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FÖRORD
Alla vill vi ha en superkompis. Helst flera. Och gärna vill vi också att andra ser oss som superkompisar. Det är enkla saker det är fråga om. Hälsa på alla. Låt alla vara med. Trösta den som är olycklig. Låt
ingen bli lämnad ensam. Vänlighet som alla är överens om – men ändå är det svårt.
Motsatsen är mobbning. Länge har man utgått från att mobbning är något som börjar i skol
åldern. Om det faktiskt var så att mobbning finns i skolan men inte bland små barn och i daghemmet skulle fenomenet vara lätt inringat – man kunde intensivträna barn i sociala färdigheter under
sommaren innan skolan börjar. Men det är inte så enkelt.
Folkhälsan och Mannerheims Barnskyddsförbund gjorde med stöd av social- och hälsovårds
ministeriet åren 2009–2011 en utredning som publicerats i två rapporter ”Mobbar även små barn?”
och ”Mobbningsförebyggande arbete inom småbarnsfostran – Att utarbeta en handlingsplan för
att förebygga och ingripa i mobbning”. Projektet ”Daghem utan mobbning” 2011–2014 är en direkt
följd av att vi såg ett behov av mera kunskap och praktiska metoder för att kunna arbeta mobbningsförebyggande redan med småbarn. Det är viktigt att synliggöra problem och också våga använda ordet mobbning. Denna Kompisväska hoppas vi ska bli ett konkret arbetsredskap för pedagogerna i daghem och barngrupper.
”Daghem utan mobbning” har varit ett projekt som trots sitt allvarliga innehåll också har innehållit mycket glädje. Vi har velat lyfta fram metoder och goda exempel på daghem där man systematiskt arbetar med att stärka sociala färdigheter, gemenskap och kamratskap. En annan del
av projektet har varit det givande samarbetet med Yle Fem och barnprogrammet BUU-klubben.
Kampanjen ”Säg hej o le” med kompismonstren har visat att man kan synliggöra ett svårt tema
med fantasi och humor. Mottagandet på fältet har visat att det finns engagerade pedagoger i våra
daghem och föräldrar som bryr sig. Att kompiskampanjen engagerade föräldrar till 10 000 barn
överträffade alla förväntningar. En av huvudpersonerna i programmet – Superkompisen Ole – finns
med också i denna kompisväska.
Projektet har haft en kunnig och engagerad styrgrupp som både bidragit med flera texter till
Kompisväskan men framför allt med sakkunskap och förslag som fört arbetet framåt. Vi tackar särskilt lektor Susanne Davidsson vid yrkeshögskolan Novia, PeD, SVD Liisa Heinämäki vid social- och
hälsovårdsministeriet, forskare Laura Repo vid Helsingfors universitet, generalsekreterare Mirjam
Kalland vid Mannerheims Barnskyddsförbund, undervisningsråd Kristiina Laitinen vid Utbildningsstyrelsen, forskare Vilja Laaksonen vid Jyväskylä universitet, FD, lektor Märta Sandvik vid Barnträdgårdslärarutbldningen i Jakobstad, Åbo Akademi och professor Maili Pörhölä vid Jyväskylä universitet.
Yrkeshögskolan Novias studerande har varit inkopplade under projektets gång och bidragit med
material både för Kompisväskan och för BUU-klubbens program.
Det 4-åriga projektet Daghem utan mobbning kunde förverkligas tack vare stöd från Penning
automatföreningen RAY. För detta stöd är vi mycket tacksamma. Vi utgår från att många delar av
projektet ska kunna bli en del av vår bestående verksamhet i likhet med det mobbningsförebyggande arbete som Folkhälsan gör i skolorna.
Till slut vill vi ännu rikta ett stort tack till alla pedagoger, föräldrar och barn som kommit med
åsikter och synpunkter på hur vi bäst kan skapa en trygg och uppmuntrande miljö för alla på daghemmet!
Januari 2014
Viveca Hagmark
Gun Andersson
förbundsdirektör			avdelningschef
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INLEDNING
Grunden till trygga och positiva kamratrelationer läggs redan när barnen är små. På Folkhälsan jobbar
vi utgående från ett hälsofrämjande förhållningssätt. Ett av Folkhälsans tyngdpunktsområden är
hälsofrämjande daghem, där hälsa och livskvalitet står i fokus. Konkret handlar det om att daghemmet ska vara en plats där man kan stärka relationer, känna trygghet och arbetsglädje, vara ansvarstagande, utveckla sunda levnadsvanor, känna delaktighet och stärka självkänslan. Helhetssynen
på hälsa ska prägla barnets vardag. Dessa ingredienser ligger också som grund i det mobbnings
förebyggande arbetet och materialet Kompisväskan. Med inspirationsmaterialet vill vi motivera
och inspirera till mobbningsförebyggande arbete i daghemmen. Inspirationsmaterialet riktar sig
till personal på daghem, studerande och andra som är intresserade av att skapa goda samspelsmönster bland barn, pedagoger och vårdnadshavare.
Förebyggande av mobbning är en process, det finns inga snabba patentlösningar utan arbetet
består av små steg mot förändring. Syftet med materialet är att ge läsaren en förståelse för hur
mobbning tar sig uttryck bland småbarn. Det ska även ge inspiration och idéer för det mobbningsförebyggande arbetet. De verktyg och tankar som presenteras kan användas för att vägleda och
lära barn olika sätt att bygga upp meningsfulla relationer till jämnåriga. För att arbetet ska lyckas
behöver alla känna sig delaktiga, såväl barn, föräldrar som pedagoger. Det krävs en kombination av
olika insatser som utformas utifrån varje enskild barngrupps behov.
Häftet som du håller i din hand är indelat i sex kapitel. I första kapitlet berättar vi om mobbning
och resultat från den senaste forskningen kring mobbning i daghem i Finland. I andra kapitlet lyfter
vi upp hur avgörande pedagogernas värderingar och inställning till mobbning är då de inleder det
mobbningsförebyggande arbetet. I kapitel tre får läsaren kunskap om olika verktyg som kan användas för att få reda på hur barnens relationer ser ut på daghemmet. I kapitel fyra presenterar vi riktlinjer för att ingripa i mobbning. I kapitel fem går vi närmare in på förebyggande förhållningssätt.
I kapitel sex presenterar vi avgörande faktorer för att skapa ett bestående mobbningsförebyggande
arbete. Alla kapitel varvas med frågor att fundera kring på egen hand och tillsammans i personalgruppen/studiegruppen och tillsammans med barnen. De praktiska övningarna i häftet bygger på
erfarenheter från handlingsplansutbildningar som projektet Daghem utan mobbning hållit under
2011–2013. Utöver det här häftet innehåller Kompisväskan reflektionskort riktade till pedagoger
och vårdnadshavare, ett barnkonventionshäfte med övningar som riktar sig både till barn och pedagoger och en Ole-handdocka med tillhörande kort och häfte som behandlar känslor. Kompisväskan innehåller också ett avslappningsmaterial som heter Lilla Chilla. I det här materialet har vi valt
att använda oss av begreppet pedagoger då vi pratar om personal som arbetar på daghem.
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1 KUNSKAP – Vad behöver vi veta innan vi sätter
i gång?
I Finland har det först under senare år diskuterats om mobbning kan förekomma bland barn under
skolåldern och om fenomenet kan förebyggas. Man har å ena sidan trott att mobbning bland små
barn inte uppfyller kriterierna för mobbning och därför inte är ”riktig” mobbning, å andra sidan att
ett visst negativt beteende hör till barnens umgänge. Enligt undersökningar förekommer mobbning redan på daghem och därför borde det förebyggande arbetet inledas i god tid före skolstart
(Kirves & Sajaniemi, 2012; Alsaker & Nägele, 2008).
För att kunna förebygga mobbning måste man ha kunskap om vad mobbning handlar om och
hur mobbning kan ta sig uttryck bland barn. I det här kapitlet kommer vi först i korthet att lyfta upp
vad styrdokumenten inom dagvården säger om mobbning, vad mobbning är och hur forskning
inom området ser ut.

