativa perspektivet ut på att forskarna finns med 
nära där forskningen bedrivs. I den kvalitativa studien förklarar Backman att forskarna, 
samtidigt som data insamlas, vanligen formulerar teorier eller hypoteser om det forskarna hört 
eller observerat (1998, s. 48). 

Intervjuer 
En intervju är en dialog mellan två eller fler personer. Det som skiljer en intervju från ett 
samtal är bland annat att intervjuaren har ett syfte med sina frågor. Intervjuaren söker 
information om något avgränsat fenomen (Lantz, 2007, s. 10-11). 

 
Intervjuform 
I vår studie har vi valt att använda oss av ”den riktat öppna” intervjun. Lantz beskriver den 
riktat öppna intervjun som ett mellanting mellan den öppna och den strukturerade intervjun. 
Hon menar att intervjuaren med hjälp av den riktat öppna intervjun belyser en vid fråga med 
olika frågeområden, och att intervjuaren följer upp intressanta områdena. Respondenten i 
denna intervjuform fördjupar sig i det som intervjuaren tycker är meningsfullt. När vi 
använder denna form av intervju menar Lantz att vi får respondentens bild av fenomenet, i 
vårt fall utanförskap, då respondentens sätt att tänka framträder med hjälp av de öppna 
frågorna (Lantz, 2007, s. 30-33). Vi vill försöka förstå hur respondenterna ser på sitt eget 
arbetssätt, samt vad utanförskap har för betydelse och innebörd för respondenten. 
 
Intervjuer är bra som metod i vår studie, eftersom vi vill försöka förstå hur pedagoger tänker 
kring sitt agerande när ett barn är utanför i deras barngrupp. Genom observationer ser vi hur 
de arbetar, och vi lägger stor vikt vid att förstå pedagogernas metoder och arbetssätt. 
Anledningen till att vi valde en öppen form av intervju är för att vi inte vill styra 
respondentens svar i någon speciell riktning, vi vill ha deras tankar och åsikter om sitt eget 
och sitt arbetslags arbetssätt. För att kunna koncentrera oss på det som pedagogen säger under 
intervjun utan att behöva bromsa dem för att anteckna, har vi valt att använda en diktafon.  

Observation 
I vår studie har vi, utöver intervjuer, även använt oss av observationer som låter oss se hur 
pedagogerna går tillväga i sitt arbete när ett eller flera barn är utanför.  
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”Att observera är att iaktta, lägga märke till eller hålla utkik efter något” (Lökken & Söbstad, 1995. s. 
36). 
 
En observation är när forskaren med hjälp av sina sinnen registrerar sådant som händer runt 
omkring. Forskare kan inte uppfatta eller se allt som händer, därför måste forskaren avgränsa 
sin fokus (Lökken & Söbstad,1995, s. 36-37). Genom att ha fokus på ett speciellt fenomen, 
som för oss är pedagogers agerande, försöker vi fokusera på det som har med vårt syfte att 
göra.  
 
Observationsform 
I vår studie har vi valt att använda oss av ”öppen observation”. Enligt Lökken & Söbstad 
(1995) innebär denna form att observatörerna visar sin närvaro i barngruppen, men inte deltar 
i barnens aktiviteter. Observatören använder sig till största del av synen när hon observerar 
men även andra sinnen som hörsel, beröring och lukt har betydelse (s. 36-37). Under 
observationerna har vi använt både syn och hörsel när vi satt i bakgrunden och observerade 
genom löpande protokoll. Genom löpande protokoll skrev vi ner allt vi såg och hörde som 
verkade relevant utifrån vårt syfte. Enligt Lökken & Söbstad är löpande protokoll den 
vanligaste observationsformen att använda sig av i förskolan. När observatören använder sig 
av löpande protokoll finns alltid penna och papper tillgängligt för att kontinuerligt anteckna 
det som händer utifrån syftet med studien (1995, s. 36-52). 

Genomförande av intervjuer och observationer 
I vår studie delade vi upp observationer och intervjuer avdelningsvis. En av oss utförde 
observationer och intervjuer på en avdelning och den andre på den andra avdelningen. 
Anledningen till att vi valde att dela upp metoderna på det viset var för att vi enbart hade två 
veckor till att genomföra studien på förskolan. Det tar tid att komma in i en barngrupp och att 
se pedagogers agerande, därför ville vi ha två veckor med samma barn och pedagoger för att 
få möjlighet att se mönster i arbetet mot utanförskap samt hur barngruppen fungerar. Under 
tiden vi observerade befann vi oss i bakgrunden. För att få med olika situationer av 
pedagogers agerande observerade vi olika tider på dagen under de två forskningsveckorna. 
Intervjuerna genomfördes vid bokat datum med pedagoger. 

Analys och bearbetning 
Observationerna skrev var och en ner efter varje observationsdag. Transkriberingen av 
intervjuerna gjordes enskilt av den av oss som intervjuat. Vi skrev ner våra genomförda 
intervjuer ordagrant för att få en helhet av vad pedagogerna sagt. Larsson (1986) påvisar att 
det är ett bra sätt att skriva ner hela intervjuer så att de går att läsa. Han menar att det kan bli 
svårt att analysera den insamlade datan endast genom att komma ihåg vad som sagts, eller att 
lyssna på bandspelaren (s. 36). Var och en av oss skrev enskilt ner egna tankar kring varje 
intervju och observation. Detta gjordes för att vi båda skulle få en chans att analysera och 
tolka observationer och intervjuer själva utan påverkan från den andra. Observationer och 
intervjuer diskuterades sedan tillsammans utifrån vårt syfte.  
 
Enligt Backman (1998) bör den huvudsakliga analysen ske kontinuerligt under 
datainsamlingen (s. 54-55). Därför valde vi att läsa och lyssna igenom både observationer och 
intervjuer samma dag som utförts. Vi skrev även kontinuerligt ner tankar och reflektioner som 
uppkom under dagens gång. Backman menar att forskaren har en avsikt med sin studie och 
genom att tolka och reflektera över genomförda observationer och intervjuer, kan forskarna 
får en helhetsbild och förståelse för studiens område (1998, s. 55). Genom våra observationer 
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och intervjuer hoppas vi få en helhetsbild av pedagogernas agerande när ett eller flera barn är 
utanför i gruppen. 

Urval 
Studien utförs på två åldersindelade förskoleavdelningar, där barnen är tre-fyra respektive fem 
år. Barn i dessa åldrar anser vi leker mer tillsammans. De leker rollekar och det blir tydligare 
hur lekens struktur ser ut, vilka som får eller inte får vara med. En studie på förskolans alla 
fem avdelningar skulle kräva mer tid, och därför valde vi att avgränsa studien till två 
avdelningar.  

Studiens trovärdighet  
Begreppen reliabilitet och validitet förekommer ofta i forskningar för att förklarar studiens 
tillförlitlighet och giltighet. Begreppen fungerar inte så bra att använda sig av i kvalitativa 
studier utan lämpar sig bättre för kvantitativa sådana. Vår studie är kvalitativ där vi vill 
försöka förstå hur pedagoger tänker och beter sig. Vi kan därför inte utgå ifrån begreppen 
reliabilitet och validitet, utan väljer att istället utgå ifrån begreppen trovärdighet och relevans. 
Trost (2004) menar att forskare måste kunna bevisa att dess forskningsresultat och analyser är 
trovärdiga. Han beskriver att forskaren i rapporten kan ha med intervjufrågorna för att läsaren 
ska få möjlighet att själv avgöra om studien är trovärdig. Läsarna ska självständigt kunna 
utläsa utifrån informationen i rapporten om forskningsresultatet är trovärdigt eller inte. För att 
studien ska bli trovärdig och relevant måste forskaren undvika att överföra sina egna åsikter 
till respondenterna. Helt objektiv kan forskaren aldrig vara enligt Trost, däremot ska forskaren 
sträva efter att vara empatisk och inte låta egna åsikter påverka forskningen (s. 113-115). I vår 
studie får läsaren självständigt möjlighet att bedöma forskningens trovärdighet utefter 
intervjufrågor som använts och all annan information som vi beskriver i vårt arbete.  

Etik 
När vi ska bedriva forskning på en förskola är det viktigt att vi utgår från de forskningsetiska 
principerna (www.vr.se). Ingen individ ska av vår forskning bli fysiskt eller psykiskt 
påverkad, och inte heller känna sig kränkt eller förödmjukad. För att studien ska bli så bra 
som möjligt för både forskare och individer i ramen för vår studie, har vi fyra huvudkrav 
utifrån individskyddskravet att gå efter: 
 
Informationskravet innebär att forskarna ska informera berörda parter om vad deras roll blir i 
deltagandet av forskningen. Deltagaren ska i stora drag få veta syftet samt hur studien 
kommer att genomföras. De ska även bli informerade om att deltagandet i studien är frivilligt 
och att de har rätt att avbryta sin medverkan. 
Samtyckeskravet innebär att forskarna ska få samtycke från de personer som kommer att delta 
i studien. Om deltagarna är under 15 år behöver forskaren även samtycke från 
vårdnadshavare. Deltagarna i forskningen har rätt att avbryta sin medverkan eller bestämma 
hur länge de vill medverka i studien utan att det ska uppkomma negativa följder av detta val. 
Forskarna får inte heller trycka på eller påverka deltagarnas val av att medverka eller inte 
medverka i studien.  
Konfidentialitetskravet innebär att forskarna har tystnadsplikt gentemot enskilda och 
identifierbara personers uppgifter. Identifierbara uppgifter om deltagarna ska antecknas, 
lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att ingen utomstående ska kunna identifiera 
individer i studien.    
Nyttjandekravet innebär att uppgifter och insamlade data från enskilda forskningsdeltagare 
inte får utlånas eller användas i annat syfte än till forskningen och/eller vetenskapliga syftet.  
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Förutom de fyra huvudkraven finns det även rekommendationer som forskare kan gå efter. 
Den första rekommendationen innebär att berörda parter av studien får ta del av känsliga 
avsnitt eller tolkningar i forskningsrapporten innan den publiceras. Den andra 
rekommendationen innebär att forskarna vid lämpligt tillfälle frågar om berörda parter vill 
veta var forskningsrapporten kommer att publiceras samt om de vill få en rapport eller 
sammanfattning av studien. Alla namn på barn, förskola och avdelningar i studien är 
uppdiktade. 

Resultat 
Ni kan nedan ta del av vårt resultat utifrån studien. Resultatet inkluderar båda avdelningarna 
där studien genomförts. Eftersom vi inte såg någon tydlig skillnad i pedagogers agerande eller 
i hur utanförskapet på avdelningarna såg ut valde vi att inte dela upp resultatet efter 
avdelning.    

Resultat utifrån intervjuer 
Nedan beskrivs resultatet ifrån intervjuer med sex pedagoger, på en förskola med barn i åldrar 
tre till fem år. Vi valde att inte sortera svaren efter vilken pedagog som sa vad eftersom svaren 
då kan peka ut specifika pedagoger. I resultatet från intervjuerna valde vi att skriva antalet 
pedagoger som sa vad eftersom många pedagoger lyfte samma saker i intervjuerna. 
 
Utanförskap i förskolan 
Två pedagoger berättade att det finns utanförskap i deras barngrupper. En pedagog sa att 
utanförskap finns mer eller mindre i alla barngrupper. Den typen av utanförskap som en 
pedagog beskrev att de har, är att vissa barn inte får vara med och leka. 
 

”Ja… ehhh… utanförskap har vi ju i barngruppen… det har väl alla tror jag” (2008-11-12). 
 
Sex pedagoger berättade att utanförskap kan bero på många olika saker. Två pedagoger sa att 
vilket barn som helst kan hamna utanför gruppgemenskapen. Exempel som kan göra att barn 
lättare hamnar utanför kan vara att barn är blyga eller har svårt med lek-kompetensen/den 
sociala kompetensen eller språket.  
 

”Det kan se på olika sätt ut men det kan vara barn i behov av särskilt stöd som har 
vissa behov… eehh… det kan vara till exempel barn som är blyga, barn som inte har 
lekkompetenser riktigt kanske barn som inte har språket” (2008-11-12). 

 
De barn som är i behov av särskilt stöd hamnar lättare utanför beskrev fem pedagoger. Två 
pedagoger berättade att barn som på något sätt är annorlunda gentemot de andra barnen har 
lättare att hamna utanför. 
 

”Har det inte kommit lika långt då kanske det är lättare att vara utanför eller om det 
har något speciellt behov eller någonting som gör att det inte är riktigt lika som de 
andra” (2008-11-12). 

 
Tre pedagoger berättade att barn med svårigheter med den språkliga kompetensen tenderar att 
hamna utanför. För att barn ska få vara delaktiga i gruppen är barns lek-kompetens viktig 
berättade sex pedagoger, de beskrev att barn måste kunna leka för att inte hamna utanför. En 
pedagog sa att barn som har svårt att leka eller förstör i leken väljs bort eller utesluts ur leken. 
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”Ja det kan det göra, dels att barnet i sig då inte har lärt sig lekkoderna, så att dom 
förstör leken helt enkelt, väljs dom bort för att dom är jobbiga så att säga och ha med 
i leken för det blir bara fel. Det kan också va barn som är högljudda så dom andra 
stör sig på det…em…på nått sätt inte är som dom andra, tyvärr så märker dom andra 
barnen av det” (2008-11-18). 

 
En pedagog sa att utanförskapet beror på det utsatta barnet ifråga, på hur barnet är.  
 

”Det kan ju bero på barnets utveckling… på hur det är… hur barnet är eller hur långt 
barnet kommit… har det inte kommit lika långt då kanske det är lättare att vara 
utanför eller om det har något speciellt behov eller någonting som gör att det inte är 
riktigt lika som de andra…” (2008-11-12). 

 
En pedagog berättade att det inte behöver bero på det utsatta barnet, utan istället på barnen 
som utsätter, att dessa barn inte vet hur de ska vara mot andra.  
 

”Man kan hamna utanför beroende på andra barn som finns på förskolan då… så att 
dom är elaka då, för dom kanske inte heller har den kompetensen .. det kanske är 
deras sätt att försöka ta kontakt också… och då finns det ju ibland barn som hakar på 
ju” (2008-11-12). 
 
 

Pedagogers agerande när ett eller flera barn är utanför 
Fyra pedagoger sa att de måste samtala i arbetslaget när ett barn är utanför. Pedagogerna 
beskrev att de i arbetslaget måste diskutera om utanförskap i barngruppen, för att kunna agera 
tillsammans. 
 

”Ja… det är viktig att vi agerar… det är jätte viktigt… ehh… att vi upptäcker det då, 
att vi agerar, att vi pratar i arbetslaget om vad vi ser och att vi gör något åt det då… 
sätter oss ner och diskuterar vad ska vi göra åt det här” (2008-11-12). 

 
Att ständigt observera i barngruppen och att vara vaksamma över vad som händer i leken 
berättade sex pedagoger är angeläget. De beskrev att de då ser hur de andra barnen är mot det 
utsatta barnet, och vad som sker mellan barnen. 
 

”Man observerar ju barngruppen hela tiden och barnen… vilka leker dom med får 
alla vara med och leka, hur går lekarna till, är det någon som styr eller någon som 
aldrig får säga någonting… även vi har ju gemensamma aktiviteter iakttar man dom 
också hur det fungerar” (2008-11-12). 

 
Under utevistelsen beskrev en pedagog vikten av att de ska vara utspridda på olika ställen 
över gården. Pedagogen berättade att de måste vara utspridda över gården för att ha god 
översikt på barnens samspel och vad som händer i leken mellan barnen. Pedagogen beskrev 
att det är extra viktigt att vara utspridda under utevistelsen eftersom det är större yta ute än 
inne, och att utsatta barn lättare hamnar utanför ute.  
 

”Ett ställe som jag observerat själv eller vi själva observerat… ett ställe som är lätt 
att glömma av att arbete med barn som är utanför är ute… det är mycket lättare för 
dom… man tror att dom är med i leken dom springer med och cyklar med och så 
men sedan när man går in och observerar leken noga så visar det sig att dom är 
kanske inte med i leken… det är bara vi som tror… det ser ut så när dom är ute… jag 
tycker att det krävs mer av oss pedagoger ute och vara mer vaksamma ute för det är 
lättare att man missar mer ute än inne” (2008-11-12). 
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Sex pedagoger berättade att de kan försöka locka barnen till samspel med det utsatta barnet 
genom att lyfta vad barnet leker med, eller att hitta en roll i leken till det utsatta barnet. Tre 
pedagoger berättade att de inte kan tvinga in ett barn i leken med andra. Pedagogerna sa att 
barnen måste få leka i en mindre grupp om de vill, men att de kan försöka leka in barnet i 
gruppen genom att till exempel komma på en roll i leken till barnet.  
 

