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Sammanfattning 
 

Vi anser att det finns för lite forskning om hur yngre barn uppfattar mobbning, därför 

har syftet med denna uppsats varit att försöka ta reda på hur barn i förskolan kan 

uppfatta mobbning, vet de vad fenomenet innebär? En intressant frågeställning som 

uppkommit under uppsatsens gång är om det finns mobbning i förskolan. I 

bakgrunden går det att läsa om hur mobbning kan tolkas i förskolan utifrån olika 

perspektiv. Kan barnen förstå hur deras handlande kan påverka andra barn? Är detta 

barns sätt att leka eller kan det klassas som mobbning? Andra viktiga aspekter som 

bakgrunden tar upp är barns tänkande och relationsarbete, samt pedagogernas roll i att 

skapa trygghet för barn på förskolan. För att ta reda på barns uppfattningar om 

mobbning hämtade vi inspiration från den fenomenografiska ansatsen, som handlar 

om människors olika sätt att uppfatta ett fenomen, eftersom att fokus inte låg på 

absoluta sanningar utan vad barn ansåg om mobbning. Vi valde att göra kvalitativa 

intervjuer för att få fram hur barn upplever och tolkar sin verklighet. Sex barn i 

femårsåldern deltog i intervjuerna, vi genomförde dessa enskilt för att deras svar inte 

skulle påverkas av någon annan. För att bygga upp ett förtroende till barnen valde vi 

att vara på förskolan och umgås med barnen tre dagar innan intervjuerna. I resultatet 

framkom det att barnen i uppsatsen inte hade någon klar uppfattning om vad 

fenomenet mobbning innebär.  Flertalet av barnen kände dock till vad ”retas” betyder 

och gav uttryck för att de visste någon som retades eller ofta blir retad. Detta får oss att 

undra vart gränsen mellan mobbning och retas går, vad är skillnaden?  Vi frågar oss 

också varför barnen inte har hört talas om mobbning och hur detta kan påverka 

åtgärderna för att motverka den eventuella mobbningen i förskolan. 
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Inledning 

Vi bestämde oss i ett tidigt stadium för att skriva om mobbning, men det fanns en osäkerhet 

om vilket perspektiv detta skulle belysas ifrån. Efter att ha tagit del av mobbning i både 

böcker och artiklar så valde vi att begränsa oss till barns uppfattning om mobbning då det 

enligt oss fanns en brist på denna typ av studier. Vi hittade forskning på hur barn i skolåldern 

definierade mobbning och vad de ansåg om det, men det var en tydlig brist på studier ur detta 

perspektiv bland barn i förskolan. Vi började fråga oss om förskolebarn vet vad mobbning 

innebär och om de har hört det förut och i sådant fall när, hur och var? Ingrids (2006) menar 

att barn är bäst på att förstå sin egen situation, därför valde vi att utgå ifrån barns perspektiv, 

vilket enligt Halldén (2003) innebär att barns egna uppfattningar är i fokus. Heinemann 

(1987) förklarar att vi lär börja med barnen i förändringar av mänskliga villkor då vi alla är 

barn från början, därför var det viktigt för oss att få fram vad barn tänker om det här 

fenomenet.  

 

Vårt intresse för detta ämne har tidigt väckts till liv då vi båda varit med om mobbning på ett 

eller annat sätt under skolåren. Dessutom har vi sett hur barn utesluts ur gemenskapen på 

olika förskolor vilket vi ser som ett allvarligt problem. Under vår utbildning har vi stött på 

frågan om mobbning existerar i förskolan, vissa ser det som en självklarhet medan andra säger 

att barn omöjligt kan vara medvetna om sina handlingar när de är så unga. Därför anser vi att 

det är av stor vikt att vuxna människor får en inblick i barns tankevärld. Såväl pedagoger, 

vårdnadshavare och andra vuxna måste känna till hur barn uppfattar fenomenet för att kunna 

förstå dem och på så sätt motverka detta negativa beteende.   

”Ella har alltid sin docka med sig till förskolan. Den ligger på hennes hylla i hallen, men 

hon har den hos sig vid vilan varje dag. En dag tar två andra barn Ellas docka, lägger 

den i toaletten och spolar. Ella vill efter detta inte veta av sin docka”. 

(Diskrimineringsombudsmannen, barn- och elevombudsmannen 2009 s 13) 
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Syfte och Frågeställning 

Det främsta syftet med denna uppsats är att undersöka yngre barns uppfattning om fenomenet 

mobbning. Underliggande syfte är att undersöka hur barn uppfattar det ständigt pågående 

relationsarbetet som sker i förskolan. Till vår hjälp har vi använt följande frågeställningar: 

 

Hur upplever barn sin vardag på förskolan? 

Hur uppfattar barn vänskap? 

Vad är barns uppfattning om fenomenet mobbning?  

Disposition 

Vi har valt att dela upp vårt arbete i sex huvudrubriker. Den första rubriken inledning ger 

läsaren en inblick i varför vi valt att skriva om mobbning samt hur intresset för detta väcktes 

till liv. Den andra rubriken syfte och frågeställning preciserar ur vilket perspektiv vi väljer att 

se på fenomenet ifrån, nämligen hur yngre barn uppfattar mobbning och två andra 

frågställningar som vi anser hör ihop med detta, som hur barn uppfattar vänskap samt hur de 

upplever sin vardag på förskolan. Där ges även en översikt till arbetets disposition. Under den 

tredje rubriken bakgrunden leds läsaren in i tidigare forskning om fenomenet mobbning, från 

hur detta väckts fram till hur det delas in och definieras i dagens samhälle. Här står det även 

om barns olika sätt att tänka och om olika aspekter som vänskap, känslor och konflikter som 

vi anser är relevant för att förstå hur barnen upplever sin vardag på förskolan. Den fjärde 

rubriken metod beskriver valet av metod samt hur studiens urval och avgränsningar ser ut. En 

noggrann beskrivning av genomförandet finns även där det står att läsa om såväl insamling av 

material, intervjuerna, resultatbearbetning och etiska aspekter. Under den femte rubriken 

presenteras resultatet i så kallade beskrivningskategorier som bildats utifrån barnens utsagor i 

förhållande till studiens frågeställningar. Denna rubrik avslutas med en sammanfattning, ett så 

kallat utfallsrum, av resultatet samt en diskussion om hur de olika kategorierna kan relateras 

till varandra. Den sjätte och sista rubriken är diskussion som först tar upp en metoddiskussion 

där vi förhåller oss kritiska till vårt val av metod och genomförandet av studien. I 

resultatdiskussionen kommer beskrivningskategorierna att ställas mot varandra och författares 

olika åsikter för att finna såväl likheter som skillnader mellan vårt resultat och tidigare 

forskning. Även förslag på vidare undersökning står med under denna rubrik, där 

framkommer det att vi är intresserade av att ta reda på när vuxna börjar prata med barn om 

mobbning samt om pojkar och flickor kan uppleva detta fenomen på olika sätt.    
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Bakgrund 

Under denna rubrik kommer läsaren få möjligheten att sätta sig in i mobbningsbegreppet, från 

hur detta växt fram till vad samhället kan tänka på i det förebyggande arbete mot mobbning.  

Även barns olika tankesätt kommer att tas upp i bakgrunden då det är en viktig del för att 

förstå hur barn uppfattar och förhåller sig till fenomenet mobbning.  

Mobbning och dess framväxt 

Historik 

Wrethander Bliding (2007) och Olweus (1992) beskriver att intresset för mobbning började 

öka i Sverige vid slutet av 1960-talet, början av 70–talet. Begreppet ställdes under debatt efter 

en artikel som Heinemann (1987) skrivit om apartheidfenomenet och mobbningsbegreppet i 

Svenska Dagbladet. Författaren ville slå larm och göra mobbning till ett modeord och på så 

sätt framtvinga studier kring detta. Han menar att orden mobba och mobbning fyller syftet 

bättre än vad det föråldrade uttrycket ”pöbla” gjorde.    

 

Wrethander Bliding (2007) förklarar att begreppets innebörd under denna tid fokuserade på 

upprepade handlingar i specifika situationer och Skolverket (2009a) beskriver hur forskning 

på barn som utesluter varandra började växa fram. Heinemann (1987) gav 1972 ut en bok, 

Mobbning - gruppvåld bland barn och vuxna, detta väckte debatt i samhället. Mobbningen 

ansågs vara ett uppfunnet begrepp vilket framkallade ett råare beteende hos skolbarnen, 

författaren framhåller även att skolorna inte ville identifiera sig med begreppet då de inte 

ansåg att mobbning var något som förekom i deras verksamhet.  

   

Under 1980-talet beskriver Skolverket (2009b) att uttrycket mobbning etableras på skolorna, 

under detta årtionde börjar medier och många författare ta upp frågan om mobbning. Frånberg 

(2003) menar att lagstiftningen i Norden har blivit mer bestämd samt att mobbningsfrågor har 

varit i fokus under 1990-talet. Det har enligt författaren och Skolverket (2009b) uppkommit 

en mängd antimobbningsmaterial under den här tiden, Björk (1999) belyser även att 

hjälporganisationer så som BRIS har tillkommit. Vidare menar Skolverket (2009b) att 

mobbning under andra hälften av 1990-talet sammanlänkades med det juridiska begreppet 

kränkande behandling som idag är gällande i den nuvarande skollagen (2010:800). Skolverket 

(2009b) lyfter även fram att begreppet mobbning började uppmärksammas i läroplaner, 

lagtexter och skolutredningar under 1990- talet och 2000-talet. 

 

Olweus (1992) förklarar att begreppet mobbning härstammar från engelska ordet ”mobb”, 

vilket betyder att det är en grupp individer som är aktiva, vilket även finns med i Heinemann 

(1987) beskrivning av mobbning. Författaren belyser även att barn praktiskt får uppleva att de 

kan vara grymma tillsammans med andra utan att få påföljder och bestraffningar. Det här 

stärker Pikas (1975) då han menar att interaktionen mellan mobbarna kan förstärka det 

negativa beteendet. Olweus (1992) hävdar dock att begreppet mobbning kan användas både 

när en enskild individ eller när en grupp trakasserar en person. Författaren har styrkt sin teori 

med hjälp av en undersökning han genomförde i Norge där eleverna i studien uppgav att det 

oftast var en person som huvudsakligen stod för mobbningen. Olweus (1973) menar dessutom 

att uppfattningen av mobbning som ett fenomen som utförs av en grupp lätt kan sudda ut den 

enskilda individens beteende samt att denne slipper ta ansvar för sitt personliga handlande. 
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Skolverket (2009a) benämner att tidigare forskning inom mobbning främst bestått av 

psykologiska perspektiv, där individen vars bakgrund, karaktär och egenskaper varit i fokus. 

Larsson (2008) beskriver att problemet ofta lades på den utsatte och att denne hade 

kontaktsvårigheter. Idag menar dock Skolverket (2009a) att fokus ligger på sociala och 

kulturella orsaker som till exempel omgivningens påverkan på individen samt vilka normer 

den aktuella kulturen vilar på. Frånberg (2003) belyser att mobbning tidigare setts som 

gruppvåld men att begreppet idag har en mer individuell prägel vilket författaren menar hör 

ihop med den samhällsutveckling vi har idag. 

Olika definitioner av mobbning 

Skolverket (2009b) belyser att det finns olika uppfattningar om hur mobbning ska definieras 

och vilka bakomliggande orsaker som kan finnas. De lyfter dock fram tre olika kännetecken 

som ofta återkommer då detta ord ska preciseras; förövare, negativa handlingar och offer. 

Nedan följer några olika förslag på definitioner:  

”När en eller flera personer upprepade gånger under en längre tid utsätter en eller flera 

individer för medvetna, aktiva, destruktiva handlingar och eller uteslutning” (Höistad 

2001 s 73). 

”..mobbning utgör ett socialt fenomen bestående av upprepade inkompetensförklaringar 

gällande det spel om makt som ständigt pågår under ytan” (Björk 1999 s 143). 

”Mobba - utesluta ur kamratkretsen” (Svenska akademins ordlista s 580). 

”En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under en viss tid, blir 

utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer” (Olweus 1992 s 4).  

Olweus (1992) förklarar att negativa handlingar är när en person tillfogar eller försöker 

tillfoga en annan person skada eller obehag. Anledningen till att författaren har en tidsaspekt 

är för att utesluta enstaka och enklare negativa handlingar. Författaren beskriver vidare att det 

måste finnas en obalans i maktrelationen, det vill säga att personerna är olika starka psykiskt 

eller fysiskt, för att det ska röra sig om mobbning. Även Fors (1995) tar upp maktaspekten då 

hon menar att ”plågaren” har mer makt än offret. Frånberg (2003) tillägger att begreppet är 

svårt att definiera då det ger möjlighet till olika tolkningar och syftar på olika nivåer. Larsson 

(2008) menar att anledningen till att begreppet har etablerats så snabbt är för att många fick 

ett ord på vad de hade varit med om. Rimsten (2006) anser att det är problematiskt när 

liknande företeelser benämns på olika sätt beroende på vem som uttalar sig. Författaren menar 

också att språkbruket skiljer sig mellan forskning och praktik, då forskare sällan använder sig 

av begreppet mobbning. 

 

Skolverket (2009b) förklarar att mobbningsbegreppet idag har vidgats från att beskriva ett 

fenomen som förekommer i skolan till att bli allt mer omfattande och innefatta mobbning på 

arbetsplatsen och på fritiden. Larsson (2000) hävdar att desto mer som begreppet mobbning 

har uppmärksammats så har det också används på fel sätt, och i allmänt språkbruk till 

exempel ”Fröken han mobbar mig!” (a.a. s 14) vilket inte alltid är mobbning, det kan också 

användas då barnen blir osams. Larsson (2000) menar även att ”Mobbning är en typ av våld, 

men allt våld är inte mobbning” (a.a. s 15). 
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Widberg (1997) klargör att mobbning inte är att retas, skojas eller vara fräck. Författaren 

beskriver att det är viktigt att veta vad begreppet innebär och att det inte ska användas på ett 

slarvigt sätt. Pearce (1991, refererat i Oliver och Candappa, 2003) belyser vikten av att 

särskilja retas, leka och bråka från mobbning då barnen annars kan skylla 

mobbningsbeteendet på att de bara lekte. Hoiby (2004) undrar över vart gränsen går mellan 

mobbning och skoj när barn retas? Författaren menar att det finns en stor gråzon mellan dessa 

begrepp, där skillnaden är svår att avgöra då mobbning ofta startar som ”skoj” som senare 

upplevs negativt av den som utsätts. Olweus (2007) förklarar att det är en suddig gräns mellan 

lek och mobbning där vi uppfattar situationen beroende vems perspektiv vi väljer att se på 

händelsen utifrån. Wrethander (2007) belyser att det kan finnas en risk med situationer där 

barn utesluts eller utsätts för kränkande behandling inte uppmärksammas som problem om de 

inte går att definiera som mobbning, utan bortförklaras eller ignoreras. Hägglund (2007) talar 

om banal mobbning, det innebär att fenomenet verkar ha blivit en vardaglig företeelse och ses 

som något vanligt i vår tillvaro. 

