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Abstrakt 

Författare: Eva-Lena Lundström 

 

Titel: Mobbning i förskolan 

 

Engelsk titel: Bullying in pre-school 

 

 

Antal sidor: 23  

 

Den här studien har flera syften: att ta reda på personalens definition av mobbning och 

personalens förmåga att upptäcka om det förekommer mobbning i förskolan under lek 

samt undersöka vilka åtgärder som används för att stoppa mobbningen där. Ett par 

andra viktiga syften är att undersöka vilken påverkan barngruppernas storlek har på 

förekomsten av mobbning och på personalens möjligheter att förebygga mobbning.  

Den metod som använts i studien är den s.k. kvalitativa intervjumetoden. Nio 

intervjuer har gjorts med barnskötare och förskollärare i Göteborg. Dessutom har två 

huvudskyddsombud intervjuats. 

Viktiga resultat: Intervjusvaren visar att mobbning bland 3-6åringar är vanligt 

förekommande. En del av respondenterna vill dock inte kalla det som hänt för 

mobbning. Lekens roll för uppkomsten av mobbning är central, menar de flesta av 

respondenterna. Vidare pekar de på att barngruppernas storlek är viktig för personalens 

möjligheter att förebygga och upptäcka mobbning. Alla respondenterna har gett olika 

förslag på hur man kan förebygga mobbning, t ex. ha samtal om känslor och regler för 

uppförande, upprätta sociogram och, framför allt, vara så nära barnen som möjligt hela 

tiden. 

Två av huvudskyddsombuden trycker på att de stora barngrupperna, som blivit allt 

vanligare på senare år, har skapat problem både för personal och barn. Personalen har 

svårt att se alla barn i önskvärd omfattning och barnen får ibland inte det stöd från 

personalen de kan behöva när de leker. De intervjuade pekar också på ett par yttre 

viktiga faktorer som påverkar arbetsmiljön: lokalernas utformning och den ansträngda 

ekonomin som leder till stress. 

 

 

Nyckelord: mobbning, lek, stora barngrupper.  

 

 

 
 

 

 



  

Förord 

 

Den här uppsatsens ämne har engagerat mig under lång tid och det har därför varit mycket 

givande att få möjlighet att fördjupa mig i ämnet samt att få möta mina respondenter och ta 

del av deras tankar och erfarenheter. Jag vill passa på och tacka dem för att de tagit sig tid och 

deltagit i min studie. Dessutom vill jag tacka de två huvudskyddsombuden, som gett mig 

värdefulla inblickar i arbetsmiljön i stort på förskolorna i Göteborg. Ett tack riktar jag även till 

min handledare Peter Boren, som gett mig många synpunkter under resans gång. 
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Inledning 

 

Frågan om mobbning är tyvärr ständigt aktuell och något som jag har sett och mött många gånger 

när jag har arbetat på olika förskolor. Det här är ett intressant ämne i det här sammanhanget, 

eftersom det tydligen inte finns så mycket forskning om mobbning i förskolan. Det mesta som är 

publicerat handlar om skolan. På senare tid har det i alla fall kommit några fler studier som tar 

upp förskolan, vilket är positivt. I sin bok Hissad och dissad – om relationsarbete i förskolan 

(2008) pekar Öhman på att flera undersökningar visar att tolv procent av alla barn i förskolan 

aldrig får en kamrat och att ungefär tjugo procent av barnen känner sig retade och utanför. 

I den här studien har jag koncentrerat mig på tre faktorer och deras betydelse för mobbning: 

momentet lek, de stora barngrupperna och personalens möjligheter att upptäcka och förebygga 

mobbning. Jag har fokuserat på åldersgruppen tre till sex år, eftersom Stoor-Grenner och Kirves 

visat i sin rapport Mobbar även små barn? (2010) att mobbning i allmänhet börjar först vid tre 

års ålder. 

Syfte 

Syftena med den här undersökningen är att ta reda på förskolepersonalens definition av 

mobbning och deras förmåga att upptäcka om det förekommer mobbning under lek samt 

undersöka vilka åtgärder som används för att stoppa mobbningen där. Ett annat syfte är att 

undersöka vilken påverkan barngruppernas storlek har på förekomsten av mobbning. 

Frågeställningar 

Hur definierar personalen mobbning? 

Vilka åtgärder vidtar personalen för att förhindra mobbningen och hur förebygger de 

mobbningen?  

Hur påverkar leksituationen mobbningen? 

Vilka faktorer påverkar personalens möjligheter att upptäcka och stoppa mobbning? 

Tidigare forskning 

I den här undersökningen har jag haft nytta av fyra forskningsrapporter. De tre första handlar 

om mobbning på förskolan och den fjärde tar upp frågan om yttre och inre faktorers påverkan 

på förskolans arbetssituation. 

 

I Midtsand, Monstad,och Søbstad bok Tiltak mot mobbing starter i barnehagen? (2004) 

kommer det fram att personalen i första hand har observerat de fysiska uttrycken för 

mobbning: slag, dragningar i håret, slängda föremål m.m. Men de såg även barn som retar 

andra barn, skrattar bakom ryggen på dem och använder förolämpande ord. Man har också 

varit med om att barn inte vill umgås med vissa barn, som då inte får vara med och leka. 

Författarna skriver att uteslutning bland barn är något mycket vanligt i förskolan. Forskarna 

menar att fysisk mobbning också kan visa sig när ett barn t ex förstör en teckning för någon 

annan och sedan döljer sitt handlande. De lyfter fram att den psykiska mobbningen behöver 

tas på större allvar. 

 

I sin studie Möten för lärande: pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan. 

(2005) har Eva Johansson observerat hur barn kan försvara både sina egna och andras 

rättigheter. Med rättigheter menas rätt till saker men även rätt till inflytande och att få säga sin 

mening. Hon har gjort observationer bland barn i förskolan och har sett hur barn utför 

kränkande handlingar, som då inte accepteras av de andra barnen. Det får till följd att det 
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kränkande barnet förlorar sina rättigheter. Det finns då en stor risk att det kränkande barnet 

utesluts ur gemenskapen. 

Det är vanligt bland personalen, skriver Eva Johansson, att man säger att alla ska få vara med. 

Även barnen kan säga detsamma när de vill vara med och leka. I barnens samspel är olika 

värden inblandade. Å ena sidan kan de åberopa sina rättigheter att själva få välja vilka de vill 

leka med. Å andra sidan finns kravet på rättvisa: att alla ska få vara med. När de bryter mot 

regeln om rättvisa, vill de inte att personalen ska få se det. 

 

I Power and participation: social representations among children in pre-school(2006) 

redovisar Löfdahl och Hägglund hur de observerat barngrupper i förskolan för att se vilka 

regler för uppförandet som personalen och barnen sätter upp tillsammans. Författarna har följt 

en flicka, kallad Maja, som är 3- 4 år gammal vid observationen. Maja hamnar utanför 

barngruppen. De beskriver olika strategier som barnen använder för att kunna utesluta Maja 

utan att bryta mot de regler man kommit överens om. När Maja vill vara med och leka, så 

ändrar barnen lekens regler eller så avbryter de leken. När Maja själv frågar om hon får vara 

med och leka, får hon valet att ta en roll som är obetydlig eller så får hon inte alls vara med i 

leken. Om Maja väljer att vara med så får hon leka städerska t ex. Hon är fortfarande inte 

involverad i lekens utformning. Barnen har på olika sätt visat både fysiskt och språkmässigt 

att de inte vill ha henne med i leken.  

 

Gunni Kärrby visar I sin studie Kostnadsbesparingar i daghem - hur påverkas kvaliteten?: en 

uppföljningsstudie av 17 daghem. (1994) att minskad personaltäthet ger mindre vuxenkontakt 

och lägre grad av pedagogisk stimulans. Detta förvärras ytterligare i de fall man väljer att 

även korta ner öppettiderna. Då befinner sig alla barn på förskolan samtidigt. Detta leder till 

mer fri lek och mindre av individuella samtal mellan förskollärare och barn, hävdar hon. I den 

fria leken lämnas barnen att sysselsätta sig själva. Det kan göra att de barn som är ”osynliga” 

inte får den uppmärksamhet de behöver.  

 

Bakgrund 

 

I det här avsnittet ger jag en översikt av det som står i förskolans olika styrdokument som har 

koppling till mobbning. Vidare presenterar jag vad olika forskare skriver om mobbning 

(definitioner m.m.) och om hur mobbning kan förebyggas. Därefter redovisar jag vad 

forskarna säger om lek och fri lek, hur leken uppstår och vilken relevans leken har för 

mobbning. Till sist visar jag på vad forskarna skriver om personalens viktiga roll i 

sammanhanget. 

Vad säger förskolans läroplan och övriga styrdokument? 

Enligt läroplanen för förskolan (Lpfö98 rev. 2010) ska förskolan sträva efter att varje barn 

utvecklar demokratiska värderingar. Barnet ska även utveckla förmåga att ta hänsyn till andra 

människor och få förmågan att leva sig in i andras situation och vilja hjälpa dem. 

Personalens ansvar är att få barnen att samspela. De ska även hjälpa barnen när det uppstår 

konflikter så att de kan bearbeta dem. De ska lära dem reda ut olika missförstånd sinsemellan, 

utveckla förmåga att kompromissa och lära dem att respektera andra. En mycket viktig punkt 

i skollagen tar upp de mänskliga rättigheterna.(Skollag (2010:800) 6 kap 1-15 §). Alla som 

arbetar på förskolan ska betona de mänskliga rättigheterna samt vara aktiva i kampen mot all 

sorts kränkande behandling. Vidare är det förbjudet för huvudman och personal att kränka 

barnen på något sätt. 
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I skollagen står det vidare att all personal är skyldig att anmäla till skolledningen när något 

barn blivit utsatt för kränkande behandling eller anser sig ha blivit utsatt för detta. Rektor eller 

förskolechefen är i sin tur skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen ska så 

fort som möjligt ta reda på omständigheterna och därefter utföra de nödvändiga åtgärderna 

som behövs för det inte ska upprepas (Skollag (2010:800) 6 kap 1-15 §). 

Definition av mobbning 

Vad är mobbning? Skolverket ger följande definition i sin skrift Allmänna råd för arbetet 

mot diskriminering och kränkande behandling (2012): 

”Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad 

negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker 

tillfoga en annan skada eller obehag ”Skolverket pekar också på att mobbning kan 

förekomma i många olika former. En kränkning kan vara verbal eller icke-verbal. Den kan 

vara tydlig men den kan också vara svår att upptäcka (Öhman (2008). Mobbning är en viss 

typ av kränkande behandling. ”När en eller flera personer upprepade gånger, under en 

längre tid, utsätter en eller flera individer för medvetna, aktiva destruktiva handlingar 

och/eller uteslutning”. Det är en definition som återfinns i boken ”Mobbning och 

människovärde” Gunnar Höistad (2001) s 73). Författaren tar upp tre typer av mobbning. Den 

första typen kallar han den tysta mobbningen. Man gör olika miner, suckar, himlar med 

ögonen m.m. Den här mobbningen kan också ske i form av att man behandlar någon som luft, 

inte svarar på tilltal t.ex. Den här typen är den som är svårast för omgivningen att upptäcka. 