”Det är svårt det där ibland… alla barn ska få vara med och leka ju… men ibland är 
det så att barn är inne i en lek och man kan inte tvinga in ett barn i en lek om dom 
vill leka själva… då får man försöka… antingen får man försöka läsa av vad det är 
för lek dom lekar då och kanske försöka hitta en roll till det här barnet då… komma 
med förslag då … antingen köper dom det eller så säger dom näää det går inte för det 
är så här och då måste jag acceptera det…  och då får jag hitta på något annat med 
det här barnet och se om det finns några andra barn att leka med… det är så… ibland 
får dom vara med och ibland inte” (2008-11-12). 

 
Fyra pedagoger berättade att trygghet och trivsel är det mest grundläggande i förskolan. Alla 
barn ska enligt dessa pedagoger trivas och känna trygghet när de är på förskolan.  
 

”Med trygghet som är det mest grundläggande, att barnen ska trivas på förskolan” 
(2008-11-12). 
 

Synliggöra varje barn i barngruppen 
Två pedagoger berättade att det är viktigt att synliggöra varje barn i gruppen. Sex pedagoger 
berättade att de synliggör varje barn genom att lyfta barnen i gruppen, i till exempel 
matsituationer eller samlingar. En pedagog sa att varje barn ska lyftas på ett positivt sätt och 
därav bli en tillgång i gruppen. 
 

”Men det är viktigt att dom får känna att dom är en tillgång i gruppen… att alla barn 
får göra det” (2008-11-12). 

 
”Jag tycker att det är jätte viktigt att alla syns… alla barn syns” (2008-11-12). 

 
Fyra pedagoger sa att samlingen är ett bra tillfälle på dagen där de synliggör varje barn, en 
pedagog beskrev att det utsatta barnet kan få komma fram lite extra i någon lek eller liknande. 
En pedagog berättade att denna synliggör barnet genom beröm, att barnet är duktigt.  

 
”Dom får kliva fram lite extra om vi har någon lek… om dom vill det givetvis” 
(2008-11-12). 

 
Alla sex pedagoger berättade att alla barn ska få möjlighet att komma till tals, både de barn 
som är tystare och de som är mer pratsamma. Viktigt att tänka på sa två pedagoger är att 
ibland vågar barnen prata, och ibland vågar de inte. Två pedagoger sa att de ibland behöver 
lyfta de tystare barnen så de får en chans att synas i gruppen.  
 

”Olika aktiviteter… att alla får komma till tals… om man vågar… det är ju inte alla 
barn som vågar ta för sig så… att jag pratar med alla barn tar mig tid, ser alla barn” 
(2008-11-12). 

 
En pedagog berättade att de lyfter barnens starka sidor och bortser från barnens svagheter.  
 

”Man ska jobba med barnens starka sidor hela tiden och glömma svagheterna” 
(2008-11-12). 
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En pedagog beskrev att det är grundläggande att tänka på sitt förhållningssätt och bemötande 
av barnen, så att pedagoger inte förstärker eller startar ett utanförskap. 

 
”Om vi då som pedagoger högt och tydligt bara ropar ut vad det här barnet gör 
eller… då förstärker man utanförskapet… så därför är vårt förhållningssätt, 
bemötande väldigt viktigt […] och sedan förhållningssätt bemötande… det är ju jätte 
viktigt att inte vi förstärker utanförskapet” (2008-11-12). 
 

Ingen av pedagogerna lyfte att de synliggör barnen i den fria leken. Efter följdfrågor från 
intervjuaren berättade två pedagoger hur de agerar i den fria leken. En av dessa pedagoger 
berättade att denna gör det genom saker barnet gjort, eller saker barnet leker med.  
 

”Ja till exempel då att man uppmärksammar vad barnet leker med det kan ju va en 
sån grej som nu när jag satt där inne vid tågbanan med barnen att dom ser då ”titta 
vilket fint spår ”Pelle har gjort” till exempel eller ”oj vilket långt, har ni sett vilket 
långt tåg” något annat barn har gjort…em så… så vis kan man ju uppmärksamma 
mer fria leken…äm…Det behöver inte va att lyfta bara en person utan en liten grupp 
också” (2008-11-18). 
 
 

Sammanhållning och gemenskap i barngruppen 
En pedagog berättade att arbetet med sammanhållning och gemenskap ska genomsyra hela 
verksamheten, varje dag i förskolan. Pedagogen sa att de måste göra detta för att få med 
utsatta barn i leken med andra. 
 

”Så det är något man måste varje dag… varenda dag håller man ju på med sådant… 
så att man ser att det inte är någon som är utanför… utan att alla måste få vara med” 
(2008-11-12). 

 
För att få sammanhållning och gemenskap i barngruppen, är det viktigt att alla barn lär känna 
varandra beskrev två pedagoger. En pedagog sa att det är viktigt att ”jobba ihop” barngruppen 
redan när barnen börjar förskolan på hösten. Att varje barn ska känna att de tillhör gruppen, 
för att öka sammanhållningen och gemenskapen, sa tre pedagoger är angeläget i en barngrupp.  
 

”Så man lär känna varandra för det är ju oerhört viktigt” (2008-11-12). 
 
”Ja… sociala med gruppen så att dom känner att dom tillhör… att alla tillhör 
varandra så att säga, och att inte en går alldeles för själv så här.. det är jätte farligt” 
(2008-11-12). 

 
”För det är nog viktigt att dom känner att dom betyder något i sin grupp också… att 
inte bara jag går här jag säger ingenting och jag vågar ingenting” (2008-11-12). 

 
Fyra pedagoger beskrev att de försöker få in det utsatta barnet i gruppen med hjälp av 
gemensamma aktiviteter. Exempel på gemensamma aktiviteterna är utflykter, skogen, Mini-
röris, samling och lekar.  
 

”Ja… vi gör mycket roligt tillsammans, olika aktiviteter, vi går till skogen 
tillsammans, man kan åka till Navet… och ja massa… jympa… det finns hur mycket 
som helst roliga saker man kan göra tillsammans med barnen och… även barnen kan 
leka själva givetvis… men vi gör ju så att vi gör mycket tillsammans och vi gör dom 
i olika konstellationer” (2008-11-12). 
 
”Man gör roliga saker tillsammans och att man markerar att alla är viktiga” (2008-
11-12). 
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En pedagog sa att de ibland använder sig av gruppstärkande övningar när ett barn är utanför, 
just för att få in barnet i barngruppen.  

 
”Men det är ju att försöka få med det i gruppen… att få in barnet i gruppen… kanske 
ha mer gruppstärkande övningar om det är det som behövs” (2008-11-12). 

 
För att öka sammanhållningen och gemenskapen i gruppen sa en pedagog att barnen måste få 
en känsla för sin grupp, där varje barn känner sig stolt över att vara en del i den.  
 

”Här kommer vi, vi passar ihop och är ett gäng, vi är Hallonet” (2008-11-18). 
 
En pedagog berättade att de arbetar med olika teman, kompisträd och värdegrundsfrågor för 
att stärka gruppens sammanhållning och gemenskap. Två pedagoger sa att de tillsammans 
med barnen kan samtala om vad de vill ha för klimat i barngruppen, och om hur de ska vara 
mot varandra. En pedagog sa att de tillsammans i barngruppen läser böcker kring utanförskap. 
Pedagogen beskrev att de genom böcker, till exempel ”Den fula ankungen” eller ”Pricken”, 
kan försöka få barnen att få en förståelse kring utanförskap.  
 

”Man läser böcker gör vi ju… och man pratar om sådant här… det är alltid bra att 
prata om en bok… så efter man har läst färdigt den vad handlade den här om 
egentligen och om utanförskap finns ju böcker” (2008-11-12). 

 
En pedagog berättade att de under samlingar arbetar ihop gruppen genom att de 
uppmärksammar alla barn, både de som är där och de som inte är där för stunden. 
 

”När vi har samling ihop så pratar vi om vilka som är här och inte är här att man 
uppmärksammar alla i gruppen just då, alla får komma till tals å alla får bli 
sedda…em…det stärker ju också gemenskapen tycker jag”  (2008-11-18). 
 
 

Dela gruppen i mindre 
Fyra pedagoger beskrev vikten av att dela den stora barngruppen i mindre, varierande 
smågrupper, när ett barn är utanför i gruppen. En pedagog sa att eftersom barngrupperna är 
stora, så kan det vara bra för barnen att vara i mindre grupper i olika små rum och göra 
aktiviteter.  

 
”Det är ju inte alltid samma grupp som gör samma sak, så man varierar hela tiden 
barngrupperna så man lär känna varandra för det är ju oerhört viktigt” (2008-11-12). 

 
Det är betydelsefullt att stärka det utsatta barnets status i gruppen berättade en pedagog. 
Pedagogen sa att de gör detta genom att arbeta mer i uppdelade grupper där barnen får chans 
att lära känna det utsatta barnet.  
 

”De just att det. Då får man stärka det barnets status så att säga i barngruppen på 
olika sätt och då är det är ju just och jobba uppdelat” (2008-11-18). 
 

Fyra pedagoger beskrev vikten av att hjälpa det utsatta barnet i kamratrelationer, genom att 
sammanföra barnet med ett eller flera barn som de vet att barnet fungerar tillsammans med. 
Pedagogerna berättade att när barnet vågar mer i den lilla gruppen, tillsammans med de barn 
denna fungerar tillsammans med, så kan det utsatta barnet växa som person och börja våga ta 
för sig även i den stora gruppen. 
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”Och så kan man även ta vissa barn som man vet att det här barnet fungerar 
tillsammans med, att man tar dom och gör saker tillsammans så att hon eller han 
växer som person och vågar ta för sig” (2008-11-12). 

 
”Då jobbar vi mer på att stärka det barnet som vi märker inte riktigt får va med 
genom att till exempel när vi går till vattenleken att det barnet får med sig…eh en av 
dom populära kanske… em så att dom två får leka tillsammans bara. Å att det liksom 
blir, då får dom tid och möjlighet att lära känna det barnet som kanske då är utanför 
att dom märker att det är faktiskt kul att leka med det barnet med” (2008-11-18). 
 

Att arrangera smågrupper beskrev fyra pedagoger är bra. En pedagog sa att barnen annars 
väljer sina bästa kompisar att leka med hela tiden, och att de utsatta barnen i så fall kan bli 
ännu mer utanför. En pedagog beskrev det som att de utsatta barnen lätt kan bli ”statister”, om 
inte pedagoger finns med som stöd i arrangeringen av smågrupperna. Fem pedagoger 
berättade att det inte enbart delar in barnen i olika grupper, utan även i olika små rum. 
 

”Får barnen jämt styra så blir det inte bra, då väljer dom ofta sina bästisar och det gör 
ju vi som vuxna också men dom väljer sina som dom alltid är med och då blir det här 
barnet utanför hela tiden så det är ju det man kan jobba på då och dela upp 
barngruppen” (2008-11-18). 

 
Tre pedagoger berättade att de inte kan tvinga in ett barn i leken med andra. En pedagog 
beskrev att de ibland lovar några barn att få leka själva i ett rum, och att de då inte kan tvinga 
in ett annat barn. En pedagog sa att om de tvingar in barnet i en lek så kan de förstöra leken för 
de barn som lekte från början.  

 
”Och så kanske det kommer ett barn som inte brukar få vara med så ofta och säger jag 
vill vara med och leka där inne och då kan inte jag säga ja det får du… för då har jag 
lovat de andra barnen att de ska få leka själva… så det är en balansgång där om vad 
man ska göra” (2008-11-12). 
 
 

Pedagogernas delaktighet i barns samspel  
Alla sex pedagogerna beskrev att en fungerande metod är när de själva går in i leken för att 
stödja utsatta barn, detta eftersom barn ofta tycker att det är roligt när en pedagog är med och 
leker beskrev en pedagog.  
 

”Det är ju vi som ska se till att alla barnen trivs att alla har det bra… det kan ju inte 
barnen göra… det är vi som måste få med dom” (2008-11-12). 

 
Fem pedagoger beskrev att det är bra när de är delaktiga i leken tillsammans med barnen när 
ett barn är utanför. Pedagogerna berättade att de i leken har bättre uppsikt över vad som 
händer i samspelet mellan barnen. Pedagoger blir ett stöd i leken för de barn som behöver sa 
två pedagoger. En pedagog sa att de inte alltid behöver vara en del av barnens lek utan att det 
ibland räcker med att vara i närheten och vara uppmärksam.  
 

”Under de åren jag jobbat så har jag ju sett att hur viktigt det är att vi vuxna är med 
och delaktiga i barns lek… det är oerhört viktigt… för man ser så mycket i leken vad 
som händer och deras utveckling också… så det där är jätte viktig… och det finns 
alltid barn som har svårt med lek-signaler och ta sig in i lekar och hur man leker och 
är inte vi med i lekarna så hur ska dom klarar sig” (2008-11-12). 
 
”Och det är ju väldigt bra om vi kan göra det ofta och vara med i leken… för det 
tycker barnen om samtidigt som vi har koll då om det är fler barn med vad är det 
som händer här i leken… man kan styra leken där den kanske börjar gå åt ett håll där 
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den börjar avmattas eller där… det finns alltid starka personer i en barngrupp som 
vill styra mycket att man får dämpa dom lite och kanske… men nu får han eller hon 
göra det… så att man är med där” (2008-11-12). 
 
”För att dom, ja så man hör vad som händer, ser vad som händer. Man är, man 
kanske inte behöver just vara i leken men man sitter en bit ifrån å då ser man, kan 
man förebygga vad som händer och sånt” (2008-11-14). 

 
Leken berättade fem pedagoger är en bra metod att använda sig av om det finns barn som är 
utanför i barngruppen. Pedagogerna sa att de med hjälp av leken får in ett barn i samspel med 
de andra barnen exempelvis genom att starta en rolig lek tillsammans med ett barn och på 
detta sätt locka till sig de andra.  
 

”Ett annat sätt är ju att man tar det här utsatta barnet, att jag som vuxen börjar göra 
lekar med det här barnet, roliga saker då som man vet att det här barnet tycker om då 
och på så sätt locka med de andra barnen” (2008-11-12). 
 
”Ja… då är det ju med att man försöker lockar dom till en rolig lek så att dom andra 
vill vara med” (2008-11-12). 

 
En pedagog beskrev att det är den roliga leken som skall locka till sig de andra barnen, inte 
det utsatta barnet ifråga.  
 

”Så att dom söker sig till den för att dom ser att leken är rolig att dom inte bryr sig 
om vem, vilket barn utan att det är leken dom vill leka som ska fungera” (2008-11-
12). 
 

Vikten av arbetet mot utanförskap i förskolan 
Fem pedagoger beskrev att utanförskapet påverkar barnet negativt. En pedagog sa att det är 
farligt för individer att inte få dela sina tankar med någon. Tre pedagoger sa att utanförskapet 
påverkar barnets självbild, självkänsla och tilliten till sig själv. 
 

”Dom är bara inne i sig själva och jag tror sedan när dom kommer till skolan så sitter 
dom där själva och… jag tror dom får mycket konstiga tankar tror jag” (2008-11-12) 
 
”Dom blir enstöringar och det är inte bra” (2008-11-12). 
 
”Man ser ju på ett barn som om dom blir utanför och inte får vara med att dom blir ju 
ledsna och att dom vänder känslorna inåt oftast… det är ju min erfarenhet då… 
bryter man inte det på en gång så tror jag att det påverkar barnets utveckling 
negativt” (2008-11-12). 

 
”Det är en så fruktansvärd känsla… det är ju så… det är ju inget som höjer en som 
person precis” (2008-11-12). 

 
”Ja det påverkar ju väldigt negativt de… sådana minus drar ju ner alltihopa, 
självförtroendet och…tilliten till sig själv. Dom märker ju direkt att dom inte är 
populära och det är nog samma tror jag som för en vuxen att känner att man inte får 
vara med. Jag tror att de, barn märker väldigt tidigt att… oj jag får inte vara med 
varför får jag inte det? …em… så att det tror jag är väldigt negativt för hela deras, ja 
självbild och självförtroende. (2008-11-18).  
 