Vad bör vi tänka på i det förebyggande arbetet mot mobbning? 

Björk (1999) var under 1986-1989 med och genomförde ett mobbningsprojekt där de kom 

fram till att den viktigaste åtgärden i det förebyggande arbetet mot mobbning var förståelsen 

av begreppet. Skolverket (2009a) belyser att kunskapen om begreppets problematik ska tas 

upp mer i skolan samtidigt hävdar Skolverket (2009b) att svenska skolor bedriver ett 

omfattande arbete mot mobbning och kränkande behandling. Larsson (2000) förklarar att det 

krävs en känslomässig anknytning för att vi ska kunna ta till oss nya ord, därför är det svårt att 

hantera mobbning då vi ofta behöver något konkret att relatera till, känslor och upplevelser är 

mer diffusa. Fors (1993) belyser att graden av medvetenhet om mobbning hos de berörda 

personerna skiljer sig väldigt mycket, då de ofta har olika information och olika insikter i 

mobbningen. Författaren menar dock att det första steget i processen att åtgärda mobbning är 

att alla inblandade personer medvetet uppfattar vad det rör sig om. Oliver och Candappa 

(2003) kom i en studie med barn i årskurs fem till åtta fram till att det är viktigt med kunskap 

hos barn om mobbning för att kunna motverka fenomenet, även Larsson (2000) menar att vi 

måste erkänna mobbningen för att jobba förebyggande.   

 

Fors (1995) lyfter fram vikten av att arbeta fram en gemensam bild av vad mobbning innebär 

och menar att både vårdnadshavare och elever aktiveras när läraren benämner konflikter som 

detta. Författaren frågar sig hur barnen ska kunna tolka begreppet om inte de vuxna kan göra 

detta på ett likartat sätt. Boulton (1997, refererat i Nayor, Cowie, Cossin, de Bettencourt och 

Lemme, 2006) hävdar att det krävs en gemensam förståelse mellan lärare och elevers 

uppfattning om mobbning för att lärarna ska få en inblick i elevernas värld, skilda 

uppfattningar om begreppet kan påverka det förebyggande arbetet negativt. Förskollärare har 

enligt Pikas (1975) en fördel i detta arbete då de har fler tillfällen än övriga lärare att ingripa 

omedelbart och ta itu med problemet när det inträffar. 

Lagar och förordningar i arbetet mot mobbning 

Det finns olika lagar och förordningar att förhålla sig till i arbetet mot mobbning som 

exempelvis diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800). Även 

barnkonventionen (2010) och läroplanen för förskolan (2006) tar upp riktlinjer för att jobba 

mot barns lika värde.  Då studien fokuserar på barnens uppfattning har vi valt att inte gå in 

närmare på någon av dessa.  Diskrimineringsombudsmannen [DO], barn- och 

elevombudsmannen [BEO] och Skolinspektionen (2009) rekommenderar att begreppen 
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kränkningar och trakasserier bör användas istället för mobbning. Anledningen till detta är att 

de två förstnämnda begreppen kan användas vid enstaka företeelser medan mobbning handlar 

om upprepningar. Författarna menar då att mobbning blir ett för smalt begrepp för att kunna 

beteckna olika typ av beteenden. Skolverket (2009a) delar in de dessa begrepp i följande 

kategorier: 

 

Diskriminering   Kränkande behandling 
Direkt diskriminering   Hit hör bland annat mobbning 

Indirekt diskriminering 

Trakasserier  

Diskriminering  

DO et al., (2009) beskriver att diskriminering är när förskolan eller skolan behandlar ett barn 

sämre på grund av någon av diskrimineringsgrunderna vilka är kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder.  

Direkt och indirekt diskriminering  

I diskrimineringslagen (2008:567) går det att läsa att diskriminering antingen kan var direkt 

eller indirekt. Med direkt menar de då att ett barn behandlas sämre än vad någon annan hade 

gjort i en jämförbar situation. DO et al., (2009) exemplifierar detta med om en pojke får börja 

på förskolan före en flicka med motiveringen att det är så många flickor på förskolan redan. 

Vidare menar författarna att det även kan vara diskriminering att behandla alla lika, det här 

kallas indirekt diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567). Detta innebär att någon 

missgynnas genom en bestämmelse som från början kan verka neutral men som i praktiken 

behandlar ett barn orättvist, Skolverket (2009a) belyser att ett exempel på detta är att förbjuda 

huvudbonader.  

Trakasserier 

Enligt diskrimineringslagen (2008:567) är trakasserier ett beteende som på något sätt kränker 

ett barns värdighet, det är också viktigt att komma ihåg att även detta begrepp ska ha ett 

samband med någon av diskrimineringsgrunderna. DO et al., (2009) beskriver att trakasserier 

kan utföras av både förskolepersonal och barn. Däremot menar Nordenmark och Rosén 

(2008) menar att diskriminering är ett fenomen där institutioner utövar ett kränkande beteende 

mot en individ eller grupp, ett barn eller en elev kan enligt författarna inte diskriminera någon.  

Kränkande behandling 

Det enda som egentligen skiljer kränkande behandling och trakasserier är, enligt Skolverket 

(2009a) och Nordenmark och Rosén (2008), kopplingen till diskrimineringsgrunderna där 

kränkande behandling inte har något samband med dessa. Skolverket (2009a) belyser också 

att det är den utsatta individen som avgör om handlingen är kränkande eller inte. DO et al., 

(2009) förklarar att såväl trakasserier som kränkande behandling inte behöver begränsas till 

att vara verbala, dessa kan även bestå av till exempel gester, ignorering, utfrysning eller 

blickar. Enligt Skolverket (2009a) så ingår mobbningsbegreppet inom kategorin kränkande 

behandling och det är också där begreppet placeras i den nya skollagen (2010:800). Precis 

som vid trakasserier så beskriver DO et al., (2009) att både förskolepersonal och barn kan 

göra sig skyldiga till kränkande behandling.   



7 

 

Förskolans skyldigheter 

DO et al., (2009) menar att personalen har en skyldighet att agera så fort de får reda på att ett 

barn känner sig trakasserad eller kränkt, de ska då utreda vad som har hänt samt vidta åtgärder 

för att ta itu med situationen. Om inte detta sker förklarar författarna att förskolans huvudman 

kan bli skyldig att betala skadestånd. DO et al., (2009) och Rimsten (2006) framhäver alla att 

barn och elever ska vara delaktiga i det förebyggande arbetet mot diskriminering och 

kränkande behandling, exempelvis i likabehandlingsplanen. Att ta hänsyn till barnens ålder 

och mognad är något som DO et al., (2009) anser är viktigt i graden av delaktighet, Rimsten 

(2006) belyser att kunskap och öppna diskussioner kan vara bra vägar att nå barnen på.  Då ett 

barn eller vårdnadshavare har anmält förskolan för diskriminering, trakasserier eller 

kränkande behandling menar DO et al., (2009) att personalen inte får utsätta barnet för 

repressalier, det vill säga straffa eller behandla barnet orättvist på grund av anmälningen.  

Barns olika sätt att tänka 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar att barns tankar har betydelse för vad de 

förstår och hur de uppfattar saker. Barns sätt att tänka är i tidig ålder enligt författarna konkret 

och förgivet tagande, det vill säga oreflekterat och självklart. De menar att omgivningens och 

kulturens förväntningar har inverkan på hur barnen uppfattar olika fenomen, även erfarenheter 

och mognad får betydelse. Författarna beskriver att barnen har kommit olika långt i tänkandet 

beroende på hur långt de kommit i det aktuella området. Författarna berättar om när de jobbat 

med tema färg i en förskola för att sedan fråga barnen efteråt hur de upplevde detta. Vissa 

barn svarade att de hade lekt för att lära sig färgerna medan andra barn enbart sett detta som 

en aktivitet som de vuxna initierat. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar 

att alla barn tänker och lär sig på olika sätt, därför är det viktigt att komma ihåg att barn inte 

lär sig samma sak bara för att de är i samma miljö. Författarna beskriver att barns 

uppfattningar inte är stabila utan endast är ett sätt att tänka som individen förhåller sig till i en 

specifik situation. Detta innebär enligt författarna att samma barn kan ha olika uppfattningar 

beroende på vilket innehåll vi pratar med dem om eller i vilken situation de befinner sig i. 

Barns relationsarbete 

Maltén (1992) talar om människan som en gruppvarelse där det råder ett ömsesidigt samspel 

mellan individen och gruppen. Detta menar författaren lägger grunden till individens 

överlevnad såväl psykiskt som fysiskt. Wrethander Bliding (2007) förklarar att relationsarbete 

handlar om att försöka skapa samhörighet och gemenskap med andra, detta är en gemensam 

kulturell kunskap som inkluderar sociala normer och regler för hur man uppträder och 

förväntas uppträda i en situation. Redan i spädbarnsåldern hävdar Evenshaug och Hallen 

(2001) att barnen visar intresse för andra barn vilket ökar med stigande ålder. Hanish, Ryan, 

Martin och Fabes (2005) menar att förskoleåldern är mycket viktig för barnen då det kan vara 

deras första chans att interagera med jämnåriga barn och bygga upp relationer. Under tiden i 

förskola och förskoleklass så lär sig barnen att bygga upp och bevara sina relationer till 

kamrater. Hanish et al., (2005) menar även att barnen här börjar skapa åsikter om vilka barn 

som är omtyckta eller inte och skaffa sig ett rykte samtidigt som de etablera grupper av fasta 

lekkamrater. Wrethander Bliding (2007) belyser att forskning visar att socialisation betraktas 

som en ständigt pågående process där barn är medskapare av både sig själva och den 

omgivning som de växer upp i. Hanish et al.,. (2005) påpekar vidare att det uppstår en mängd 

möjligheter när barnen interagerar med varandra och att detta ibland leder till vänskap men i 

värsta fall trakasserier. 
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Wrethander Bliding (2007) menar att den sociala situationen bör ses i sitt sammanhang, 

mobbning är enligt författaren ett uttryck för en konsekvens av barns samspel för att skapa 

relationer och social ordning i en grupp. Författaren belyser att inneslutning och uteslutning 

kan vara två sidor av ett och samma mynt, att en situation som leder till att vänskapen 

förankras på samma gång kan leda till utanförskap för ett annat barn. Hon påpekar också 

vikten av att vuxna får mer kunskap om hur barn gör när de etablerar, bygger upp och 

bibehåller sina relationer.  

Vänskap 

Wrethander Bliding (2007) beskriver att vänskap används för att markera en tillhörighet, hon 

förklarar även att denna inneslutning skyddar relationer från intrång av andra. Hägglund 

(2007) belyser detta genom att barn skapar gemensamma sociala villkor som består av 

kamratgruppens gemensamma erfarenheter av interaktion och samspel samt markering av 

utanförskap. Författaren framhäver också att social tillhörighet ger social makt. Vänskap 

skapas enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2007) i situationen utifrån agerandet, 

barnen visar glädje då de får vara med sina kamrater. Att vara med en kompis på fritiden 

menar Wrethander Bliding (2007) ger en mer förankrad relation. Under förskoleåldern menar 

Evenshaug och Hallen (2001) att vänskapen handlar om något konkret och aktivitetsbaserat 

där en vän ofta är någon som befinner sig i närheten och som de gärna vill leka med. 

Författarna hävdar att barn i denna ålder beskriver vänner på samma konkreta sätt som sig 

själva med yttre fysiska egenskaper som till exempel vad de gör och vad de äger. Hanish et 

al., (2005) hävdar att positiva relationer till sina klasskamrater kan ha en skyddande effekt då 

de barnen som har många kamrater och är omtyckta sällan blir utsatta för aggressiva 

handlingar eller uteslutning från gruppen. Även Lindseys (2002) intervjustudie med barn i 

åldrarna tre till sex år visade på att de barn med åtminstone en ömsesidig vän sågs som mer 

populära hos kamraterna och mer socialt kompetenta av pedagogerna. 

Utanförskap 

Ekelund och Dahlöf (2005) förklarar utanförskap med att barn utesluts, ibland utan att förstå 

varför och att de bara duger att leka med när andra är borta. Uteslutande handlingar kan både 

vara indirekta och direkta enligt Wrethander Bliding (2007) och handla om såväl fysiska som 

psykiska påhopp, till exempel att slå någon eller att frysa ut någon. Löfdahl (2007) hävdar 

även att ålder kan ses som ett maktmedel där yngre barn utesluts. Författarens erfarenhet 

utifrån en rad olika studier är att barn är elaka då vuxna inte är närvarande. I Löfdahls (2002) 

doktorsavhandling framhölls ett barn som visade att hon hade makt och bestämde över andra, 

hon uteslöt ett speciellt barn genom att inte nämna hennes namn när de lekte. Även rekvisita i 

leken kan enligt författaren vara till hjälp för att utesluta barn genom att bara dela ut saker 

eller platser till vissa personer eller att ändra regler då någon vill ha tillträde till leken. 

Ekelund och Dahlöf (2005) menar att många människor idag blundar för detta utanförskap då 

de inte vill se hur jobbigt många barn har det.  

Lekens betydelse 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) belyser att leken är värdefull för barn då det är en 

central del i deras meningsskapande. Leken handlar enligt Björklid och Fischbein (1996) om 

barns tänkande där känsla, vilja och tanke förenas. Detta menar författarna gör att barn blir 

medvetna om sin omgivning. Gustavsson (2004) talar om en lekkultur, där han menar att 
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aktörerna möts i relativt jämbördiga maktpositioner. Även Löfdahl (2004) talar om barn som 

sociala aktörer som tillsammans skapar leken som en gemensam aktivitet vars innehåll formas 

i stunden. Barn uttrycker enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2007) att de leker för att 

det är roligt.  I en intervjustudie med sex åringar fick Arnér och Tellgren (2006) fram att barn 

i förskoleklassen tyckte att det var roligast att leka med kamrater, i andra hand kom aktiviteter 

så som att måla eller sy.  Löfdahl (2007) menar att leken är komplex då den inte bara är på 

skoj utan att det även innehåller uteslutningar samtidigt som den fungerar som ett sätt att 

upprätthålla positioner i kamratkulturen. Känslorna som barn berättar om i samband med 

leken är enligt Löfdahl (2004) negativa, det handlar om att inte få vara med, att bli utesluten. 