Den andra kallar Höistad verbal mobbning. Den kan innebära att man sprider rykten, hånar, 

pratar illa om någon, hotar eller kritiserar hur man ser ut. Den här mobbningen är lättare att 

upptäcka, men den kan äga rum när personalen inte ser den. Den tredje handlar, menar 

Höistad, om alla former som inte är verbala. Det kan vara knuffar eller nyp. Man kan stå i 

vägen för den utsatte eller gömma saker. Den här mobbningen är den som är lättast att upptäcka. 

Det betyder att för varje person som utsätts för kränkning är det olika hur man uppfattar och 

upplever vad som är en kränkning eller hur man tar det. Därför är det väldigt viktigt att lyssna 

på barnets egna upplevelser av situationen.(Öhman 2008) 

Mobbning är en kränkande behandling som upprepas enligt Dan Olweus definition i boken 

Mobbning i skolan – vad vi vet och vad vi kan göra (1991). Han ger många exempel som 

liknar dem som Höistad också tar upp. Han skriver också om en obalans i styrkeförhållandet, 

att den som är i underläge inte kan försvara sig. Olweus (1991) menar att den här obalansen 

måste finnas med för att man ska kunna tala om mobbning. Stoor-Grenner och Kirves (2010) 

är kritiska till att endast kalla negativa handlingar vid upprepade tillfällen för mobbning. Även 

en enstaka negativ handling kan få långtgående konsekvenser för det utsatta barnet. Om 

definitionen av mobbning blir för snäv, är risken, menar de, att många negativa handlingar 

med långsiktiga följder inte blir uppmärksammade. De pekar också på att det är problematiskt 

att ha med frågan om medvetenhet i definitionen av mobbning, när det handlar om små barn. 

Perren visar i sin avhandling Kindergarten children involved in bullying: social behavior, 

peer relationships, and social status (2000) att mobbning i daghem är mycket vanligt. Då man 

räknar ihop alla som är inblandade i mobbningen – mobbare och mobbade – så blir procenten 

hög, dvs. 37 % i de undersökta daghemsgrupperna. I de flesta av grupperna fanns det 

åtminstone ett barn som antingen mobbade andra eller blev mobbad. (Stoor-Grenner och 

Kirves (2010) samt Alsaker & Nägele 2008).  

 

För att personalen ska kunna förebygga mobbning är det viktigt att de kan skilja mellan bråk, 

konflikter och mobbning. 
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I Stoor-Grenner och Kirves (2010) undersökning ombads de intervjuade att berätta hur de ser 

skillnad på gräl och mobbning. Personalen hade vissa svårigheter att skilja på konflikter, bråk 

och mobbning. Flera av de intervjuade sa att de inte hade funderat på det tidigare. En del av 

de intervjuade menade att själva definitionen av mobbning orsakade problem för dem Några 

av de intervjuade kunde se att vissa gräl handlade om en viss leksak eller om rollerna i en lek. 

De intervjuade personerna konstaterade att enda sättet att skilja gräl och mobbning åt är att 

känna sin barngrupp väl så att man vet vad som ligger bakom de olika konflikterna. Stoor-

Grenner och Kirves skriver att det är viktigt att personalen ser om situationen upprepar sig 

hos vissa barn eller om det bara är en engångsföreteelse 

Att förebygga mobbning 

Att personalen är närvarande är det viktigaste för att minska den kränkande behandlingen 

mellan barn, hävdar Öhman (2008). Något annat som är viktigt är att personalen är bra 

förebilder när det gäller hur socialt samspel ska fungera. Ibland kan barnet söka kontakt med 

personalen och använda sig av bedjande blickar, söka ögonkontakt för att få bekräftelse om 

ett visst beteende är acceptabelt. Är det så att personalen har svårt att se barnets vädjan och 

blickar kan det medföra att barnet har svårt att veta var gränserna går. En konsekvens av 

denna osäkerhet kan bli att en ”djungelns lag” skapas, d.v.s. störst går först men också att den 

starkaste vinner. När man arbetar med kränkning och uteslutning är det viktigt att personalen 

tänker på hur de uppträder och tänker på vad barn lär sig men också hur de lär sig av att vara 

tillsammans. Öhman (2008) skriver att ett barn behöver lära sig att tycka om sig själv men 

också få lära sig att vara sig själv. Det betyder att tycka om sig själv men även förstå sig själv. 

Därför är det viktigt att omgivningen bekräftar och accepterar barnet som det är. Personalen är 

viktig för att stötta barnet i sitt arbete med självförståelse men också i sin självvärdering. Det 

barn som har en realistisk självbild och självkänsla har inte behov av att kränka andra barn i 

sin omgivning för att själv må bra. De barn som mår bra i sig själva är mer öppna och 

välkomnar olika barn i leken.  

För att hjälpa och stärka ett barns självkänsla är det viktigt för personalen att ha tid och ge 

uppmärksamhet men även att uppmuntra barnets personliga egenskaper. Något annat som är 

viktigt är att personalen aldrig får jämföra olika barn med varandra. Personalen behöver tillåta 

barnet att få uttrycka sina olika känslor som ilska, frustration m.m. Öhman (2008) skriver att 

personalen ska ta ansvar för sitt eget beteende men också för sina egna relationer. För att det 

ska fungera krävs ett ständigt granskande av det egna beteendet. 

I en barngrupp där det finns mobbning känner sig barnen ofta mycket osäkra och otrygga. 

Därför är det viktigt att personalen arbetar på att alla ska få känna trygghet . Personalen kan 

skapa trygghet genom att vara närvarande och vara nära barnen men även genom att ingripa 

snabbt mot mobbning. 

 

När ett arbetslag upptäcker att ett barn far illa då är det viktigt att man tar stöd från experter 

som t ex. specialpedagog, psykolog eller pedagogisk handledare. Det är väldigt viktigt att den 

personen har kunskaper om grupprocesser, krishantering men även att denne förstår de 

underliggande mekanismerna vad gäller kränkning och uteslutning. Att sitta ner med hela 

arbetslaget är viktigt för att alla ska få uttrycka sina upplevelser och analysera det mönster 

som framträder i barngruppen. Stödpersonen ska hjälpa till, lyssna och stödja personalen men 

också försiktigt konfrontera dem med de försvarsmekanismer som kan finnas bland 

personalen. 

Det kan vara så att personalen trodde det var en tillfällig kränkning, men när man tittar lite 

mer i barngruppen, kan man kanske se att det är ett etablerat negativt socialt mönster mellan 

barnen. Ett bra sätt att stödja ett barn som blir kränkt är att hjälpa det att utveckla sina 

möjligheter att komma med i leken, men även hjälpa det att förstå andra barns leksignaler. 
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När man har en barngrupp där det förekommer kränkningar är det viktigt att personalen 

stramar upp verksamheten så att barnen inte lämnas ensamma i sina aktiviteter. Ett annat sätt 

är att vara så nära barnen som möjligt för att kunna ingripa direkt om det händer något mellan 

dem. Ibland kan personalen bli tvungen att punktmarkera vissa barn för att kunna ge dem det 

stöd som behövs. Det är viktigt att personalen vet i vilka sammanhang som kränkningarna 

uppstår för att kunna vara steget före eller för att omfördela resurser eller dela in barnen i 

smågrupper. Om det skulle uppstå kränkningar, till exempel i en samling, är det viktigt att 

personalen inte nonchalerar detta utan samtalar med barnen om hur det känns att bli kränkt 

och om vilket språk man använder (Öhman 2008). 

Förebyggande strategier  

Sociogram är en metod personalen kan använda i grupper med äldre barn, tre år och uppåt, för 

att se vilka barn som blir valda och för att se om det är något barn som blir utanför. En allmän 

iakttagelse är att mobbning uppstår först i treårsåldern.(Stoor-Grenner och Kirves (2010) Ett 

annat sätt är att göra observationer eller att intervjua varje barn för att se hur de upplever 

barngruppen, men också för att ta reda på om de har några kompisar att leka med. När det 

uppstår mobbning eller kränkningar är det viktigt att samtala med både syndabock och offer. 

Personalen behöver tänka på att lyssna och ställa frågor för att förstå barnets upplevelse av att 

ha blivit kränkt eller kränka (Öhman 2008). 

Det finns olika strategier som personalen kan använda sig av för att förebygga eller förhindra 

mobbning och kränkningar. Ett exempel är nolltolerans. Det innebär att arbetslaget 

bestämmer sig för att ingripa så fort ett barn blir utsatt för kränkning eller mobbning. Ett 

annat sätt är att använda sig av stoppsignal som man kan komma överens med barnet om. En 

annan strategi kan vara ”time-in” som handlar om att personalen går in och samtalar med 

barnet om den situation som har uppstått för att förstå vad som har hänt. Detta är ett sätt att 

hjälpa det barn som kränker att få kontakt med sina egna känslor som t ex frustration och 

hjälpa att barnet att ta reda på vad det egentligen handlar om (Öhman 2008). 

I sitt arbete Mobbningsförebyggande arbete inom småbarnsfostran menar Stoor-Grenner och| 

Kirves (2012) att ledningen för förskolan har ett betydande ansvar när man ska överväga vilka 

handlingssätt personalen ska använda för att förebygga och förhindra mobbning i det dagliga 

arbetet. De understryker också vikten av att personalen får aktuell information om mobbning 

så att de kan sammanställa en riktig handlingsplan mot mobbning. 

Leken 

När barn leker kommer de in i ett annat medvetandestillstånd som beskrivs som ”lätt 

hypnotisk trans” och som ger en hälsosam, positiv känsla och att ”det som sker är inte vad det 

ser ut att vara, enligt Birgitta Knutsdotter Olofsson I lekens värld (2003).  

Äkta lek hos barn är sådan lek som barnet själv väljer, menar Vygotskij. Han hävdar också att 

det inte finns någon lek som saknar regler. Leken innebär en annorlunda roll som ger 

tillfredsställelse och glädje. (Sandra Smidt. Vygotskij och de små och yngre barnens lärande. 

2010). 

Det finns olika förutsättningar för en bra lek. En förutsättning är att goda platser skapas för 

leken. En annan är att det finns ”lek-ro”. En tredje är att personalen skapar olika lekgrupper 

för att ge alla barn en chans att få vara med. En fjärde förutsättning är att personalen ger leken 

tillräcklig tid, så att man inte bryter när det går som bäst vilket Marie-Louise Folkman och 

Eva Svedin beskriver i sin bok Barn som inte leker (2008). Grundläggande förutsättningar för 

lek är trygghet och inspiration enligt Margareta Öhman Det viktigaste är att få leka (2011). 