”Man ser ju på ett barn som om dom blir utanför och inte får vara med att dom blir ju 
ledsna och att dom vänder känslorna inåt oftast… det är ju min erfarenhet då… 
bryter man inte det på en gång så tror jag att det påverkar barnets utveckling 
negativt” (2008-11-12). 
 

 20



 

”Det är den sociala biten då… självkänslan… framförallt självkänslan som får sig en 
törn” (2008-11-12). 

 
En pedagog berättade att utanförskap är negativt för de barn som vill vara med i samspelet 
med andra men utesluts mot sin vilja. Pedagogen beskrev att de barn som väljer att vara själva 
inte påverkas negativt eftersom de valt att leka själva.  
 

”Inte om dom inte har valt det själva… vissa barn har ju valt att leka själva… och då 
är det ju det… då har dom ju valt det… men dom som inte väljer att leka själva där 
är det ju inte positivt” (2008-11-12). 

 
En pedagog berättade att barn som oftast eller hela tiden leker själva påverkas i sitt sociala 
samspel men andra individer. 
 

”Dom får ju svårt med den sociala kontakten med andra och det blir ju svårare och 
svårare att lära sig det ju äldre man bli… man måste ju alltid kunna prata med andra 
och ta hänsyn till andra… har du då lekt själv hela tiden är det ju svårt… bättre att få 
det när man är så liten som möjligt” (2008-11-12). 

 
Tre pedagoger beskrev att känslan av utanförskap följer med till andra miljöer i senare livet så 
som skolan och yrket.  

 
”Och det tror jag tyvärr följer med dom sen till skolan eller i andra situationer i livet 
så att där har vi mycket att jobba på redan i förskolan” (2008-11-18).  

 
Känslan av utanförskap finns kvar i minnet genom hela livet men behöver inte påverka 
negativt i vuxen ålder sa en pedagog.  
 

”Nja… jag kommer ju ihåg känslan hur det kändes att vara utanför och inte få vara 
med […] känslan finns kvar och så men jag tror inte att det påverkat mig som person 
negativt nu så här efteråt” (2008-11-12). 

 
En pedagog beskrev att utanförskap känns hos barnen precis som hos oss vuxna, pedagogen 
sa att utanförskap är en negativ och tråkig känsla som drar ner självbilden och självkänslan 
hos individen. 
  

”Det är nog samma tror jag som för en vuxen att känner att man inte får vara med” 
(2008-11-18). 
 

Angeläget ämne 
Två pedagoger sa att utanförskap är ett angeläget ämne, och att det är bra att vi tar upp detta i 
vår studie.  
 

”Nää… det… det är ju ett väldigt viktigt ämne… det är väldigt bra att ni skriver om 
det tycker jag… för det… utanförskap är ju det värsta som finns… att inte få vara 
med” (2008-11-12). 
 
”Det är väl det jag prata om det sista hur viktigt det är och att det ofta kanske inte 
lyfts upp att det är, det är ju en stor del av vårt jobb som förskollärare att se till att 
alla barn blir sedda , att dom mår bra i gruppen, känner trygghet och gemenskap och 
så det är en jättestor bit vilket oftast kanske inte alltid uppmärksammas. Det bara är i 
verksamheten så att säga så det är ju bra att lyfta upp och prata om det emellanåt hur 
man jobbar med det. Oftast så har man ju inriktningen mot deras motorik och språk, 
det är dom stora bitarna oftast och det är det som syns om man säger tidigt på barnen 
om man har språksvårigheter eller har någon motorisk som dom behöver träna mer. 
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Just det här sociala samspelet och det är en jättebit det är nästan det största….em 
med konflikthantering och allting det har ju med det här också att göra, utanförskap 
hur man är kompis och det är jättestor bit det kan man säga. Viktigt att lyfta fram” 
(2008-11-18). 
 

Resultat utifrån observationer 
 
Nedan kan ni ta del av resultatet utifrån observationerna. När vi använder ordet samlingar 
innebär det olika sorters samlingar som till exempel sångsamling, upprop och sagosamling. 
Observationerna är utförda på olika tider under två veckors forskning.  Två långa 
observationer har vi valt att ha som bilagor. I denna del av resultatet finns ibland fler exempel 
av liknande observationer, för att det inte ska bli rörigt för läsaren har vi därför skrivit ut 
Exempel 1 och 2 och så vidare. För att inte peka ut något specifikt barn har vi valt att ha 
uppdiktade könsneutrala namn (Michelle, Charlie, Halle och Kim).  
 
Utanförskap i förskolan 
Under våra observationer har vi sett att de barn som är utanför i barngrupperna är barn med 
svårigheter i det sociala samspelet, svårigheter med lek-förmågan, språkliga svårigheter eller 
barn med kontaktsvårigheter. Vi har sett barn som väljer att leka själva och som inte verkar 
vilja samspela med andra. Vi har sett barn som vill vara med men som utesluts av andra barn. 
Vi har sett barn som tar kontakt genom knuffar och slag. Vi har även sett barn i grupperingar 
som oftast leker tillsammans där det blir svårt för andra barn att bli delaktiga.  
 
De två slags utanförskap som vi tydligast observerat är uteslutning av vissa barn, samt verbala 
kommentarer i samband med uteslutning. Kommentarer som ”vad stirrar du på?” eller ” du 
ska inte vara med”. Kroppsspråk och blickar mellan barnen som markerar vem som får och 
vem som inte får vara med i leken har vi sett. Vi har observerat att de barn som är utanför inte 
kan, eller har svårigheter i att leka med andra barn. 
 
Vi har observerat att barn med svårigheter i språk och samspel kan missuppfatta andra barn. 
När barnen till exempel skrattar med Kim verkar Kim tro att de skrattar åt Kim.  
 

Några barn leker i sandlådan under utevistelsen innan maten: 
 
Kim (som brukar leka ensam) leker med 3 andra barn. Michelle skrattar när Kim 
försöker sparka bort den stenhårda sanden som frusit under natten. Kim går fram till 
Michelle och börjar brottas. Michelle: ”Kim slåss, sluta Kim, Kim slåss”. Pedagogen 
kommer fram och säger till Michelle: ”slåss Kim, går Kim bara fram och slår dig?”. 
Ja, svarar Michelle. ”Kom då så går vi och pratar med Kim” säger pedagogen.   
 
Pedagogen och Michelle går bort till Kim som sprungit iväg och står i en annan 
sandlåda med andra barn. Pedagogen: ”du Kim… vad gör du med Michelle?” ”Gör 
du så får du sätta dig på bänken”. Kim: ”Michelle skrattar åt mig”. Pedagogen: 
”nää… skrattar Michelle åt dig? Nej…” Pedagogen tar tag i Kims armar och lägger 
dom om Michelle ”kramas såja…” Kim verkar inte vilja ge Michelle en kram. ”Gör 
inget dumt nu” säger pedagogen till Kim när pedagogen går iväg.  (2008-11-17). 
 

 
Pedagogers agerande när ett eller flera barn är utanför 
När en konflikt uppstår där ett utsatt barn inte får delta i leken har vi sett att pedagogerna löst 
situationen på olika sätt. En del pedagoger har gått ner till barnens nivå (så att pedagogen och 

 22



 

barnen får ögonkontakt) och pratat med alla inblandade, ibland enstaka barn och ibland med 
en grupp av barn. I vissa konflikter mellan barnen har pedagogerna svarat med en kommentar: 
 

Under den fria leken inne på avdelningen: 
 
Kim kommer fram till en pedagog och säger till pedagogen att han inte får vara med 
inne i lilla rummet där några andra barn leker.. Pedagogen svarar barnet: 

- ”Nej men alla får vara med.” 
Kim går in till barnen i lilla rummet och stänger dörren efter sig. (2008-10-11). 

 
Vid flertalet tillfällen har vi sett att pedagogerna lockar med sig andra barn i ett spel med ett 
utsatt barn. Pedagogerna har då börjat spela ett spel med ett utsatt barn, och oftast kommer 
flera barn och vill vara med. I de flesta fall får de andra barnen vara med. 
 

Vid bordet under den fria leken på eftermiddagen: 
 
En pedagog sitter och spelar spel med ett utsatt barn. Kim kommer och ställer sig 
bredvid. Kim börjar pilla på spelplanen och tittar vad pedagogen och Michelle gör. 
Pedagogen: ”Kim kanske kan vara bank? Det går väl bra Michelle?”. Michelle 
nickar och sedan spelar de tillsammans alla tre. (2008-11-11). 
 

Under studiens gång har vi ofta hört kommenterar mellan barnen om vem som får eller inte 
får vara med. I många fall har vi sett att pedagogerna avbryter barnen i dessa kommentarer, 
vid ett fåtal tillfällen har pedagogerna börjat prata om något annat och inte lyft konflikten 
mellan barnen. 
 

Innan maten inför samlingen med miniröris. Barnen sitter i samlingsringen: 
 
Alla barn och pedagoger sitter tillsammans på golvet. Kim, Michelle, Halle och en 
Charlie sitter jämte varandra 
Kim säger till Charlie: 

- ”Vi leker inte med dig” 
- ”Ne men då har jag ingen att leka med”.  svarar Charlie. 

Pedagogen hör detta, avbryter och säger: 
- ”men vad ska vi göra nu?....vi ska ha miniröris och då väljer man ingen att leka 

med” (2008-12-11). 
 
Vi har observerat barn som vanligen vill ha alla leksaker för sig själva. Vi har sett att det kan 
då bli svårt för dessa barn att leka och samspela med andra. 
 

På morgonen vid bordet efter frukost under den fria leken: 
 
Michelle leker med magneter, Kim kommer fram och vill vara med. Kim försöker ta 
några magneter eftersom det finns så många på bordet. Michelle ropar högt ”NEJ, 
mina”. Kim gör några fler försök men samspelet mellan Michelle och Kim stämmer 
inte överens. Det slutar med att Kim går iväg och Michelle fortsätter leka med 
magneterna själv.  (2008-11-13). 

 
I barngrupperna förekommer kommentarer mellan barnen som vi har observerat att 
pedagogerna oftast inte bryter. Vi har sett att pedagogerna inte verkar höra vad som sägs 
mellan barnen.  
 

Alla barnen ska ta på sig kläder och gå ut efter samlingen. Pedagogen skickar ut 
några barn i taget. Kvar i samlingen sitter några pojkar och fyra flickor samt en 
pedagog.  
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Kim, Halle och Charlie sätter sig snett framför Michelle och tittar på Michelle. Kim 
frågar Michelle ”vad stirrar du på?”. Michelle ser sig omkring i rummet, tittar sedan 
på Kim igen. Michelle och ser osäker ut. Kim, Halle och Charlie tittar alla tre på 
Michelle, Halle och Charlie viskar något till varandra och fortsätter titta på Michelle. 
Kim säger igen ”Varför stirrar du på mig?”. Pedagogen sitter cirka 3 meter ifrån rakt 
framför de fyra barnen. Pedagogen håller koll på barnen ute vid toaletten samtidigt 
som pedagogen håller koll på barnen kvar i samlingen.  
 
Observatören sitter på en stol cirka 5 meter ifrån samlingen och hör tydligt vad som 
sägs mellan barnen. (2008-11-10). 

 
Vi har sett att många barn vill leka själva emellanåt. Observationerna nedan är alla utförda 
under den fria leken efter maten på förskolan.  
 

Exempel 1: 
Två barn ska gå och leka med lego. 

- ”Jag är med”, säger Kim till barnen. 
- ”Ne”,  svarar barnen. 

Pedagogen står jämte och erbjuder Kim att hitta på något med Halle istället. Kim och 
Halle hämtar ”slottet” och leker tillsammans.  (2008-11-12). 
 
Exempel 2: 
Charlie lyssnar på musik ensam i puffrummet. Charlie tittar i böcker, dansar, lyssnar 
och sjunger. Charlie ser ut att trivas, det ser mysigt ut. Charlie är ensam i cirka 15-20 
minuter. 
  
Efter en stund går Michelle in i rummet till Charlie. De börjar dansa tillsammans och 
sjunga. En pedagog öppnar dörren och går in. Pedagogen kollar läget lite och lyssnar 
på musiken med barnen sedan går denna ut och låter barnen vara själva. Några fler 
barn går in i rummet och tillsammans sjunger de högt ”förlåt mamma, mamma 
förlåt”.  (2008-11-17). 
 
Exempel 3: 
Observatörerna står och pratar om studien med en pedagog. Michelle ropar på 
pedagogen: ”Kim leker med mig, men jag vill leka SJÄLV”. Pedagogen säger: ”Men 
då får du Michelle säga till Kim att du vill leka själv, så får du KIM göra någonting 
annat.”.   
 
Kim går iväg till några andra barn och Michelle fortsätter sitt pusslande. (2008-11-
10). 

 
Synliggöra varje barn i barngruppen 
Vid ett flertal tillfällen har barn befunnit sig i konflikter med varandra där pedagoger löst 
situationen på olika sätt. De flesta pedagogerna samtalar med alla inblandade barn om vad 
som hänt.  
 

Utevistelsen innan maten: 
 
Ett barn kommer fram till en pedagog och säger att några barn slåss, 
pedagogen svarar: 

 
”Men va inte där då. Du fixar inte det”  (2008-11-12). 

 
Vi har observerat att pedagogerna synliggör varje barn i olika ledarstyrda samlingar genom att 
barnen får komma till tals under samlingens gång. Pedagogerna frågar emellanåt de tystare 
barnen om de vill säga något. Pedagogerna har ögonkontakt med alla barn och tittar sig 
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kontinuerligt omkring i barngruppen. När barnen kommer till förskolan välkomnas de med ett 
”hej”, en kram eller en arm om barnets axlar.  
 
Några pedagoger uppmärksammar barn som är utanför i leken. Pedagogerna samtalar med 
barnen om vad han/hon gör i leken, pusslet eller spelet.  
 

På eftermiddagen under den fria leken: 
 
Kim drar sina händer på alla skåpens handtag i köket på avdelningen. Kim går fram 
och tillbaka och gör detta en stund. Kim är helt inne i sin lek. Kim leker själv fast 
befinner sig mitt ibland de andra barnen. Pedagogen kommer ut från puffrummet, ler 
och säger: ”putsar du dom…eeh… handtagen?”. Kim tittar på pedagogen som ler 
tillbaka mot Kim. Kim fortsätter sin lek ensam. Kim börjar skjuta och panga med 
handtagen. (2008-11-17). 

 
Vi har under studiens gång, vid ett flertal tillfällen, observerat att flertalet pedagoger säger 
anmärkningar, både till barnen och om barnen, ibland i barnets närvaro och ibland inte.  
 

På morgonen efter frukost: 
 
Michelle sitter och leker med ett spel vid ett bord. Spelet består av karameller som 
barnen på något sätt ska spela med. Michelle leker ensam med dessa karameller, de 
kraschar mot varandra, de pangar och låter som skjutvapen. Två pedagoger står på 
var sin sida av bordet. Pedagog 1 säger ”det är inga bomber det där Michelle!”. 
Michelle fortsätter att leka utan att reagera på vad pedagogen sagt. Pedagog 2 
upprepar: ”Det är inga bomber, det är karameller”. Pedagog 1: ”Michelle har inte 
fattat det!!”. Michelle fortsätter att leka med sina bombkarameller när pedagog 3 
kommer in till avdelningen. Pedagog 1 berättar för pedagog 3 att Michelle leker att 
karamellerna är bomber. Pedagog 3: ”jaså är det bomber, jaha” säger pedagog 3 
med mjuk röst när denna ler mot Michelle.  
 
Efter observationen med magneterna pratade observatören med Michelle om 
Karamellbomberna: ”Oj, dom karamellbomberna ser farliga ut”. Några barn som 
spelar biljard bakom Michelle stannar upp. De tittar med stora ögon på observatören 
och sedan på Michelle. Ett av barnen säger ”Ja, men Michelle gör jämt så, pangar 
och kraschar allt”. Sedan återgår de till sig lek. (2008-11-10). 

 
Vid flertalet tillfällen synliggörs barn, på olika sätt, inför de andra barnen.  

 
Exempel 1 
Morgonsamling: 
 
Alla barn får vid upprop bekräfta att de är där. Kim svarar högt och tydligt: 

- Ja! 
- Ne… är du säker? svarar en pedagog. 
- Ja du hörs och syns mest du, säger en annan pedagog. (2008-11-17). 