Vad säger styrdokumenten om mobbning?
För tillfället förutsätter lagen om grundläggande utbildning (628/1998, 29§) att skolorna ska ut
arbeta en plan för att förebygga mobbning och ingripa i mobbningssituationer. Förskoleundervisningen omfattas av lagen om grundläggande utbildning (4 timmar per dag). I skrivande stund finns
ingen lag som förutsätter att daghemmen ska ha en handlingsplan för att ingripa i och förebygga
mobbning. Som bäst pågår ändå arbetet med att förnya den gamla dagvårdslagen från 1973 och det
är motiverat att även inkludera det mobbningsförebyggande arbetet i den nya lagen.
I grunderna för den nationella planen för småbarnsfostran (2005) nämns inte mobbning, men
planen innehåller principer som uppmuntrar till förebyggande av mobbning. Dessa är bland annat att uppmuntra till hänsynsfullt bemötande av andra, trygga mänskliga relationer och en god
atmosfär där barnet kan uppleva gemenskap och delaktighet. I guiden Säkerhetsplanering i dagvården (Saarsalmi, 2008) konstateras att daghemmen borde ha en krisplan för de vanligaste störningssituationerna. Mobbning som riktar sig mot ett barn nämns i guiden som en sådan situation.
Krisplanen är avsedd för exceptionella situationer och är således inte tillräcklig när man pratar om
förebyggande av mobbning.
Ett av dagvårdens viktigaste styrdokument är konventionen om barns rättigheter. I artikel 2 i FN:s
konvention om barnets rättigheter konstateras att alla barn har samma rättigheter och är likvärdiga
och att inget barn får diskrimineras. I artikel 19 konstateras också att barn har rätt till skydd mot fysiskt
och psykiskt våld. I artikel 31 betonas barnets rätt till lek, vila och fritid (FN 1998/2010).
Då vi läser de styrdokument som finns inom dagvården kan vi tydligt se att det mobbnings
förebyggande arbetet har en stark förankring i dem. Om vi inte aktivt tar ställning mot mobbning
berövas barn rätten till en sund utveckling. Också bristande hjälp för barn som beter sig aggressivt
kan betraktas som en kränkning av barnets rättigheter, eftersom dessa barn med stor sannolikhet
får problem senare i livet. Om man tillåter mobbning fråntar man den som utsätts sin rätt till skydd
mot alla former av våld. Också rätten till fri utbildning försvagas vid mobbning, då vi vet att de som
blir utsatta ofta är rädda för skolan och många gånger avstår från fortsatta studiemöjligheter. Vi vet
också att elever ibland avbryter sin skolgång på grund av mobbning.
I de flesta fall förlorar de som blir utsatta för mobbning rätten till lek eftersom den fria leken
innebär risk för mobbning och en rädsla för att bli skadad. Barn och ungdomar som är utsatta upplever sällan positiv social samvaro med kamraterna och förlorar därmed en mycket viktig möjlighet
till en sund utveckling. Om vi tillåter mobbning kränker vi också alla barns rätt att få växa upp i en
respektfull och trygg omgivning.
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Vad är mobbning?
Det kan vara svårt att definiera mobbning, eftersom varje enskild individ sätter sin egen innebörd
i begreppet. Pedagoger, barn och vårdnadshavare kan uppfatta och förstå fenomenet mobbning
olika. För att hitta ett gemensamt språk är det viktigt att alla för diskussioner kring fenomenet.
En av de mest använda definitionerna på mobbning är Olweus (1973) definition
”En person är mobbad när han/hon, upprepade gånger och under en viss tid blir utsatt för negativa
handlingar från en eller flera personer.”
Karakteristiskt för mobbning är att:
de negativa handlingarna upprepas under en längre tid
det finns en maktobalans mellan offer och förövare
handlingarna är medvetna och har för avsikt att tillfoga skada