Eftersom leken kan förekomma både inomhus och utomhus är det därför viktigt att barnen är 

uppmärksamma på miljön de befinner sig i och tar hänsyn till den enligt Mikael Jensen 

Kognitiv utveckling och låtsaslekens mysterier (2008). För barn mellan tre och sex år är det 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CE4QFjAD&url=http%3A%2F%2Fbuu.yle.fi%2Fole%2Fpdf%2Fmobbningsforebyggande_arbete.pdf&ei=OMf8UezJF8_Hsga3wIDwAw&usg=AFQjCNFyNhDfQ3Yz_W1C15ves3U2LgmWIw&sig2=H6haet90e0l_CkLIqrmhSg&bvm=bv.50165853,d.Yms
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karaktäristiskt att leken snabbt kan förändras men också att barnen kan leka varianter av 

samma lek i många dagar. Teman i dessa lekar kommer från media eller sådant som barnen 

har varit med om. När barnen går in i en roll är det som om de blir en annan person. Det finns 

olika typer av roller. Det kan vara funktioner som är nödvändiga i leken för att den ska kunna 

fortgå, som t ex läkare eller patient. Barnen kan också ta stereotypiska roller eller familjeroller 

som är hämtade från omgivningen. Den tredje typen av roller utgörs av fiktiva karaktärer, som 

t ex Batman enligt Öhman (2011). 

Leken är ett socialt sammanhang där en kamratkultur uppstår bland dem som deltar i leken. 

Ibland, när barnen kommer till förskolan på morgonen, kan de vara litet avvaktande och kan 

behöva en vuxens stöd för att komma igång med lekandet (Öhman 2008). 

Fri lek 

Begreppet fri lek omfattar både individuell lek och lek i grupp, såväl inomhus som utomhus. 

Fri lek innebär också att barnen själva får välja vad leken ska handla om och vilka de vill leka 

med. Den fria leken är väldigt litet styrd av andra. De vuxna är inte med och bestämmer. De 

ingriper bara om det blir konflikter eller om leken blir för våldsam. Den fria leken är inte 

alltid positiv för alla barn (Lamer 1991). 

Perren (2000) hävdar att mycket av de negativa beteenden som finns i daghem äger rum inom 

den fria leken och Stoor-Grenner och Kirves (2010) är inne på samma linje när de pekar på att 

mobbning förekommer främst när barnen leker fritt inomhus eller utomhus utan att några 

vuxna styr leken.  

Det finns barn som inte får samspela med andra barn lika ofta i den fria leken som andra barn 

får. I den fria leken är det ganska många barn som inte blir valda av någon kamrat fastän att 

barnet själv tycker att det tillhör gruppen. Detta beskriver Fanny Jonsdottir I sin avhandling 

Barns kamratrelationer i förskolan (2007). 

Öhman (2008) menar att lek ofta är en naturlig process och att personalen ska lämna barnen i 

fred. Det betyder inte att personalen ska lämna barnen vind för våg. Naturligtvis ska 

personalen se till att förutsättningarna för leken är goda. I stora barngrupper kan det bli en 

hierarkisituation som kan leda till att vissa barn utesluts från leken. Det är väldigt negativt för 

barn att få känna att de inte blir valda och därmed lämnade utanför gruppen. Barn som ofta 

blir avvisade blir det pga. att de är oberäkneliga, lättretade och utagerande och därför svåra att 

samspela med. Öhman(2008) tar också upp maktbegreppet i leksammanhang. Barnen fördelar 

makten mellan sig när de leker. Det betyder inte att alla barn får lika mycket makt och går 

leken illa, kan man beröva någon dess makt eller rättigheter i leken. 

En annan anledning till att barn inte får vara med i leken är att barn tillskriver både sig själva 

och andra olika egenskaper. Det kan göra att ett barn kan få stämpeln ” du kan inte 

bestämma”. Dessa kategoriseringar ligger sedan till grund i barngruppen om vilka som får 

vara med och leka eller inte. (Öhman 2008). 

 

Personalens roll 

Att det är personalens ansvar att skapa en trygg miljö där även otrygga barn kan få möjlighet 

att leka, hävdar Knutsdotter Olofsson (2003). ”Men det är den vuxnes ansvar om barn leker, 

hur de barnen leker och vad barn leker.” (sid.111) Personalen är ledaren som ska se till att 

alla barn samspelar med varandra skriver Lev Vygotskij i texten Biologiska och sociala 

faktorer i uppfostran och undervisning (antologi 1999). 

Barn använder sig av olika signaler för att visa att nu är det dags att börja leka. En del barn 

har svårt att uppfatta de här signalerna och kan behöva stöd ifrån en personal för att kunna 

komma igång att leka med andra barn. Det kan också vara så att barnet behöver stöd från en 

personal, som barnet fäster sig, vid för att kunna bli trygg.  När barnet har blivit tryggt kan det 

börja leka med andra barn. Ibland kan det finnas barn som är splittrade och behöver en 
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personal i närheten som hjälper till med koncentrationen i leken men också vakar över 

samspelet mellan barnen, menar författarna. Marie-Louise Folkman och Eva Svedin i sin bok 

Barn som inte leker (2008). 

När personalen deltar i leken blir den en förebild för barnen påpekar Knutsdotter Olofsson 

(2003) Personalen visar genom att vara med i leken hur man ska bete sig emot varandra. 

Personalen skapar också en trygghet eftersom han/hon är i närheten hela tiden. Det blir ett 

positivt samarbete: barnen lär av den vuxne och de lär den vuxne olika lekar. På det sättet så 

utvecklas leken ständigt. Enligt Vygotskij (1999) har personalen en viktig roll för att väcka 

barnens intresse för nya aktiviteter. Personalen ska också se till att barnen får samspela med 

varandra under hela dagen.  

Det är inte alltid självklart att personalen ska vara med i leken utan ibland räcker det med att 

vara närvarande eller vara tillgänglig (Folkman och Svedin 2008). 

När barnen leker är det viktigt att personalen ser till att alla får vara med i leken och att den 

också ger det stöd som kan behövas i leken, skriver Knutsdotter Olofsson (2003). Finns det 

barn med svårigheter kan det vara bra att dela in barnen i mindre grupper för att de lättare ska 

komma in i leken och lättare kunna få den vuxnes stöd. Det är viktigt att personalen är med 

och löser olika konflikter på avdelningen betonar Kari Lamer (1991). Målet är naturligtvis att 

barnen själva ska lära sig att lösa sina konflikter men det är ju viktigt att de lär sig att lösa 

konflikterna på ett bra sätt.  

Det kan finnas barn som drar sig för att be om personalens stöd i leken även om de skulle 

behöva. Det kan bero på att personalen har en tendens att styra barnens lek så att de är snälla 

och inte bråkar. På det sättet styr personalen bort leken från att vara våldsam eller från teman i 

leken som inte är önskvärda. Därför är det viktigt att personalen är lyhörd för barnens lek och 

inte förstör leken utan bara stöder de barn som behöver det. Ett vardagsproblem kan vara att 

veta vad det enskilda barnet behöver eller vad den grupp av barn som leker behöver (Öhman 

2008). 

I förskolan är mörkertalet förmodligen ganska stort, som Perrens undersökning (2000) m.fl. 

visade, att barn och personal bara rapporterade de mest tydliga formerna av mobbning. När 

samspelet i barngrupperna observerades såg man att negativa beteenden förekom c:a var 

femte minut. Perren (2000) menar inte att allt detta handlar om mobbning, men trycker på att 

det här kan få långt mera negativa följder för offret, än enskilda och tydliga påhopp, om det 

får pågå under en längre tid. Vad gäller dessa mindre tydliga former av mobbning, menar 

Perren (2000) att observation är det bästa sättet att upptäcka dem. I vardagen på en förskola är 

det mycket som händer så att det är lätt att olika negativa mönster försvinner i dagliga rutiner. 

Det gör att det är lätt att personalen nonchalerar och inte se mönstren förrän man gör 

observationer eller dokumenterar på något annat sätt för att kunna se de upprepade negativa 

handlingarna (Löfdahl, A. 2007. Kamratkulturer i förskolan – en lek på andras villkor.). 

 

Stora barngrupper och ekonomin  

Birgitta Lindholt påpekar i sin avhandling Anpassning, kamp och flykt (1999) att 

barngruppernas storlek har ökat på senare år. Hon skriver vidare att förskollärare och 

barnskötare känner sig otillräckliga och inte hinner planera verksamheten på ett 

tillfredsställande sätt. De får även dåligt med tid till självreflexion. De hinner inte heller med 

att se varje barn och möta dess behov på ett bra sätt. Den individuella pedagogiken går inte att 

genomföra. Förskolan ska ju egentligen enligt planerna kännetecknas av just individinriktad 

pedagogik. 

Kommunen bestämmer barngruppernas storlek utifrån de lokala förutsättningarna upplyser 

Skolverket i Allmänna råd och kommentarer. Kvalitet i förskolan.(2005). Kommunen 

bestämmer även över gruppernas personaltäthet. Enligt den utvärdering som Skolverket har 
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gjort, är det de ekonomiska faktorerna som här har varit avgörande. Den optimala storleken på 

en barngrupp är femton barn på tre personal, menar Skolverket. Stora grupper med få personal 

kan ge negativa följder för barnen både nu och i framtiden. De stora barngrupperna har ökat 

på senare år enligt Skolverket (pressmeddelande 2011-03-30 ).År 2003 var 15 procent av 

grupperna stora, dvs. hade fler än 21 barn i gruppen. År 2011 hade antalet ökat till 18 procent, 

d.v.s. en stor skillnad, vilket poängteras. I rena tal innebär det att det finns 4800 grupper som 

är stora (2011). Skolverket påpekar att det är extra viktigt för barn med särskilda behov att få 

vara i små grupper. Detta för att de ska få sina behov tillfredsställda. 

Samspelet mellan barnen kan i högre grad bli destruktivt i stora barngrupper. Personalen har 

inte så stora möjligheter att ingripa när barnen leker och det blir konflikter. Vidare kan 

könsroller förstärkas, och det finns en risk att svaga barn kan bli mobbade. Gruppens storlek 

är avgörande för ”den strukturella kvaliteten” (Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson, och 

Kärrby, Strukturella faktorer och pedagogisk kvalitet i barnomsorg och skola – en 

kunskapsöversikt.(2001). 

Som en effekt av att det har blivit vanligt med så stora barngrupper, så upplever förskollärarna 

ofta maktlöshet och frustration. De måste ju sänka sin ambitionsnivå när barnen i gruppen är 

så många (Johansson 2005). 

  

Teori  

 

I det här avsnittet presenterar jag två teorier som behandlar människors samspel och de övriga 

faktorer, yttre och inre, som styr verksamheten i förskolan. 

Det sociokulturella perspektivets teori 

Alla människor är sociala varelser från födseln. Även det lilla barnet försöker att samspela 

med sin omgivning. Det som påverkar samspelet är samhällets kultur men också den egna 

personligheten. Barns utveckling och lärande sker i samspelet med omgivningen, dvs. familj 

och alla andra barnen möter. Det lilla barnet behöver inte hjälp utan behöver andras stöd för 

att utvecklas (Vygotiskij 1999). I samspelet klarar vi av mer än om vi inte samspelar med 

andra. Samspelet är därför mycket viktigt. Det är vår kultur och vår omgivning som driver 

utvecklingen och lärandet framåt hos oss människor. Det är i samarbete med andra människor 

som vi får ny kunskap som utvecklar vår personlighet och identitet. När en individ rör sig 

mellan olika grupper av människor får denne kunskaper och lär sig hur samspelet i varje 

enskild grupp fungerar.  