 
Exempel 2 
Morgonsamling: 
 
Alla barnen sitter i en ring på golvet. Två pedagoger är med. Kim busar, skuttar runt, 
pillar på de andra barnen. Då tar pedagog 1 upp Kim i känt, ”jag har ju dig som stör 
här Kim”. De andra barnen verkar inte reagera på detta, de tittar snabbt upp på Kim 
men fortsätter sedan att äta sin glass som de fått under samlingen.  (2008-11-10). 
 
Exempel 3 
I tamburen på eftermiddagen under den fria leken: 
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Halle kommer och visar en pedagog att en bild har ramlat ner ifrån väggen. Halle 
finns kvar i tamburen och det finns även andra barn närvarande…”Men det är någon 
som gillar att äta kladd här!! Jag tror det är Michelle som är den skyldiga för det är 
alltid närmast Michelles plats och alltid när Michelle vart här ute… så jag kan nog 
dra den slutsatsen”. Säger pedagogen. Michelle är inte där.  (2008-11-17). 
 
Exempel 4 
Morgonsamling: 
 
Michelle tappar en bit av sin glass, Kim som sitter bredvid Michelle är snabbt 
framme och äter upp Michelles glassbit. Pedagog 1 säger högt till Kim inför alla 
barnen i samlingen. Pedagog 1 frågar om det var Kims bit glass? Kim tittar ner i 
golvet och skäms. Alla barnen blir tysta och tittar på Kim. Michelle förklarar att det 
var sin glass. ”ja, du var väldigt snabb att ta den” säger pedagog 1 till Kim. ”Vad 
säger man då” frågar pedagog 2 Kim, och Kim säger förlåt. (2008-11-10). 
 
Exempel 5 
Vid matbordet: 
 
”Idag är det fik” säger Kim. Michelle upprepar ”Fik, han sa fik, han sa fik”. 
Michelle tittar och ler mot de andra barnen och upprepar vad Kim sagt. ”Nej! Kim sa 
fisk” säger pedagogen högt och tydligt. (2008-11-11). 

 
Under våra observationer har vi sett att några pedagoger, vid konflikter mellan barnen, säger 
till samma barn i barngruppen.  
 

I sandlådan under utevistelsen innan maten: 
 
Michelle (som sällan leker med andra barn) leker med Halle. De gräver i sandlådan 
och samspelar med varandra. Kim försöker delta i leken. Kim sätter sig mitt i och 
hamnar i vägen för Michelle som blir arg. Michelle knuffar till Kim för att komma 
fram till sandhögen och Kim börjar storgråta.  
 
Pedagog ropar: ” Michelle! Du förstör inte där nu va??” ”lyssna vad Kim säger till 
dig Michelle!”. Michelle tittar storögt på pedagogen. Kim och Halle fortsätter leka 
men Michelle har hamnat utanför leken. Michelle försöker vara med i leken igen. 
Michelle tar barnens pinnar som de gräver med, knuffar och slår dom. Michelle går 
runt barnen, försöker ta sig in i leken genom knuffar, slag och brottning.  
 
Efter att ha tagit barnens saker många gånger och de varje gång sagt till Michelle att 
inte göra så, boxar Michelle till Kim i ansiktet. Michelle tittar mot pedagogen men 
ingen tycks ha sett. Michelle går sin väg, sätter sig på en cykel och cyklar iväg, 
ensam.  (2008-11-17). 
 

När ett barn börjat tappa koncentrationen i en samling eller liknande, har några pedagoger lagt 
en arm kring barnet eller tittat en extra gång på barnet ifråga. Barnet har ofta blivit lugnare 
och mer koncentrerat på exempelvis sagan igen. Några pedagoger har sagt till barnet ifråga 
rakt ut att sitta still, vi har observerat att det då tagit en stund för barnet att bli lugnt och 
koncentrerat igen.   
 

Samling innan maten: 
 
Michelle lägger sig ner i ringen under en ramsa. Pedagogen lägger sig ner bredvid 
Michelle och gör ramsan. Michelle skrattar, sätter sig upp och fortsätter med ramsan. 
(2008-11-11). 
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Sammanhållning och gemenskap i barngruppen 
I vår studie har vi sett att pedagogernas kommentarer kan påverka de andra barnens 
förhållningssätt gentemot barn som är utanför. Pedagogers kommentarer har ofta blivit en 
form av ramsa från barnen till utsatta barn, nedan finns ett exempel: 
 

Under den fria leken på eftermiddagen: 
 
Kim tar fram ett spel och sätter sig vid en praoelev. En pedagog som sitter vid 
samma bord säger åt Kim att inte fuska.  
- ”Nej jag ska inte fuska idag”. svarar Kim tillbaka. 
Pratet går via pedagogen och praoeleven om att Kim brukar fuska och det sitter 
ytterligare tre barn vid samma bord och leker. 

- ”Jag vet ändå inte hur spelet går till, så det spelar ingen roll”. säger praoeleven. 
Ett av de andra barnen som sitter vid samma bord sjunger en liten ramsa: 

- ”Kim bara fuskar, Kim bara fuskar”, om och om igen. 
Pedagogen säger ingenting. (2008-11-10). 

 
Vi har observerat att pedagogerna ofta genomför ledarstyrda gemensamma aktiviteter, till 
exempel Mini-röris (gympa), skogen och samlingar i barngruppen. Under dessa ledarstyrda 
aktiviteter har vi observerat att alla barn verkar vara delaktiga. Barnen är med och sjunger, 
eller lyssnar på sagan med öppna munnar och uppspärrade ögon. Pedagogerna ser sig 
kontinuerligt omkring bland barnen. Vi har observerat att de gemensamma aktiviteterna 
verkar uppskattas av både barn och pedagoger. Mini-röris är ett exempel där de ser ut att 
trivas. Pedagogerna och barnen ser glada ut, de hjälps åt och skrattar tillsammans då de gör de 
olika rörelserna. De barn som i leken är utanför, får delta med de andra barnen i dessa 
aktiviteter, där barnen hjälper och stödjer varandra. 
 

Efter utevistelsen har de ett Miniröris-pass innan maten: 
 
Alla barn och tre pedagoger dansar i ring och gör olika rörelser. De är olika djur och 
gör det som kvinnan på bandet säger. Barnen hjälper varandra, ”så här” ”gör så 
här”. Alla skrattar och alla är med i rörelser på sin nivå. Pedagogerna skrattar och 
har sin leksignal, de gör allt precis som barnen. När något barn gör en annorlunda 
rörelse säger pedagogerna ”så här Kim”. Pedagoger och barn är aktiva och verkar ha 
roligt. (2008-11-10). 

 
Vid skogsutflykterna väljs barnen slumpvis vem de ska hålla i handen i ledet just den dagen. 
När de kommer fram till skogen sätter sig barnen ner på den plats där de hamnar, bredvid det 
barn de höll i handen. Därför hamnar barnen även slumpvis bredvid varandra i 
samlingsringen.  
 

Skogsutflykt: 
 
Alla barn ställer sig i ring när det kommer fram till skogen och sätter sig ner på 
platsen dom står. Barnen hamnar slumpvis med varandra och äter frukt sittandes i 
ringen. (2008-11-13). 
 

Dela gruppen i mindre 
Pedagogerna delar ibland in barnen i mindre grupper i olika rum under dagen i förskolan. Vi 
har sett att barn som annars är utanför får delta mer i de andra barnens lek när pedagogerna 
arrangerar så att där finns med ett barn som det utsatta barnet fungerar tillsammans med.  
 

På morgonen efter frukost innan utevistelsen: 
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Pedagog ”idag jobbar vi med samspel”. Pedagogen ler emot observatören och 
berättar att Kim, Halle och Michelle har lekt med tågbanan i korridoren hela 
morgonen. Observatören ser att Kim pratar ovanligt mycket och att Kim vågar hävda 
sig mot Halle och Michelle. De leker och skrattar tillsammans. När observatören 
kommer har de enligt pedagogen lekt hela morgonen, när observatören kommer leker 
barnen i 16 minuter, tills de ska gå ut. (2008-11-13). 

 
Under dagarna i förskolan befinner sig barnen mestadels i olika rum i smågrupper där de 
leker. Vi har sett att barnen för det mesta arrangerar dessa mindre grupper själva i de olika 
rummen. Vid de fåtal tillfällen där pedagogerna arrangerar smågrupperna är vid ledarstyrda 
aktiviteter så som vattenlek.   
 
Pedagogernas delaktighet i barns samspel  
Enstaka gånger har någon pedagog deltagit i barnens lek. Vid flertalet av dessa tillfällen har vi 
sett att alla barn blir delaktiga i leken, även de som annars är utanför. Pedagogers delaktighet i 
barns lek kan bli ett stöd för de barn som stör i leken, eller de barn som har svårt att samspela 
med andra.  
 

Exempel 1 
Observatören kommer in på avdelningen innan frukost. Avdelningen är nästan helt 
tom på barn.  
 
Observatören hör barn inne i det lilla kuddrummet och öppnar dörren för att säga god 
morgon. Där inne sitter en Pedagog utanför en koja. Pedagogen berättar att de 
tillsammans har byggt denna koja, barnen visar observatören vad och hur de gjort 
kojan.  
 
Kim börjar rasa kojan lite grand och de andra barnen vill inte att Kim ska vara kvar i 
kojan. Pedagogen frågar då Kim om inte Kim kan gå och se till gröten inne i kojans 
kök, ”den håller på att koka över”, förklara pedagogen.  
 
Kim ser gladare ut och går in i kojan och rör om i gröten. Barnen och pedagogen 
fortsätter sin lek och när observatören stänger dörren och sätter sig utanför vid bordet 
för att inte störa i leken hör hon hur pedagogen, varje gång när Kim börjar rasa eller 
stoja runt, ger Kim ett förslag på vad saker att göra i kojan och i leken. (2008-11-10).  

 
Exempel 2 
Utevistelse innan maten: 
 
En pedagog är uppe i klätterställningen. Pedagogen busar med barnen, alla skrattar. 
De försiktigare barnen busar med pedagogen. Pedagogen pratar och tittar leende mot 
alla barnen i klätterställningen. Barnen verkar vara med i leken allihop. (2008-11-
13). 
 
Exempel 3 
Under utevistelsen innan meten: 
 
Fyra barn brottas med en pedagog. De springer fram till pedagogen och busar. 
Pedagogen jagar och brottar ner dom. Kim försöker vara med. Kim springer runt 
pedagogen och barnen, Kim skrattar och söker ögonkontakt med pedagogen. Gång 
på gång tittar Kim mot pedagogen och skrattar. Pedagogen jagar alla barnen och 
brottar ner dom men inte en enda gång jagar eller brottar pedagogen ner Kim. (2008-
11-11). 

 
När pedagoger inte är närvarande i barns samspel har vi observerat grupperingar bland 
barnen. En grupp med fyra barn leker oftast tillsammans.  
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Under utevistelsen vid den stora gungan på gården: 
 
Michelle kommer fram till observatören. En pedagog och en student står bredvid. 
Michelle: ”jag försöker hoppa på men dom säger nej, nej!”. Michelle tittar bort mot 
de fyra barnen på gungan. Observatören: ”jaså, får du inte hoppa på?”. 
Observatören tittar på pedagogen för att lägga över situationen på denna. Pedagog: 
”det är ju lite svårt att hoppa på i farten. Du får stanna gungan först”. 
 
Michelle går fram till barnen som sett att Michelle pratat med de vuxna, Michelle 
stannar gungan och hoppar på. Tre av de fyra barnen hoppar då av gungan. Halle 
gungar en stund med Michelle medan de andra tre barnen står bredvid staketet runt 
gungan och pratar och tittar på Michelle och Halle i gungan och mot oss vuxna. Efter 
en stund hoppar även Halle av gungan. Michelle hoppar också av och går efter de 
fyra barnen som går iväg. När barnen går iväg pratar dom sinsemellan och tittar då 
och då på Michelle som har stannat vid staketet runt gungan.  (2008-11-11). 

 
Under ledarstyrda aktiviteter har vi observerat att vissa pedagoger inte alltid släpper taget om 
barn som är utanför. Under till exempel Miniröris-passen gör pedagogerna moment 
tillsammans med dessa barn istället för att barnet får göra momentet med ett annat barn. (Se 
bilaga 1). 
 
Vi har sett att det inte spelat någon roll var barnen är, utomhus eller inomhus. Så länge ingen 
pedagog finns i närheten kan barn utsättas för utanförskap. Vid utgång varje dag lämnas 
barnen ensamma i ett rum på en avdelning, medan några barn och pedagoger tar på sig 
ytterkläder.   
 

Exempel 1: 
Kim har suttit stilla på mattan och väntat på sin tur för att få ta på sig kläder inför 
utgång efter samlingen. De andra barnen i rummet sjojjar och brottas på golvet och 
Kim försöker vara med. Michelle säger till Kim att Kim inte får vara med. Kim sätter 
sig på sin plats igen och tittar på de andra barnen. Kim gör ett nytt försök att få vara 
med. Michelle säger igen att Kim inte får vara med. Kim tar en bok och sätter sig på 
sin plats och tittar i den istället. Här finns ingen pedagog i närheten utan barnen är 
själva. (2008-11-10). 

 
Exempel 2: 
Två barn sitter på golvet och läser böcker. Kim sitter i soffan. Kim är på väg att resa 
sig upp och gå fram till barnen på golvet, Kim säger ”men nu kommer jag också”. 
Ett av de två barnen som sitter på golvet säger till den andra ”Skynda dig, sätt dig 
här”, samtidigt som denna pekar på golvet bredvid sig. Kim hoppar inte ner från 
soffan utan sitter kvar. (2008-11-10). 
 
Exempel 3: 
Tre barn står i rad mot Charlie. Pojkarna pratar i mun på varandra: ” vi skall göra si 
och så med dig”. Observatören hör inte de exakta orden. De tre barnen pratar 
högljutt ihop sig mot Charlie. Det finns två pedagoger närvarande i ett annat rum 
med dörren öppen intill vår men de agerar inte. Barnen blir distraherade och slutar så 
fort pedagogen kommer in och frågar om de hört att det åskar ute. (2008-11-10). 

Diskussion 
 
Ni kan i vårt diskussionskapitel först ta del av resultatdiskussionen med utgångspunkt ur 
resultatet från intervjuer och observationer. Senare i kapitlet får ni ta del av vår 
metoddiskussion, konsekvenser som studien hade för pedagoger och barn som deltog, 
didaktiska konsekvenser, slutsatser från studien och förslag till fortsatt forskning.   
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Resultatdiskussion 
I vår resultatdiskussion har vi återkopplat till tidigare forskning ur vår bakgrund samt till 
teorin. 
 
Utanförskap i förskolan 
Jonsdottir (2007) har i sin forskning fått resultatet att vart nionde barn inte väljs som någons 
kompis, men att flertalet barn i förskolan känner samhörighet och tillhörighet i gruppen (s. 
149). De flesta barn har en kompis och de flesta barn verkar känna tillhörighet i gruppen. Att 
flertalet barn har en vän i förskolan är bra men inte bra nog. Så länge vart nionde barn är 
utanför i barngruppen finns ett problem som förskolan måste arbeta aktivt med. Individer kan 
inte tycka om alla men vi kan visa varandra respekt och lära barnen att respektera varandra 
hävdar vi.  
 

”Har man 20 barn så är det alltid vissa barn som kanske inte riktigt kommer 
överens, för man är olika… men bara för att de inte är på samma våglängd eller om 
man kallar det så… så innebär inte det att dom behöver vara elaka mot varandra” 
(2008-11-12). 

 
Vissa barn får inte vara med och leka med de andra barnen. De barn som är utanför i 
barngrupperna där studien genomfördes är barn med språksvårigheter, svårigheter i det 
sociala samspelet, kontaktsvårigheter, barn som saknar eller har svårighet med lek-förmågan. 
Enligt oss är det skillnad på svårigheter med lek-förmåga och svårigheter i det sociala 
samspelet. Det finns barn som har störst lek-förmåga i hela barngruppen, som kan leka samma 
lek i fyrtio minuter och mer utan problem, men som inte kan samspela med andra och därför 
är utanför. Gemensamt för barnen som är utanför är att de har svårt att delta i leken med 
andra. Några kan inte hävda sig eftersom de har svårt med språket, andra stör i leken för de 
andra barnen. Midtsand, Monsdad & Söbstad (2004) hävdar att det finns en tydlig koppling 
mellan barns lek-kompetens, sociala förmåga och att etablera vänskap. De menar att barn som 
har svårigheter i leken eller i det sociala samspelet har svårare att få vänner och därför löper 
större risk att hamna utanför (s. 30-37).  Barnen som är utanför är på något sätt annorlunda 
gentemot de andra barnen, inte till utseende utan till sättet. Wehner Godée (1993) anser att 
barn som är olik de andra barnen lättare hamnar utanför. Barnet kan ha ett avvikande 
utseende, bete sig på ett avvikande sätt, ha kontaktsvårigheter eller svårigheter med språket. 
Hon anser att utanförskap handlar om hur det utsatta barnet ifråga är (s. 26-27). Utanförskapet 
kan bero på hur det utsatta barnet är, men även på hur barnen som utsätter är. Midtsand, 
Monstad & Söbstad (2004) menar att barnen som utsätter vill hävda sig och att barnen genom 
att hävda sig utesluter osäkra barn ur gemenskapen (s. 40).  
 