•
•
•

Olweus (1973) lyfter fram att de negativa handlingarna ska ske upprepade gånger och under en
längre tid och utesluter på det sättet enstaka negativa handlingar ur begreppet mobbning. Med
det vill han betona att enstaka mindre allvarliga handlingar som ibland riktas mot en person och
ibland mot en annan inte ska kallas mobbning.
Salmivalli (2003), som forskar kring mobbning i Finland och står bakom det riksomfattande programmet Kiva skola, definierar i sin tur mobbning på följande sätt:
”Mobbning är ett aggressivt beteende med vilket man gör någon illa fysiskt eller psykiskt och
handlingarna är återkommande, avsiktliga och riktar sig mot en försvarslös.”
Olika roller i mobbningssituation
Enligt Salmivalli (1998) berör mobbning förutom mobbaren och den mobbade även
andra barn i gruppen. Enligt henne har alla barn i gruppen en roll i en mobbningssituation. Bland dessa roller finns medlöparen, förstärkaren, försvararen och de
utomstående. Medlöparen deltar i mobbningen och hjälper mobbaren, förstärkaren
underhåller mobbningen till exempel genom att skratta, försvararen ställer sig på
den mobbades sida och den utomstående vill inte lägga sig i mobbningen. Enligt
utredningen Mobbar även små barn? hade personalen svårt att identifiera andra än
den mobbades och mobbarens roll (Stoor-Grenner & Kirves, 2010). Det kan ha att
göra med att rollerna bland små barn ännu inte är lika etablerade.

De flesta definitioner innefattar tanken om att mobbning handlar om en obalans i maktförhållandet mellan den som är utsatt och den som utsätter någon annan. I en mobbningssituation har
den som blir utsatt svårigheter att försvara sig mot de negativa handlingar och det negativa bemötande han eller hon utsätts för. Däremot handlar det inte om mobbning om två relativt jämnstarka
personer grälar (Olweus, 2006). Obalansen i maktförhållandet kan ses ur flera olika synvinklar. Det
kan till exempel handla om att mobbaren är fysiskt starkare än den som blir utsatt, men också om
att den som mobbar kan vara verbalt skickligare än den mobbade eller att han eller hon har flera
kompisar än den som blir utsatt (Carney refererad i Eriksson m.fl., 2002). En obalans i maktförhållandet kan också handla om en enbart upplevd överlägsenhet. Mobbaren behöver inte egentligen
vara starkare än den som blir utsatt men upplevs i situationen som sådan. Terry påpekar att mobbarens övriga resurser, till exempel en stark storebror, kan räcka för att mobbaren ska upplevas som
starkare än den mobbade (se Eriksson m.fl., 2002).
Ett problem då man forskar i mobbning bland små barn är att det är svårt att fastställa när barn
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blir medvetna om konsekvenserna av sina egna handlingar. I vilken ålder förstår barnet att hans
eller hennes handlingar kan såra och skada andra? Enligt Rigby och Slee (1994) ska man fokusera
på hur ofta och hur länge beteendet fortgår i stället för att se på avsikten bakom handlingen. Om
handlingarna upprepas under en längre tid handlar det enligt dem inte enbart om aggression utan
också om mobbning.
Då man pratar om små barn och mobbning är det inte heller alla gånger så lätt att avgöra när
de negativa beteendena enbart är uttryck för ett visst utvecklingsskede hos barnet. Den vuxnas
uppgift är att göra barnen medvetna om att de negativa handlingarna kan såra och skada andra
barn. Det är inte meningen att vänta tills handlingarna blir regelbundna och systematiska innan
man ingriper. Ett tidigt ingripande gör att beteendet inte hinner utvecklas till mobbning och att
handlingsmönstren inte hinner bli befästa. Det är alltså inte relevant att fundera på om det är fråga
om riktig mobbning eller inte, utan man måste se till att beteendet inte utvecklas till mobbning.
Att kunna avgöra var gränsen mellan mobbning, konflikt och skämtsamt beteende går är inte så
lätt. Därför är det viktigt att komma ihåg att se till den subjektiva upplevelsen och att ta reda på vad
barnet upplever som mobbning.
Vad är det för skillnad mellan mobbning och konflikter?
Det som skiljer mobbning från konflikter är att det finns en maktobalans mellan den
som utsätter och den som blir utsatt för mobbning. Vid konflikter handlar det ofta
om två relativt jämnstarka barn som grälar eller är av olika åsikt om någonting.
Vid mobbning har den mobbade svårt att försvara sig mot de negativa handlingar
som han eller hon utsätts för.