Författaren beskriver att arg eller ledsen hade tydligare inslag i leken än vad glad hade.   

 

Knutsdotter Olofsson (1992) menar att viljor och idéer måste samordnas i leken vilket kan 

vara en svår process. Den som hittar på leken har enligt Johansson och Pramling Samuelsson 

(2007) förtur när det gäller att bestämma vem som får vara med, vad leken ska innehålla samt 

vilka regler som gäller. Även Johansson (2007) påpekar att barnet som initierar leken har bra 

förhandlingsvillkor likaså om barnen har en hög social position eller kompetens inom 

området. Johansson och Pramling Samuelsson (2007) berättar att det är bra om barn kan 

kommunicera med varandra med ett gemensamt system och ha delad uppfattning om 

interaktionens sociala normer som till exempel turtagande och konfliktlösning. 

 

Gustavsson (2004) hävdar att individen måste behärska reglerna i leken som den aktuella 

kulturen satt upp om de ska få vara med i leken. Okunnighet om detta gör enligt författaren att 

barn avvisas, inte alltid fysiskt utan främst socialt. Löfdahl (2004) förklarar att barn inte alltid 

släpps med i leken, detta kan befästa barnets egen position då andra inte får vara med. 

Knutsdotter Olofsson (1992) menar att det i nästan varje barngrupp finns de som inte kan leka 

och som förstör för andra när de inte förstår lekreglerna. Barn förhandlar enligt Löfdahl 

(2004) ständigt om aktiviteter och roller. Arnér och Tellgren (2006) belyser att det är viktigt 

att barn turas om i leken med att få de åtråvärda rollerna, författarna påpekar att detta visar på 

barns förmåga att ta varandras perspektiv. Även Knutsdotter Olofsson (1992) lyfter fram 

vikten av rollekar då barn lär sig att leva sig in i andras perspektiv och på så sätt utvecklas 

både intellektuellt och emotionellt. Gustavsson (2004) belyser vikten av att få vara delaktig 

och accepterad i en grupp med jämnåriga kamrater som delar tankar, normer och intressen för 

att ha en bra hälsa och livskvalitet.  

Känslor 

Situationer som väcker känslor till liv är enligt Evenshaug och Hallen (2001) väldigt olika, 

från konkreta föremål till personer eller händelser. Författarna talar om en socialisation av 

känslor som innebär att barnen i samspel med vuxna kommer att lära sig vilka som är 

kulturens normer för vilka emotioner som passar i olika situationer. Detta kommer enligt 

författarna att vara av betydelse för hur känslor uttrycks och upplevs. De beskriver att barn 

inte bara tolkar den emotionsväckande situationen utan även sina och andras känsloreaktioner. 

Løkken, Haugen och Röthle (2006) lyfter fram vikten av att barn blir medvetna om sina och 

andras känslor då de annars aldrig kommer att lära sig vad empati är. 

 

Vad som väcker känslor till liv kommer enligt Evenshaug och Hallen (2001) att vara beroende 

av ålder och utvecklingsstadium, orsaken till olika känslor är ofta helt annorlunda i 

förskoleåldern än vad den är senare i livet.  Författarna beskriver att det sker förändringar i 

emotionella uttryck beroende på ålder, små barns reaktioner brukar ofta vara orimligt starka i 

förhållande till situationen. Med ökad ålder beskriver de att barns uttryck för ilska blir mer 
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precis och målinriktat, detta sker ibland genom fysiska uttrycksformer som slag och sparkar. 

Författarna menar dock att de verbala uttrycken får en mer central roll när barns språk 

förbättras.   

Konflikter 

Maltén (1998) beskriver att en konflikt uppstår vid en sammanstötning eller kollision mellan 

till exempel intresse, synsätt eller mål. Författaren menar att det både finns konflikter på 

individnivå, inom individen, och gruppnivå, mellan individer. Juul och Jensen (2003) kallar 

det för en sociologisk konflikt när det står mellan individen och gruppen. Konflikter av denna 

sort kan enligt Nilsson och Waldermarsson (2007) lätt utvecklas till oenighet inom fler i 

gruppen som kan leda till polarisering och utanförskap. Grünbaum och Lepp (2005) förklarar 

att maktförhållandet mellan parterna avgör hur en konflikt kan lösas. De talar om 

symmetriska och asymmetriska konflikter där den första innebär att det är någorlunda lika 

maktbalans mellan de inblandade och den andra att det råder en obalans.  Enligt Evenshaug 

och Hallen (2001) brukar små barns konflikter ofta involvera föräldrarna i sin jakt på att hitta 

sig själva. Författarna beskriver dock att barns konflikter mer kommer att ske med jämnåriga 

och syskon när de kommer upp i fyra årsåldern.  Johannessen (1997) förklarar att det ofta är 

olika typer av konflikter i åldrarna, ju äldre barnen blir desto färre konflikter blir det i den 

fysiska miljön och desto fler utspelar sig i det sociala. Författaren hävdar också att konflikter 

verkar ha en kollektiv effekt då detta tycks stärka samhörighetskänslan i vänskapen.  

Mobbning i förskolan, finns det?   

Asher & Renshaw (1981, refererat i Lamer, 1991) hävdar att det redan i förskoleåldern bildas 

hierarkier där barn retas och strävar efter att bli accepterade. Hägglund (2007) menar att 

studier bland förskolebarn legitimerar äldre barns tolkningsföreträde mot yngre. Skolverket 

(2009b) påstår dock att yngre barn visar en större benägenhet att även inkludera uteslutning 

som en dimension av mobbning. Hägglund (2007) anser att ålder är en viktig resurs i kampen 

om positionerna, detta uppmärksammas bland annat i gruppindelningar där vuxna ger äldre 

barn högre social status.  

 

Makt och hierarkier är något som även Johansson (2005) upptäckt i sin undersökning på barn.  

”Att ha makt värderas högt av barnen och får inflytande på deras moral. Den som är 

snabb, stark, är större eller äldre har eller får mer makt, vilket i sin tur kan medföra 

rättigheter. Det vet barnen” (Johansson 2005 s 23).  

Det här menar Hägglund (2007) är en del av vår kultur, då vi har en hård konkurrens om 

sociala positioner. Pikas (1975) frågar sig när ett barn kan förstå att det andra barnet lider av 

dennes handlingar?  Crick (1997, refererat i Besag, 2006) menar att barn redan vid tre års 

ålder kan förstå hur deras ilska kan skada någon annan. I den åldern menar också Underwood 

(1997, refererat i Besag, 2006) att barn har förmågan att bestämma om ett barn ska få vara 

delaktiga i leken eller inte. Besag (2006) beskriver dock att barn blir bättre på att planera sina 

utövanden med stigande ålder, de kan till exempel spara på skvaller till ett annat mer effektivt 

tillfälle. Det här menar Rasmussen Hangaard (1993, refererat i Johansson, 2005) är barns sätt 

att leka. Dunn (1987, refererat i Johansson, 2005) förklarar att barn använder olika strategier 

för att reta andra. Johansson (2005) skriver om vad hon såg när hon genomförde forskning på 

små barn där barnen utmanade andras känslor och upplevelser. Genom att skoja och söka 

kontakt med andra så utmanar barnet deras gränser, detta menar hon sker för att barn ger 
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utrymme för sin egen integritet. I författarens observationer märks det tydligt att barn tycks 

vara medvetna om sina handlingar.  Även Lamer (1991) har gjort observationer på barn där 

det tydligt framkommer att barnet agerar på ett sätt som bevisar att de faktiskt förstår sitt och 

den andres handlande. Öhman (2005) beskriver att barn är medvetna om sitt handlande, då de 

går undan om de gjort något fel. Alvestad (2005) ifrågasätter dock om mobbning finns på 

förskolan. Han menar att barn är för små för att veta hur de ska handla samt att de utforskar 

det sociala samspelet genom att umgås med sin omgivning. Lamer (1991) menar att nyare 

forskning visar att grunden för värderingar hos barn börjar redan i tidig ålder men samtidigt 

belyser hon Piagets teori; att barn är egocentriska och saknar förmågan att sätta sig in i andras 

perspektiv. 

 

Alvestad (2005) beskriver den Norska Barn- och familjeministerns uttalande i broschyren 

”Finns det mobbning i norska förskolor”. Hennes uppfattning är att det vore konstigt om 

mobbningen är ett fenomen som uppstår just då barn börjar i skolan, hon menar att mobbning 

finns i alla åldergrupper. Hanish et al., (2005) har gjort en studie där de undersökt skillnaden 

mellan förskolebarns och förskoleklassbarns trakasserier av kamrater. Där framkom det att 

många barn är inblandade i trakasserier i perioder, beräkningar visar att så många som 3/4 av 

alla barn deltar i attacker mot andra barn: vissa utför trakasserier, andra uppmuntrar mobbaren 

och vissa står bara och kollar på vid sidan om.   

Barns uppfattning om mobbning 

Fors (1993) lät barn definiera mobbning i sin fallstudie. Det framkom att mobbning är när 

någon kommer till skolan varje dag utan att någon vill vara med personen, denne får aldrig 

vara med och leka och är ledsen varje dag. En liknande definitionen av mobbning tas även 

upp av en flicka i Fors (1995) studie. Ett annat barn i författarens studie sa följande om 

mobbning: 

”Ibland är jag kompis med honom, ibland mobbar jag honom” (Fors 1995 s 30).  

I intervjuer med barn i Fors (1993) fallstudie framkom det även att de inblandade kan ha 

olika orsaker till varför mobbningen uppstår. I ett av fallen som författaren tog upp så 

förklarade vissa barn att de mobbades för att personen i fråga var tjock, att hon förstörde 

leken eller tjallade. Offret själv trodde enligt författaren att mobbningen grundades på att 

hon inte var så bra i skolan. Barn har även uppgett att de blir mobbade för följande orsaker: 

”Jag är mobbad för att jag är fet” (Kamratposten nr 17 1990, refererat i Widberg 1997, s 

38). 

”Jag förstår att de mobbar mig för jag är så töntig” (Höistad 2001 s 24).  

Fors (1995) belyser också barns tankar om mobbning, där dyker fenomen som slåss, luras, 

plågoord, flera mot en och utanförskap upp. Den här beskrivningen som barn ger tar även 

Höistad (2001) upp. Vidare menar författaren att barn förklarar orsaken till mobbning och 

dess förekomst med att ”plågoanden” själv är rädd för att bli mobbad.  Fors (1995) beskriver 

att barn uppfattar att mobbare går på de svaga och minsta samt att någon kan bli mobbad för 

att denne inte har några vänner. Björk (1999) lyfter fram att en pojke i hennes studie hävdar 

att de som mobbar är ute efter att få makt över de andra. En pojke i författarens studie 

förklarar att mobbning är då ”roligheter” har övergått till regelbundenheter. Ett barn i Fors 

(1993) undersökning menar att orsaken till mobbning i ett specifikt fall var följande: 
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”Bara för att någon har börjat reta henne en gång så fortsätter vi bara” (Fors 1993 s 80). 

Höistad (2001) beskriver en situation där flickan i hennes bok förklarar att ingen applåderar 

då hon redovisar samt att de skriver lappar som placeras i hennes bänk. Smith och Levan 

(1995, refererat i Nayor et al., 2006) belyser att i sökandet av barns definition om mobbning 

så visade sig att sex- och sjuåringar är av uppfattningen om att mobbning är då barn slåss med 

varandra. 

 

I en studie som Olweus (1992) genomförde på sextio skolor i Göteborg år 1983-84 framkom 

det att mobbning sjunker i årskurserna, det vill säga att det är de yngre barnen som är utsatta. I 

en enkätundersökning som beskrivs i Skolverket (2004) genomförd på 2800 barns attityder till 

skolan framkom det att barn i årskurs fyra upplever en större otrygghet än de i årskurs sex.  

Upp till åtta procent av eleverna kände sig en gång i veckan retad eller utanför, fyra procent 

berättade att någon slog dem en gång i veckan. Nio av tio känner sig dock alltid eller oftast 

trygga i skolan. Fem procent av eleverna som deltog i undersökningen har svarat att de inte 

vet om de är mobbade av andra elever eller inte.  

 

Både offret och ”plågarna” i Fors (1993) fallstudie beskriver att ”fröken” ska ha en viktig roll 

i det förebyggande arbetet mot mobbning. Lindberg (2007) menar att studier visar att barn 

inte känner sig trygga i att berätta om sina erfarenheter för vuxna i skolan, ett flertal studier 

visar att de är rädda att inte få hjälp. Såväl författaren, Oliver och Candappa (2003) samt Fors 

(1993) menar att barn är rädda för att situationen ska förvärras om de berättar för en lärare. 

Oliver och Candappa (2003) hävdar att barn även är rädda för att bli slagna om de tjallar. 

Författarna belyser dock att vissa barn anser att lärare kan göra så att mobbningen kan 

stoppas. Fors (1993) menar dock att barn berättar om svåra upplevelser när de upplever att 

någon tror på dem och när de känner sig trygga i relationen till den vuxne. Författaren drar 

slutsatsen att barnmobbning är en dold aktivitet för vuxna: 

”De vuxna kan bara se fragment av mobbningssekvenser. Det är barn som kan berätta 

om det som de är med om” (Fors 1993 s 4). 
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Metod 

Under denna rubrik kommer vi att beskriva hur vi gått tillväga för att genomföra vår studie, 

från urvalet av informanter till hur resultatet från intervjuerna har bearbetats.  

Teoretisk utgångspunkt 

Backman (2008) lyfter fram två olika forskningsprocesser, den traditionella och den 

kvalitativa. Vi anser att denna uppsats hör mest till den sistnämnda då den främst fokuserar på 

individen och hur denne tolkar och upplever sin omgivande verklighet i relation till tidigare 

erfarenheter. Kvale (1997) och Kvale & Brinkmann (2009) menar att denna forskningsprocess 

går ut på att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld med avsikten att tolka och 

beskriva fenomenens mening. Då studien syftar till att ta reda på barns uppfattningar av olika 

fenomen så valde vi att inspireras av den fenomenografiska ansatsen där det enligt Marton, 

Dahlgren, Svensson och Säljö (1999) är uppfattningar och inga absoluta sanningar som 

eftersöks.    