Lärandet är inte begränsat till skola eller utbildning, utan äger rum i familjen, bland kamrater, 

i föreningar m.m. Barn lär sig minst lika mycket i leken som när vuxna undervisar dem. Alla 

människor lär sig både individuellt och kollektivt sådant som de har nytta av.  

Det sociokulturella perspektivet visar hur grupper och individer tänker, handlar, får nya 

kunskaper beroende på kultur, samhälle och grupptillhörighet. En annan faktor i det 

sociokulturella perspektivet är kommunikationen mellan människor. I sin kommunikation 

med andra utvecklas människan. Det handlar inte bara om att lära sig, utan man lär också 

andra i  kommunikationen. 

Lärandet är inte alltid något positivt utan det finns både positiva och negativa lärprocesser i 

samhället. Vi kan t ex lära oss både generositet och fördomar, skriver Roger Säljö.i Lärande i 

praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv (2000). 

Vi människor har biologiska särdrag som formar oss, men även kulturen och miljön påverkar 

oss. Det betyder att all uppfostran har en social karaktär som bestämmer individens utveckling 

(Vygotskij 1999). 
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Ramfaktorteorin 

På 1960-talet beslöt regeringen att införa obligatorisk grundskola för alla barn i Sverige. När 

man började undersöka de olika skolorna upptäckte man att det fanns skillnader i hur 

verksamheten utfördes. Urban Dahllöf tyckte det här var intressant och började studerade 

fenomenet. Han gav ut en bok om skoldifferentiering som blev nyskapande och ledde till ett 

annat synsätt inom skolverksamheten. När Dahlöf skulle analysera och få en djupare 

förståelse för hur de olika resultaten var sammanlänkade med undervisning och dess processer 

kom han fram till att det finns ramar som påverkar den pedagogiska verksamheten vilket ger 

olika förutsättningar men också begränsningar (Gustafsson, Christina & Selander, Staffan 

(red.). Ramfaktorteoretiskt tänkande, pedagogiska perspektiv. En vänbok till Urban Dahllöf 

(1994). Det är regeringen som sätter upp förordningar, läroplaner och lagar. Däremot har 

staten delegerat makten och ansvaret till Sveriges kommuner (Abrahamsson, Bengt, Berg, 

Gunnar & Wallin, Erik .1999). Organisations- och läroplansperspektiv. En väg mot teori om 

skolan som institution.) 

Det finns pedagogiska ramar som påverkar verksamheten. Det är personalen som uppfattar 

och tolkar läroplanens innehåll. Detta skriver Imsen om i sin bok Lärarens värld. Introduktion 

till allmän didaktik (1999). Han pekar också på flera andra faktorer som påverkar förskolan, 

nämligen var förskolan ligger och vilken syn det finns där på lagar och förordningar i 

allmänhet. 
En annan mycket grundläggande faktor som påverkar verksamheten är de resurser, 

ekonomiska, men även materiella, som förskolan har (Imsen.1999). Det är kommunerna som 

har det ekonomiska ansvaret för förskolan och som anslår pengar till pedagogisk verksamhet, 

administration, lokaler, måltider och material. Det kan vara stor skillnad mellan olika 

kommuner i tilldelningen av resurser (Lundgren, P, Ulf. Den politiska styrningen av skolan. 

2007). Ytterligare en faktor är förskolans organisatoriska ramar. Detta påverkar de sociala 

förhållanden som finns på och runt förskolan. Dessutom påverkas verksamheten av klimatet 

mellan personalen och i bemötandet av barnen (Imsen. 1999). 

Förskolorna utnyttjar på olika sätt de frirum som bildas mellan ramarna. Organisation och tid 

för planering kan skilja sig mycket åt mellan olika förskolor, enligt Sundell i artikeln 

Examining Swedish profit and nonprofit child care. The relationships between adult-to-child 

ratio, age composition in child care classes, teaching and children´s social and cognitive 

achievements (2000).Den tid personalen ger olika verksamheter, är en annan viktig faktor, 

som Månsson pekar på i Möten som formar. Interaktionsmönster på förskola mellan 

pedagoger och de yngsta barnen i ett genusperspektiv (2000). Ofta är dagarna i förskolan 

väldigt inrutade, skriver Månsson, och barn och personal följer bestämda rutiner hela tiden.  

Något som personalen behöver ta hänsyn till är de olika aktiviteterna med barnen och hur lång 

tid det tar och vilka oförutsedda händelser som kan uppstå. Något annat som också påverkar 

verksamheten är den fysiska miljön på förskolan. Det är viktigt med tillräckliga ytor för 

barnen att leka på Kärrby (1999). På förskoleavdelningen finns det ofta flera rum och det är 

viktigt att ha ett större rum där barn kan mötas och leka och som samtidigt ger personalen en 

god överblick (Lenz Tauguchi Varför pedagogisk dokumentation? 2009). 

Det finns både inre och yttre ramar i ramfaktorteorin, skriver Lindblad och Sahlström i Gamla 

mönster och nya gränser. Om ramfaktorer och klassrumsinteraktion (1999). Yttre ramar är 

sådana beslut som är tagna av stat och kommun, t.ex. läroplan, gruppstorlek, rummens 

utformning och storlek, tidstillgång m.m. Inre ramar är t.ex. pedagogisk grundsyn, 

arbetsklimatet, arbetsformer m.m. När det gäller läroplanerna för förskolan finns det knappast 

någon vägledning i de enskilda konkreta vardagssituationerna enligt Berg i Att förstå skolan, 

en teori om skolan som intuition och skolor som organisationer (2003).  
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Metod 

 

I det här avsnittet redogör jag för den metod, den kvalitativa intervjun, som jag använt. I slutet 

av avsnittet tar jag upp min metodkritik, dvs. de kritiska synpunkter jag har på mitt eget 

genomförande. 

Studiens kvalitativa intervjuer 

Ett sätt att få inblick i personalens personliga erfarenheter är att använda sig av s.k. kvalitativa 

intervjuer, något som Jan Trost skriver om i boken Kvalitativa intervjuer (2005). Vid en 

kvalitativ intervju ställer man enkla frågor och får komplexa svar (sid.7). Jag har valt att 

använda mig av kvalitativa intervjuer för att få vetskap om hur personal, som arbetar på 

förskolan, uppfattar mobbning bland barnen. Det är viktigt att man i intervjun upptäcker den 

intervjuades värld. Detta påpekar Patel R & Davidson,B. i boken Forskningsmetodikens 

grunder(2011). De skriver vidare att det är en fördel om man som forskare läst in sig på 

ämnet, i det här fallet mobbning, något som jag har gjort. Även Kvale (1997) betonar att det 

är viktigt att förstå hur människor uppfattar sin värld. Han menar vidare att den kvalitativa 

forskningsintervjun ger enastående chanser att få del av och skildra den levda vardagen.  

”Livsvärlden är världen sådan den träffas på i vardagslivet och erbjuds som en direkt och 

omedelbar upplevelse oberoende av och före några förklaringar” (Kvale 1997, s.55).  

Kvale skriver också att det finns olika sorters intervjuformer. Han beskriver t.ex. en 

halvstrukturerad intervju, då man följer ett frågeformulär som saknar bestämda 

svarsalternativ. Detta för att försöka få en bild av intervjupersonernas värld. Jag har inte 

använt mig av den kvantitativa metoden, t.ex. en stor enkät, för att få fram mina resultat. Jag 

antog att jag skulle få en djupare förståelse genom att använda den kvalitativa metoden. 

Genomförandet av intervjuerna 

De båda huvudskyddsombuden intervjuade jag innan jag bestämt mig för det här ämnet. 

Därför fick de andra frågor att besvara än de övriga intervjupersonerna. 

Mina frågor har jag ställt i en bestämd ordning vid intervjuerna. Trots det har jag anpassat 

mig till situationen och ibland ställt frågorna i en annan ordning. För att det på så sätt skulle 

bli mer flyt i samtalet. Jag har då kunnat passa på att fråga om angränsade ämnen som man 

redan är inne på.  Ibland har jag även haft följdfrågor för att få mer av samtal och 

förtydliganden. Det har gjort att intervjuernas uppbyggnad blivit olika. Efter första intervjun 

upptäckte jag att frågorna behövde ändras en del vilket ledde till vissa omarbetningar och 

tillägg. Detta är något som Trost (2005) tar upp i sin bok. Att frågorna är korta och enkla 

betonar Kvale (1997). Detta är något som jag har följt. 

Under intervjuerna har jag använt bandspelare men också gjort anteckningar. Intervjuerna har 

jag skrivit ut på datorn efteråt. Alla intervjuer har ägt rum i enskildhet. I något fall tror jag att 

det påverkade den intervjuade att jag använde bandspelare. De övriga verkade inte bry sig. 

Jag har meddelat vid intervjuerna att det som sägs ska behandlas konfidentiellt. Jag har också 

använt mig av s.k. informantintervju med huvudskyddsombud för att få mer kunskap om 

arbetsmiljöfrågorna och för att se vad jag skulle fokusera på vid mina intervjuer på 

förskolorna. 

Urval och genus  

Jag har valt att göra tre intervjuer på min arbetsplats. De andra intervjuerna har jag fått genom 

kontakter på andra förskolor. Både förskollärare och barnskötare har blivit intervjuade. Jag 

har valt att bara intervjua utbildad personal. Det har inneburit att jag inte kunnat intervjua 

personal som har hand om de äldre barnen, eftersom det inte finns någon utbildad personal på 

de avdelningarna. Det har nog påverkat resultatet av min undersökning, eftersom det är troligt 
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att mobbning är mer förekommande i de äldre barnens grupper. Det är också värt att notera att 

alla intervjupersonerna är kvinnor. De män jag hade kunnat kontakta passade inte in i min 

studie, eftersom de arbetade med de yngsta barnen, de under tre år. 

 

 Presentation av intervjupersonerna 

Alla namn är påhittade och avidentifierade så att man inte kan se vilken förskola de arbetar 

på. Det är nio personer som är intervjuade på fem olika förskolor i Göteborg. Namnen i den 

här listan är fingerade. 

 

Lennart: är huvudskyddsombud i Lärarförbundet. 

 

Cecilia: är huvudskyddsombud inom Kommunal. 

 

Sara: är förskollärare, har arbetat i 21 år och två år på den här förskolan. Hon arbetar med 

barn från två till fyra år. De är 21 barn i barngruppen och tre personal. 

 

Stina: är barnskötare, har arbetat i fyra år och drygt två år på den här förskolan. Åldern på 

barnen är 3-4 år. Nitton barn i barngruppen med tre personal. 

 

Lisa: är förskollärare, har arbetat i tio år och mer än två år på den här förskolan. Åldern på 

barnen är 3-4 år. Nitton barn i barngruppen och tre personal. 

 

Linnea: är förskollärare, har arbetat i 19 år. 10 år på den här förskolan. Arbetar med 3-och 4-

åringar och har 19 barn, 3 personal. 