Hur kan mobbning se ut?
De flesta forskare delar in mobbning i indirekt och direkt mobbning (Salmivalli, 1998). I litteraturen
används även begreppen indirekt och direkt aggression. Direkt mobbning karaktäriseras av direkta
påhopp som att sparka, slå, ta någons saker, hota och kalla personen vid fula namn. Indirekt mobbning handlar om ryktesspridning, att ljuga, att prata bakom ryggen på någon och att medvetet utesluta någon ur gruppen. Indirekt mobbning kallas även ibland för relationell eller social aggression.
Som namnet säger är syftet med mobbningen att förstöra andras kamratrelationer. Den mobbade
blir då med tiden isolerad och utesluten ur gemenskapen (Crick, Casas & Ku,1999). Enligt Höistad
(2005) kan mobbningsbeteenden indelas i fysisk, psykisk och verbal mobbning. I en undersökning
om mobbning på daghem (Kirves & Sajaniemi, 2012) visade det sig att den vanligaste formen av
mobbning var psykisk mobbning, därefter kom verbal mobbning och till sist den fysiska mobbningen.
Barn berättar vad de anser att mobbning är:
Pojke, 3 år: ”Mobbning är sånt att Elias int låter mej gå nånstans”.
Flicka, 5 år: ”Ville mobbar mej när han säger att han skjuter och siktar”.
Pojke, 5 år: ”Att man lurar samma människa alltid”.
Pojke, 6,5 år: ”Mobbning är det när en i gruppen retar (paus) flera i gruppen retar, det
är det”.
Flicka, 5 år: ”Man kan slå, sparka och knuffa (paus) och slå någon i ryggen med
knytnäven”.
Flicka, 5 år: ”Det är när Pia är elak och säger att jag inte fattar nånting”.
Pojke, 4 år: ” Det betyder att man är tyst och inte pratar med sin vän”.
Citaten är från rapporten: Mobbar även små barn? (2010)
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Rapporten Mobbar även småbarn? (Stoor-Grenner & Kirves, 2010) visar att mobbnings- och konfliktsituationer vanligen uppstår i fri lek inne och ute, vid val av lekkamrater och då barnen ändrar
regler under lekens gång.
Då barnen väljer vänner använder de ibland makt och manipulerar med gruppens sociala relationer. Ibland ändrar barnen på reglerna i leken under lekens gång så att vissa barn aldrig får vara
delaktiga. Den roll som barnet tilldelas kan också vara sådan att barnet inte ges möjlighet att delta i
leken. Att manipulera med regler i leken är också vanligt, det kan verka som om barnet får vara med
i leken men blir t.ex. degraderad till en katt eller baby som inte har någon talan. Det kan också vara
fråga om någon slags klubb, vars inträdesregler förändras så att barnet aldrig får tillträde. När barn
utesluter varandra ur lekar och manipulerar med lekens regler och när det händer ett och samma
barn gång på gång är det frågan om mobbning. Uteslutning kan förekomma då de vuxna ber barnen välja lekaktivitet eller efter att leken har börjat. Då är det viktigt att den vuxna följer med leken
för att upptäcka uteslutningen.
Att manipulera med lekens regler
Pojke 5 år: ”De att den där Tony gör såndäna klubbsaker, och sen då, han bara int vill
att jag får vara med i klubben, han bara luras att det är farligt för mej, och sen stängs
klubbarna. Tony är alla klubbars ledare, han leder alltid.”
Citaten är från rapporten: Mobbar även små barn? (2010)