Fenomenografisk ansats  

Marton och Runesson (2000) förklarar denna metodologi som ett varierat sätt i människors 

förståelse, tänkande eller erfarenhet av ett visst fenomen.  De menar att samma fenomen kan 

upplevas annorlunda av olika personer eller av samma person vid olika tillfällen. Detta tror 

författarna kan bero på att upplevelser måste relateras till vårt medvetande i ett speciellt 

ögonblick då vi inte uppfattar allting på samma sätt hela tiden utan tillskriver fenomen olika 

mening vid skiftande tillfällen. Även Uljens (1989) talar om att alla företeelser kan ha 

annorlunda innebörd för olika människor då vi kan ha olika åsikter om ett fenomen. Med åsikt 

menar författaren den oreflekterade grund som vi utgår ifrån i vårt handlande och resonemang 

det vill säga den verklighet som vi tar för given.  

 

Marton et al., (1999) vill undvika att se kunskap som att det finns ett rätt eller fel svar, istället 

menar de att det ofta finns fler möjligheter att uppfatta eller missuppfatta det som tas upp i 

undervisningen. Både Larsson (1986) och Uljens (1989) beskriver Martons första och andra 

ordningens perspektiv, där den första fokuserar på hur verkligenheten ser ut, ren fakta. Den 

andra ordningen däremot tar upp människans uppfattningar av verkligheten, den söker inga 

förklaringar. Det här har varit viktigt i vår studie, att vi inte söker efter sanningar utan efter 

barns egna uppfattningar. Det kan också medföra att barnens svar skiljer sig emellan varandra 

då barn kan ha olika uppfattningar om liknande fenomen.  

Urval och avgränsningar 

Undersökningsgruppen bestod av sex barn, två flickor och fyra pojkar. Alla barn var födda år 

2005 och gick i samma förskola. För att arbetet inte skulle bli för stort begränsade vi oss och 

valde där av bort aspekter som genus och ålder. Då fokus har legat på barns uppfattning om 

mobbning har vi även prioriterat bort pedagogernas synpunkter. Barngruppen på förskolan 

bestod av 19 barn, 15 pojkar och fyra flickor. Därför valde vi att förklara barnens 

uppfattningar i resultatet genom ett system byggt på B1, B2, B3 och så vidare. Där nämns inte 

heller kön på barnen, dels på grund av att det inte är intressant i förhållandet till syftet samt 
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för att minska risken att något barns identitet röjs. Bokstaven ”X” kommer att användas i 

resultatet för att symbolisera olika barns namn som nämns i intervjuerna. 

Bortfall 

Av 19 tillfrågade barn så fick sju barn vårdnadshavarnas tillåtelse att delta i undersökningen, 

varav sex barn valde att vara med. Det blev ett bortfall på ca 63 %. 

Anledning till bortfall 

Vårdnadshavarna lämnade inte in sitt samtyckande till att deras barn fick delta i intervjun, 

varför vet vi inte. En av vårdnadshavarna uttryckte dock en skeptisk ton till att intervjua 

hennes dotter då hon ansåg att barnet i fråga använde detta felaktigt. Dessutom var det ett av 

barnen som valde att inte delta i intervjun vilket vi respekterade. 

Genomförande 

Vi inledde undersökningen med att skicka ut missiv (bilaga 1) till den tillfrågade förskolan 

och efter ett godkännande från deras sida lämnade vi ut ett brev med information till 

vårdnadshavarna (bilaga 2) där vi berättade om undersökningens syfte och bad om deras 

samtyckande till barnens deltagande i en intervju, Johansson och Svedner (2006) menar att ett 

godkännande av målsman är ett krav då barnen ännu inte är myndiga. Vi valde att börja med 

det brevet för att försäkra oss om att vi hade en förskola att genomföra studien på samt ge 

vårdnadshavarna tid att tänka efter och fylla i svarsformuläret. Ett datum sattes upp för när 

påskriften senast skulle vara inlämnad. Då bara ett fåtal svarsformulär var inlämnade vid det 

angivna tillfället så valde vi att påminna vårdnadshavarna genom ett informationsblad på 

deras anslagstavla samt extra lappar utifall de hade tappat bort de första som vi skickat ut. På 

detta informationsblad skrev vi upp exempel på frågor som undersökningen skulle belysa då 

vi hört av pedagogerna att det fanns ett intresse från vårdnadshavarna att veta detta. Efter 

detta inkom ett till formulär.  

Insamling av material 

Innan intervjuerna genomfördes valde vi utifrån Backman (2008) att samla in material för att 

sedan formulera tankar och frågeställningar. Därefter formulerade vi vårt syfte och en 

beskrivning av vårt ämne, vilket både Kvale (1997) och Backman (2008) menar är ett bra 

tillvägagångssätt inom den kvalitativa forskningsprocessen. Vi läste in oss ordentligt på ämnet 

för att lättare kunna ställa spontana följdfrågor utifrån en intervjumanual, då Kvale och 

Brinkmann (2009) förklarar att det krävs att intervjuaren har bra kunskaper inom området för 

att kunna genomföra en god öppen intervju. Kvale (1997) menar vidare att det är av stor vikt 

att känna till olika intervjutekniker, därför läste vi in oss på olika metoder att intervjua barn 

och viktiga saker att tänka på inför samtalet. Vi har använt oss av både böcker, avhandlingar 

och artiklar, såväl internationella texter som svenska. I sökandet av artiklar har vi främst 

använt oss av databasen ERIC (CSA), andra databaser vi använt är Google Schoolar samt 

LIBRIS. Sökorden har varit; mobbning, utanförskap och förskola.   
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Kvalitativ intervju 

Grunden till detta arbete har baserats på intervjuer vilket Backman (2008) menar är den 

vanligaste metoden inom den kvalitativa forskningen. Vi valde att använda oss av 

halvstrukturerad livsvärldsintervju som enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär att det 

varken är ett vardagssamtal eller ett frågeformulär. Vi försökte hitta en balans där emellan 

genom att göra en intervjumanual (bilaga 3) utifrån studiens huvudfrågor. Inspirationen till 

intervjumallens frågor hittade i ett flertal böcker, vår tanke var att fråga barnen om ”konflikt” 

och ”mobbning” trots att vi inte förväntade oss att de skulle veta vad dessa innebar, men 

genom att ställa följdfrågor och samtala med barnen på deras nivå fick vi ändå ut deras 

uppfattningar om fenomenet. Författarna beskriver att en halvstrukturerad livsvärldsintervju 

syftar till att beskriva individens perspektiv på sin värld samt att försöka hitta strukturer i 

deras tänkande. Kvale (1997) kallar denna intervjuform för öppen intervju, där olika teman 

står i fokus och formuleringarna ännu inte är helt bestämda. Det här är bra menar Larsson 

(1986) därför det är först då någon svarat på frågan som vi vet hur den har tolkats och därefter 

kan vi ställa följdfrågor, Kvale och Brinkmann (2009) menar också att den öppna intervjun 

blir mer spontan än den strukturerade intervjun. Vi valde också att undvika ja och nej frågor 

för att få barnen att öppna sig och berätta vad de visste, vilket Ingrids (2006) menar är bra.  

 

I valet av hur informationen från intervjuerna skulle dokumenteras bestämde vi oss för att 

endast använda ljudbandspelare då detta enligt Kvale och Brinkmann (2009) gör att 

intervjuaren får bättre fokus på ämnet och kan skapa en bättre dynamik tillsammans med 

barnen. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) hävdar att stora delar i det som sägs kan 

missas om intervjuaren enbart använder sig av anteckningar. Kvale (1997) menar dock att den 

visuella aspekten saknas vid användning av ljudinspelning. Johansson och Svedner (2006) 

samt Ingrids (2006) menar båda att det är viktigt att akta sig för att använda abstrakta frågor, 

istället ska fokus ligga på att använda vardagligtspråk. Därför valde vi i våra intervjuer att till 

exempel benämna förskollärare som ”fröknar”. Då enskilda intervjuer enligt Kvale (1997) är 

passande då det är människors upplevelser och uppfattningar som står i fokus så valde vi att 

använda oss av detta. 

Att tänka på inför intervjuerna 

Marton et al., (1999) förklarar att deltagaren i en intervju ibland kan bli så spänd att denne 

inte kan prestera sitt bästa, detta kallar författarna för hyperintention. Kvale och Brinkmann 

(2009) och Ingrids (2006) framhåller vikten av att komma ihåg maktasymmetrin som 

förekommer mellan den intervjuade och den som intervjuar, detta kan göra att viss 

information undanhålls. Eder och Fingerson (2002, refererat i Kvale och Brinkmann, 2009) 

menar även att barn kan svara vad de tror att den vuxne vill höra om det finns en 

maktskillnad. Kvale och Brinkmann (2009) samt Ingrids (2006) menar att ett samarbete 

mellan barn och vuxna kan göra att denna klyfta minskar. 

 

Utifrån dessa synpunkter valde vi att umgås med barnen i tre dagar innan intervjuerna för att 

skapa en trygghet och en jämnare symmetri. Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) 

menar att förutom vikten av att ha bra frågor och formuleringar så är grunden att ha en bra 

kontakt med barnet vilket man får om man gör sig hemmastadd i barngruppen då är chansen 

större att barnen delar med sig av sina tankar. Johansson och Svedner (2006) menar att det 

krävs en ansträngning från den som intervjuar för att skapa ett förtroende hos barnen, skapas 

den tilliten ger barnet mer av sig själv och vågar svara ärligt på frågorna. Vi valde, trots 

maktsymmetrin, att intervjua barnen en och en, då Ingrids (2006) förklarar att barn kan 
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kontrollera varandra så att de svarar ärligt på frågorna, hon menar också att det finns en risk 

att barnen blir tillbakadragna i sällskap med andra. Vi valde båda att delta i de kvalitativa 

intervjuerna för att kunna komplettera varandra då frågorna ställdes.  

 

Ett flertal författare (Kvale 1997; Doverborg och Pramling Samuelsson 2000; Ingrids 2006) 

förklarar vidare att intervjuaren måste bygga upp en atmosfär där den intervjuade känner sig 

trygg nog att tala fritt om sina upplevelser och känslor samt vara i en miljö där barnet inte 

riskerar att tappa koncentrationen. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver också att Piaget 

gjorde intervjuer på barn i naturliga miljöer. Därför har valet av miljö varit viktigt för oss, 

intervjun genomfördes i förskolans bibliotek där barnen tillbringar mycket tid och känner igen 

sig. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) förklarar också vikten av noggrann 

placering, vi valde därför att låta barnen själva välja vart de ville sitta. Ingrids (2006) menar 

att det är viktigt att planera in samtalet, gärna då barnet inte har något annat planerat annars 

finns det risk att dialogen påverkas. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) förklarar 

vikten av att ha allt material färdigt på plats därför ordnade vi med inspelningsmaterialet 

innan barnen kom in till oss, inför alla intervjuer. 

 

Ingrids (2006) beskriver att barnen har rätt att få veta syftet med undersökningen och att barns 

uppfattning om syftet kan komma att påverka svaret, Aronsson (1996, refererat i Ingrids, 

2006) menar att om inte barnen vet vad de svarar på så kan de skapa ett eget syfte och 

därigenom skapas otillräckliga svar. Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) belyser att det 

är viktigt att barnen vet vad samtalet ska handla om. Därför presenterade vi oss, berättade 

syftet med undersökningen och förklarade barnets etiska rättigheter till exempel att de kunde 

avsluta samtalet när de ville samt att det var okej att inte svara på alla frågor. Kvale (1997) 

menar också att barnen ska få veta vilka medel som används för dokumentation, vi 

informerade barnen om vår kamera, som endast spelade in ljudet och barnet fick se hur det 

gick till när den spelade in. Vi frågade alltid om barnet hade något eget att berätta innan 

intervjun. 

 

Ingrids (2006) belyser vikten av att inleda samtal med något barnen tycker om för att få en 

mjukare start dessutom menar Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) att detta skapar ett 

förtroende mellan barnet och den som intervjuar. Arnér och Tellgren (2006) hävdar att barn 

lever i nuet och därför kan det vara bra att prata om något som barnen precis deltagit i. 

Johansson & Svedner (2006) menar dock att det finns en risk att frågorna påverkas av de 

öppna diskussionerna då barnen fokuserar på det de varit med om istället för det aktuella 

ämnet, det här var däremot inget vi lade märke till.  

Pilotintervju 

För att säkerhetsställa kvalitén på vår intervjumanual, som vår handledare hade godkänt, så 

anordnade vi en pilotintervju med en flicka född 2004 innan den riktiga intervjun ägde rum. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar att det är ett bra tillvägagångssätt för att ta 

reda på hur frågorna uppfattas av barnen. Intervjun genomfördes i en trygg miljö där barnet 

kände igen sig och hon fick information om intervjuns syfte. Till skillnad mot de övriga 

intervjuerna så spelade vi inte in den här intervjun. Frågorna fungerade bra och vi valde att 

behålla intervjumanualen i sin ursprungliga form.  
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Att samtala med barn 

Backman (2008) förklarar att det inte är någon enkel uppgift att använda sig av intervju som 

metod och belyser vikten av att känna till de felkällor som kan uppkomma genom denna 

metod då forskaren själv utgör en del av instrumentet i undersökningen. Kvale (1997) och 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att intervjuaren registrerar och tolkar meningen både i det 

som sägs och hur det sägs, det vill säga tonfall, ansiktsuttryck och kroppsspråk. Larsson 

(1986), Buckhöj Lago (2000) och Maltén (1998) förklarar alla vidden av att hitta det 

underförstådda, det som inte sägs i ord och det här finner man ofta just i kroppsspråket. För att 

kontrollera om vi uppfattat rätt så utgick vi från att sända tillbaka budskapet till barnen, vilket 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver är ett bra sätt för att kontrollera tolkningen, det här 

kallar Johansson & Svedner (2006) för ”speglingen”. Vidare beskriver författarna vikten av 

att ge barnen tid att berätta allt de vet, därför ställde vi inte frågorna för snabbt utan 

fokuserade på en fråga i taget och lät barnet ta den tid de behövde. Vi valde att ge barnet 

mycket feedback vilket Maltén (1998) menar är bra, däremot valde vi att bekräfta barnets 

insats först i slutet på intervjun, då Ingrids (2006) menar att det finns en risk att barnen svarar 

det de tror att intervjuaren vill höra om de får för mycket beröm under samtalet. Intervjun 

avslutades med att vi frågade barnet om de hade något mer att tillägga och hur de kändes att 

bli intervjuad, något både Kvale (1997) och Kvale och Brinkmann (2009) menar är ett bra sätt 

att avsluta samtalet på. 