Både Vygotskij (1999) och Säljö (2000), anser att människan utvecklas i samspel med andra. 
Säljö (2000) betonar att individen utvecklas både enskilt och i grupp tillsammans med andra 
(s. 9-22). Våra tankar kretsar kring människan som en gruppvarelse, tenderar vi att utesluta de 
som av någon anledning är för olika oss själva eller rentav för lika oss själva? Det ser så ut i 
vår studie. Barn hamnar lättare utanför när de på något sätt är annorlunda gentemot de andra 
barnen i gruppen. Enligt Wehner Godée (1993) vill människan i en grupp bli lik de andra 
gruppmedlemmarna, men blir vi för lika hotas det unika hos den enskilda individen. Blir vi 
däremot för olika de andra gruppmedlemmarna riskerar vi att uteslutas av de andra (s. 23).  
 
För att bli en i gruppen hävdar Folkman & Svedin (2003) att barnet måste ha tillit till sin 
förmåga att få kompisar och bli delaktig i gruppens gemenskap. De menar att finns det bara 
ett intresse samt en nyfikenhet för de andra barnen så kommer barnet in i samspelet i gruppen 
(s. 56-57). Räcker det att barnet ifråga är nyfiken och visar intresse för andra barn för att 
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komma med i samspelet med andra? Under vår studie har vi sett barn som tydligt har visat 
intresse och lust att delta i de andra barnens lek, men som blivit uteslutna av kommentarer och 
kroppsspråk från de andra barnen. Det räcker inte att barnet har ett intresse utan det måste 
även finnas intresse hos de andra barnen för att samspel mellan barn ska uppstå. I vår studie 
har vi sett en tendens till mobbing. En grupp med fyra barn utesluter gång på gång ett och 
samma barn genom kommentarer, verbal kränkning, blickar, kroppsspråk och uteslutning. 
Midtsand, Monstad & Söbstad (2004) förklarar mobbing som negativa handlingar gentemot 
en annan individ. Dessa handlingar kan både vara fysiska genom slag och så vidare, eller 
psykiska genom till exempel blickar och utfrysning (s. 13-18).  
 
Att konstatera är att utanförskap finns i förskolan. Vi anser att leken har stor betydelse i 
frågan om utanförskap. Kan barnet inte leka eller stör i leken så hamnar barnet ofta utanför. 
Wehner Godée (1993) betonar att lekförmågan är betydande i barngruppen. Hon hävdar att 
det är grundläggande för varje barn att lära sig lekens regler (s. 64-66). 
 
 
Pedagogers agerande när ett eller flera barn är utanför 
Att leka in utsatta barn i samspel med andra barn anser vi kan vara bra. Genom leken får 
barnen en chans att lära känna de barn som är utanför. Pedagogerna i vår studie spelar ofta ett 
spel tillsammans med utsatta barn, där de försöker locka med andra barn till att delta i spelet. 
”Michelle kan ju vara bank, eller hur Kim?”. Vi anser att barn, oavsett om barnet har 
svårigheter, kan ha svårt att koncentrera sig på ett spel. Istället kan det vara bra att göra en 
aktivitet som det utsatta barnet är bra på. Enligt Vygotskij (1999) föds människan med unika 
särdrag som lägger basen för individens utveckling och lärande (s. 19). Pedagoger bör lyfta 
barnet i en aktivitet där det utsatta barnet få synas. Är Kim bra på att bygga torn med klossar 
så är det den aktivitet pedagogerna ska försöka locka med de andra barnen till. De barn som 
har svårare att samspela med andra går för det mesta ur spelet, och börjar leka med sina 
”brickor” istället för att spela har vi observerat. När Kim börjar leka med spelet istället för att 
spela, hamnar Kim utanför då de andra barnen tycker att Kim förstör. Enligt Wehner Godée 
(1993) är det pedagogens ansvar att genomföra olika aktiviteter där barnet får en chans att 
visa upp olika sidor av sig själv (s. 64). I en annan aktivitet hade Kim fått möjlighet att visa en 
mer positiv sida av sig själv, istället för den som förstör i spelet. Barnen kan, i en annan 
aktivitet, inse att det faktiskt är roligt att leka med Kim. Wehner Godée (1993) hävdar att 
varje barn måste veta vilken ställning han eller hon har i gruppen för att gruppen ska fungera 
(s. 20-21). Vi menar istället att barn kan ändra sin ställning och status i gruppen med 
pedagogernas hjälp. Vi kan inte bli likadana, precis som Wehner Godée hävdar (1993, s. 20-
21), och det är inte heller meningen, men pedagoger kan ge alla barn möjlighet att visa något 
som de är bra på inför de andra i gruppen. På så sätt tror vi att barnen inte får en speciell 
ställning i gruppen, utan istället olika speciella ställningar i olika aktiviteter, där barnet är bra 
på några saker och mindre bra på andra. En pedagog sa att det är leken i sig som ska locka 
andra barn att leka med det utsatta barnet och inte barnet ifråga.  
 

”Så att dom söker sig till den för att dom ser att leken är rolig att dom inte bryr sig 
om vem, vilket barn utan att det är leken dom vill leka som ska fungera” (2008-11-
12). 

 
Enligt Lpfö 98 ska pedagoger stödja barnet i samspelet med andra för att i samspelet 
utvecklas till nya kunskaper (s. 6). Vi anser inte att leken är det mest betydande att den 
fungerar som pedagogen påvisar. Tvärtom, det är det utsatta barnet som ska lyftas med hjälp 
av leken, så att andra barn vill samspela med barnet. Vi anser precis som läroplanen, att 
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pedagoger ska arbeta för att barn ska få möjlighet att samspela med varandra. Det är inte bara 
leken i sig som ska vara rolig och göra att andra barn deltar, det är det utsatta barnet som ska 
lyftas på ett positivt sätt så att andra barn vill leka med barnet. Självklart kan pedagoger ta 
hjälp av en rolig lek för att det utsatta barnet ska få visa en positiv sida av sig själv och väcka 
intresse hos de andra barnen, för att det utsatta barnet ska bli en del av samspelet. Människan 
är, enligt Säljö (2000), en kulturvarelse som utvecklas i samspel med andra. Han menar att 
människan i samspel utvecklas till nya kunskaper och insikter (s. 9-17).   
 
Enligt Midtsand, Monstad och Söbstad (2004) ska inte det utsatta barnet lyftas bort och tröstas 
när en konflikt uppstår. Istället ska pedagoger samtala med alla inblandade barn (s. 38-39). 
Det är angeläget att samtala med alla barn i konflikten, både med barn som utsätter och de 
barn som utsätts. Pedagoger bör samtala med barnet som utsätter, för att barnet ska få en 
förståelse av hur det utsatta barnet känner, och på så sätt öka empatiförmågan hos barnen;  
”Hur skulle du känna dig om inte du fick vara med”. Det räcker inte att pedagoger säger; 
”alla får vara med”. Säljö (2000) anser att kommunikation är en av grundtankarna i ett 
sociokulturellt perspektiv. Han betonar att individer med hjälp av kommunikation utvecklas 
och lär tillsammans (s. 18-22). Pedagoger bör istället samtala med alla barn i konflikter för att 
lösa situationer och få barn till samspel med varandra. Enligt Lpfö 98 skall alla som arbetar i 
förskolan hjälpa barnen att bearbeta konflikter och respektera varandra (s. 8). Folkman & 
Svedin (2003) menar att barn måste ha förmågan att förstå hur andra känner och även kunna 
visa andra hänsyn (s. 62). Barn behöver få en förståelse för känslan av att vara utanför, för att 
lättare ta till sig ett utsatt barn i leken, för att få en fungerande grupp där barnen känner med 
varandra. För att barnen som utsätter ska få en förståelse för det utsatta barnet är det viktigt att 
pedagoger inte kränker barnet som utsätter, när de samtalar om en konflikt. Enligt Midtsand, 
Monstad & Söbstad (2004) är pedagogernas uppgift att ge alla barn en positiv bekräftelse med 
anledning till att stärka barnet i sig själv (s. 73). Barnet som utsätter har inte agerat för att vara 
elak, barnet vet inte bättre utan behöver stöd från pedagoger.  
 
Jonsdottir (2007) anser att pedagoger ska respektera barns val när de frivilligt valt att vara 
utanför (s. 151). Till viss del kan vi hålla med om att pedagoger ska respektera att barn vill 
leka själva. Barn som emellanåt väljer att leka själva ska respekteras och accepteras, däremot 
ska pedagoger vara vaksamma över om det alltid är samma barn som väljer att leka själv. 
Wehner Godée (1993) menar att inget barn vill vara ensamt en längre tid, det blir inte roligt 
för ett barn att gå till förskolan om barnet inte har någon att leka med (s. 20-21). Vi anser att 
inget barn ständigt vill leka ensam, utan att utanförskapet beror på något. Det är pedagogers 
ansvar att ta reda på varför barnet väljer att leka ensam. Pedagoger kan inte tvinga ett barn att 
leka med andra barn. Barn behöver få lika mycket möjlighet till att leka ensamma som i grupp 
eller tillsammans två och två. Pedagoger ska utforma en verksamhet som passar för varje 
barn. Vi har observerat att de barn som mestadels leker själva behöver få upptäcka att det är 
roligt att leka med andra. När dessa barn upptäcker att det är roligt söker de sig till samspel 
med andra i leken. (Se Bilaga 1). Därför anser vi att inget barn egentligen vill leka ensam hela 
tiden, men att barn behöver få veta att det är roligt att leka med andra, samt ha pedagogers 
stöd i samspelet. Enligt Folkman & Svedin (2003) måste barnet få en chans att upptäcka att 
det är roligt att leka tillsammans med andra. De menar att barnet behöver upptäcka detta för 
att vilja samspela med andra (s. 57-66).   
 
Pedagogerna bör kontinuerligt samtala i arbetslaget för att tillsammans motarbeta utanförskap. 
Midtsand, Monstad & Söbstad (2004) menar att arbetslaget måste ha samma gemensamma 
mål över sin verksamhet, exempelvis över hur klimatet ska vara mellan individerna (s. 65-67). 
Det är angeläget att arbetslaget arbetar mot samma mål i frågan om utanförskap, att barn och 
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pedagoger vet hur de i sin barngrupp ska vara mot varandra. I arbetslaget kan pedagoger 
diskutera olika teman eller liknande där utanförskap ingår, för att stärka gruppen så att utsatta 
barn blir delaktiga i gruppgemenskapen. I olika samlingar kan pedagoger och barn 
tillsammans samtala om situationer som uppstått, samt om hur man är en bra kompis och så 
vidare.  
 
Synliggöra varje barn i barngruppen 
Lpfö 98 lyfter att pedagoger ska arbeta på ett sådant sätt att varje barn blir en tillgång i 
gruppen (s. 8). Varje barn ska få känna sig som en viktig tillgång i gruppen för att stärka 
barnets självbild och självkänsla för att växa som person. Pedagoger har en stor roll i att 
arbeta för att varje barn känner att de är någon och får en plast i gruppgemenskapen. 
Samlingar av olika slag är för oss ett bra tillfälle att synliggöra barnen, där barnen 
tillsammans med pedagogerna gör någonting tillsammans. Wehner Godée (1993) menar att 
alla individer i gruppen ska få sin plats i gruppen, där det är lika bra att vara den tystare som 
den pratigare (s. 25-32). I samlingarna får de barn som vill, ställa frågor, och de barn som är 
tystare får i vissa fall frågor av pedagogerna där barnen svarar om de vill. Vi tycker att 
pedagogerna gör ett bra jobb i dessa ledarstyrda aktiviteter, där de i allmänhet ser varje barn, 
och ställer frågor både till de tystare barnen och till de pratigare så att alla får komma tills tals 
någon gång. Pedagogerna verkar ha uppsikt på vem som sagt vad i samlingen och vems tur 
det är därnäst. Wehner Godèe (1993) hävdar att genom bekräftelse blir vi någon (s. 20-21). I 
de gemensamma aktiviteterna där alla barn är med är det extra viktigt att pedagoger inte 
synliggör något barn negativt inför alla de andra genom kommentarer ”jag har ju dig som stör 
här Kim”. Varje barn behöver bli någon i gruppen, men ingen behöver vara den som stör.   
 
”De behöver veta, vi ser dig, du duger, du kan, du är någon. Många gånger varje dag”. (Folkman & Svedin 
2003, s. 40).  
 
Barn behöver bli synliggjorda för den person de är, många gånger varje dag. Det är 
betydelsefullt för barnens självkänsla att bli synliggjorda när de kommer till förskolan, och i 
de ledarstyrda aktiviteterna, men lika betydelsefullt i den fria leken. Pedagogerna lyfter inte 
själva den fria leken när de synliggör varje barn. Efter en följdfråga lyfter en pedagog att de 
synliggör barnen i den fria leken genom att uppmärksamma vad barnet gjort eller vad barnet 
leker med. Alltså inte vem barnet är. Vi anser att det är av största angelägenhet att barnet får 
visa vem han eller hon är som person, vad barnet är bra på och mindre bra på, detta för att 
visa att barnet är någon i sin grupp, precis som Wehner Godèe menar (1993, s. 20-21), för att 
bli delaktig i gruppen. Vi anser att pedagoger många gånger lyfter de materiella ting som 
barnet har eller leker med istället för barnet som person. Uppmärksammas barnet som person 
tror vi att det är lättare för de andra barnen att lära känna detta. Vi är alla bra och mindre bra 
på olika saker. Enligt Lpfö 98 ska pedagoger stödja barnen i deras samspel med varandra, där 
barnen lär av varandra. På så sätt ska barngruppen ses som en viktig del av barnets utveckling 
och lärande, där barnen tillsammans får ny kunskap (s. 6). Enligt oss ska pedagoger inte 
enbart se barnets positiva egenskaper, utan istället lyfta att vi alla är olika och mer eller 
mindre bra på olika saker. Barnen kan då få en förståelse för att de kan uppnå saker 
tillsammans i samspel med varandra, som de själva inte klarar av. Alla behövs, alla är bra på 
något. Människan är, enligt Säljö (2000), en begränsad varelse när det gäller de biologiska 
verktygen. Han lyfter att människor i samspel med varandra kan klara av saker de inte skulle 
klarar på egen hand (s. 11-28).   
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Sammanhållning och gemenskap i barngruppen 
Det centralaste för sammanhållningen och gemenskapen i en barngrupp, är att barnen 
respekterar varandra och att ledaren för gruppen arrangerar situationer där 
gruppmedlemmarna lär känna varandra. Wehner Godée (1993) hävdar att det är pedagogernas 
ansvar att bygga upp en grupp genom att bland annat utföra olika aktiviteter tillsammans där 
olika sidor av barnen kommer fram, hon menar att det då uppstår en vi-känsla i barngruppen 
(s. 64). Genom att pedagoger genomför aktiviteter där barnen får möjlighet att visa sina olika 
sidor av sig själv, tror vi att barnen lär känna varandra bättre. Enligt Säljö (2000) utvecklas 
varje individ både individuellt och i kollektiv (s. 13). Eftersom barnet utvecklas både enskilt 
och i grupp anser vi att barngrupper är grundläggande för varje barn. Pedagoger bör arbeta för 
gemenskap och sammanhållning i gruppen för att utsatta barn ska bli en del av gruppen. 
Under våra observationer har vi sett att pedagoger har gemensamma aktiviteter, vilket vi anser 
är bra för sammanhållningen och gemenskapen. Däremot är det oftast samma aktiviteter som 
utförs, och vi menar då att det inte blir möjligt för barnen att visa olika sidor av sig själva, 
som Wehner Godée hävdar är angeläget (1993, s. 64-65).  
 