Rapporten Mobbar även små barn visade också att maktrelationerna mellan lekdeltagarna inte
var i balans, till exempel så att barnen kunde bli nedtryckta av de mer dominerande barnen i gruppen. Genom observationer har de vuxna möjlighet att se hur rollerna delas upp och om alla roller
är så kallade aktiva roller.
Ett barn som upprepade gånger blir lämnad utanför och upplever att ingen ser eller bryr sig
om honom eller henne kommer så småningom kommer att förneka att han eller hon alls behöver
någon att vara med. För att undvika ytterligare förnedringar är det lättare att säga att man vill leka
ensam eller att det inte gör något att man är ensam (Höistad, 2005). Det har visat sig att barn som
har stabila relationer till flera barn löper mindre risk för att bli utsatta för mobbning än barn som är
ensamma och isolerade.
Forskning om mobbning och mobbningsförebyggande arbete
Mobbningsforskningen har sedan slutet av 1960-talet försökt kartlägga och beskriva
vad mobbning är. Mer systematisk forskning började bedrivas i början av 1970-talet
i bland annat Finland, Norge och Sverige. En av pionjärerna inom mobbningsforskningen är Dan Olweus från Sverige. Hans empiriska dokumentation om mobbning
i skolan har legat som grund för många andra forskares arbete kring mobbning
(Eriksson m.fl., 2002). I Finland har Christina Salmivalli till stor del präglat forskning
om mobbning och det mobbningsförebyggande arbetet i form av antimobbningsprogrammet Kiva skola, som används av största delen av alla grundläggande skolor i
Finland (2009). Folkhälsan har sedan 1970-talet stött vänelevs- och tutorverksamheten i skolor i Svenskfinland (Folkhälsan, 2013).
Det finns begränsat med forskning kring mobbning i daghem. Internationellt finns
det några forskare som studerat fenomenet. Den forskningen har gjorts i bl.a.
Schweiz (Alsaker & Nägele, 2008; Perren, 2000; Alsaker & Valkanover, 2001), i USA
(Kochenderfer & Ladd, 1999), i England (Monks, Ruiz & Val, 2002) och i Sydkorea
(Lee, 2013). De senaste åren har forskning gjorts också i Finland (se t.ex. Kirves &
Sajaniemi, 2012: Laaksonen, 2014).
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Mobbning på daghem i Finland
I det här avsnittet sammanfattar forskare Laura Repo de centrala resultaten och slutsatserna i sin
doktorsavhandling om mobbning i daghem. Eftersom det finns ytterst lite forskning i ämnet började hennes forskning från grunden: målet var att få veta om det går att förebygga mobbning
redan före skolåldern, hur mobbning som fenomen tar sig uttryck bland små barn, vilka former
den har och hur vanligt fenomenet är. Dessutom granskade hon daghemmet som arena för mobbning: har daghemmet någon pedagogisk eller organisatorisk praxis som kan sammankopplas med
mobbning och via vilken man kunde förebygga mobbning? Resultaten behövs vid utvecklingen
av mobbningsförebyggande åtgärder och arbetsmodeller. För att kunna ta itu med mobbning är
det viktigt att veta hur arbetsmiljön på daghemmet ser ut. Repo analyserade mobbningen i hela
daghemmet, i kamratgruppen och på individnivå.
Undersökningen består av en enkät och intervjuer med barn, anställda och vårdnadshavare.
Enkäten besvarades av 771 anställda i Vanda. Enkäten var uppbyggd så att pedagogen skulle ta
ställning till varje barn i gruppen. På så sätt omfattade enkäten nästan 7 000 daghemsbarn i åldern
3–6 år. Intervjuerna, som gjordes på åtta daghem i huvudstadsregionen, var sammanlagt 114 (61
barn i åldern 3–7 år, 24 vårdnadshavare, 29 anställda på daghem).
Etisk reflektion
Forskning om mobbning, framför allt bland små barn, måste alltid granskas ur ett
etiskt perspektiv. För det första är det svårt, om inte omöjligt, att nå en objektiv sanning om ett ämne som är både svårdefinierbart och ytterst personligt. För det andra
måste man tänka på att klassificering av barn på olika sätt, exempelvis i mobbare
eller offer, alltid medför en risk för att barn stämplas. Stämpeln kan framkalla ett
beteende som motsvarar förväntningarna och barnets identitet riskerar att formas i
den riktning som stämpeln indikerar. Också att samla in data genom intervjuer med
barn kräver noggrant övervägande. Det händer lätt att den vuxna omedvetet styr
såväl undersökningen som frågorna och svaren. Innan forskaren kan dra tillförlitliga
slutsatser måste han eller hon vara medveten om och ta ansvar för dessa frågor och beakta forskningens sammanhang samt de faktorer som hänför sig till barnets utveckling.

Sammanfattning av resultaten och slutsatser i Laura Repos forskning
Intervjuerna visade att det förekom systematisk mobbning bland barn i daghemsåldern och att den
tog sig liknande uttryck som mobbning i skolmiljö. Daghemsbarnen talade om mobbning som ett
dagligt fenomen och mobbningens innehåll varierade endast lite i barnens och pedagogernas berättelser. Föräldrarna var däremot tveksamma till om små barn kan mobba, utan tänkte sig snarare
att negativt beteende hör till en viss utvecklingsfas.
Dessutom använde barnen ordet mobbning på många olika sätt och för att beskriva olika slags
situationer även om de rätt väl förstod vilket slags beteende som gör någon ledsen eller sårad. På
motsvarande sätt kan ett litet barn som har behandlats illa eller utsatts för mobbning sakna ord för
att beskriva situationen.