Resultat bearbetning 

Larsson (1986) menar att intervjuer alltid ska skrivas ut, vilket vi gjorde direkt efter 

intervjutillfället. Kroksmark (2007) belyser även vikten av att det utskrivna materialet ska 

hållas så nära talspråket som möjligt för att göra individens utsagor rättvisa. Utifrån 

utskrifterna letade vi efter kategorier vilket Larsson (1986) menar ingår i genomförandet av en 

kvalitativ analys, detta ingår även i den fenomenografiska ansatsen enligt Uljens (1989). 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att kategorier kan göras innan eller under tidens gång, 

vi valde att göra kategorierna efter att intervjuerna var gjorda. Detta för att, Larsson (1986) 

hävdar att de är lättast att hitta kategorier ur likheter och skillnader i resultatet, Johansson och 

Svedner (2006) menar också att man ska leta efter återkommande teman. Kroksmark (2007) 

framhåller att ”forskaren” i en fenomenografisk studie har rätt till tolkning när kategoriernas 

innehåll ska analyseras, beskrivas och benämnas. Uljens (1989) förklarar att det finns olika 

abstraktionsnivåer i dessa beskrivningskategorier där basen utgörs av den enskilda individens 

utsagor som endast är intressanta i relation till andra individers uppfattningar i sökandet av 

mönster för att bilda olika kategorier, fenomenografi går alltså enligt författaren ut på att 

relatera dessa till varandra. Kroksmark (2007) förklarar att dessa kategorier är relaterade till 

varandra på ett eller annat sätt och bildar en helhet, författaren kallar för det ”totala 

utfallsrummet”. Det är alltså enligt författaren både beskrivningskategorierna och de enskilda 

utsagorna som tillsammans ger en inblick i hur människor uppfattar ett visst fenomen. I 

resultatdelen har vi valt att använda oss av citat för att styrka våra kategorier, vilket Larsson 

(1986) menar förekommer i fenomenografiska studier för att fånga innebörden av 

uppfattningarna, Kvale och Brinkmann (2009) menar dessutom att citat gör texten mer 

personlig. 

Etiska aspekter 

Thörn (2003) menar att budskapet som vi sänder ut till yngre barn om mobbning bör hanteras 

med försiktighet. Därför valde vi att innan intervjun vara på det klara med hur vi skulle välja 
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att definiera mobbning till barnen, vi valde Olweus (1992) definition, ”en person är mobbad 

när han eller hon, upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatt för negativa handlingar 

från en eller flera personer” (a.a. s 4). Kvale och Brinkmann (2009) menar också att det kan 

uppkomma personliga konsekvenser inom den intervjuade till exempel förändringar i 

självuppfattningen, vilket är viktigt att ha i åtanke. Därför frågade vi samtliga barn hur det 

kändes och om de hade något de ville prata om innan de gick. Kvale (1997) förklarar att det är 

viktigt att informera undersökningspersonerna om syftet samt att deltagandet är frivilligt. 

Ingrids (2006) menar att barnet ska veta att det är okej att inte kunna svara på frågan, de ska 

också ha förmågan att säga till om de inte förstår. Kvale (1997) menar också att de ska 

informeras om att allt material är konfidentiellt, vilket menas att personerna inte kommer 

redovisas, deras namn kommer inte att finnas med i undersökningen. Vi informerade också 

om att det inspelade materialet kommer att förvaras på ett säkert ställe för att senare förstöras. 

Genom denna information samt missiv, rättade sig uppsatsen efter Vetenskapsrådets (2010) 

fyra huvudkrav vilka är nyttjandekravet, informationskravet, samtyckeskravet och 

konfidentialitetskravet.  
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Resultat 

Under denna rubrik kommer resultatet från intervjuerna att presenteras i 

beskrivningskategorier som vi urskiljt vid utskriften av intervjuerna. Dessa kategorier har 

hittats utifrån frågeställningarna: Hur upplever barn sin vardag på förskolan? Hur uppfattar 

barn vänskap? Vad är barns uppfattning om mobbning som fenomen? Hur barnen upplever 

sin vardag på förskolan presenteras i underkategorierna: positiva känslor, negativa känslor, 

att vara osams och tillit. Barnens uppfattning av vänskap kommer här att framföras i 

underkategorierna: bra kompis, dålig kompis, leka och utanförskap. Hur barnen uppfattar 

mobbning som ett fenomen kommer att presenteras i underkategorierna: mobbning? Och 

Retas eller mobbning? För att tydliggöra resultatet kommer vi att använda citat från 

intervjuerna då detta enligt Larsson (1989) är vanligt i fenomenografiska studier för att fånga 

innebörden av de olika uppfattningarna. 

Barns upplevelser av sin vardag på förskolan  

Barnens svar visade på fyra skilda uppfattningar om hur de upplever sin vardag på förskolan: 

positiva känslor, negativa känslor, att vara osams och tillit.  

 

Positiva känslor: 

 

De flesta barnen ger uttryck för att de trivs bra på förskolan och berättar om olika saker de ser 

fram emot att göra när de kommer dit. Barnen verkar ha en tydlig åsikt om vad som är roligt 

att göra på förskolan, de ger uttryck för att det är roligt att leka med kompisar och eller att 

göra olika aktiviteter som att måla eller att få leka med en viss leksak. Såhär svarar ett av 

barnen på vad som är roligt på förskolan: 

”När X och jag läser bok” (B3).  

Barnen verkar förknippa deras trivsel på förskolan med vänskap till en eller flera kamrater då 

de gör någonting tillsammans. Vissa har dock svårt att ge uttryck för varför de trivs på 

förskolan men samtliga barn tror att de övriga barnen trivs och mår bra när de kommer till 

förskolan. Glädje verkar vara en känsla som alla barnen kan identifiera sig med i denna studie, 

alla kan dock inte ge uttryck på vad det är som gör att de blir glada. Barnen har olika 

förklaringar till varför de är glada, allt ifrån att få äta en viss sak till att få göra en särskild 

aktivitet eller leka med kompisar. Två av barnen förklarar att de blir glada av följande skäl: 

”När jag får leka med kompisar” (B1). 

”När jag får plocka dem där blommorna” (B6). 

Vänskap är alltså något som återkommer både i fråga om trivsel och glädje, detta verkar vara 

en viktig beståndsdel för att barnen ska må bra. 

Negativa känslor 

De flesta barnen i studien verkar ha en tydlig åsikt på vad som är tråkigt på förskolan, av de 

sex tillfrågade var det endast ett av barnen som inte kunde på något som var tråkigt för 
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stunden. Barnen uppgav olika orsaker till vad som var tråkigt vilket var att göra vissa 

aktiviteter eller att leka med vissa leksaker.  Av intervjuerna framgår det att barnen ibland 

upplever känslor som arg och ledsen när de befinner sig på förskolan trots att de flesta ger 

uttryck för att de trivs bra. Orsakerna som barnen uppger till varför de blir ledsna skiljer sig 

något mellan de olika individernas utsagor. Två av barnen beskriver dock att följande 

anledningar kan göra dem ledsna: 

”Ja när någon annan tar X:s cykel, den där långa cykeln, då brukar jag bli lite ledsen när 

X och jag har den” (B6).  

”Om någon slår mig” (B2). 

Hälften av barnen uppger att de blir ledsna när någon slår dem, andra orsaker som nämns till 

denna känsla är om de ramlar eller om någon tar deras leksaker. Majoriteten av barnen i 

studien verkar kunna identifiera sig med känslan ledsen och endast två av dem uppger att de 

inte känner denna emotion på förskolan. Även utanförskap, det vill säga att inte få vara med i 

leken eller ta del av gemenskapen, är starkt förknippat med att vara ledsen hos barnen. Under 

intervjuerna upplever vi att känslorna arg och ledsen har en liknande betydelse för barnen då 

de verkar ge uttryck för dessa emotioner i liknande situationer. Det är endast tre av de sex 

barnen som under intervjuerna kan ge uttryck för att de har varit arga vid något tillfälle. Ett av 

barnen beskriver att känslan har ägt rum på förskolan och förklarar det på följande vis: 

”Ja, någon vill göra nått annat eller om jag vill ha nått och de andra vill ha det och så 

drar de så det kanske saken går sönder.” (B4). 

De andra två barnen berättar dock om situationer i andra miljöer än förskolan som lett till att 

de blivit arga, detta beskriver barnen på följande vis:  

”Bara en gång, en gång vart jag arg på en hund” (B3). 

”Ibland när X [syskon] vill någonting som inte jag vill då brukar jag bli lite arg” (B6). 

Barnen ger alltså uttryck för att de blir arga när de inte får som de vill eller då något i den 

omgivande miljön stör dem. Detta var dock en känsla som barnen vid detta tillfälle hade svårt 

att identifiera sig med, speciellt inom förskolan miljö.  

Att vara osams 

Ingen av barnen i denna studie kände igen ordet ”konflikt”. När vi däremot ställde följdfrågor 

av enklare karaktär och benämnde detta som att vara osams så kunde barnen lättare relatera 

till det. Såhär förklarade två av barnen vad det kan innebära att vara osams: 

”Om någon kompis blir osams mot mig, då blir jag osams mot hon” (B4).  

”Ibland så bestämmer jag att nu ska ni ta och sluta, men då fortsätter de bara”. ”Då 

känns det inte så bra” (B5). 

Detta tyder på att det ena barnet anser att denne har rätt att bråka tillbaka om det är någon 

annan som har börjat. Det andra barnet antyder dock att denne försöker få stopp på bråket 

men att det inte alltid går så bra. Det rådet olika uppfattningar hos barnen över om det finns 

konflikter på förskolan eller inte. Vissa anser att de aldrig blir osams med varandra medan 

andra uppger att det visst förekommer. Ett barn belyser att de inte brukar bli osams på deras 
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avdelning men att de blir osams över allting på en annan avdelning. Nedan förklarar ett barn 

om varför de ibland blir osams:  

 ”För att någon annan inte gör så som dem vill. Men jag vill göra som dem, men de slåss 

ändå!” (B5).  

Barnet uttrycker att de blir osams då de har meningsskiljaktigheter om hur leken ska utföras, 

denne menar också att det förekommer att barnen slåss trots att barnet viker sig för de andras 

spelregler. Ett annat barn förklarar att de kan bli osams ibland under leken men kan inte 

berätta om varför de blir oense. Att inte kunna förklara varför konflikten uppkommer är något 

som återkommer i fler barns svar. Två av barnen uttrycker också att det inte känns så bra när 

de blir osams med någon.   

Tillit  

Alla barn förutom ett förklarar att de skulle säga till en fröken om någon hade varit dum mot 

dem själva eller en vän. Barnet som inte skulle säga till svarar på följande vis:  

”Nej, det är inte riktigt bra” (B5). 

Förklaringen till detta är att barnet i fråga istället går och leker med något annat barn om 

någon är dum. Samma barn uttrycker att fröknarna inte är där när det händer och förklarar att: 

”De ser inte det, de är inte riktigt på det stället” (B5). 

Barnet i fråga uttrycker alltså att det är inte är så bra att säga till en fröken samt att fröknarna 

inte alltid har tillgång att se då barnen är dumma mot varandra. Ett annat barn svarar ja på 

frågan om att säga till fröken men beskriver en situation där denne inte hann göra detta. 

Vi tolkar det här som att fröknarna inte alltid har insyn i barnens verksamhet och kan hjälpa 

dem då det kan behövas. Några av de andra barnen beskriver dock situationer när fröknarna 

har funnits till hands och menar att konflikten oftast avtar då. Ett av barnen förklarar hur 

fröknarna brukar gå tillväga: 

”Dem brukar säga, stå så såhär, STOPP, men jag säger också stopp men dem slutar bara 

inte” (B6). 

Att fröknarna blir arga om någon retas återkommer i två av barnens förklaringar. Det ena 

barnet berättar om en specifik fröken som brukar bli arg om någon retas vilket han tycker är 

ganska bra, dessutom förklarar barnet att denna fröken brukar prata med dem som är dumma.  

Det andra barnet tror att detta är anledningen till att fröknarna blir arga om någon retas:  

”Jo, för, retas är ju lite, är ju lite, ovanligt” (B1) 

Barnet uppger alltså att det inte är okej att retas och därför är det bra att fröknarna agerar. 

Övriga barn i studien ger olika svar på om fröknarna brukar prata om hur man är en bra 

kompis. Vissa svarar att det förekommer medan andra säger motsatsen. Ett av barnen 

uttrycker dock en önskan om att fröknarna skulle prata mer om detta. 
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Barns uppfattning av vänskap 

Barns svar visade på fyra skilda uppfattningar om hur de uppfattar detta fenomen: bra kompis, 

dålig kompis, leka och utanförskap 

Bra kompis 

Alla barn förutom ett i denna studie hade en klar bild av hur de ansåg att en bra vän skulle 

vara. Några egenskaper som framkom i barnens beskrivningar var snäll, trevlig, rolig och 

glad. Här nedan följer barnens enskilda utsagor om vad som utmärker en bra vän: 

”En bra vän ska börja på X” (B5).  

”Som inte förstör leken” (B2). 

”Jag tycker att det är bra när man leker” (B6). 

”Om någon tycker en sak är bra, kan man turas om” (B4). 

Detta visar tydligt på att barnen har olika uppfattningar om vad som utmärker en bra vän, från 

saker som denne person inte får göra till hur leken ska gå till när barnet i fråga umgås med en 

bra kompis. Vi tror även att barnen har tolkat detta på väldigt olika sätt då vissa verkar syfta 

på en speciell person som är deras bästa vän och andra har svarat mer generellt på hur en bra 

vän ska vara. 

Dålig kompis 

Samtliga barn i vår studie gav en förklaring på vad en dålig vän har för egenskaper, att slåss 

verkar den vanligaste förklaringen till vad som beskriver en dålig vän.  

”Då kanske man slår varandra eller knuffar varandra” (B1). 

Det framkom dock även en del andra tankar om vad barnen kännetecknar som en dålig vän: 

”En dålig vän är sån här som är ful på kroppen och ansiktet och så” (B6). 

”Att någon blir osams och inte vill vara med” (B2).  

”När man inte kan så mycket” (B3). 

Barnen har väldigt olika uppfattningar om vad det innebär att vara en dålig vän vilket vi anser 

är mycket intressant. Vi ställer oss frågande till vad det innebär att vara ful på kroppen och i 

ansiktet och så.  Barnen svar tyder även på att det är en viktig resurs att kunna något om det 

som leken handlar om för att få vara med. Det verkar även vara viktigt att förstå lekreglerna 

och inte slåss eller skapa konflikter med andra barn för att få vara med i gemenskapen. 

Leka 

Leken är något som barnen i vår studie uttrycker som något positivt där de får möjlighet att 

leka med kompisar och ha roligt. Alla barn ger snabbt uttryck för att alla barn på förskolan får 
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vara med i leken. Ett av barnen förklarar att fler roller tillkommer om det är något mer barn 

som vill vara med i leken och börjar räkna upp dessa: 

”Ja det får man då är det fler sånna där.. sånna där.. för det finns bebis också” (B6). 