Lpfö 98 lyfter vikten av att pedagoger ska stödja barnen i deras utveckling av att ta ansvar för 
gruppens samvaro (s. 8-9). Med gemensamma aktiviteter tror vi att barnen lär sig att ta ansvar 
för samvaron i gruppen som läroplanen anvisar. De har allihop ett gemensamt mål med 
aktiviteten och barnen måste vänta in och visa hänsyn till de andra barnen i gruppen för att 
aktiviteten ska fungera. Enligt Wehner Godèe (1993) behövs ett gemensamt intresse i gruppen 
för att öka gemenskapen (s. 20-21). Vygotskij (1999) ansåg att pedagoger har ett ansvar i att 
väcka barnets intressen. Han menade att barnet med intresse blir mer aktivt i att testa nya 
aktiviteter (s. 56). Pedagoger bör inte enbart väcka intresse hos det enskilda barnet, utan 
istället arbeta för att barngruppen får ett gemensamt intresse. De gemensamma aktiviteterna är 
ett tydligt exempel där barn för det mesta har ett gemensamt intresse där de gör något 
tillsammans i grupp. Teman kan vara en bra metod att använda sig av i arbetet med gruppens 
gemenskap när ett barn är utanför. Vi anser att pedagoger kan ta upp olika ämnen i ett tema. 
Barnen får en förståelse för olika situationer på ett lustfyllt sätt, där empatin mellan barnen 
kan öka. Wehner Godèe (1993) menar att ledaren måste våga testa nya metoder som passar 
för just den barngrupp de för tillfället har: 
 
”Gruppens styrka ligger i att ingen hamnar utanför. Nästan alltid finns det några som är svåra att få med i 
gruppgemenskapen. Ledaren har ansvaret för att alla får en chans. Huruvida han eller hon kommer att lyckas 
med detta är till stor del beroende av vilka metoder som används. Några allmängiltiga regler finns inte”. 
(Wehner Godée, 1993, s. 67).  
 
 
Pedagogers förhållningssätt och bemötande 
”Om vi då som pedagoger högt och tydligt bara ropar ut vad det här barnet gör eller… då 
förstärker man utanförskapet… så därför är vårt förhållningssätt, bemötande väldigt viktigt” 
(2008-11-12). 
 
Pedagogers förhållningssätt och bemötande av varje barn är grundläggande för hur resten av 
barngruppen får för förhållningssätt till just detta barn.  
 
”Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i 
ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder” (Lpfö 98, s. 3). 
 
Enligt Lpfö 98 fungerar pedagoger som förebilder för barnen. Det är pedagoger som genom 
sitt agerande lär barnen hur de ska bete sig mot varandra, vad som är rätt och orätt i hur man 
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ska vara mot varandra. Pedagoger måste därför hålla sina värderingar och förutfattade 
meningar för sig själva, de ska inte synas i barngruppen och framförallt inte uttalas högt inför 
barnen. Vi anser att pedagoger, omedvetet eller medvetet, kan förvärra eller rentav starta ett 
utanförskap i barngruppen. Midtsand, Monstad & Söbstad (2004) hävdar att pedagoger inte 
får ha förutfattade meningar om barnen, utan istället arbeta för att få alla barn att samspela 
med varandra (s. 38-39). De barn som vi observerat är utanför i barngrupperna bemöts av 
negativa kommentarer och uttalanden ifrån pedagogerna. Pedagogerna säger högt och tydligt 
inför alla de andra barnen vad de tycker om barnet ifråga, vilket vi anser förstärker dessa 
barns utanförskap. Pedagoger har en stor roll i barns utanförskap. Flertalet av de barn som är 
utanför synliggörs i barngruppen på ett negativt sätt av pedagoger men också av de andra 
barnen. Säljö (2000) menar att genom kommunikation så utvecklas människan och lär 
tillsammans, via kommunikation kan man föra vidare kunskap och lärande till andra. (s. 22). 
Pedagogen överför ett negativt förhållningssätt om ett eller flera barn genoms sin egen 
kommunikation. Vi anser att detta bidrar till att även barnen runtomkring stöter ut dessa barn, 
eftersom pedagogers negativa förhållningssätt överförs till de andra barnen.  
 
Wehner Godèe (1993) lyfter vikten av att pedagoger ska bekräfta varje barn (s. 20-21). Det är 
viktigt att pedagoger bekräftar barnet på ett positivt sätt, så att barnet får en positiv bild av sig 
själv och inte känner sig som den som stör, i till exempel samlingen. Folkman & Svedin 
(2003) hävdar att självbilden är grundläggande för att barnet ska kunna samspela med andra 
(s. 33-40). Pedagoger som negativt pekar ut ett barn inför de andra barnen, bidrar inte till att 
barnet får en god självbild. Barnen får snarare en negativ självbild, och får svårare i samspelet 
med andra. Enligt Lpfö 98 ska varje barn ses som en tillgång i barngruppen, där pedagoger 
ska lyfta barnet på ett positivt sätt (s. 9). Barn som är utanför uppmärksammas av några 
pedagoger när barnen leker (putsar handtag), pusslar eller spelar spel. Vid flertalet tillfällen 
startar pedagogerna ett spel med utsatta barn där de lockar med sig andra barn till att delta. 
Detta är bra om barnet får positiva kommentarer från pedagogerna.  
 
Jonsdottir (2007) hävdar att det finns ett samband mellan pedagogers uppfattningar om barnet 
och barnets sociala tillhörighet. Hon menar att ju mer pedagogerna tror på barnets sociala 
kompetens, ju lättare har barnet att bilda kamratrelationer (s. 148). Barn är i behov av stöd 
från pedagoger, de är inte i behov av pedagogers förutfattade meningar. Under studiens gång 
har vi observerat att pedagoger har förutfattade meningar om barn, där det ofta är samma barn 
som får skulden för att förstöra i leken och så vidare.  Folkman & Svedin (2003) menar att om 
pedagoger har negativa förväntningar av barnet, att barnet inte klarar av olika saker, får barnet 
en dålig självbild. Istället ska alla barn få känna att de duger precis som de är hävdar Folkman 
& Svedin (s. 33-35). Kan utanförskapet ha med pedagogers förutfattade meningar att göra? 
Kommentarer ifrån pedagoger som högt och tydigt utropas inför barngruppen är skadliga för 
barnen, kommentarer som ”Michelle har inte fattat det”. Vi undrar om det inte är så att 
pedagogerna ”inte har fattat” att de med sina värderingar och förhållningssätt förstärker 
barnens utanförskap i gruppen. Folkman & Svedin (2003) hävdar att pedagogers kroppsspråk, 
ögonkontakt och tilltal till barnet är mycket viktigt att detta är positivt (s. 33-34). De andra 
barnen i gruppen har, efter pedagogers kommentarer, kommit på ramsor om utsatta barn som 
de sjunger utan att pedagogen som startade det grep in. 
 
I barngrupperna i studien finns ”syndabockar” som blir beskyllda för det ena och det andra av 
både barn och pedagoger. De barn som blir beskyllda är inte alltid ens i närheten av 
händelsen. Enligt Folkman & Svedin (2003) finns det barn som behöver stöd i att ha en 
pedagog i sin närhet i samspelet med andra, en pedagog som kan vara en vägvisare och 
förebild för barnet (s. 21-26). Pedagoger ska vara ett stöd för varje barn, en vägvisare och en 
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förebild. Barn som har svårigheter i samspel med andra barn behöver pedagogernas stöd, inte 
deras förutfattade meningar om att barnet inte hanterar kamratrelationer. Wehner Godée 
(1993) menar att ett barn som hamnat utanför i en tidigare grupp kan ge upp sökandet efter att 
hitta vänner i en annan grupp senare (s. 20-21). Utifrån detta anser vi att barn med svårigheter 
i det sociala samspelet och som inte får stöd från pedagoger, tillslut kan ge upp sitt sökande 
efter kamratrelationer. Wehner Godèe (1993) menar att det är av största vikt att barnet blir 
någon i sin grupp, att barnet blir bekräftat i gruppen och får sin plats (s. 20-32). Barnen som 
är utanför är någon i gruppen, de har fått sin plats, de är barnen som är utanför, barnen är på 
något sätt annorlunda gentemot de andra. Vi vågar påstå att barns utanförskap mycket ligger 
hos pedagogers förhållningssätt och värderingar om barnen. 
 
Det finns många pedagoger som ser och bekräftar varje barn på ett positivt sätt flera gånger 
varje dag. Många pedagoger får barn som är utanför och som stör i samlingar eller andra 
gemensamma aktiviteter, delaktiga igen utan att negativt peka ut barnet inför de andra. 
 

Alla barn får se bilderna under sagostunden, pedagogen har ögonkontakt med alla. 
Kim stör Michelle genom att viska saker till Michelle. Pedagogen viskar till Kim att 
om Kim inte slutar så får Kim sitta på bänken med pedagogen. Kim fortsätter att 
viska. Pedagogen tar Kim i handen och sätter Kim på bänken bredvid pedagogen. 
Kim verkar trivas där. Kim blev lugnare och lyssnade på sagan när Kim fick sitta på 
bänken.  (2008-11-13). 

 
Vi tror att de pedagoger som av en händelse bekräftar barnet på ett negativt sätt inför andra 
barn i barngruppen, många gånger gör detta omedvetet. Om inte annat hoppas vi att det är 
omedvetet och inte medvetet.  
 
Dela gruppen i mindre 
Pedagoger bör arbeta för att varje barn ska få möjlighet att bilda kamratrelationer till andra 
barn. Jonsdottir (2007) menar att förskolan har som uppgift att se till att varje barn för 
möjlighet att skapa kamratrelationer till ett eller flera barn (s. 154-163). Det är därför bra om 
pedagoger emellanåt arrangerar varierande smågrupper där det utsatta barnet för större chans 
att synas, och stärks i gruppen för att barnet ska kunna skapa kamratrelationer. Säljö (2000) 
anser att människan lär både enskilt och i kollektiv nivå (s.13). Därav vikten att pedagoger får 
det utsatta barnet att fungera i barngruppen. Wehner Godée (1993) hävdar även hon att 
pedagoger kan behöva arrangera smågrupper emellanåt, detta för att barnen ska få möjlighet 
att lära känna alla barn och öka gruppgemenskapen (s. 64-65). I vår studie har vi observerat 
att barnen oftast leker i smågrupper i olika rum. När de ska ha mer ledarstyrda aktiviteter som 
vattenlek, har pedagogerna arrangerat grupperna, men i den fria leken väljer i regel barnen 
själva vilka de vill leka med. De barn som är utanför får då inte en chans att komma in i 
smågrupperna, och de andra barnen får ingen möjlighet att lära känna de utsatta barnen. 
Knutsdotter Olofsson (2003) menar att genom att pedagogen delar barnen i mindre grupper 
kan pedagogen lättare stödja barnen i samspel med de andra barnen (s. 116-117). Barn ska 
självklart få välja smågrupper själva emellanåt, men för att få med utsatta barn i gruppen 
behöver pedagoger arrangera smågrupperna oftare i den fria leken. Får barn alltid välja 
smågrupper själva finns det en risk att det utsatta barnet blir än mer utanför eftersom det 
aldrig väljs in i smågruppen. Det är viktigt att pedagoger får utsatta barn attraktiva som 
lekkamrat för att andra barn ska välja att leka med det utsatta barnet. Wehner Godèe (1993) 
menar även hon att barnen emellanåt måste få välja smågrupp själv, vilka barnen vill leka 
tillsammans med, men att pedagoger ibland måste gå in och styra grupperna för att öka 
gemenskapen (s. 64-65). De utsatta barnen kan ha svårare att komma in i samspelet med de 
andra barnen. För att stärka de barn som är utanför anser vi att dessa barn behöver få vistas 
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med ett fåtal barn i en mindre grupp, som pedagogerna arrangerar. Det kan då bli lättare för 
barnen att lära känna det utsatta barnet. Enligt Vygotskij (1999) är pedagogen ledaren och 
organisatören för den sociala miljön. Pedagoger har en stor roll i den sociala miljön på 
förskolan, de ska organisera miljön så att den fungerar för alla i gruppen (s. 22) 
 
Pedagoger bör vara uppmärksamma och lyfta utsatta barn i olika smågrupper. De försiktigare 
och tystare barnen kan enligt oss få större möjlighet att synas i en mindre grupp än i den stora. 
Enligt Lpfö 98 skall pedagogerna arbeta för att alla barn ska känna att de är en tillgång till 
gruppen (s. 8-9). Genom att pedagogerna delar in barngruppen i mindre grupper anser vi att 
de barn som inte riktigt vågar, lättare får känna får känna sig som en tillgång till sin grupp. 
Barn som inte vågar lika mycket i den stora gruppen får chans att känna sig trygg i sig själv i 
den lilla gruppen först. Det kan då bli lättare för barnet att synas och känna trygghet även i 
den stora gruppen om det först vågat i den lilla. Smågrupper kan med fördel leka i mindre rum 
på förskolan om detta finns, så att barnen få känna sig delaktiga i det lilla rummet med några 
barn. Midtsand, Monstad & Söbstad (2004) menar att det på förskolan skall finnas små krypin 
för barn i mindre grupper att leka i för att förebygga konflikter i barngruppen (s. 80-85). I små 
rum på förskolan får barnen i smågrupper möjlighet att komma bort en stund och bara lägga 
fokus på varandra för stunden.  
 
Pedagogers delaktighet i barns samspel 
Pedagoger behöver finnas delaktiga i barns lek emellanåt som trygghet och vägvisare för barn 
som är utanför, men även för att se hur samspelet mellan barnen ser ut. När pedagoger finns 
med i barns lek blir de barn som annars är utanför mer delaktiga i leken med de andra. Enligt 
Vygotskij (1999) har pedagoger en stor roll, pedagoger ska fungera som en handledare för 
barnen i deras utveckling (s. 21-56). Barn som har svårigheter i leken, antingen svårigheter att 
göra sin röst hörd på grund av språksvårigheter, barn som förstör i leken eller barn som har 
svårt att samspela med andra, blir mer delaktiga med de andra barnen när en vuxen är med 
som handledare i leken. Pedagogen blir ett stöd för de barn som behöver stöd i lek med de 
andra barnen. Finns inga pedagoger med i barns lek hamnar de barn som stör i leken utanför. 
Knutsdotter Olofsson (2003) hävdar att pedagogen behövs i barnens lek likt ett stöd, som 
vissa barn kan behöva för att samspela. När pedagoger deltar i barns lek blir de förebilder i 
hur man samspelar med andra. Pedagoger lär barn lek-signaler och blir en trygghet för barnen 
genom att vara i deras närhet (s. 111-117).   
 
Pedagoger som deltar i leken kan även förstärka ett redan befintligt utanförskap har vi 
observerat, där pedagoger till exempel busar och brottas med alla barn utan ett. Det utsatta 
barnet visar tydligt att det vill delta men pedagogen utesluter barnet ur leken. Midtsand, 
Monstad & Söbstad (2004) menar att vuxna är förebilder, att barn observerar vuxna och 
härmar deras beteende (s. 67-71). När pedagoger deltar i barns lek, där de utesluter något 
barn, visar de att det går bra att utesluta vissa barn ur leken. Därför kan pedagoger förstärka 
utanförskap utan att kanske själva tänka på att de gör det. Midtsand, Monstad & Söbstad 
(2004) menar även att pedagoger som deltar i barns lek visar barnen hur de ska bete sig mot 
andra, vad som är rätt och vad som inte är det (s. 67-71). Det är utvecklande och lärande för 
barnen att ha en vuxen med i samspelet mellan barnen, dock inte om pedagogen själv 
utesluter något barn. Likt Midtsand, Monstad & Söbstad (2004, s. 67-68), anser vi att 
pedagoger måste reflektera över sitt agerande och förhållningssätt dagligen för att upptäcka 
när de själva utesluter något barn. Alla kan handla orätt, men det går alltid att förbättra något 
hos sig själv. Enligt Wehner Godèe (1993) behöver varje barn få bekräftelse för den person de 
är, barnen behöver bli sedda och hörda och bli någon i gruppen (s. 20-21).  
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Varje barn i studiens barngrupper blir mer delaktiga i de ledarstyrda aktiviteterna, som 
avdelningarna kontinuerligt har. Pedagogerna är under dessa situationer vaksamma på alla 
barn, och finns som stöd och trygghet för de barn som behöver. Wehner Godée (1993) hävdar 
att vuxenledda aktiviteter i helgrupp behövs, hon anser att barnen då får en chans att härma 
den vuxna och genom det känna trygghet till sig själv (s. 64-65). Pedagoger bör även delta 
mer i barns fria lek, som stöd för de barn som är utanför, så att dessa barn blir delaktiga i 
sampel med andra. Enligt Vygotskij (1999) bör pedagoger vara delaktiga i barns samspel. Han 
hävdade att barn uppnår nya kompetenser varje dag i samspel och samarbete med både vuxna 
och barn (s. 271). Det sker en tydlig förändring hos barnen när pedagoger är med i leken, 
därför anser vi att pedagoger bör arbeta vidare på denna metod i barngrupperna. Barn som har 
svårigheter i samspel med andra barn behöver ha en pedagog i närheten för att bli delaktig i 
leken med andra. Enligt Folkman & Svedin (2003) ska pedagoger vara i barns närhet som 
stöd när de utforskar lekens värld med andra barn. De hävdar även att barn måste få en chans 
att upptäcka att de kan ha roligt tillsammans med andra (s. 57-60). När barn upptäcker att det 
är roligt att leka med andra har vi sett att barnet söker efter samspelet, och vill vara med i 
leken. Pedagoger bör inte gå till överdrift i deras stöd till dessa barn, utan istället våga låta 
barnet upptäcka att leken med andra barn är rolig. Enligt Lpfö 98 ska pedagoger stödja barnet 
i samspelet med andra för att i samspelet utvecklas till nya kunskaper (s. 6).  
 