 

Annika: är förskollärare, arbetat i tolv år och ett år på den här förskolan. Åldern på barnen är 

2-5 år. 23 barn i barngruppen med tre personal. 
 

Sandra: är barnskötare, har arbetat i 36 år. Ett år på den här förskolan. Åldern på barnen är 2-

5 år. 23 barn i barngruppen med tre personal. 

 

Eva: är förskollärare, har arbetat i 21 år, fem år på den här förskolan. Åldern på barnen 1-5 år. 

Det är tjugo barn i barngruppen eller 42 till 44 barn i och med sammanslagningen av två 

barngrupper. Upp till sex personal. 

 

Ulrika: är barnskötare, har arbetat i 22 år, ett år på den här förskolan. Åldern på barnen är 3-5 

år. 23 barn och tre personal. 

 

Hanna: är förskollärare, har arbetat i nio år och sex på den här förskolan. Åldern på barnen är 

3-5 år. 23 barn på tre personal. 

 

Etiska riktlinjer 

I min undersökning har jag tagit hänsyn till de etiska riktlinjer som Vetenskapsrådet arbetat 

fram. Utifrån de här principerna är de intervjuade och deras arbetsplatser okända för 

utomstående. Det enda jag anger är att undersökningen ägt rum bland förskolor i Göteborg. 

Deltagandet i intervjuerna har vidare varit frivilligt. De intervjuade har blivit informerade om 

att jag spelat in det hela och hur inspelningarna kommer att användas. Jag har även meddelat 

att intervjuerna kommer att raderas när undersökningen är klar. ”Det grundläggande 
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individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa krav 

skall i det följande kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). 

Metodkritik 

För den här studien har jag gjort nio intervjuer. Hade jag haft mer tid hade jag kunnat en del 

saker annorlunda. Genom att t ex göra en observation av en barngrupp, för att studera 

mobbning och strukturer, hade undersökningen fördjupats. Patel och Davidson (2011) skriver 

att observationer är ett bra sätt när man vill undersöka beteenden i vardagliga situationer. En 

annan kritik är att i mitt urval av intervjupersoner blev det lite för många som arbetade på 

samma avdelning. Det blev inte den spridning jag hade önskat. Det blev inte heller den 

inriktning på åldersgrupp bland barnen som jag hade tänkt. Jag hade önskat att i högre grad få 

intervjuer gällande barngrupper med äldre barn. Några av intervjupersonerna blev negativt 

påverkade av inspelningssituationen och gav kortfattade svar, trots att de godkänt 

inspelningen. Ett annat problem har varit att redigera intervjuerna. Det har varit svårt att få 

med allting som personerna har sagt, i vissa fall ordagrant. Trost (2005), Patel och Davidson 

(2011) skriver att det finns ett fenomen som heter intervjueffekt, som innebär att 

intervjupersonerna ger de svar som de tror att intervjuaren vill ha. Jag tror inte att det har 

förekommit här, men kan naturligtvis inte vara helt säker. Eftersom undersökningen gjordes 

när förskolan var stängd p.g.a. semester har det blivit en del begränsningar vad gäller t ex. 

observationer. Det innebar också att min intervjuguide fick ställas samman snabbt för att 

intervjuerna skulle kunna göras före semestrarna. Det kan ha påverkat frågornas utformning 

och därmed också svaren. 

 

Resultat och analys 

 

I det här kapitlet ställer jag samman de resultat jag fått från mina intervjuer med förskollärare, 

barnskötare och huvudskyddsombud. Jag redovisar svaren tematiskt, utifrån frågeställningarna. 

Därefter kommer ett avsnitt med min analys av svaren på frågorna, då jag också speglar mina 

slutsatser mot de tankar och teorier som olika forskare på området presenterat. 

 

Vilka åtgärder används för att förehindra mobbning och hur förbygger förskolan  

mobbning ?  

Definitioner av begreppet mobbning i intervjuerna 

 

I det följande presenteras intervjupersonernas definitioner av mobbning. Tre av nio 

intervjuade använder ordet kränkning i sina svar. Annika berättar i sin intervju hur hon 

definierar mobbning. För henne är det mobbning även när man är med i gruppen men inte 

motsätter sig när någon aktivt utför mobbning. Stina och Sandra har liknande svar som Linnea 

ger exempel på nedan: ”Kränkande beteende” att man säger du får inte vara med eller att 

man visar med kroppen att man inte får vara med. Det kan också vara att man säger tråkiga 

saker till varandra”. 

 

Annika är den enda som nämner att det måste finnas något systematiskt i mobbningen. Detta 

stämmer med Höistads (2001)definition: ”Det innebär en systematisk period då en eller flera 

personer kan bli utsatta under en tid. Dessutom medvetet utvalda personer eller situationer 

då mobbning förekommer.” 
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Lisa menar att det är upp till varje person att definiera vad en kränkning är. ”Mobbning 

innebär att en annan människa känner sig kränkt. Att det är en definitionsfråga kan jag 

känna. Det som är känsligt för mig behöver inte det vara för någon annan. Det är ju den som 

tar emot som gör bedömningen om det är mobbning eller inte. Att man på något sätt kränker 

en annan människa så att den upplever det som en kränkning.” 
Eva berättar att mobbning är något som man inte vill ska förekomma i sin barngrupp. Hon 

betonar också att det är viktigt att man arbetar så att man stoppar trakasserierna innan det blir 

mobbning. Det är intressant att Linnea tar upp att mobbningen kan ta sig olika former, 

språkliga och icke-språkliga. Den senare formen är svårare att upptäcka (Höistad 2001). 

Det är flera av de intervjuade som använder sig av uttrycken kränkande behandling eller 

kränkande beteende. Ett exempel på detta är att man inte låter ett barn vara med och leka och 

att det är något som är systematiskt och pågår under en längre tid. Detta stämmer överens med 

Olweus (1991) definition av mobbning och kränkning, att behandlingen är något som 

upprepas under en längre tid.  

Att upptäcka och förebygga mobbning i förskolan 

När det gäller mobbning på förskolan är det tre av nio som säger att de har inte sett någon 

mobbning eller några trakasserier på förskolan. Sara berättar att det är viktigt att ha koll på 

barnen för att förhindra att kränkning uppstår: ”Här känner jag att det gäller att man har koll 

på barnen så att man kan stoppa det i tid. Sen kan man tycka att det är tråkigt att de måste 

säga tråkiga saker till varandra. Att det börjar så tidigt. Det kan jag tycka är lite frustrerande 

att man får ägna ganska mycket tid undertill dagen att prata om att ”så säger man inte till 

varandra”. 

Även Eva betonar att det är viktigt att arbeta förebyggande. Hon talar även om att olika barn 

kan ha olika status i en barngrupp och att det är något som kan påverka om mobbning uppstår. 

Det hon också tar upp är att det kan finnas barn som inte utför själva mobbningen men som 

inte hindrar den: ”Jag vill tro att vi kan stävja det innan det blir mobbning. Jag har sett fall 

där det börjar bli mobbning. Då kan det se ut så att någon har låg status i gruppen och någon 

annan har hög status i gruppen. Den med hög status i gruppen är den som styr och mobbar 

den med låg status helt enkelt. Så hänger de andra på.  Det har jag sett här! Mobbningen är 

både fysisk och verbal.” 

Lisa berättar att när barnen var ett och två år gamla tog de leksaker från varandra, men att man 

inte direkt kan kalla det mobbning. Mobbningen har kommit in i viss grad när barnen har 

blivit äldre: 

”Jag tror att vi bara arbetar utifrån barngruppen. Barnen har varit ett och två år 

gamla och då har det inte varit någon mobbning som det definieras utan då tar 

barnen leksaker från varandra och har ett egocentriskt tänkande. 

Nu när de har fyllt tre år kan man märka litet mer t ex ”Du får inte vara med för 

du är tjej!””Jag har fina örhängen, det har inte du.” / - - - / Vi har tagit det när 

det har kommit. Nu när vi märker att det har ökat den här terminen ska vi arbeta 

med värdegrunden nästa termin om känslor. Då ska vi lyfta det för det har även 

varit föräldrar som kommer och berättar att barnen har fått höra att den sagt det 

eller den har gjort det.”  

Öhman (2008) menar att det kan vara mobbning eller kränkning även när ett litet barn 

använder sig av aggression eller våld för att komma åt en leksak.  
Sandra berättar att på den förskola hon arbetar nu ser hon ingen mobbning eller upprepade 

kränkningar mot ett särskilt barn. Däremot ser hon att barn kan vara väldigt elaka emot 

varandra. Hon tycker att det här med mobbning är svårt: ”Jag tycker inte att jag ser någon 

mobbning. Utan barn är barn och kan vara väldigt elaka med varandra. Jag tycker att 

mobbning är ett barn som blir utsatt hela tiden för något. Det tycker jag inte att jag ser. 
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Däremot ser man att de bråkar och säger dumma saker till varandra. Nästa stund är de 

kompisar igen och leker. För mig är det inte mobbning utan barn som inte behandlar 

varandra på ett bra sätt.”  

Sandra beskriver att hon inte ser någon mobbning eller upprepad kränkning utan bara barn 

som är elaka emot varandra. Enligt Eva Larsson i Mobbad? Det har vi inte märkt! (2000), är 

det inte mobbning om båda barnen bråkar lika mycket med varandra och har lika starka 

maktpositioner. 

I sin rapport redogör Stoor-Grenner och Kirves (2010) för de problem som personalen på 

förskolor i Finland hade när det gällde att skilja på mobbning, konflikter och bråk. Man hade 

svårt att skilja gräl från mobbning och många konstaterade att man bara kunde skilja på dessa 

om man kände barngruppen så väl så att man visste vad som kunde ligga bakom konflikten. 

Sandra berättar vidare om ett intressant fall, där mobbaren utnyttjade förhållandet att de som 

mobbades fanns på en annan avdelning: 
”Vi hade där jag jobbade förut så var det ett barn som sa många fula ord till två barn 

på en annan avdelning. Han tänkte antagligen att vi inte skulle se vad han gjorde 

genom att barnen var på en annan avdelning. Det fick vi ju ta itu med och fick ta stöd 

och hjälp av specialpedagog, för att få honom att ändra sig. Föräldrarna blev 

informerade och de blev väldigt illa berörda. Vi fick ju jobba hårt på hur vi skulle 

bemöta honom och för att få honom att inte säga alla dessa saker. För ju mer 

uppmärksamhet du ger, ju mer håller de på. /- - - / Vi fick gå in och jobba med den 

metod där man jobbar med känslor. Där man fick sätta namn på sina känslor hur man 

känner sig. /- - - / Det är nog enda gången som jag har upplevt det riktigt allvarligt.”  

 

Öhman (2008) skriver att det är viktigt att man tar in hjälp utifrån som har kunskaper om 

grupprocesser och deras underliggande faktorer, dessutom betonar hon vikten av att hela 

arbetslaget arbetar tillsammans och analyserar mönster och strukturer. Ulrika beskriver att det 

beror mycket på barngruppen om mobbning eller kränkningar uppstår. Hon berättar om sitt 

senaste år som varit fyllt av problem: ”Vi har haft ett tufft år där det just har förekommit 

utfrysning bland barnen. Orsaken kan vara att det blev två avdelningar som slogs ihop. 