De andra barnen börjar dock tveka på om alla får vara med i leken när vi frågar om de låter 

alla barn få tillgång till deras egen lek. Det framkommer att detta inte gäller för alla lekar eller 

i alla situationer. Ett av barnen beskriver detta på följande sätt: 

” Om alla vill leka med mig då? Då kan man säga att man.. att några kan inte få vara 

med. Annars blir det för många!” (B1).  

Då framkommer det att barn som inte kan lekreglerna och som till exempel förstör leken eller 

är dum mot någon annan, inte uppskattas i leken. Barnen förklarar att andra barn ibland 

utesluts ur leken av följande orsaker: 

”De gör fel lek, de försöker göra en annan lek” (B5).  

”När man har varit dum mot någon annan” (B3). 

Vem som bestämmer i leken är lite oklart, de flesta barnen ger inget svar på denna fråga. Två 

av barnen uttrycker dock sin uppfattning om detta. Det ena barnet svarar snabbt att det är den 

som hittat på leken som får bestämma över den, medan ett annat barn beskriver en konkret 

leksituation inom hans egen kompiskrets och vem som brukar bestämma där. Att leka på 

fritiden är något som två av barnen tar upp när vi talar om vänskap och lek, detta verkar vara 

viktigt för barnen för att markera en tillhörighet till varandra. 

Utanförskap 

Även fast de flesta av barnen förknippar leken med något positivt så verkar det även finnas en 

annan sida av detta. Ett av barnen ger uttryck för att inte trivas på förskolan då dennes 

kompisar inte vill leka med barnet i fråga 

”Alla är kompisar, men de leker inte med mig.” (B4). 

Barnet ger tydligt uttryck för detta utanförskap direkt då vi frågar om trivsel på förskolan och 

förklarar att det är dennes kompisar som utesluter och inte låter barnet i fråga delta i leken. 

Det tyder på att det förekommer uteslutningar både inom kompiskretsen och med övriga barn 

på förskolan.  Tre av barnen berättar att de själva har känt sig utanför vid något tillfälle på 

förskolan då de inte fått deltagit i leken. De förklarar utanförskapet på följande vis:   

”Ja men ibland när jag frågar en sak hos X, X eller X då säger dem nej du får inte vara 

med och leka” (B6). 

”Mina kompisar leker inte med mig” (B4).  

”Jag vet inte, i alla fall X och jag brukar inte få det” (B3).  

Samtliga barn som pratar om utanförskap förknippar detta fenomen med känslan av att vara 

ledsen. Ett av barnen säger även att det känns som att denne ska börja gråta när denne inte får 

tillträde till leken och blir utanför. Enligt barnens utsagor verkar det som att det kan vara ett 
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eller fler barn som utesluter andra barn. Detsamma gäller den som blir utanför, ibland handlar 

det om en person som utesluts och ibland är det fler som inte får vara med.   

Barns uppfattning om mobbning  

Barns svar kring detta fenomen visade på tre olika kategorier: Mobbning? Retas eller 

mobbning? 

Mobbning? 

Inget av barnen i vår studie visste vad ordet mobbning innebar, samtliga såg väldigt undrande 

ut då frågan ställdes och samtliga tänkte efter länge innan de svarade. Endast två av barnen 

vågade komma med gissningar på vad mobbning skulle kunna innebära: 

”Moped”, ”Bowling?” (B6). 

”Att man är fin” (B5). 

Trots att detta är bara gissningar så tycker vi att det är av stort värde att ta med dessa i 

resultatet då det tydligt visar på att barnen i denna studie inte har en aning om vad ordet 

mobbning betyder. Ett av barnen kände dock igen ordet då vi beskrev det på ett annat sätt och 

frågade om denne visste vad den innebär om man mobbar någon. Svaret blev då: 

”Att slå varandra” (B1). 

Ett annat barn uttrycker också att det innebär att slåss, men det skedde efter att vi definierat 

begreppet utifrån Olweus (1992) förklaring, ”en person är mobbad när han eller hon, 

upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera 

personer” (a.a. s 4). Denna förklaring gjorde att vissa barn kände igen ordet medan andra 

fortsatte att se lika frågande ut. Av de sex deltagande barnen är det endast två av dem som kan 

ge uttryck vart de hört ordet förut. Den ena barnet har hört talas om mobbning i förskolan 

medan den andre har hört det hemifrån och förklarar det på följande vis: 

” Att man säger elaka saker, Vobba är nått dumt” (B4). 

Detta tyder på att vissa barn har hört mobbning redan i denna ålder och kan förklara vad det 

innebär fast samtliga barn visar på att de har svårt att tala om detta då det verkar vara något 

diffust som de inte hört så mycket om.  

Retas eller mobbning? 

Vi talade även med barnen om att ”retas” vilket de har mycket enklare att referera till än 

mobbning. Samtliga barn i studien uppger att de har varit med om att någon har retats eller 

blivit retad. Barnen förklarar att det finns de på förskolan som retas vid upprepade tillfällen, 

detta görs genom att de slåss, säger saker eller tvingar barn till olika saker. Ett annat barn 

hävdar att detta bara förekommer i leken där den som tycker att något är svårt blir retad. På 

frågan om de själva har blivit retade någon gång svarar barnen Såhär: 

”En har retat mig två gånger” (B3). 
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”Dem bara sa.. när jag frågade en sak, till dom då bara.. då gjorde dem något päck på 

mig när dom slog på mig” (B6). 

Detta tyder på att barnen vet vad det innebär att bli retad och att de kan koppla detta till 

situationer som de själva varit med om. Ett av barnen förklarar hur han och hans kompis 

brukar göra om någon retar dem.  

”Vi brukar göra Såhär, hålla för öronen och tänka på något annat, fast dem retar oss..vi 

lyssnar inte vad dem säger” (B3). 

Vi ställer oss frågande till hur barnen lärt sig denna teknik och misstänker att det är någon 

vuxen i deras närhet som kan ha påverkat dem. Detta tyder på att dessa barn brukar bli retade 

ganska ofta eftersom att de utarbetat en speciell teknik som de kan tala tydligt om utifall de 

skulle bli utsatta för dessa negativa handlingar. 

 

Barnen har olika uppfattningar om det är något barn som ofta blir retat på förskolan. 

Majoriteten säger att det inte är så men vissa av barnen har en annan åsikt och menar att en 

del barn blir knuffade jämt eller ofta. Ett av barnen berättar om en situation där ett annat barn 

blir retat som vi skulle definiera som mobbning. På frågan om det är någon som sällan får 

vara med och leka och som blir retad varje dag svarar denne ja och förklarar att detta stämmer 

in på ett av barnen på förskolan:   

 

”Det är lite, lite som, X” (B5) 

 

Barnet berättar att denne brukar slåss om någon retas samt att ingen hjälper barnet i fråga, inte 

ens fröknarna då de inte ser att det händer. Detta tycker vi tyder på att det på denna förskola 

finns ett möjligt mobbningsfall som det är aktuellt att ta itu med oavsett om detta benämns 

som mobbning eller att retas.  

Sammanfattning av utfallsrummets resultat i yngre barns uppfattning av 

fenomenet mobbning 

Frågan hur barn upplever sin vardag resulterade i fyra olika beskrivningskategorier: positiva 

känslor, negativa känslor, att bli osams och tillit. Där togs det upp både positiva känslor och 

negativa känslor vilket innebär att barn som befinner sig i samma miljö kan uppfatta denna på 

olika sätt och fokusera på skiftande saker. Här uppkom även kategorin att bli osams eftersom 

att barnen förklarade att de inte alltid tyckte lika i alla situationer och att detta leder till 

meningsskiljaktigheter. Den sista kategorin utifrån hur barn upplever sin vardag handlar om 

tillit, där rådde det olika tankar om huruvida barnen skulle säga till en fröken om någon var 

dum eller inte. På frågan hur barn uppfattar vänskap så kunde vi urskilja fyra 

beskrivningskategorier: bra vän, dålig vän, leken och utanförskap. Här tas det upp hur barnen 

uppfattar att en bra vän samt en dålig vän ska ha för egenskaper. Det står även att läsa om hur 

barnen ser på leken som de flesta upplever som positivt. Vissa av barnen upplever dock denna 

aktivitet som något negativt vilket bildar vår sista kategori för denna frågeställning, 

utanförskap. Den tredje och sista frågan, hur barn uppfattar fenomenet mobbning, resulterade 

i två beskrivningskategorier: mobbning? Och retas eller mobbning? Barnen ställde sig 

frågande till vad mobbning egentligen innebär, vilket ledde till rubriken mobbning? Den 

andra kategorin retas eller mobbning? har valts för att få fram problematiken om vad som är 

skillnaden mellan dessa två, barnen vet vad retas är och några av dem förklarar att de vet 

någon som blir retad jämt eller ofta vilket är Olweus (1992) definition av mobbning 
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För att få fram barnens uppfattningar av fenomenet mobbning så krävdes det, enligt oss, att vi 

såg fenomenet ur ett större sammanhang. Därför ville vi skapa oss en helhetsbild av hur barn 

på förskolan trivs och hur de ser på sina kamratrelationer, i förhållande till dessa två 

frågeställningar fick vi fram en bild av hur barnen uppfattar utanförskap samt om de har 

någon uppfattning om vad mobbning innebär. Vikten av att känna gemenskap med andra barn 

är någonting vi uppfattar att barnen förknippar med välmående på förskolan. Under kategorin 

”Positiva känslor” menar några barn att de trivs bäst då de får tillgång att göra något roligt 

med andra barn. Under kategorin ”Att vara osams” beskriver ett av barnen att det inte känns 

så bra när de blir osams speciellt då de inte lyckas lösa konflikten och under kategorin 

”Utanförskap” belyser samtliga barn att de blir ledsna om de inte får vara med, det här ser vi 

som ett återkommande problem som även finns under ”Negativa känslor”. I kategorin ”Tillit” 

så beskriver ett av barnen att pedagogerna inte kan se om någon varit dum mot någon annan. 

Just ett sådant problem går att läsa under ”retas eller mobbning?”, där ett barn utsätts för 

negativa handlingar utan att någon pedagog upptäcker problemet. Däremot är det av vikt att 

påpeka att de flesta av barnen uttryckte att de vågade säga till en vuxen om något barn utsattes 

för någon negativ handling. Utsagorna ur de olika underkategorierna hänger ihop med 

varandra och skapar tillsammans en syn på vad som är viktigt för barnen på förskolan och hur 

de uppfattar vänskap i förhållande till känslor. Sammanfattningsvis, utifrån de olika 

beskrivningskategorierna, så framkommer det att barnen i det stora hela trivs på förskolan, 

men att det förekommer utanförskap och negativa handlingar som barnen förknippar med 

känslan ledsen. Fenomenet mobbing är dock ingenting som barnen lätt kan relatera till och de 

har svårt för att beskriva vad fenomenet innebär.  
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Diskussion 

Under denna rubrik kommer både studiens metod och resultat att diskuteras samt förslag på 

vidare undersökning.  

Metoddiskussion  

Det främsta syftet med denna studie har varit att ta reda på barns uppfattning om mobbning, 

vet de något om fenomenet? Har de hört ordet förut? Utifrån detta syfte valde vi också att 

använda ordet mobbning i samtalen med barnen. Då begreppet mobbning kan var för abstrakt 

och svårt för barnen så valde vi att ställa följdfrågor för att göra detta fenomen mer 

tillgängligt och identifierbart för barnen.  Detsamma gällde begreppet konflikter, då barnen 

inte visste vad ordet betydde så använde vi oss istället för ordet "osams", vilket hjälpte barnen 

och fick dem att berätta för oss om deras erfarenheter. Vi frågar oss om samtalet hade fått ett 

bättre flyt om vi redan från början använde ord som barnen var bekanta med, men då vi vill ta 

reda på om barnen fått tillgång till begrepp som mobbning och konflikter redan i förskolan så 

är vi nöjda med vårt val.   

 

Då vi valt att göra en kvalitativ studie med inspiration av den fenomenografiska ansatsen, som 

enligt Martin och Runesson (2000) innebär ett varierat sätt för människor att förstå ett visst 

fenomen, så anser vi att begreppen validitet och reliabilitet får en annan betydelse än i en 

kvantitativ studie. Reliabilitet förklarar Thurén (1991) handlar om tillförlitlighet, det vill säga 

att mätningar är korrekt genomförda medans validitet innebär om vi undersökt det vi haft för 

avsikt att granska.  

 

Vi har gjort en grundlig metodbeskrivning där vi steg för steg redovisat arbetsprocessen vilket 

gör det möjligt för en annan person att genomföra studien på samma sätt och med 

intervjumanualen som vi har använt oss av vilket vi anser ger vår uppsats en hög reliabilitet. 

Resultatet kan dock komma att bli annorlunda då barns uppfattningar utifrån en 

fenomenografisk ansats ser olika ut vilket kan leda till att nya svar framförs. Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar dessutom att barns tankar inte är stabila utan 

situationsbaserade vilket innebär att barnen i vår egen studie mycket väl skulle kunna svara 

annorlunda om vi genomförde intervjuerna igen.  

 

Från början fanns det en tanke om att läsa böcker eller ha diskussioner med barnen om 

mobbning och dess innebörd innan genomförandet av intervjuerna, detta för att eventuellt få 

djupare och bredare svar. Uljens (1989) lyfter dock fram att en åsikt är den oreflekterade 

grund som vi utgår ifrån. Därför valde vi att intervjua barnen utan någon introduktion till 

ämnet då det var barnens åsikter vi ville komma åt trots att de kanske inte hade reflektera över 

situationerna som vi ställde frågor kring men detta gav oss ärliga svar. 

 

Uppsatsens validitet går dock att ifrågasätta. Det främsta syfte är förvisso att undersöka 

barnens uppfattning om mobbning men då det handlar om förskolebarn anser vi att det finns 

mycket annat att ta i beaktande för att förstå deras relationsarbete och deras uppfattningar om 

förskolan. Dessutom anser vi att det i bakgrunden är viktigt att ge läsaren en tydlig insikt i 

mobbning utifrån olika perspektiv för att denne ska kunna ha en grund att tolka barnens svar 

utifrån. Uljens (1989) menar även att validitet inom fenomenografi handlar om hur 

beskrivningskategorierna är relaterade till uppfattningarna. Detta anser vi ger vår uppsats en 
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hög validitet då vi utgått från individerna för att sedan skapa en helhet i form av 

beskrivningskategorier, givetvis har detta skett genom tolkningar men detta menar Kroksmark 

är typiskt för en fenomenografisk studie.    