Förekomst och särdrag
Det finns endast lite kunskap om hur vanligt det är med mobbning bland små barn och därför är
det svårt att jämföra och bedöma olika undersökningar. Enligt forskningsresultaten berördes ca
12 procent av daghemsbarnen (3–6 år) direkt av mobbning: 7 procent utsatte andra för mobbning, 3 procent blev mobbade och 2 procent både mobbade andra och blev själva mobbade (s.k.
mobbare-offer).
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De här siffrorna bygger på personalens bedömning av sin egen grupp, vilket betyder att den
mobbning som inte har identifierats eller noterats inte heller ingår i dessa siffror. Å andra sidan
kan siffrorna inkludera situationer som någon annan inte skulle ha uppfattat som mobbning. Som
jämförelse kan nämnas att Alsaker och Nägele (2008) har konstaterat att 12 procent av daghemsbarnen i Schweiz var mobbare, 6 procent offer och 7 procent mobbare-offer. Enligt en tidigare undersökning (Perren, 2000) var andelen mobbare-offer bland schweiziska daghemsbarn 10 procent,
vilket är betydligt mer än i andra undersökningar. Siffrorna i olika undersökningar är relativt lika och
därmed trovärdiga. Avvikelser kan bero på exempelvis olika mätmetoder.
Av barnen i undersökningen hade 15 procent invandrarbakgrund. Av de barn i undersökning
ensom har invandrarbakgrund är 7 procent mobbare, 5 procent utsatta för mobbning och 3 procent både mobbare och offer. Det betyder att barnen med invandrarbakgrund inte mobbade andra
mer än barnen med finländsk bakgrund, men att de oftare utsattes för mobbning1. Också undersökningar i andra länder har visat att barn med invandrarbakgrund blir mobbade oftare än andra
barn (von Grünigen m.fl., 2010). Det kan bero på språkliga svårigheter, alltså att barnen inte kan
språket så bra, vilket gör det svårare att vara med i lekarna, men det kan också vara ett tecken på
rasistiska fördomar. I en allt mer internationell värld är resultaten oroväckande och utvecklingen
borde motarbetas. Det är viktigt att barn så tidigt som möjligt lär sig att alla är lika värda för att på
så sätt förebygga mobbning.
Vidare kan man konstatera att 11 procent av barnen i undersökningen var i behov av särskilt
stöd (enligt hur dagvården inom Vanda stad definierar barn i behov av särskilt stöd). Av dem mobbade 14 procent andra, 7 procent utsattes för mobbning och 8 procent var såväl offer som mobbare. Bland barn i behov av särskilt stöd är alla roller alltså klart vanligare än genomsnittet. Antalet
barn i behov av särskilt stöd i gruppen hade också samband med mobbningens omfattning2. Andra
organisatoriska faktorer som gruppstorlek, daghemmets storlek, antalet flickor eller pojkar eller
antalet barn med invandrarbakgrund hade inget samband med mobbningens omfattning. Eftersom mobbningen och behovet av särskilt stöd gick så tydligt hand i hand måste man fästa särskild
uppmärksamhet vid vänskaps- och kamratförhållanden redan när dessa barn är små. Framför allt
ser de barn som både mobbar och utsätts för mobbning (mobbare-offer) och som är i behov av
särskilt stöd (oftast pojkar) ut att löpa dubbel risk för utslagning. Enligt färska forskningsresultat har
dessa barn en mycket svag prognos för resten av livet (Copeland m.fl., 2013). Det är ytterst viktigt
att dessa barn upptäcks och får hjälp att bli inkluderade i sin daghemsgrupp.

1
2

Resultaten är statistiskt signifikanta.
(.273***).
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Procent av gruppen

16,0%
14,0%
12,0%

Mobbare

10,0%
8,0%

Mobbare-offer

6,0%
4,0%

Offer

2,0%
0,0%

Alla

Invandrarbakgrund

Särskilda behov

Figur 1. Förekomsten av mobbning på daghem i Finland.

Pojkar (64 %) mobbade oftare än flickor (36 %)3. Också mobbare-offer var mycket oftare pojkar
(63 %). De vanligaste formerna av mobbning bland små barn var olika typer av psykisk mobbning
såsom hot, utpressning och uteslutning ur gruppen. Pojkarna använde fysisk mobbning såsom
knuffande oftare än flickorna. Pojkarna hotade också andra barn mer än flickorna. Både flickor och
pojkar använde skällsord och öknamn lika mycket.
Enligt forskning kring mobbning i skolor är pojkar inblandade i mobbning (framför allt som mobbare) betydligt oftare än flickor. Min undersökning visar på samma tendenser inom dagvården och
därför verkar utvecklingen börja redan före skolåldern. Eftersom omgivningen har stor betydelse
för en individs beteende borde det mobbningsförebyggande arbetet särskilt uppmärksamma pojkarna och resurser borde inriktas på att lära dem, särskilt de pojkar som uppvisar tendenser till
aggressivt beteende, andra sätt att handla redan när de är små. Det finns redan nu tillräckliga bevis
för att pojkar är inblandade i mobbning oftare än flickor. Därför behövs det nu mer forskning om
vad som händer i pojkarnas tidiga kamratrelationer.
En del undersökningar uppvisar ett samband mellan skolklassens storlek och förekomsten av
mobbning. I de undersökningarna har man antagit att stora klasser innebär fler möjligheter till
mobbning. Å andra sidan visar andra undersökningar att klassens storlek inte har någon betydelse
(Scheithauer m.fl., 2006; Whitney & Smith, 1993). Det var intressant att det i min undersökning inte
var vanligare med mobbning i stora daghemsgrupper än i små. Tvärtom ökade mobbningen ju
mindre grupperna var. Förekomsten av mobbning påverkades klart av antalet barn med särskilda
behov i gruppen. Om det fanns barn med särskilda behov i gruppen var gruppen mindre. Man kan
alltså tänka sig att det inte går att lösa mobbningsproblemet endast genom att göra grupperna
mindre, utan att också gruppens sammansättning har betydelse. Gruppstorleken påverkar ändå på
många andra sätt och har konstaterats ha samband med mobbning. Exempelvis i en undersökning
av Boysen och Bru (1999) konstaterades det att barn som är delaktiga i mobbning får mer stöd av
läraren i små klasser än i stora klasser. Enligt exempelvis Keltikangas-Järvinen (2010) kan en stor
grupp dessutom öka risken för aggressivt beteende redan hos barn under tre år. Det påståendet får
stöd också i många andra undersökningar (t.ex. NICHD 2006).
I min forskning undersökte jag även om det fanns ett samband mellan olika pedagogiska praxis
(t. ex gemensamma regler för att ingripa i mobbning, hur barnet blir bemött av den vuxna efter att
den betett sig dåligt, bestraffningssystem) och mobbning. Det visade sig att ovannämnda pedagogiska faktorer hade större betydelse än vad organisatorisk praxis (gruppstorlek, daghemmets storlek, antalet flickor eller pojkar eller antalet barn med invandrarbakgrund) hade för hur det mobbningsförebyggande arbetet lyckas (se sid 31 om olika bestraffningsmetoder).
3