Barnen hade redan sina grupper och vi fick arbeta med barnen för att få en ny grupp. Det var 

så att man inte lekte med varandra i dessa olika grupperingar och vissa barn var mer utsatta 

än andra. Barnet blir ofta utestängt och man säger ”Nej, du får inte vara med”.  

Hanna berättar om ett speciellt fall hon varit med om: ”Mobbningen var upprepad och 

planerad på något sätt upplevde jag. När barnet frågade ”Får jag vara med och leka?” så 

svarade inte barnen utan låtsades som om den som frågade inte existerade.” Hanna beskriver 

vidare att barn är smarta och att det pågår mobbning och kränkning när personalen inte är 

närvarande. Därför är det väldigt viktigt att vara i närheten av barnen för att höra vad som 

pågår. Hon pratar även om hur viktigt det är att personalen har ett bra förhållningssätt till 

varandra eftersom barnen tar efter personalens beteende. ”Jag är säker på att det sker, men 

barn är ju smarta. Det sker ju där vi inte är. Men det gäller att ha öron och ha känselspröten 

påkopplade. Barn är smarta och gör det där de kan. Vårt förhållningssätt gentemot varandra 

som personal är oerhört viktigt för att det speglar ju sig till barnen det vi gör.”  

Öhman (2008) beskriver att kränkningar och uteslutning ofta pågår när personalen inte är 

närvarande. Detta är något som Hanna håller med om: ”Jag tror tyvärr inom förskolan att 

man överlag tänker att barn är sådana. Man ser det inte som mobbning utan ser det som en 

liten konflikt. Så man tar det inte på sånt allvar tyvärr. Förskolan överlag har ett ganska stort 

utvecklingsområde. Jag har sett automatisk uteslutning när jag jobbade på en integrerad 

förskola som behövde extra stöd till ett barn.”  

Fem av de nio intervjupersonerna berättar att de samtalar med barnen direkt när mobbningen 

uppstår. Lisa beskriver hur hon tar upp det med barnen: ”Direkt i sammanhanget. När man 
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direkt märker att det uppstår i situationen. Vi kan prata om det på samlingar rent allmänt. 

”Hur ska man vara som kompis?” Mycket om känslor. ”Hur är man när man är glad? Hur är 

man när man är ledsen?” Linnea säger att det är viktigt att förstå beteendet till orsak 

mobbningen men också att förstå helheten i det som pågår: ”Då får man prata med både den 

som mobbar men även den som blir utsatt för mobbningen, vad det beror på och försöka att 

se någon slags helhet. Det kan ju vara så att man inte ser hela situationen.”  

Eva pratar om hur man gjorde en kartläggning för att se om alla barn hade någon att leka 

med. Då upptäckte man att en del barn saknade lekkamrater och att en del barn blev utsatta 

för trakasserier. Konsekvensen blev att personalen valde temat Vänskap och kärlek för att 

arbeta med de problem som fanns i barngruppen. Det är ett viktigt arbete som måste pågå 

hela tiden. Släpper man arbetet med att förebygga mobbning så kommer det tillbaka igen.  

Vygotsky (1999) menar att det är personalens ansvar att se till att alla barn får vara med i ett 

socialt samspel. Knutsdotter Olofsson (2003) skriver att det är personalens ansvar att skapa 

en trygg miljö för alla barn, även för dem som inte känner sig trygga. 

Barn som är utanför eller inte får vara med i leken 

Hur är det egentligen med barn som är utanför leken i förskolan? Bara för att ett barn är 

utanför betyder det inte att det är mobbning eller kränkning, men det kan också vara så. Hur 

arbetar personalen för att förhindra att barn är utanför? Det är viktigt att personalen arbetar på 

olika sätt för att hjälpa barnet. Ett sätt att få med barnet i leken eller ändra barnets ställning i 

gruppen kan vara som Linnea säger: ”När jag har varit med om det tidigare har vi gjort så att 

det barnet får vara med och starta upp en rolig lek. Då är det de andra barnen som får 

komma och fråga:” Får jag vara med och leka?” Det är det barnet som får bjuda in. Då får 

ju de här barnen bli viktiga i lekarna. Det är ju ett sätt att få dem att växa.” Det kan vara så 

att barnet inte har upptäckt eller kan förstå de leksignaler som de andra barnen ger barnet. 

Annika berättar hur man kan hjälpa barn med detta problem: ” Vi vara med som upptäckare 

och vara en del av deras lek och deras vardag. Att man som vuxen bjuder in sig själv i den 

fria leken för att kunna förebygga.” 

 

 För att man ska upptäcka att ett barn är utanför behöver personalen ha tid för att reflektera, 

men framförallt tid för att kunna observera barngruppen för att se hur det sociala samspelet 

fungerar i gruppen (Löfdahl 2007). Detta är något som Annika också tar upp hur viktigt det är 

med dokumentation. Ulrika pekar på ett annat sätt att förhindra att utanförskap uppstår: att 

arbeta med olika samarbetsövningar eller göra nya grupperingar för att barnen ska få chans att 

komma i kontakt med nya kamrater. I förskolan är det vanligt, med barn som utanför är 

bekräftar alla intervjupersonerna. Även författarna i den aktuella litteraturen instämmer. 

Däremot är det inte oproblematiskt eftersom en del barn kan välja att vara utanför. Det gäller 

alltså att först identifiera varför ett barn är utanför. Det är positivt att alla intervjuade kommer 

med förslag och strategier för att få med barn i leken. Att lära sig samspela med sin 

omgivning är mycket viktigt. Det hjälper oss att få nya kunskaper och det driver lärandet 

framåt (Vygotskij 1999). 

Fyra intervjupersoner säger att det är viktigt att lyssna på barnet när det kommer och berättar 

vad som har hänt. Det är ju personalens ansvar att hjälpa och stödja barnet så att det kan 

komma in i ett bra leksammanhang (Knutsson Olofsson 2003). 

Hur påverkar leksituation mobbningen? 

Lek 

En viktig aktivitet på förskolan är leken som ofta får ta mycket tid. Förhoppningen är att 

barnen då får umgås med varandra på ett trevligt och lustfyllt sätt, samtidigt som leken ska 
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träna samarbetsförmåga, kommunikation m.m. Säljö (2000) pekar på att vi lär oss hur vi ska 

bete oss i samspel med andra. Linnea uttrycker det så här: ”Den har väl stor betydelse. Det är 

ju där de provar sig själva mot varandra. Vad händer om jag gör så här. Vilken respons får 

jag från andra människor.” 

Då blir den viktiga frågan: Kan det vara så att det förekommer mobbning under leken som 

personalen inte ser? Fyra av de intervjuade menar att leksituationerna kan påverka 

mobbningen. Knutsdotter Olofsson (2003) skriver att det är viktigt att personalen ser till att 

alla barn får vara med och leka, personalen ska vara ett stöd för dem som har svårt att komma 

igång med sin lek. Folkman och Svedin (2008) skriver att det inte alltid är självklart att den 

vuxne kan vara med i leken. Ibland räcker det med att man är närvarande. Det här stämmer 

överens med Sandras tankar nedan: 

 

”Inte så att man lämnar barnet bara. Det ska inte alltid vara den vuxne som börjar leka med 

det barnet, utan man behöver hitta en annan situation för att barnet ska kunna komma med. 

Om barnet inte får vara med barn får vi vuxna typ bli lekkompisar. Ibland kan man göra det. 

Jag tror att det är bättre att man ser till att barnet kommer med i en annan lekkonstellation så 

att det inte blir att Kalle alltid leker med fröken. Det kan ju också bli en fara - ett barn som 

hela tiden kompisarna säger nej till.”  

 

Knutsdotter Olofsson (2003) menar å sin sida att det inte är så stor fara med detta utan att det 

är naturligt att barn vill ha personalen med som bästa lekkamrat, särskilt om barnen är mindre. 

Barnen älskar när vuxna är med och leker. Stinas erfarenheter stöder det här: ”En bra 

leksituation är med pedagoger som är närvarande och som är med i leken. Det blir bättre 

stämning. Det är nog viktigt att vuxna är med. Även om vi inte alltid är med och leker. Viktigt 

att man är där och tittar till ibland och försöker lyssna mycket. Det gäller att snappa upp om 

något händer så man kan vara snabbt där. Vi försöker att vara närvarande. Ibland kan det se 

väldigt trevligt ut när barn leker, på långt håll.”  

 

Eva talar om att personalen var tvungen att styra upp leksituationen, eftersom det fanns 

mobbning och kränkning i hennes barngrupp. För att förebygga och förhindra detta så 

påverkade man valet av lekkamrater och såg till att barnen inte hamnade i ett rum på egen 

hand.  

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att svaren i intervjuerna tyder på att det kan 

förekomma mer mobbning och kränkningar i leksituationerna än man ofta tror. Därför är det 

viktigt att personalen finns i närheten och kan ingripa om det händer något dåligt under leken. 

Fri lek 

Ett vanligt moment, särskilt på eftermiddagarna, är det man kallar fri lek. Den fria leken 

innebär att barnen själva väljer sin lek och med vilka de vill leka. 

Hur är det då med mobbning under den fria leken? Annika konstaterar följande: ”Jag kan 

tänka mig, om man inte är medveten, att detta kan förekomma under den fria leken, då det är 

väldigt lätt att avvisa att det inte förekommer Jag tror att barnen behöver bli lyssnade på om 

de kommer med något och talar om vad kompisarna har gjort. Viktigt att vi vuxna tar oss tid 

och lyssnar, för att den känslan måste vi ju bemöta. Finns det ingen vuxen nära så är det 

väldigt lätt att det uppstår i leken.” Samma tankegång har även flera av de andra 

intervjupersonerna. Sara berättar följande om hur de arbetar med att styra upp den fria leken 

för att förebygga kränkningar och mobbning: ”Vi försöker att dela upp men också vara med 

dem så mycket som möjligt. Vi lämnar ju aldrig en stor barngrupp i ett rum. utan delar upp 

dem. Barnen vill ibland vara ensamma och då får de leka i det lilla rummet. Sen jobbar vi 

med ”Stegvis” som är en strategi att arbeta med olika känslor med barnen. Där pratar man 
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om hur man är mot varandra och om olika kompisregler. Detta är nog det som behövs tas upp 

emellanåt.” 

Hanna pratar om hur viktigt det är att fundera över för vem leken är fri: ”I fri lek, för vem är 

den fri? Det är en diskussion vi hade för ett tag sedan om vad innebär fri lek? Om du har 

Kalle som alltid styr leken. Då har ju Pelle aldrig någon fri lek. Han gör ju som Kalle säger. 