Pedagogers vaksamhet 
”Några är livligt oroliga, andra är stillsamma med passiva. De står utanför leken. De ser på. De märks inte så 
mycket. De smälter in i väggen. Vad har de gjort hela dan? Ingen vet. Ingen har sett”. (Knutsdotter 
Olofsson 2003, s. 111).  
 
Pedagoger bör vara vaksamma över vad som sker i barns lek, framförallt om de har något 
eller några barn som är utanför i gruppen. Genom att vara vaksam kan de agera när samspelet 
går i fel riktning för att få in det utsatta barnet i leken. Enligt Folkman & Svedin (2003) 
behöver barnet vuxena till hands som är vaksamma över vad som händer (s. 21-26).  När 
pedagoger är vaksamma ser de helheten i barngruppen, hur barnen är emot varandra och hur 
utanförskapet ser ut, för att stödja barnet i leken med andra. Det är omöjligt att pedagoger ser 
och hör allt som händer mellan barnen, men de ska försöka vara så vaksamma som möjligt 
över vad som sker i samspelet mellan barnen, och i och med det vara ett stöd för de barn som 
behöver. Vi vill lyfta vad Knutsdotter Olofsson (2003, s. 111), Folkman & Svedin (2003, s. 
57-60) och Midtsand, Monstad & Söbstad (2004, s. 38-39), betonar: Pedagogens närvaro. När 
pedagoger finns i närheten av barns lek blir utsatta barn mer delaktiga. Lekar som till exempel 
brottning kan lätt spåra ur till brottning ”alla mot en”. Vad vi har sett så räcker det att 
pedagoger är vaksamma och visar sin närvaro för att lekar inte ska spåra ur eller gå i fel 
riktning.  
 
Pedagoger ska vara lika vaksamma ute som inne, både på stora och små ytor. Vi har 
observerat att det förekommer fysiskt utanförskap genom knuffar och slag i de små 
utrymmena inomhus. Utomhus har vi sett att utanförskapet är mer psykiskt, genom blickar 
och utfrysning.  Enligt oss spelar det ingen roll vart barnen befinner sig på förskolan, 
pedagoger måste vara vaksamma överallt för att ha möjlighet att se vad som händer. 
Midtsand, Monstad & Söbstad (2004) menar att mobbing i förskolan kan se olika ut, det kan 
bland annat vara verbala kränkningar, pedagoger måste vara uppmärksamma på hur barn 
pratar med varandra (s. 33-67). Både inne och ute hörde vi kommentarer mellan barnen som 
pedagoger genom vaksamhet kan avstyra. Vid flertalet tillfällen har pedagogerna inte agerat 
mot dessa kommentarer fastän de suttit bredvid barnen. Är pedagoger tillräckligt vaksamma? 
Pedagogerna kan ha blivit hemmablinda, eftersom de inte reagerar på kommenterar som vi 
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starkt reagerar på. Midtsand, Monstad & Söbstad (2004) hävdar att pedagoger måste ta 
mobbning på allvar eftersom barnet som är utsatt får låg självkänsla av utanförskap. De menar 
att barnet kan bli offer även i nya miljöer eftersom deras självkänsla blivit låg (s. 41). Vi har 
hört att pedagoger ibland direkt markerar negativa kommenterar, men varför reagerar de inte 
på alla starka kommentarer mellan barnen? Pedagoger kan aldrig bli för vaksamma, utan 
behöver kontinuerligt observera sin barngrupp för att hjälpa de barn som är utanför. Enligt 
Säljö (2000) påverkas människan av dess omgivning. Han menar att människan tänker och 
samspelar med andra människor för att utvecklas och få ny kunskap (s. 9-17). Vi anser att 
individer som utsätts för utanförskap får svårare i sin utveckling och lärande, då de inte får 
möjlighet att utvecklas i samspel med andra. Därför anser vi att pedagoger måste vara 
vaksamma på sin barngrupp och agerar, så fort situationer uppkommer.  

Metoddiskussion 
Till en början skulle vi forska om hur pedagoger arbetar förebyggande mot utanförskap i 
förskolan. Redan efter första dagen såg vi att det fanns utanförskap i barngrupperna. Vårt 
intresse växte för hur pedagoger agerar för att få med dessa barn i gruppgemenskapen. Vi la 
därför fokus på pedagogers agerande istället för deras förebyggande arbete. I resultatet valde 
vi att ha uppdiktade könsneutrala namn för att inte peka ut något barn i barngrupperna. Kön 
och ålder på barnen som vi från början tänkte ha med, kändes inte relevant utifrån vårt syfte.  
 
I efterhand anser vi att vi kunde ha utfört testintervjuer på pedagoger utanför studien. När vi 
genomförde intervjuerna insåg vi att det gick lättare och lättare för varje gång. Under första 
intervjuerna märkte vi att nerverna kunde spela in, intervjun kändes inte riktigt bra. Redan 
efter andra intervjun kändes allt tryggare för oss. Med denna vetskap menar vi att vi inför en 
eventuell framtida studie, kommer att göra testintervjuer. Metoderna intervju och observation 
anser vi var bra att använda för vårt syfte. Intervjuerna med pedagogerna gav oss en förståelse 
över hur pedagogerna ser på utanförskap i förskolan, hur de agerar mot utanförskap samt hur 
de anser att utanförskap påverkar utsatta barn. Vi tycker att vårt resultat blev intressant när vi 
även använde oss av observationer. I observationerna såg vi pedagogernas olika sätt att gå 
tillväga när ett eller flera barn var utanför, och vi fick se hur utanförskak i förskolan kan se ut. 
Med hjälp av både observationer och intervjuer fick vi en bredare bild av utanförskap i 
förskolan än vad vi skulle ha fått om vi enbart använt oss av en av metoderna.  
 
Vi är kritiska i vårt sökande efter relevant litteratur till bakgrund för vår studie. Vi anser att vi 
kunde ha sökt mer litteratur som ställde sig emot vår studie. Nu har vi enbart litteratur som 
stödjer vår forskning och ingen som direkt säger emot. För att få en bättre diskussion anser vi 
nu i efterhand, att vi hade kunnat använda någon litteratur som sa emot vår studie. En norsk 
avhandling som sa emot vårt resultat fanns inte nerskriven än, utan forskaren hade bara 
föreläsningsunderlag. Annars hade denna forskning varit intressant att ha med i vår studie. 
Någon annan forskning som just sa emot vårt resultat var svårt att finna. Vi valde att ha med 
norsk forskning som internationell sådan, eftersom vi var intresserade av hur vårt grannland 
forskat i ämnet utanförskap. Att finna litteratur om just utanförskap var svårare än vad vi 
trodde att det skulle vara, den mesta forskning tog upp mobbning och då oftast inriktat på 
äldre barn och ungdomar i skolan.  

Konsekvenser av studien 
Efter vår sista dag på förskolan kom en pedagog fram till oss och pratade. Under detta samtal 
berättade vi om en grupp med fyra barn som vi observerat kontinuerligt utesluter samma 
enskilda barn. Pedagogen berättade att de själva blivit mer uppmärksamma på en grupp med 
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barn som just uteslöt samma barn. Pedagogerna ska samtala mer i arbetslaget för att komma 
fram till hur de tillsammans ska agera mot utanförskapet.  
 
Två pedagoger sa under intervjuerna att de har utanförskap i barngruppen och att de aktivt 
arbetar tillsammans med en specialpedagog, för att få med alla barn i gruppen. Vi påstår att 
pedagogerna visste att de hade utanförskap i barngruppen, men att de inte förstått att det var 
så allvarligt som det faktiskt var, där utanförskapet i barngruppen hade tendenser till 
mobbning. 
 
I slutet av vår forskning såg vi en tydlig förändring av pedagogernas arbets- och 
förhållningssätt. Pedagogerna fanns i närheten av den grupp med barn som uteslöt samma 
enskilda barn. Pedagogerna såg ut att ha uppsikt över alla barn, bröt in i fler konflikter än 
tidigare, och var mer utspridda över gården på utevistelsen (Se Bilaga 2).  
 
Barnet som vi ansåg var mest utsatt av gruppen, fick pedagogerna in i samspel genom att 
placera barnet med ett annat barn som detta barn fungerade tillsammans med. Vi såg under 
vår sista dag på förskolan att det utsatta barnet lekte tillsammans med barnet som denna 
fungerade tillsammans med. Det utsatta barnet diskuterade i leken och vågade hävda sig när 
barnen inte riktigt var överens. Barnet såg gladare ut än tidigare, och det var en stor skillnad 
för oss att se detta barn i samspel och lek med ett annat barn.  

Didaktiska konsekvenser 
Utifrån studien kan vi konstatera att utanförskap finns i barngrupperna. Pedagoger i förskolan 
har ett stort ansvar i att göra varje barn till en del av gruppens gemenskap. Vi har i studien 
tydligt sett utanförskap och kan inte blunda för de fakta som vi observerat. Därför kommer vi 
i vår kommande yrkesroll som förskollärare aktivt arbete MOT utanförskap i förskolan. Precis 
som enligt Lpfö 98 anser vi att pedagoger ska arbeta för att varje barn ska bli en positiv 
tillgång i barngruppen. Barn ska få möjlighet att utvecklas både enskilt och i grupp (s. 8-9). 
Som snart utbildade förskollärare ser vi vikten av att bemöta varje barn på dess nivå och visa 
barns olika sidor för varandra. Barn behöver i grupp lära känna olika sidor hos varandra anser 
vi, detta för att öka gemenskapen i barngruppen för att alla barn ska bli en del av gruppen.  
 
”Gruppens styrka ligger i att ingen hamnar utanför. Nästan alltid finns det några som är svåra att få med i 
gruppgemenskapen. Ledaren har ansvaret för att alla får en chans”. (Wehner Godée, 1993, s. 67).   
 
Alla barn är olika, men för att en grupp ska fungera måste gruppmedlemmarna lära sig att 
respektera varandras unika olikheter. Till vår kommande yrkesroll vill vi arbeta för att visa 
barnens olikheter och likheter på ett positivt sätt. Vi är olika men ändå lika, vi är människor 
med lika mycket värde. Barn behöver inte bli bästa vänner med alla, men de ska lära sig att 
respektera och vara snälla emot varandra. Enligt Lpfö 98 ska pedagoger stimulera barns 
samspel och hjälpa barn att respektera varandra (s. 8). Wehner Godèe (1993) menar att barn 
genom att bli bekräftade blir någon och får sin plats i gruppen (s. 20-27). Genom att barnen 
blir bekräftade för den person de är anser vi att barnen blir någon i gruppen, att de blir en 
tillgång. Vem som helst kan hamna utanför i barngruppen, men barn som är annorlunda 
gentemot de andra tenderar att lättare hamna utanför. I vår studie har vi fått fram resultatet att 
barn med språksvårigheter, kontaktsvårigheter, barn som inte har lek-förmågan eller barn som 
inte kan samspela med andra barn, lättare hamnar utanför. Det finns även barn med 
språksvårigheter som är med i leken med andra barn. Knutsdotter Olofsson (2003) anser att 
leken har stor betydelse för vem som är eller inte är utanför. Hon menar att de barn som på 
något sätt stör i leken hamnar utanför gruppen (s. 116-117). Barn med de svårigheter vi 
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beskrev ovan har svårare att bli delaktiga i leken. De har svårt att göra sin röst hörd, de rasar 
barnens kojor och stör i leken, dessa barn kommer inte in i leken tillsammans med de andra. 
Vi tror att leken i högsta grad avgör vem som hamnar utanför gruppgemenskapen och vem 
som inte gör det. Leken avgör vem som kan delta i samspelet och vem som hamnar utanför. 
De barn som inte fungerar i leken med andra barn har lättare för att bli uteslutna. Denna insikt 
är grundläggande för vår kommande yrkesroll. Vi vill arbeta för att alla barn, oavsett 
svårigheter, blir en del av gruppgemenskapen. Alla är vi bra på något och mindre bra på 
annat. Som förskollärare ska vi se individen, och stödja barnen i deras samspel med varandra 
för att få alla barn att delta i leken med andra.  
 
Som blivande förskollärare anser vi att vi ska vara delaktiga i barns samspel när något barn är 
utanför i barngruppen, då det blir lättare för oss att agera. Vi anser att pedagoger inte alltid 
behöver vara delaktiga i barns lek, utan att det beror på vilka barn som samspelar. Några barn 
behöver ha pedagoger med i leken för att kunna leka med andra. Men i vissa fall räcker det 
med att pedagoger finns med i barns närhet och är vaksamma över vad som händer. Vygotskij 
(1999) menade att pedagoger fungerar som handledare för varje barn, pedagoger blir ett stöd i 
barns samspel (s, 56).  När pedagoger finns i barns närhet blir alla barn mer delaktiga i 
samspelet har vi observerat i vår studie, därför ska vi i vårt kommande yrke försöka finnas i 
barns närhet både i ledarstyrda aktiviteter men också i den fria leken. Under ledarstyrda 
aktiviteter är alla barn mer delaktiga, även de barn som annars är utanför. Wehner Godèe 
(1993) hävdar att ledaren ska bemöta varje barn på ett individuellt plan, hon menar att det är 
pedagogens ansvar att genomföra olika aktiviteter där varje barn får en möjlighet att visa olika 
sidor av sig själv, så att det växer fram en vi-känsla i gruppen (s. 63-64). Alla är bra på något 
och mindre bra på något annat, vi vill utforma en verksamhet där varje barn får visa något de 
är bra på. Barn behöver varierade gemensamma aktiviteter, där varje barn får chans att visa 
olika sidor av sig själv för att lära känna varandra bättre. Genomför vi enbart samma 
aktiviteter anser vi att det alltid är samma sida av barnet som visas upp. Vygotskij hävdade att 
pedagogen har en viktig roll i förskolan. Det är enligt Vygotskij (1999) pedagogen som styr 
hur verksamheten ser ut (s. 22).  
 
Emellanåt bör pedagoger arrangera smågrupper där barnen får lära känna varandra. Det är 
även bra om pedagoger är med i smågrupperna och stödjer barnen i leken så att varje barn får 
visa en positiv sida av sig själv för att bli mer attraktiv som lekkamrat. Wehner Godée (1993) 
anser att barn kan behöva vistas i små grupper emellanåt för att öka gruppgemenskapen. Hon 
menar även att pedagoger ibland kan behöva styra vilka barn som ska vara i dessa små 
grupper, så att alla barn får möjlighet att lära känna varandra (s. 64-65). ”Bästisarna” på 
förskolan ska självklart enligt oss också få leka, men vi hävdar att för att alla barn ska lära 
känna varandra ordentligt behöver pedagoger arrangera smågrupperna då och då. Utanförskap 
finns överallt, både på stora ytor ute som små utrymmen inne. Med denna kunskap kommer vi 
ständigt att vara vaksamma över vad som sker i samspelet mellan barnen i vår kommande 
barngrupp, för att stödja barnen när leken går i fel riktning. Vi ska även arrangera smågrupper 
för att gynna barnens kamratrelationer och också som förskollärare vara mer delaktiga i barns 
lek som stöd för de barn som behöver.  
 