Skillnaden var mycket signifikant (p < .001).
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Mobbare-offer (bully-victim) är ett barn som mobbar andra men som också själv
blir mobbat. I daghemsåldern kan det ta sig i uttryck i att barnet ofta utesluts ur
leken eftersom hon eller han agerar på ett aggressivt sätt. Det är svårt att veta om
barngruppen utesluter ett barn för att det beter sig aggressivt eller om barnet beter
sig aggressivt eftersom han eller hon utesluts av gruppen. En sådan negativ spiral av
växelverkan är mycket skadlig för barnet. Mobbare-offer upplever själva att de blir
mobbade och den övriga gruppen anser att det är de som blir mobbade av barnet.
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2 MOTIVATION – Hur startar vi det
mobbningsförebyggande arbetet på vårt
daghem?
Det är viktigt att reflektera kring fenomenet mobbning innan man inleder det förebyggande arbetet. Alla människor har i större eller mindre utsträckning kommit i kontakt med mobbning. Alsaker
(2012) poängterar att det i arbetet mot mobbning behövs både vilja och mod. Vilja innebär att du
som vuxen på daghemmet aktivt beslutar dig för att jobba mobbningsförebyggande. Mod innebär
att du vågar prata om mobbning och vågar påtala brister och ändra system som inte fungerar.
Mobbning är inte så lätt att definiera, eftersom varje enskild individ sätter sin egen innebörd
i begreppet. Pedagoger, barn och vårdnadshavare kan ha olika uppfattningar om vad det handlar om och vilka beteenden de upplever vara kränkande och sårande. För att komma åt dina/era
föreställningar är det viktigt att du/ni avsätter tid för att fundera kring olika begrepp och vad de
betyder i just din/er verksamhet. Här nedan hittar du frågeställningar som kan öka medvetenheten
om mobbning.
Övning: Fundera själv och tillsammans i personalgruppen över

• När handlar det om mobbning?
• När handlar det om konflikter?
• När handlar det om skoj?
• Hur agerar jag/vi i de olika situationerna?
• Hur stämmer vår definition på mobbning överens med rådande definitioner?
• Vilka begrepp och ord använder jag/vi bland barnen då vi samtalar om mobbning,
bland oss vuxna?

• Hur samtalar vi om mobbning med barnen och vårdnadshavarna?
Det är också viktigt att diskutera mobbning med barnen. Med barnen kan ni t.ex.
Läsa böcker om mobbning och vänskap
Samtala om saker som berör mobbning
Vad blir barnen ledsna av?
Vad anser barnen att mobbning är?
Vad anser barnen att konflikter är?
Vad anser barnen att skämtsamt beteende är?
Hur kan man se om den andra inte tycker att ett beteende är skojigt?
Samtala med barnen om vad det innebär att vara en vän
Hurdan är en god vän?
Vad kan man göra tillsammans med vänner?

•
•

•

--------

Sammanfatta det ni kommit fram till och gör t.ex. ett kollage på väggen av barnens tankar.
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Självreflektion och myter kring mobbning
Att reflektera kring sin egen inställning till mobbning och de erfarenheter vi har av fenomenet är
avgörande för att kunna bemöta barn och vårdnadshavare i mobbningssituationer. De flesta vuxna
anser att mobbning är negativt, men trots det är vi inte alltid på det klara med hur vi tänker om
mobbning och hur vår inställning kan påverka vårt handlande. Så länge vi har en känsla av att vi
inte kan åtgärda mobbning, ser vi den helst inte. Först då vi granskat vår attityd till mobbning är det
möjligt att ingripa i mobbning och signalera till barnen att mobbning aldrig är acceptabelt (Alsaker,
2012).
För att kunna hantera mobbning är det även av stor betydelse att gå igenom de personliga erfarenheterna man har av mobbning från grupper man själv har tillhört och vilken roll man haft i dem.
Det här kan man göra genom självreflektion och genom att prata om det i personalgruppen. På så
sätt kan man lättare stödja varandra i situationer som man på grund av egna erfarenheter har svårt
att hantera.
Övning: För att diskutera mobbning ur många olika perspektiv kan ni
tillsammans i personalgruppen:

• Titta på Folkhälsans och Mannerheims barnskyddsförbunds kortfilmer
”… så ingen blir ensam”.

• Läsa Henrik Aaltos bok Bara lite småskoj 2009.