 

Det låga antalet informanter i vår studie kan komma att påverka dess generaliserbarhet. Enligt 

Kvale & Brinkmann (2009) kan dock ett för stort antal intervjuer bli svåra att göra djupa 

tolkningar av. Larsson (1986) framhäver att det viktiga är att få fram olika uppfattningar av 

fenomenet och inte att få fram många åsikter med snarlika synpunkter. Det här har vi haft i 

åtanke och försökt finna variationerna i resultatet och fokuserat på de få deltagare som är med 

i undersökningen. På grund av det låga antalet informanter kan vi självfallet inte dra några 

större slutsatser, men utifrån Uljens (1989) beskrivning av fenomenografi så anser vi att 

barnens enskilda uppfattningar är av betydande karaktär. Vi anser därmed att vår uppsats har 

en hög tillförlitlighet då vi haft fokus på att det är barns tankar om mobbningsfenomenet och 

deras tillvaro på förskolan som ska undersökas. 

 

Vi läste in oss ordentligt på tidigare forskning, forskningsmetoder och barns uppfattningar av 

fenomen innan intervjuerna genomfördes. Vi tror att det ledde till en öppenhet för olika 

varianter på svar samt som Kvale och Brinkmann (2009) menar att det gav oss möjlighet att 

ställa följdfrågor och föra en mer öppen intervju.  

 

Backman (2008) beskriver att det är en risk med intervjuer då forskaren själv är en del av 

instrumentet vilket kan leda till att resultatet påverkas av forskarens egna värderingar och 

förhoppningar. Även Uljens (1989) påpekar att forskarens subjektivitet kan påverka resultatet 

då förutfattade meningar och egna uppfattningar kan spela in. Det här är något vi upplevde i 

vårt arbete, att utifrån vilken syn vi har på om mobbning finns på förskolan eller inte så 

påverkar det hur vi ser på resultatet och vilka slutsatser som dras. Dessutom fanns det en 

tanke om vad barnen skulle svara på vissa frågor under intervjun, men vi försökte att vara 

opartiska och inte påverka barnen i någon riktning, det fanns inga rätt eller fel svar vilket 

Marton et al., (2000) menar är typiskt för en fenomenografisk studie. För att minska risken att 

påverka barnens svar så valde vi att använda oss av öppna frågor där barnen hade möjlighet 

att svara mer fritt och där vi kunde ställa följdfrågor och ge barnen feedback. Vi fick också 

använda oss av enklare beskrivningar och formuleringarna i våra följdfrågor för att barnen 

lättare skulle förstå vad vi menade. Det kan hända att vår intervjumanual var för svår, därför 

var det dock bra att vi endast använde den som en manual/grund för samtalen. Att använda 

konkreta exempel var något vi under intervjuns gång upptäckte var effektivt för att få fram 

barnens uppfattningar. Såhär efteråt önskar vi att intervjuerna hade kompletterats med 

observationer som grund för dessa exempel. Att låta barnen tänka och reflektera utefter 

situationer de känner igen hade förmodligen gett ett djupare och mer varierat resultat.  

 

Vi har frågat oss vad som gjorde att bortfallet på vårdnadshavarnas samtycke till barnens 

medverkande i intervjun blev så stort. En av anledningarna till detta tror vi är att 

vårdnadshavarna hade velat veta mer om vilka frågor som skulle ställas. En annan tanke är att 

det hade varit bra att träffa vårdnadshavarna mer för att personligen kunna informera dem om 

studien och dess syfte, kanske att ett föräldramöte hade varit en bra idé för att få deras 

förtroende och medgivande? Frånberg (2003) menar att begreppet mobbning är svårdefinierat 

och ger upphov till olika tolkningar, det tror vi också kan var en anledning till varför 

vårdnadshavarna inte tillät sina barn att vara en del av vår undersökning, begreppet inbringar 

olika reaktioner och många kanske inte vill att detta ska nå deras barn i sådan låg ålder. En 

vårdnadshavare uttryckte också till en i personalen att flickan använder ordet på ”fel” sätt och 
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därför ville inte mamman att hon skulle delta i undersökningen, då hon trodde det kunde ge 

oss missvisande svar. Det var dock dessa olika uppfattningar vi hade i åtanke att få fram.  

 

Att umgås med barnen innan intervjuerna anser vi var ett av de viktigaste besluten då 

maktstrukturen, som både Kvale och Brinkmann (2009) och Ingrids (2006) beskriver finns 

mellan vuxna och barn, minskade. Vår tanke var att bli en del av barnens verksamhet så att de 

förhoppningsvis skulle känna ett förtroende till oss, detta gjorde även att vi kunde inleda 

samtalet med något som barnen var intresserade av, vilket Ingrids (2006) förklarar är av 

värde. Det här kritiseras dock av Johansson & Svedner (2006) då författarna menar att det kan 

påverka frågorna. Detta är dock inget som vi uppfattade hade en negativ inverkan på frågorna. 

Däremot så märkte vi att situationer som hade hänt tidigare under veckan påverkade några 

svar, bland annat att de hade varit på utflykt, det här uppfattade några av barnen som negativt. 

Tack vare att vi hade varit i barngruppen kunde vi vara medvetna om det här då vi 

sammanställde resultatet.  

 

Eder och Fingerson (2002, refererat i Kvale och Brinkmann, 2009) belyser att det finns en risk 

att barn svarar det de tror att vi vill höra. Det här uppfattade vi främst då vi samtalade om 

utanförskap, flertalet av barnen menade att ingen var utanför och att alla fick vara med i 

leken, men då vi ställde om frågorna i andra perspektiv och gav konkreta exempel så visade 

sig att det trots allt fanns utanförskap. Vi tror att barnen har fått höra av vuxna att alla ska få 

vara med i leken, därför gav dem oss ett entydigt ja på denna fråga trots att det inte visade dig 

gälla i praktiken. Vi har även funderat på hur resultatet skulle ha sett ut om vi istället för 

intervju hade samtalat med barnen i en mer naturlig situation, hade de gett uttryck för andra 

uppfattningar då? 

 

Vi valde att använda oss av ljudinspelning för att kunna fokusera på barnens svar utan att 

behöva lägga tid på att skriva ner deras utsagor. Detta var enligt oss ett bra beslut då intervjun 

fick ett bra flyt, samt att stämningen vart mer avslappnad och naturlig. Kvale (1997) menar 

dock att vid ljudinspelning av intervju så saknas den visuella aspekten, därför valde vi att 

skriva ut intervjuerna direkt efteråt för att kunna reflektera kring hur barnen agerade vid de 

olika frågorna och svaren. Under samtalet märkte vi hur barnen uttryckte sig med hjälp av 

kroppsspråket. Pauser och grimaser kunde avgöra om de förstod frågan eller om deras svar 

var ärligt eller inte.  

 

Att vara två intervjuare upplevde vi som något positivt då vi kompletterade varandra och på så 

sätt kunde ställa varierande följdfrågor. Vid en av intervjuerna var vi dock endast en som 

intervjuade på grund av sjukdom, det märktes stor skillnad i uppföljningen av frågor och i 

feedbacken till barnen. Det fanns dock en risk med att det var två stycken som ville ställa 

frågor, barnen fick inte alltid den tid på sig som de behövde för att svara på frågorna, vilket 

Johnsson och Svedner (2006) belyser är viktigt för att barnen ska hinna reflektera över sitt 

svar och svara så utförligt som möjligt. Hade vi använt oss av ljudinspelning vid 

pilotintervjun och därefter reflekterat över vår roll så tror vi att vårt agerande vid intervjuerna, 

ur en tidsaspekt, hade sett annorlunda ut.  

 

Vi har även funderat fram och tillbaka på om barnen skulle intervjuas enskilt eller två och två, 

Ingrids (2006) hävdar att barn kan bli mer tillbakadragna av att andra och enligt våra 

erfarenheter kan de även påverka varandras svar. Kvale (1997) menar dock att de enskilda 

intervjuerna passar bäst när fokus ligger på en individs upplevelser och uppfattningar.   

Thörn (2003) lyfter fram vikten av att vara försiktig med begreppet mobbning bland yngre 

barn därför ansåg vi att det vara bäst med enskilda intervjuer så att det som sades stannade i 
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det rummet samt att konfidentialiteten kunde garanteras. Valet av miljö var en till aspekt som 

vi lade stort värde vid då detta annars kan ha en negativ inverkan på intervjun. Kvale (1997), 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) och Ingrids (2006) förklarar alla vikten av 

eftertänksam miljö. Vi valde ett rum som vi visste att barnen trivdes i. Vid närmare eftertanke 

skulle vi kanske ha valt ett rum med färre störande moment då några av barnen började prata 

om eller hämta olika saker i rummet.  

  

Vid insamlingen av materialet var det angeläget för oss att hitta tillförlitliga källor, vilket 

Backman (2008) menar är viktigt. Därför använde vi oss främst av kända Internetsidor som vi 

ansåg att vi kunde lita på, bland annat Skolverket. Vi använde oss också av forskare, 

pedagoger och författare som vi visste var framgångsrika inom mobbningsområdet. Något vi 

anser har varit svårt är att utifrån intervjuerna finna beskrivningskategorier som ska 

symbolisera de olika utsagorna. I efterhand är vi dock mycket nöjda med detta upplägg då det 

ger en tydlig översikt av resultatet. 

 

Att skriva arbetet tillsammans är något som vi upplevt som mycket givande då tankar och 

funderingar hela tiden har kunnat bidra till intressanta diskussioner. Dessutom har detta gett 

oss ett bredare tankesätt i tolkandet av resultaten från de olika utsagorna. 

Resultatdiskussion  

Syftet med uppsatsen har varit att ta reda på barns uppfattning om mobbning samt att få reda 

på om barnen vet vad detta fenomen innebär. Underliggande syften har varit att få reda på vad 

barn anser om relationsarbete på förskolan i form av kamratrelationer, samt hur barnen 

upplever sin vistelse på förskolan. Nedan kommer vi att diskutera uppsatsens resultat utifrån 

beskrivningskategorierna och dess förhållande till bakgrunden.  

Barns upplevelser av sin vardag på förskolan  

I denna kategori vill vi beskriva hur barnen uppfattar sin vistelse på förskolan. Vi belyser också 

vår uppfattning, utifrån samtalen med barnen, om vad som är viktigt för att barnen ska må bra och 

känna sig trygga.  

 

Glädje är något som förknippas med att ha kamrater i vårt resultat, detta är även något som 

både Johansson och Pramling Samuelsson (2007) samt Arnér och Tellgren (2006) fått fram i 

sina studier på barn. Denna känsla verkar vara lättast att prata om för barnen, vi undrar om 

detta kan ha att göra med den socialisation av känslor som Evenshaug och Hallen (2001) 

pratar om. Detta innebär att barnen i samspel med vuxna lär sig vilka känslor som passar i 

olika situationer, kanske är känslan glad med accepterad och tydlig att identifiera sig med än 

arg och ledsen? Löfdahl (2004) fick i sin studie fram att leken ofta är förknippade med 

negativa känslor, hon menar att arg och ledsen i hennes studie hade tydligare inslag än 

känslan glad. Även i vår studie ger barnen uttryck för utanförskap som är starkt förknippat 

med känslan ledsen men vi uppfattar att barnen trivs och är mestadels glada på förskolan.  

Vi anser att det är viktigt att ha i åtanke att barnens svar på denna fråga kan vara 

situationsbaserad, vilket Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) förklarar med att 

barns uppfattningar inte är stabila utan att de ständigt förändras. Vi tolkar det som att barnens 

svar på vad som kan framkalla dessa känslor var påverkade av vad som hade hänt under 

dagen på förskolan.   
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Løkken, Haugen och Röthle (2006) beskriver att det är viktigt att barn blir medvetna om sina 

och andras känslor, annars lär de sig aldrig att visa empati. För oss är empati ett sätt att 

motverka mobbning, att barnen förstår vad den utsatte får genomlida. Barnen i vår studie hade 

många gånger svårt att sätta ord på hur de kände och varför. Vi ställer oss frågan vad det här 

beror på? Är de inte vana att beskriva känslorna eller har de inte kommit tillräckligt långt i sin 

utveckling så att de är kompetenta nog att förstå sina känslor? Kan det här medföra att de inte 

förstår hur den som är utanför leken känner sig? Några av barnen i vår studie gav dock uttryck 

för att utanförskap är förknippat med att känna sig ledsen, det verkade som att de lättare 

kunde tänka sig in i hur andra känner än hur de själva tänker.  

 

Barnen har olika uppfattningar om de blir osams eller inte på förskolan ibland eller inte, detta 

tror vi beror på att detta kan betyda olika saker för olika barn. Maltén beskriver en konflikt 

som en sammanstötning mellan till exempel synsätt eller mål vilket också framkommer som 

orsak hos barnen till varför de ibland bråkar, de tycker olika i vissa situationer. Författaren 

(a.a) förklarar att barn som är fyra år och över oftast hamnar i konflikt med jämnåriga vilket 

tydligt framkommer i vår studie där barnen talar om händelser som utspelar sig på förskolan 

till kamrater. 

 

Nordenmark och Rosén (2008) menar att vuxna har svårigheter att se vad som sker mellan 

barn och elever. I vårt resultat framkommer det att ett barn upplever att pedagogerna inte kan 

hjälpa det barnet som blir retad, då de inte är där när det händer. Lindberg (2007) menar att 

barnen inte känner sig trygga att berätta för vuxna i skolan om sina erfarenheter. Oliver och 

Candappa (2003) samt Fors (1993) menar att barn rädda för att situationen ska förvärras om 

pedagogerna vet och ser vad som sker. Vi får dock uppfattningen från barnen vi intervjuat att 

de flesta av dem vågar berätta för en fröken om någon mår dåligt på förskolan, endast ett barn 

beskriver att det inte är något bra att göra. Fors (1993) förklarar att det krävs att barnen känner 

sig trygga i relationen till den vuxne för att de ska våga berätta. Kan det vara så att pedagoger 

i förskolan har en närmare relation till barnen än lärarna i skolan och att detta gör att barnen 

vågar berätta? Pikas (1975) menar att det är lättare för förskollärare att ta itu med problemen 

då de kan ingripa omedelbart. 

Barns uppfattning av vänskap 

Under den här kategorin vill vi beskriva hur barn uppfattar vänskap på förskolan, från hur en 

vän bör vara till vad som krävs för att alla barnen ska få vara en del av gemenskapen.  