Då är det ju inte fri lek för Pelle.”  
Eva beskriver ett annat problem med den fria leken. Om ett barn kommer och säger att det 

inte får vara med och personalen säger till de andra barnen så får det här barnet vara med på 

nåder, vilket inte är positivt. För att alla barn ska få vara med i en positiv verksamhet på 

förskolan är det viktigt att personalen är närvarande och snabbt kan stoppa kränkningar om 

det är sådana på gång (Öhman2008). Stina pekar på att det kan se ut som om barnen leker 

jättemysigt även om det inte är så. Enligt Perren (2000) förekommer många negativa 

beteenden just under den fria leken. Det gör att personalen kan vara tvungen att styra upp 

leken och inte ge barnen så mycket fria tyglar (Öhman 2008). 

Vilka faktorer påverkar personalens möjligheter att upptäcka och stoppa mobbning? 

Stora barngrupper 

Det har varit mycket diskussioner i media om de stora barngrupperna och om hur de påverkar 

personalens möjligheter att upptäcka och se mobbning och kränkningar. I min intervju i maj 

2013 med Lennart, huvudskyddsombud i Lärarförbundet, berättar denne att på 70-talet när 

han började arbeta i Göteborg var det tolv barn på fyra personal. På 80 talet började man 

plocka in fler barn i barngrupperna. Han menar att barngrupperna sedan dess bara har ökat. 

Alla de intervjuade tycker att de stora barngrupperna är ett problem, men på olika sätt. Sara 

menar att storleken och lokalerna påverkar både personal och barn negativt: ”Jag tror att både 

storleken och miljön påverkar om mobbning uppstår. Det påverkar hur lokalerna ser ut. Då 

får vi göra det bästa av situationen. Vi har ju tjugoen barn för det mesta.” 

Linnea och Stina menar att på grund av de stora barngrupperna hinner man inte se alla barn 

eller tillgodose deras behov. Lisa menar att i stora barngrupper finns det barn som försvinner: 

”De barn som har det litet svårt för det sociala samspelet, de göms ju ännu mer i stora 

barngrupper. Det ser man ju jättetydligt när man bara har en halv barngrupp. De barn som 

är litet tillbakadragna blommar ut på ett helt annat sätt i en mindre barngrupp plus att vi 

vuxna kan vara med och se på ett helt annat sätt. Mobbning stimuleras i stora barngrupper. 

Ju fler barn man blir ju mer stressade blir barnen. Då blir de inte representativa för sig 

själva . Om man är ute så blir det färre konflikter. Samtidigt kan det pågå saker som man 

inte ser.” 

Det är väldigt mycket konflikter mellan barnen på förskolan. Enligt Lpfö 98 (rev. 2010) ska 

personalen hjälpa barnen att hantera sina konflikter både enskilt och i grupp. I stora 

barngrupper kan det bli destruktiva beteenden och personalen har mindre chans att kunna 

ingripa i barnens konflikter. Det kan också vara så att personalen inte alltid känner att de får 

tillräckligt med stöd och hjälp för att kunna hantera de vardagliga konflikterna, något som 

Annika tar upp här nedan: ”Det är ju mycket konflikthantering på förskolan. Det skulle 

behövas mer praktisk hjälp för att kunna lösa olika konflikter. Det finns ju inte alltid den tiden 

att ägna sig åt ett barn när det finns 15 andra som väntar. Det är ju många yttre faktorer som 

gör att man inte gör det man ska göra eller att man inte kan göra det man är bäst på eller att 

man inte har möjligheter att göras det man är bäst på.” 

Ett annat problem med stora barngrupper är att det blir hög ljudvolym som både barnen och 

personalen blir trötta av. Detta upplever Linnea som ett problem: ”Jag kan känna att många 

barn blir speedade i en stor barngrupp. Det är ju också viktigt med ljudnivån. Blir det för hög 
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ljudnivå så stegrar det sig. Då är det många barn som vill höras och synas. Sexåringar har 

ett större behov. De är högljudda av sig. Små barngrupper är något att sträva efter.” 

En yttre faktor som personalen inte kan påverka är den ekonomiska. Det är den som påverkar 

storleken på barngrupperna. Det är kommunerna som har det ekonomiska ansvaret medan 

staten har ansvaret för läroplaner, lagar m.m. Sandra menar att sedan den nya läroplanen 

kommit har det blivit mer och mer uppgifter att göra. I sin intervju berättar hon hur man får 

hantera det: ”Sedan kom detta med allt större barngrupper, man får mer och mer som man 

ska göra som inte har med barnen att göra. Då kan jag tycka att jag många gånger måste 

säga stopp. Det är ju med barnen som jag ska vara. Då får jag väl släppa det. För att det är 

ju inte det viktigaste att springa på möten eller vad det kan vara.” 

De senaste åren har storleken barngrupperna ökat väldigt mycket i många kommuner. 

Skolverket har skickat ut ett pressmeddelande 2011-03-30 där man är orolig över de stora 

barngrupperna och vilka konsekvenser det har för både personal och barn. Ulrika berättar hur 

det känns att arbeta i en stor barngrupp: ”När jag började var det tjugo barn så det har ju ökat 

med tre barn under de åren jag arbetat här... Personalen blir väldigt trött. Det är jättesvårt 

att man känner hela tiden att man inte räcker till och att man inte har tid att prata med 

barnen på samma sätt. ...Vi försöker att sätta oss ner, och då kommer det något barn och 

berättar att en kompis gråter.” 

Huvudskyddsombuden Cecilia och Lennart säger att det är väldigt stora barngrupper i 

Göteborg och att det påverkar personalen på olika sätt. De menar att kommunen inte längre 

bryr sig om kvalitén utan bara vill få in så många barn som möjligt för att få en bra ekonomi, 

vilket har konsekvenser för personalen. Ulrika berättar i sin intervju hur hon upplever detta: 

”Vi är ju inte full styrka hela dagen. Jag tror ju att det påverkar så att personalen blir 

sjukskrivna eller man kanske blir sjukare oftare än man har varit tidigare. Det blir ju en 

belastning för oss som personal. När man är två stycken på arton barn, då räcker man 

verkligen inte till. Vi får ju så mycket krav uppifrån men det har vi inte timmar till i 

förhållande till arbetsbelastningen.” 

 

 En inre ramfaktor är också barnens ökade vistelsetid lyfter Ulrika fram: ”Vistelsetiden för 

barnen har ökat. Det betyder ju att vi från 7.30 till16.30 har vi i stort sett en hel barngrupp. 

Det har ökat för att så har det inte varit tidigare, utan det har ökat det senaste året. Det är ju 

klart att vara många på så liten yta under flera timmar på dagen, det påverkar också tjugotre 

barn från tidig morgon till sen eftermiddag.”  

Alla intervjuade säger att de stora barngrupperna påverkar dem på olika sätt med Om man ska 

ha tid att förebygga mobbning och se alla barn gäller det att det finns tid och utrymme, något 

som tas upp i ramfaktorteorin. Flera av författarna skriver hur viktigt det är med närvarande 

personal som kan ingripa snabbt om det händer något.(Öhman (2008) och Knutsdotter 

Olofsson (2003). Ett annat problem, som har med inre ramfaktorer att göra, är hur personalen 

lägger upp verksamheten. Ofta är verksamheten, som både personal och barn, följer väldigt 

inrutad. Det kan medföra att det inte finns tid att ta tag i olika situationer eller att personalen 

ska iväg och göra något annat, som barnen säger i olika kommentarer (Månsson 2000). 

Ulrika beskriver att det aldrig finns tid att bara sitta och umgås med barnen utan hon måste 

hela tiden springa iväg för att någon är ledsen. Hur ska då personalen ha tid att hjälpa barnen 

att utveckla sin självkänsla eller hjälpa ett barn att tycka som sig själv om man inte har tid att 

sitta med några barn en längre tid (Öhman 2008)?  

Mobbning och kränkningar försvinner ofta in i vardagens olika rutiner, skriver Löfdahl 

(2007). Det gör att de kan vara svåra att upptäcka. Därför är det väldigt viktigt med 

dokumentation för att kunna upptäcka mönster. Det här är ju något som varje förskola råder 

över själv. 
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Diskussion 

 

Om ett barn kommer och frågar om det får vara med och leka och barnet inte får vara med, så 

uppstår ett dilemma. Intervjupersonen Ulrika menar att barn som leker har rätt att säga nej till 

den som kommer. Hur många gånger har man då rätt att säga nej utan att det blir mobbning? 

Knutsdotter Olofsson (2003) poängterar att det är viktigt att alla barn får vara med i leken och 

att det är personalens ansvar. I verkligheten är det tyvärr så att alla barn inte alltid får vara 

med i leken, vilket intervjuerna visar. Detta är något som jag själv sett flera gånger. Min 

erfarenhet är att det är svårt att hantera de här situationerna på ett bra sätt. Min åsikt är att 

personalen ändå måste vara mycket uppmärksam på den här problematiken. 

Löfdahl och Hägglund (2006) såg i sin undersökning att ett barn, som kallades Maja, inte fick 

vara med och leka. De noterade att barnen ändrade reglerna för sin lek så att hon inte kunde 

vara med. Johansson (2005) skriver att mycket av kränkning och uteslutning av barn pågår 

när personalen inte är närvarande. Därför är det otroligt viktigt att personalen är nära barnens 

lek. Detta har flera av intervjupersonerna tagit upp. Lpfö98 (rev. 2010) tar upp att det är 

viktigt att alla barn ska känna sig trygga på förskolan och att personalen har ett ansvar att 

hjälpa barnen att lösa sina konflikter. Om det inte finns någon personal som sätter stopp för 

kränkningar så menar Öhman (2008) att det kan uppstå en djungelns lag i barngruppen där 

den starkaste vinner. Därför är det väldigt viktigt att man som personal sätter stopp för 

kränkningar eller mobbning. Eva berättar i sin intervju att hon såg barn i som hade hög status. 

Enligt Olweus (1991) måste det finnas en obalans i status mellan barn i gruppen för att det ska 

kunna kallas mobbning. Detta är något som Larsson (2000) också tar upp - att den som 

mobbar måste ha en stark ställning eller status i gruppen för att kunna utföra mobbningen.  

Lamer (1991) beskriver begreppet fri lek. Det innebär att barnen får välja vad de vill leka och 

får välja med vem de vill leka. Hon pekar på att den fria leken inte alltid är positiv för alla 

barn. Detta är något som Hanna tar upp i sin intervju. Hon har funderat tillsammans med sina 

kollegor vad fri lek innebär och för vem den är fri. Jonsdottir (2007) skriver i sin avhandling 

att det finns barn i den fria leken som inte får samspela lika ofta som andra barn och att det 

finns barn som inte blir valda. Öhman (2008) skriver att personalen ofta tror att när det är lek 

ska man lämna barnen vind för våg. Detta är inte rätt taktik menar Öhman. Personalen måste 

vara närvarande vid den fria leken. I dagens situation med stora barngrupper och få personal 

är det lätt, anser jag, att man alltför ofta tar till fri lek. Problemet är då att om personalen är 

fåtalig, går det inte att vara med på rätt sätt och styra upp leken. Jag kan också notera att ingen 

av intervjupersonerna berättar att de själva är med i den fria leken. 