Pedagoger måste tänka på sitt förhållningssätt emot varje barn, och på hur de bemöter barnet. 
Pedagoger får inte öppet visa sina värderingar om barnen i gruppen och inte heller högt och 
tydligt uttala sina förutfattade meningar om några barn, eftersom dessa påverkar hur de andra 
barnen ser på det utsatta barnet. Under vår studie har vi observerat att de barn som är utanför, 
i många fall synliggörs genom negativa kommentarer. Dessa kommentarer kommer både ifrån 
pedagoger men även ifrån de andra barnen. Vi påstår att pedagogers värderingar påverkar de 
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andra barnen i deras syn på det utsatta barnet. När pedagoger uttalar negativa kommentarer 
eller värderingar i barngruppen, kan de förstärka eller rentav starta ett utanförskap. Folkman 
& Svedin (2003) menar att det är grundläggande att pedagogers kroppsspråk, ögonkontakt och 
tilltal är positivt, för att barnet inte ska utveckla en negativ självbild (s. 33-34).  Pedagoger är 
förebilder för barnen har vi sett, barn gör som vuxna gör. Lpfö 98 beskriver att pedagogers 
förhållningssätt påverkar barnens förståelse och därför är vuxna viktiga som förebilder (s. 3). 
Vi anser att det är extremt angeläget för oss till vår kommande yrkesroll att reflektera över 
vårt förhållningssätt och bemötande av varje barn. Vi ska se individen och inte vad individen 
gjort. Det finns enligt oss inget positivt i att negativt peka ut ett barns felsteg inför en hel 
barngrupp, framförallt inte i en grupp där barnet vistas varje dag. Vi har sett att pedagogers 
negativa kommentarer kan sprida sig till de andra barnen i gruppen, och att de i sin tur säger 
negativa kommentarer till utsatta barn. På ett sådant sätt kan ett utanförskap omedvetet skapas 
av pedagoger. Med denna kunskap som vi fått utifrån vår studie kommer vi ständigt reflektera 
över hur vi själva bemöter barnen i vår kommande yrkesroll, för att inget barn ska fara illa på 
grund av vårt bemötande av barnet eller våra av värderingar. Enligt Folkman & Svedin (2003) 
har barn med låg självbild svårare att samspela med andra barn, då dessa barn inte vågar 
hävda sig själv eller visa sig själv inför andra (s. 33-35). Vi ska istället lyfta varje barn 
positivt, barnen ska få veta att de duger som de är. 
 
”De behöver veta, vi ser dig, du duger, du kan, du är någon. Många gånger varje dag”. (Folkman & Svedin 
2003, s. 40). 
 
Enligt Vygotskij (1999) och Säljö (2000) utvecklas människan i samspel med sin omgivning. 
Vi anser därför att det är grundläggande för varje barn att de blir en del av 
gruppgemenskapen, inget barn får vara utanför och gå miste om samspelet med andra. I vår 
studie ser vi positivt på pedagogernas tydliga förändring av deras agerande mot utanförskapet 
som uppkommit i deras barngrupp. Genom studien blev pedagogerna mer uppmärksamma 
över vad som egentligen hände i deras barngrupp. Till vår kommande yrkesroll som 
förskollärare tar vi med all den kunskap som vår studie gett oss. Barn behöver få samspela 
och leka med andra, de behöver vårt stöd och vår vägledning. Inget barn ska behöva vara 
utanför.  

Slutsatser 
Förskolan är föränderlig, pedagoger får inte vara rädda för att förändra utformningen av 
verksamheten eller ändra sitt eget agerande. Förskolan kan inte stå still i sitt arbete, utan 
behöver korrigeras för att bli den bästa verksamheten för varje barn, eftersom barngrupperna 
ständigt ändras. Utanförskap i förskolan kan se olika ut. I vår studie framkom att barn som på 
något sätt är annorlunda gentemot de andra barnen i gruppen har lättare att hamna utanför. 
Gemensamt för dessa barn är att de har svårigheter att delta i leken med andra barn. Därför är 
det angeläget för pedagoger att vara i närheten av barns lek, eller delta i barns lek som stöd för 
att få med alla barn i leken. Pedagoger har en stor och betydelsefull roll i barns samspel och i 
arbetet mot utanförskap i förskolan. De behövs som stöd, handledare och vägvisare för barn i 
barngrupperna. Pedagoger måste tänka på sitt förhållningssätt, bemötande och värderingar så 
att de själva inte ska förvärra eller rentav starta ett utanförskap. Pedagoger kan omöjligt se allt 
som sker i barngruppen, men de ska vara vaksamma över hur samspelet mellan barnen ser ut 
för att kunna ingripa när ett barn är utanför.  
 
Pedagogerna i vår studie anser alla att utanförskap påverkar individen negativt, att 
självkänslan och tilliten till sig själv blir låg. Vi har inte bedrivit forskning över hur 
utanförskap påverkar utsatta barn, men vi tror att utanförskap är negativt för utsatta barn. Om 
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utanförskap påverkar negativt eller positivt i senare liv beror enligt oss mycket på individen 
ifråga och på vilka människor individen får kontakt med i skolan och senare liv. Träffar det 
utsatta barnet andra barn, i till exempel skolan, som bekräftar barnet för den person det är, kan 
tendensen av utanförskap blekna. Barnet får samspela med människor som ser barnet för den 
person han eller hon är. Ställ er frågan själv, anser ni att utanförskap påverkar utsatta barn? Är 
utanförskap något som förskolan bör arbeta emot?  

Förslag till fortsatt forskning 
 
Känslan av utanförskap 
Vi vill forska vidare om känslan hos barn att vara utanför.  

• Hur barnen känner när de inte får vara med och leka och när de inte har kamrater. 
• Hur skulle barnen göra om något annat barn var utanför.  
• Anser barnen att det finns utanförskap i barngruppen. 
• Vad anser barnen att detta utanförskap beror på. 

 
Religionstillhörighet 
Under vår studie har vi observerat att pedagogers agerande kan ha stor betydelse i frågan om 
utanförskap. Barns religionstillhörighet kan bli ett utanförskap beroende på pedagogers 
agerande. Vi vill forska vidare om: 

• Beror utanförskap på barns religionstillhörighet eller på pedagogers agerande? 
 

Vi vill försöka förstå hur pedagoger formar sin verksamhet kring olika religionstillhörigheter. 
Finns samarbete med föräldrar och i så fall hur ser detta samarbete ut? 
 
Utanförskapets påverkan av individen 
Under vår våra intervjuer har vi fått resultatet att pedagogerna anser att utanförskapet 
påverkar utsatta barn negativt. 

• Vi vill forska vidare om hur utanförskap påverkar individen i senare liv. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
 
Kim (som oftast leker själv) lekte med Michelle under nästan hela utevistelsen. Barnen fann 
samma intresse, att leka vapen och slå med pinnar på buskar. För första gången såg 
observatören att Kim ville leka med någon annan istället för att leka själv. När leken började 
avta gick en pedagog in och hjälpte till så att leken mellan barnen fortsatte.  
 
Senare inne i lekhallen: 
Ledet har redan gått in i lekhallen. Michelle hänger upp sina kläder och Kim står vid 
handfaten och tittar på. Pedagog 2 kommer och tar Kim bakom ryggen, putter Kim mot 
lekhallen, kom nu så går vi. Kim: ”Nej… jag väntar på Michelle”. Pedagog: ”jaha… ja vänta 
du då…”.  
 
Inne i lekhallen placerar pedagog 1 ut barnen i ringen. Kim och Michelle som kommer lite 
senare är kvar. Kim: ”jag vill sitta bredvid Michelle”. ”Ja, gör du det då” säger pedagog 1.  
 
Under hela passet stödjer Michelle Kim: ”håll så här i öronen”. De samspelar och har en god 
kontakt med varandra. Kim går hela tiden bredvid Michelle, när Michelle försvinner ur sikte 
letar Kim upp Michelle igen och springer dit. Michelle verkar tycka att det är roligt att vara 
med Kim, de skrattar och pratar.  
 
Barnen står i ringen och sjunger och balanserar. Michelle och Kim håller varandra i händerna.  
 
Kim och Michelle har så roligt tillsammans att det stojas och brötar runt de. Pedagog 2 och 3 
turas om att försöka sära på Kim och Michelle under hela passet. Kim och Michelle försöker 
hela tiden hitta tillbaka till varandra genom att krypa bakom pedagogerna och sätta sig 
bredvid varandra igen.  
 
Vid ett tillfälle efter alla har sprungit runt tappar Kim bort Michelle. Kim letar och hittar 
tillslut Michelle. Det är trångt vid Michelle och Kim får inte riktigt plats. Kim hoppar bakom 
Michelle (alla barn ska hoppa). Pedagog 3 säger ”här” och pekar på en plats längre bort där 
Kim får plats. ”Nej” säger Kim högt och lägger sig på golvet. Michelle tittar på Kim och 
hoppar lite bakom ringen, Kim hoppar nu med Michelle och tillsammans hoppar de in i ringen 
och båda två får plats bredvid varandra. Kim är med i leken igen.  
 
Vid vilan efter röris försöker Kim lägga sig bredvid Michelle. Pedagog 1 lägger de båda 
barnen bredvid varandra. De viskar till varandra, pedagog 3 sätter sig då emellan Kim och 
Michelle. Tillslut hittar de tillbaka till varandra och ligger bredvid varandra igen. (2008-10-
17). 
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Bilaga 2 
 
Observatören sitter på en stol vid bordet alldeles utanför puffrummet. 
 
Michelle backar ut ur puffrummet, Kim går emot Michelle. Barnen står och tittar med cirka 
10 cm emellan näsorna på varandra rakt in i ögonen. Kim ser arg ut. Michelle ser vilsen och 
orolig ut, Michelle flackar med blicken bort från Kim och tillbaka igen.  
 
Pedagogen står med ryggen emot barnen och städar ihop magneter på bordet där observatören 
sitter.  
 
”Du ska inte vara med!” säger Kim till Michelle. ”Du har redan gjort experiment”. Michelle 
säger emot tyst så observatören hör inte vad hon säger, det låter som att Michelle börjar säga 
”jo…men jag…” sedan hörs bara mummel. Kim säger ännu en gång högt och tydligt ”du ska 
inte vara med”. Kim sätter armarna i sidan på sig själv och blänger på Michelle. 
 
Stämningen upplevs spänd mellan barnen. Kim säger ännu en gång ”Du ska inte vara med”. 
Nu reagerar pedagogen, som inte verkar hört vad som hänt emellan barnen. ”Det är klart att 
Michelle ska vara med” säger pedagogen.  
 
Kim vänder sig om och går in i puffrummet. Pedagogen går efter och stänger till dörren. 
Observatören tittar genom glasväggen och ser att pedagogen sitter på huk och pratar med 
Kim. Kims axlar sjunker och Kim ser nedstämd ut. Michelle ser sig om i rummet, ställer sig 
sedan och tittar in genom glasrutan på pedagogen och Kim. Pedagogen kommer ut efter någon 
minut och Michelle går ifrån glasväggen. ”Det är ju klart att du ska vara med Michelle” säger 
pedagogen ”mmm” säger Michelle och ler. Pedagogen säger till observatören: ”Nu höll jag ju 
på att missa det eftersom jag var upptagen här”.   
 
Eftersom Kim sjunkit ihop och såg nedstämd ut inne i rummet så undrar observatören vad 
pedagogen sagt till Kim. Efteråt i samtal med pedagogen berättade denna att pedagogen 
förklarat att det inte är okej att säga så som Kim gjorde. Pedagogen hade frågat hur Kim 
skulle känna om någon sa att Kim inte fick eller skulle vara med. Pedagogen märkte då att 
Kim tog åt sig av den detta och att Kims axlar sjunk ner. Pedagogen menar att denna 
markerade direkt att det inte är okej, att det är vuxna som bestämmer vem som ska vara med, 
och inte Kim. Pedagogen delger observatören att det hänt en liknande situation mellan samma 
barn och att en annan pedagog sa till då med, men att Kim ännu en gång gör om det samma 
dag reagerade pedagogerna på. (2008-11-13).  
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Bilaga 3 
 

Utveckling av intervjufrågor 
Vi kom fram till att vi ville ha få men breda intervjufrågor. Med breda intervjufrågor få 
respondenten möjlighet att tänka och resonera mycket själv, där vi följer upp intressanta 
områden med hjälp av följdfrågor.  

 
Intervjufrågor till pedagogerna 

• Hur skulle du vilja beskriva utanförskap ur ett förskollärarperspektiv?  
• Hur skulle du gå tillväga om du upptäckte att något barn i din barngrupp var utanför? 
• Hur skulle du beskriva att ni arbetar med sammanhållningen och gemenskapen i er 

barngrupp? 
• Hur gör du för att synliggöra varje barn i gruppen? 
• Hur tror du att utanförskap kan påverka barnen? 
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Bilaga 4  
Missibrev till föräldrar 
 

Hej Föräldrar på Liljans Förskola! 
Nu är det dags för oss (Sofia Hirsch och Pernilla Ljungqvist) att göra vårt examensarbete. Vi 
läser båda två vår sista termin till Förskollärare och detta examensarbete är ett inslag i 
lärarutbildningen på Högskolan i Borås. Många av er föräldrar har vi träffat och vi känner de 
flesta av barnen här på Liljan.  
 
Själva studien kommer att påbörjas vecka 45 och förhoppningsvis vara klar till jul. (Vi är ute 
på Liljan och observerar/intervjuar v. 45-47). Vårt syfte är att undersöka hur pedagoger 
arbetar för att förebygga utanförskap i barngruppen. Vi kommer att använda oss av 
intervjuer till pedagogerna, men vi vill även se hur de arbetar kring detta fenomen och 
därför vill vi även observera barngruppen i sin helhet. Alltså fokuserar vi på pedagogernas 
arbete och observerar inget enskilt barn i gruppen.  
 
I vår studie utgår vi från de forskningsetiska principerna (www.vr.se). Med detta menas bl.a. 
att utomstående inte kommer att kunna koppla vilka som deltagit i studien och inte heller på 
vilken förskola vi gjort den. Vi kommer inte heller använda barns namn, förskolans namn 
eller pedagogers namn, det enda som kommer att finnas med i forskningsrapporten är kön 
och ålder på barnen. Vi får inte heller använda den insamlade data till något annat än till vår 
studie. Att delta i vår studie är frivilligt, vi kommer därför informera era barn om vad vi gör 
och fråga om vi får observera dom. Barn och vuxna får när som helst avbryta observationer 
eller avsluta sin medverkan i studien. Säger barnet till att han/hon inte vill bli observerad 
just för tillfället, då slutar vi helt enkelt att observera.  
 
Eftersom vi känner era barn mer eller mindre sedan tidigare, så tror vi att dom är trygga med 
att ha oss på sin avdelning. Barnen ska känna sig bekväma i att vi är där och därför tror vi att 
det är bra att de redan känner oss lite grand.  
 
Vi är otroligt tacksamma om vi får observera era barn så att vi kan genomföra vårt 
examensarbete. Det kan kanske också vara intressant att som förälder ta del av det vi 
kommer fram till och därför kan ni, när vår forskningsrapport är examinerad i slutet av 
januari, ta del av vårt resultat eftersom detta är en offentlig rapport.  
 
Tack för att ni tog er tiden med att läsa vårt brev till er. Fyll i föräldrar medgivandet (även 
om vi inte får observera ert barn) och lämna så snart som möjligt till någon av pedagogerna 
på ert barns avdelning. Vi ska försöka samla ihop era medgivanden i vecka 43, så lämna 
gärna in dom innan dess.  
 
Undrar ni något är det bara att fråga. 
 
Sofia: xxxxxxx@utb.hb.se mobilnummer: xxxx-xx xx xx. 
Pernilla:  xxxxxxx@utb.hb.se mobilnummer: xxxx-xx xx xx.  

 
Med Vänlig Hälsning 
Pernilla & Sofia 
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Bilaga 5 
Föräldramedgivande 
 

Högskolan i Borås 
Institutionen för Pedagogik 

 
 
 
 
 
 
 

Föräldramedgivande 
 
□ Ja, Jag/vi tillåter att mitt/vårt barn blir observerat av lärarstudent 

 
□ Nej, Jag/vi tillåter inte att mitt/vårt barn blir observerat av lärarstudent 
 
 
 
 
 
 
Barnets/Barnens namn:  
 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Vårdnadshavares underskrift:  
 
 
……………………………………………………………………………………  
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