 

Barnen belyser olika uppfattningar på vad en bra eller dålig vän har för egenskaper, vi fick 

många intressanta svar. Wrethander Bliding (2007) belyser att barns relationsarbete är en 

gemensam kulturell kunskap där det ingår sociala normer och regler för hur man uppträder 

och förväntas uppträda i en viss situation vilket framkommer tydligt i vår studie. Barnen ger 

uttryck för att en bra vän är någon som kan turas om och som inte förstör leken samt att en 

dålig vän är någon som slåss och knuffas. En annan definition av en dålig vän är när någon 

inte kan så mycket, Gustavsson (2004) belyser att det kan vara viktigt med kunskap inom det 

aktuella området för att få vara med i leken. Johannessen (1997) förklarar att barn som är 

kompetenta inom området är de som blir populära lekkamrater. I vårt resultat framkommer 

det även att ett barn tycker att en dålig vän är när någon är ful. Vi har funderat mycket på hur 

barnet tänkte här. Anser denna att en bra vän än någon som är fin och på så sätt får fler 

vänner? Eller var tanken att någon är ful när den retas eller slåss? En viktig del i vänskapen 

enligt några av barnen i vår studie verkar vara att umgås med någon på fritiden vilket 

Wrethander Bliding gör att barnen förankrar sin relation till kompisarna.  
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Leken är något som många barn i vår studie verkar förknippa med glädje och gemenskap. Det 

råder olika uppfattningar i resultatet om vem som har makten i leken, ett barn menar att det är 

den som kommit på leken som är den som ska bestämma vilket även Knutsdotter Olofsson 

(1992) menar är vanligt förekommande. Arnér och Tellgren (2006) beskriver vikten av att få 

åtråvärda roller i leken, ett barn i vår studie förklarar att då något barn är utanför kan man 

använda leken som ett sätt att inkludera de utstötta genom att hitta på flera roller. På frågan 

om alla barn får vara med i leken blir svaret snabbt ett enstämmigt ja, vi funderar på om detta 

kan bero på att barnen lärt sig att svara så på denna fråga. Barnen har hört av vuxna att alla 

barn ska vara med i leken men att det sedan ser annorlunda ut i praktiken. Flertalet barnen i 

vår studie gav senare uttryck för att de har varit med om att någon annan, eller de själva, inte 

fått vara med i leken. Detta ser vi som ett problem då leken är viktig för barnens utveckling, 

Gustavsson (2004) belyser att delaktighet i en grupp med jämnåriga kamrater som delar 

tankar och intressen är av stor vikt för att barnen ska ha en bra hälsa och livskvalitet. Vad 

händer då med barnen som inte får vara med i leken?   Ett av barnen i vår studie beskriver hur 

denne utesluts ur kompiskretsen utan att riktigt veta varför, vilket Ekelund och Dahlöf (2005) 

menar är vanligt förekommande i uteslutande handlingar.  

Barns uppfattning om mobbning  

Här kommer vi att diskutera om barnen har någon uppfattning om vad fenomenet mobbning 

innebär, samt göra kopplingar till att vissa barn beskriver en otrygghet på förskolan i form av 

att några barn retas.  

 

Wrethander Bliding (2007) förklarar att mobbning kan vara ett sätt för barn i samspel att 

skapa relationer. Vi frågar oss därför om mobbning i förskolan är ett sätt för barnen att skaffa 

kamrater eller om det är en bortförklaring som gör att vi blundar för problemet? Ekelund och 

Dahlöf (2005) menar att pedagoger kan blunda för situationen, för att utanförskap är 

någonting som man inte vill veta av att barnen är med om, det blir för smärtsamt. Heinemann 

(1987) förklarar att skolorna förr i tiden inte ville identifiera sig med begreppet då de ansåg att 

mobbning inte existerade i deras verksamhet, kan det vara samma idag? Att vi blundar för det 

som är för nära och sker i vår egen verksamhet? Alvestad (2005) beskriver den Norska Barn- 

och familjeministerns uttalande om mobbning, denne menar att detta beteende finns i alla 

åldrar och påpekar att det vore konstigt om mobbning uppstår just då barnen börjar skolan. Vi 

frågar oss vad det är som gör att denna typ av beteende kan kallas för social interaktion i 

förskolan och mobbning i skolan? 

 

Fors (1993), Larsson (2000) och Oliver och Candappa (2003) belyser samtliga att det krävs att 

barnen vet vad mobbning är samt att de inser att detta sker i verksamheten för att problemet 

ska kunna motverkas. Utifrån vårt resultat frågar vi oss hur den eventuella mobbningen i 

förskolan ska kunna motverkas då barnen inte vet vad begreppet innebär. Fors (1995) menar 

också att det är först då läraren i hennes studie benämner konflikterna som mobbning som 

arbetslaget, föräldrarna och barnen börjar agera och motverka händelserna. Wrethander 

(2007) hävdar också att risken finns att problemet bortförklaras om den kränkande 

behandlingen inte uppmärksammas och om den inte benämns som mobbning. Två av barnen i 

vår studie kunde uttrycka hur de uppfattade mobbning samt att de hört ordet förut, kanske 

innebär detta att barnen inte är för små för att få tillgång till begreppet i förskolan? Tyder 

detta på att mobbning faktiskt kan förkomma i förskolan då barnen knappast lär ha hört det 

utan förbikommen anledning, vårdnadshavare och andra vuxna har förmodligen haft en 

anledning till att prata med sitt barn om detta fenomen.  
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Alltså kan det finnas en fara med att inte våga använda begreppet i verksamheten, problemet 

kommer i skymundan. Larsson (2000) menar däremot att det finns en risk att ju mer 

mobbningsbegreppet uppmärksammas desto mer kommer det att användas på fel sätt.  Därför 

anser vi att det är av stor vikt att prata med barnen om fenomenet och dess innebör redan i 

förskoleåldern så att fröknar och barn får en gemensam bild av problematiken, vilket även 

Fors (1995) lyfter fram.  

 

Smith och Levan (1995, refererat i Nayor et al., 2006) och Fors (1995) förklarar att barns 

tankar om mobbing refereras till att man slåss eller säger plågoord. Det här framkommer 

också i vårt resultat då ett barn beskriver att mobba någon innebär att man slåss. Skolverket 

(2004) beskriver att åtta procent av eleverna i deras undersökning kände sig retade eller 

utanför en gång i veckan. Det här är även något som barnen i vår studie beskriver, främst att 

bli retad och retas. Frågan är om det här inte är lika viktigt att se som mobbning? Inget barn 

ska i förskolan utsättas för kränkande behandling, spelar det någon roll om hur situationen 

definieras? Är det inte tråkigt nog att ett barn behöver känna sig retad på förskolan? Løkken, 

Haugen och Röthle (2006) beskriver vidare att barn i yngre åldrar lättare har förmågan att ta 

till våld istället för att använda det verbala språket. Kan det vara en av anledningarna till 

varför barnen i vår studie upplever barn som slåss på förskolan? 

 

Hoiby (2004) ställer sig frågan vart gränsen går mellan mobbning och skoj, det finns en 

gråzon menar författaren, där skillnaderna är svåra att avgöra. Pikas (1975) frågar sig när barn 

förstår att andra barn lider av deras handlingar, Crick (1997, refererat i Besag, 2006) förklarar 

att barn redan vid tre års ålder kan förstå att deras ilska kan skada någon annan. Löfdahl 

(2002) beskriver att hon har erfarenheter av att barn oftast är elaka då ingen vuxen ser. Detta 

anser vi kan vara ett tecken på att barnens handlingar är medvetna då de vet när de kan göra 

något dumt utan att de vuxna ser. Widberg (1997) klargör att mobbning inte är då barn retas. I 

vårt resultat framkommer det, ur vår synvinkel, ett barn som blir mobbad. Han blir retad flera 

gånger och ingen uppmärksammar problemet. Utifrån Widberg (1997) skulle den här 

situationen alltså inte komma att kallas för mobbning. Vart går då gränsen mellan mobbning 

och att retas? Vad är skillnaden? Vi frågar oss även om Olweus (1992) tidsaspekt på 

begreppet mobbning kan få pedagoger att sopa enstaka negativa handlingar under mattan då 

de inte inträffar tillräcklig ofta?  

 

Pearce (1991, refererat i Oliver och Candappa, 2003) förklarar vidden av att skilja på 

begreppen retas, leka och bråka från mobbning. Författaren menar också att det finns en risk 

att barnen kan skylla händelser på att de bara lekte. Behövs begreppet mobbning i förskolan 

för att barnet barnen pratar om i vår studie ska få hjälp? Att bli retad, flera gånger per dag, 

flera dagar i veckan, är utifrån Olweus (1992) definition att bli mobbad. Om barnen hade vetat 

begreppets innebörd skulle situationen ha sett annorlunda ut då? Vi frågar oss också om 

barnen hade definierat situationen som mobbning om de hade varit medvetna om begreppets 

betydelse?  

 

Vår slutsats blir att barn i förskolan inte har en klar uppfattning om vad mobbning innebär och 

vi frågar oss om det går att motverka den eventuella mobbningen i förskolan när barnen inte 

är medvetna om vad det är? Vi frågar oss också hur det kommer sig att barn på förskolan inte 

har någon uppfattning om fenomenet mobbning då det under senare tid har varit i stort fokus. 

Finns mobbning på förskolan? Arbetar förskollärare med mobbning eller är det någonting 

som pedagoger väljer att blunda för?  
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Förslag på vidare undersökning: 

Vi anser att det vore intressant att ta reda på när barnen får tillgång till begreppet mobbning 

och vad det är som gör att de kan ta till sig begreppet och använda sig av det. För att få reda 

på detta vore det bra att jämföra denna förskola med andra förskolor för att se om de har hört 

talas om mobbning, samt att gå in i skolans värld för att se hur barnen uppfattar detta i de 

tidigare skolåren. Vid vilken ålder börjar pedagogerna tala om mobbning och varför just då? 

Andra viktiga aspekter kan vara att jämföra om pojkar och flickor upplever mobbning olika 

och i sådant fall varför. Samt att jämföra om barnens kulturtillhörighet har någon betydelse 

för deras åsikter.  
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Bilaga 1: Brev till förskolan   Gävle den 10 augusti 

 

 

Till dig som är förskollärare!                                 

                         

Vi är två studenter som studerar till förskollärare på högskolan i Gävle. Nu är vi inne på vår 

sista termin och ska skriva examensarbete. Vi har valt att fördjupa oss i barns uppfattningar 

om begreppet mobbning. Anledningen till detta är för vi anser att barnen har en för liten del i 

den tidigare forskningen inom området.  

 

Vi vore tacksamma om några barn från er förskola hade möjlighet att delta in denna 

undersökning. För att få fram barnens uppfattning skulle vi vilja använda oss av intervju som 

metod. Vid vårdnadshavarnas och ert godkännande skulle vi gärna använda oss av 

ljudinspelning för att få en fördjupad analys.  

 

Deltagandet är frivilligt och barnen kan avbryta intervjun och deltagandet när de vill. Vi 

garanterar att allt inkommet material kommer att behandlas konfidentiellt samt att det 

insamlade materialet kommer att förstöras efteråt. Resultatet kommer enbart att användas i 

undersökningssyfte och vår uppsats kommer sedan att publiceras i högskolans databas DIVA.  

 

Vid frågor angående studien får ni gärna kontakta oss eller vår handledare.  

 

Tack på förhand! 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Caroline Sammels     Jeanette Engman 

XXX     XXX 

 

Handledare 

 

Paula Larsson 

XXX 

 



 

 

 

Bilaga 2: Brev till vårdnadshavarna  Gävle den 10 augusti 

 

 

Till dig som är vårdnadshavare!                                  

    

Vi är två studenter som studerar till förskollärare på högskolan i Gävle. Nu är vi inne på vår 

sista termin och ska skriva examensarbete. Vi har valt att fördjupa oss i barns uppfattningar 

om mobbning. Anledningen till detta är för vi anser att barnen har en för liten del i den 

tidigare forskningen inom området. Vi vore tacksamma om ert barn hade möjlighet att delta i 

denna undersökning. För att få fram barnens uppfattning skulle vi vilja använda oss av 

intervju som metod. Vid ert godkännande skulle vi gärna vilja göra en ljudinspelning för att få 

en fördjupad analys.  

 

Deltagandet är frivilligt och barnen kan avbryta intervjun och deltagandet när de vill. Vi 

garanterar att allt inkommet material kommer att behandlas konfidentiellt samt att det 

inspelade materialet kommer att förstöras efteråt. Av etiska och praktiska skäl kommer inget 

material att lämnas ut till varken föräldrar eller pedagoger på förskolan. Resultatet kommer 

enbart att användas i undersökningssyfte och vår uppsats kommer sedan att publiceras i 

högskolans databas DIVA, där ni själva kan ta del av studien. Vi respekterar självfallet att alla 

inte vill ha med sina barn i undersökningen men är tacksamma om ni gör det möjligt för oss 

att fullfölja vår studie. Vi vill gärna ha tillbaka svarsblanketten till följande datum: _27/8_ . 

                   

Vid frågor angående studien får ni gärna kontakta oss eller vår handledare.  

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Caroline Sammels     Jeanette Engman 

XXX     XXX 

 

Handledare 

 

Paula Larsson 

XXX 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- >8 Klipp här! 

 Jag godkänner mitt barns deltagande.  

 Jag godkänner inte mitt barns deltagande.  

Barnets namn:  

 

_____________________________ 

 

Vårdnadshavarens underskrift:   Vårdnadshavarens underskrift: 

 

_____________________________                              _____________________________ 



 

 

Bilaga 3: Intervjumanual 
 

 Trivsel på förskolan 

 

När är det bra? mindre bra? roligt, mindre roligt? När trivs du? När trivs alla? Trivs alla? 

Vad ser du framemot när du kommer hit?  

 

 Känslor 

 

När blir du ledsen, besviken, arg, glad?  

 

 Leken på förskolan 

 

Vem leker du med? Hur leker ni? När leker du? Får ni alltid leka? Är alla med i leken? Vilka 

är inte med i leken? Hur tror du att det känns om man inte får vara med i leken? 

 

 Vännerna 

 

Hur är bra vänner? när är de bra? Vad beror det på? 

Hur är dåliga vänner? när är de dåliga? Vad beror det på?   

Hur är dina vänner? 

Hur önskar du att dina vänner var? 

 

 Konflikter 

 

Vet du vad en konflikt är? När uppstår den? Vad beror det på? 

Retas barn på förskolan? När? Varför tror du att vissa barn blir retade/retas? Vad gör 

fröknarna om någon retas/blir retad? Vilka bestämmer? När? Vågar du berätta för fröken om 

någon är dum?  

 

 Mobbning 

 

Vet du vad mobbning är? När sker det? Hur sker den?  Finns det på förskolan? 

Vem har berättat om mobbning? Pratar vuxna om mobbning? (vårdnadshavare personal) 

Har det hänt dig, eller någon du känner? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