Säljö (2000) menar att allt lärande inte är positivt, t ex det som ger fördomar. Vi lär oss av 

varandra. Därför är det viktigt att personalen fungerar bra tillsammans eftersom barnen tar 

efter deras sätt att vara. Flera av intervjupersonerna har tagit upp vikten av detta. 

När man arbetar på förskolan kan det vara svårt att veta ibland vad som är vanliga konflikter 

och vad som är mobbning (Stoor-Grenner.& Kirves 2010). Det är något som personalen, som 

jag har intervjuat, inte har tagit upp. Däremot har de talat om att det är svårt att definiera vad 

som är mobbning respektive kränkning. Sara menar att det inte finns någon mobbning i så här 

tidig ålder (2-4 år). Hon tänker antagligen på begreppen medvetenhet och upprepning som 

finns med i definitionen av mobbning. Det är naturligtvis svårt att veta när ett barn blir 

medvetet om sina handlingar. Är det i treårsåldern eller senare? Flera intervjupersoner menar 

att i treårsåldern så händer det något i barnens beteende och att det blir mer kränkningar mot 

varandra. 

Det är svårt att veta hur vanligt det är med mobbning. Enligt Perren 2000 finns det ett stort 

mörkertal när barn blir utsatta för mobbning eller kränkning. Det kan till och med vara så illa 
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att ett barn blir utsatt var femte minut. Varför tar inte personalen det på allvar? Det kanske 

man gör, men de ser och hör inte allt eller tycker att det som sägs inte är så allvarligt eller så 

kanske de inte ser den tysta mobbningen. En annan faktor kan vara att man har en för snäv 

definition av mobbning. Det menar i alla fall Stoor-Grenner & Kirves (2012). De hävdar att 

mobbningen inte behöver äga rum vid upprepade tillfällen eller vara något medvetet för att 

skapa en rädsla hos den som blir utsatt.  

Två av intervjupersonerna säger att de har sett mobbning på tidigare arbetsplatser i förskolan. 

Sju av de nio har sett fall av kränkning eller uteslutning på sin förskola. Det tyder på att det 

verkar vara vanligt i och att det kan finns problem i många grupper.  

De flesta av intervjupersonerna har beskrivit olika strategier för att stoppa mobbning. T ex 

genom att göra observationer för att se vad som pågår. De har även haft samtal med barnen 

för att komma överens om förhållningsregler. Ett tredje sätt är att styra upp leksituationen 

genom att inte låta barnen välja sina aktiviteter helt fritt. Ett syfte och en frågeställning i min 

undersökning har handlat om att undersöka personalens förmåga att upptäcka mobbning samt 

att ta reda på vilka åtgärder personalen vidtar. Svaren i intervjuerna visar på att många, för att 

inte säga alla, är medvetna om att mobbning förekommer och att de använder sig av olika 

strategier för att komma till rätta med de negativa beteendena. 

När det handlar om att förebygga mobbning eller kränkning har flera av personerna tagit upp 

olika strategier. T ex ger man tillfälle till att diskutera känslor eller ha samtal med de 

inblandade. Ett annat sätt är att dela upp barnen i mindre grupper. Vad gäller barn som är 

utanför gruppgemenskapen visar man på metoden att låta det utsatta barnet få bjuda in de 

andra till lek. Ibland hjälper personalen barnet att komma in i leken med de andra.  

Det verkar som att de intervjuade är mer vana vid att hantera barn som är utanför än barn som 

blir mobbade.  

De ramar som påverkar personalen mest är de ekonomiska. Personalen har ingen möjlighet att 

påverka dem. Man kan undra om det sett annorlunda ut med verksamheten och med 

barngruppernas storlek om personalen haft möjlighet att påverka ekonomin. Flera forskare 

pekar på hur viktigt det är att personalen är närvarande med barnen så att de snabbt kan 

ingripa när något negativt händer (Kärrby, Asplund m fl.). Är det kanske mer avgörande 

vilken utbildning om mobbning som personalen har, än storleken på barngruppens?  

I undersökningen har det kommit fram att några förskolor har likabehandlingsplan medan 

andra saknar det. Vissa av intervjupersonerna har i alla fall inte nämnt det. Att utarbeta en 

sådan plan innebär att personalen ges tillfälle att diskutera mobbning och kränkning. Flera av 

intervjupersonerna säger att de inte diskuterar dessa frågor i verksamheten. Det är synd, för 

om de hade diskuterat mobbning innan den inträffar på avdelningen så hade man varit mer 

förberedd och kanske sett fler fall än vilka de nu berättat om. 

I förskolan ska vi använda oss av läroplanen, men där finns ingen vägledning när det gäller 

hanteringen av mobbning och kränkning. Det står bara att personalen ska verka för att ge 

barnen trivsel och att de ska må bra (Berg 2003). 

Flera av intervjupersonerna har tagit upp några viktiga som faktorer påverkar arbetet, t ex att 

det ofta är hög ljudvolym, att många administrativa arbetsuppgifter tillkommit på senare år 

och att fler krav på verksamheten tillkommit i och med den senaste läroplanen. Det här kan 

innebära att personalen känner maktlöshet och frustration (Johnsson 2005). Då kan följden bli 

att personalen låter barnen leka fritt i högre grad och det innebär i så fall att man inte ser 

mobbning och kränkning så lätt. Det kan också innebära att man inte är med i leken så ofta 

och hjälper barn som behöver extra stöd (Knutsdotter Olofsson 2003).  

Under senare år har det blivit större och större barngrupper. Samtidigt har personaltätheten 

inte blivit bättre. Hur påverkar det personalen och barnen? Är det en för stor barngrupp blir 

det nästan bara tillsyn av barnen. Är man ensam med många barn behöver man se till att de är 

säkra och inte skadar sig. Det berättar flera av intervjupersonerna och de talar om att de inte 
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hinner se alla barn. Då har man kanske inte tid att se till enskilda barns känslomässiga behov 

eller att upptäcka mobbning. Under dessa stressade stunder kan det även vara lätt att 

personalen inte tar till sig barnens berättelser. Flera av intervjupersonerna poängterar vikten 

av att lyssna på barnen, vilket jag tolkar som att personerna inte känner att de gör det i 

tillräcklig grad. I barngruppen kan det vara väldigt mycket olika konflikter mellan barn i Lpfö 

98 (rev. 2010) står det att personalen ska hjälpa barnen att lösa sina konflikter på ett bra sett. 

Men vad är ett bra sätt? Det är ju inte alltid lätt att veta och man kanske inte heller har sätt 

hela situationen! En av intervjupersonerna tar upp att hon önskar mer handledning och stöd i 

konflikthantering. 

Det är olika kulturer i olika barngrupper men också mellan personalen, Två av 

intervjupersonerna tar upp hur viktigt det är med personalens agerande gentemot varandra. Vi 

är ju sociala människor och vi lär oss av varandra (Säljö 2000). Det gör ju att barnen lär sig av 

personalen hur man ska bete sig. Därför är det jätteviktigt att personalen tänker över sitt 

beteende mot varandra men också emot barnen (Öhman 2008). Det är ju något som 

personalen borde arbeta mer med och det är ett ständigt arbete (Imsen 1999). För att kunna 

reflektera behöver man tid ifrån verksamheten eller tid när det är färre barn.  

Det är ju inte lätt att hinna med allt i dag när det blir mer och mer arbetsuppgifter. Här är det 

också viktigt, menar jag, att komma ihåg att olika personer i personalen kan ha olika 

människosyn. Det gör att frågan om tid till diskussion och analys är mycket viktig, så att så 

stor samstämmighet som möjligt uppnås. 

Förslag till fortsatt forskning 

 

Det skulle vara intressant att forska mer om hur mobbningen påverkar så små barn som det är 

frågan om i förskolan och hur det påverkar barnet.  

Ett annat ämne att studera är personalens kunskaper om mobbning men också hur de ser på 

mobbning. Att göra observationer i barngrupper på flera förskolor och följa dessa under en 

längre tid, skulle ge djupare kunskap om samspelet i en grupp. Viktigt är att också ha samtal 

med personalen hur de arbetar emot mobbning. Något annat som också skulle vara intressant 

att forska vidare om är personalens upplevelse av sin arbetssituation och hur det påverkar 

barnen.  
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http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/
http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/


    

Bilaga A 

 

Hej! 

 

Jag heter Eva-Lena Lundström och läser till förskollärare vid Linnéuniversitetet 

i Växjö. Jag håller på att skriva en C-uppsats i ämnet pedagogik inriktat mot 

förskolan. Jag har valt att skriva min uppsats om mobbning bland barn på 

förskolan.  

 

Jag har i mitt uppsatsarbete tänkt använda mig av inspelade intervjuer. 

Deltagandet är frivilligt och inget i uppsatsen kommer att kunna härledas till 

någon enskild deltagare. Intervjuerna kommer att behandlas helt konfidentiellt 

och jag kommer inte att redovisa vilken arbetsplats Du har. Det enda som 

kommer att redovisas är att intervjuerna är gjorda på förskolor i Göteborg. 

 

Med vänlig hälsning  

 

Eva-Lena Lundström 

 

Telefon: xxxx 



    

Bilaga B 
 

Intervjuguide, intervju med barnskötare och förskollärare 
 

Hur länge har du arbetat inom förskolan och hur länge på den här förskolan? 

 

Vad har du för utbildning? 

 

Hur stor är barngruppen som du arbetar i? 

 

Hur många personer arbetar på avdelningen? 

 

Vad innebär mobbning för dig? 

 

Hur är det med mobbning på din förskola?  

 

Hur väl förberedda är ni på din förskola att ta hand om mobbningssituationer? 

 

När ni upptäckte mobbning, vad gjorde ni då?  

 

(om den intervjuade inte har sett något fall av mobbning kommer följande fråga) 

 

Om ni hade sett mobbning vad hade ni gjort då? 

 

Vem eller vilka diskuterar ni mobbning med ? 

 

Vilken betydelse har leksituationerna när det gäller mobbning, anser du? 

 

Hur arbetar ni för att förhindra mobbning under den fria leken? 

 

Hur skulle du gå tillväga om du upptäckte att något barn i din barngrupp var 

utanför?  

 

Hur tror du storleken på barngruppen påverkar om mobbning uppstår eller inte? 

 

Finns det något du har kommit att tänka på som du vill tillägga? 
 

 

 

 



    

Bilaga C 
 

Intervjuguide med huvudskyddsombuden 

 

Hur länge har du varit huvudskyddsombud? 

 

Hur många skyddsombud finns det i ditt område ? 

 

Är det svårare att få tag på skyddsombud inom förskolan, jämfört med annan 

verksamhet? 

 

Vad är huvudskyddsombudets uppdrag? 

 

Hur upplever du att arbetsmiljön ser ut på förskolan? 

 

Vad tycker medlemmarna är det största problemet med arbetsmiljön, anser du? 

 

Vem har ansvaret om något barn blir skadat på förskolan? 

 

Hur arbetar man med den systematiska arbetsmiljön? 

 

Vad har den anställde för påverkansmöjligheter? 

 

Om du fick möjlighet att förändra eller utveckla arbetsmiljön på arbetsplatsen, 

vad skulle det vara då?  
 

 

 

 

 