(Se www.folkhalsan.fi/vimobbarint Z material)

Efter att ni tittat på filmerna eller läst boken kan ni gå vidare och fundera på en mobbningssituation
ni upplevt.
Minnen
Vilka känslor väcker minnet?
Vilken var din roll i situationen?
Vem kunde ha hjälpt dig som barn i den här situationen?

•
•
•

Vår erfarenhet från våra handlingsplanskurser är att det finns en hel del uppfattningar om mobbning som inte baserar sig på forskning. För att kunna jobba mobbningsförebyggande är det viktigt
att granska och ifrågasätta myter och föreställningar om mobbning. Fundera tillsammans i arbetslaget hur ni tänker kring följande myter och vilka konsekvenser det kan få för ert handlande.
Myter
Den som utsätts för mobbning har avvikande utseende.
Mobbning handlar om en konflikt som barnen ska lära sig att lösa på egen hand.
Det blir bara värre om man lägger sig i.
Barn utesluter varandra, det kan man inte påverka.
Vissa barn tigger om att bli illa behandlade.
I små grupper förekommer ingen mobbning.
Låtsas att du inte bryr dig så går det över.

•
•
•
•
•
•
•

Höiby, (2004)
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Värderingar och människosyn
Grundläggande i det mobbningsförebyggande arbetet är vad vi anser vara bra eller dåligt i sam
varon med andra människor och vad vi anser vara avgörande för att barnen ska utvecklas till trygga
och respektfulla individer.
Förebyggande av mobbning grundar sig på den vuxnas granskning av sina attityder, sitt förhållningssätt till varje barn, barngruppen och arbetsgemenskapen. I det dagliga mötet med barnen
påverkar den vuxna med sitt sätt att vara och samtala klimatet i barngruppen. En lyhörd vuxen
gör att varje barn får uppleva sitt värde på ett positivt sätt. När vi samtalar synliggör vi vårt förhållningssätt, vår kompetens och vår medvetenhet om att vårt möte med barnet är avgörande för dess
välbefinnande i barngruppen. Med våra värderingar styr vi vår motivation att arbeta för något. Då
vi synliggör våra värderingar kan vi lättare nå våra mål.
Ett effektivt sätt att komma åt enskilda värderingar kring ett fenomen är att tillsammans med
arbetslaget göra värderingsövningar. En värderingsövning hjälper oss att reflektera över vår ståndpunkt i en fråga och tvingar oss att ta ställning. Meningen är inte att vi alltid ska bli överens eller
göra likadant. Men det är alltid bra att veta hur andra tänker. Övningen handlar inte om att hitta ett
rätt eller fel svar. Det viktiga är att föra fram sin ståndpunkt, uttrycka åsikter, träna sig i att lyssna på
varandra och även eventuellt ompröva sina ställningstaganden. Kom ihåg att ingen ska känna sig
kränkt eller utpekad.
Övning: Byta plats
I den här värderingsövningen ställer alla sig i en ring. Den som leder övningen läser
upp påståenden som deltagarna ska ta ställning till. Om du instämmer med påståendet flyttar du dig i ringen och om du är av annan åsikt står du kvar på din plats.
1. Mobbning bland små barn är ett allvarligt problem.
2. Barn som blir arga har bristande självbehärskning.
3. Barndomen är en sorglös tid.
4. Barn ska lära sig att försvara sig.
5. Vuxna blandar sig för lätt i barns konflikter.
6. Daghemmet är en plats där alla känner sig trygga.
7. Ibland finns det inga andra alternativ än att sätta ett barn på straffbänken.
8. Det är hemmet som bär ansvaret för om barnet beter sig negativt.
9. När barn är ledsna brukar det gå över av sig själv.
10. Rättvisa innebär att alla barn får precis lika mycket.
(Fritt omskrivna utgående från Alsaker (2012))

Under övningen kan ni fråga deltagarna om det finns någon som vill motivera sin ståndpunkt. Det
viktiga är att lyssna in vad kollegan baserar sin åsikt på. Övningen får inte urarta i en diskussion om
vad som är rätt eller fel. Alla bara lyssnar.
Vad var det som gjorde att du valde som du gjorde?
Baserade du ditt svar på t.ex. känsla, egna erfarenheter eller kunskap (forskning)?

•
•

En stor betydelse i det mobbningsförebyggande arbetet har även skapandet av ett gott arbetsklimat och en god gemenskap bland vuxna. En dålig och spänd atmosfär i personalgruppen smittar
av sig på barngruppen.
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Övning: Fundera över er arbetsgemenskap
Var och en i personalen skriver ner på lappar: Hur kan vi skapa ett positivare arbetsklimat? Nämn tre konkreta saker som du kan göra för att skapa trevligare stämning
i arbetsgruppen, t.ex. att berömma varandra. Samla lapparna och för en dialog kring
de saker som nämnts och välj gemensamt ut några saker som ni vill fokusera på
under t.ex. några veckors tid. Utvärdera hur ni lyckats och gå vidare med nya mål
sättningar att fokusera på.
Övning: Fundera över din relation till barnen och barngruppen
Var och en i personalen skriver ner på lappar: Hur vill du att dina dagisbarn ska minnas dig och sin dagistid om 10–20 år? Svaren samlas och sedan får alla i personalen
berätta hur de gör för att förverkliga eller leva upp till önskemålen i praktiken under
t.ex. en dag, en månad, ett år.

Då personalen väljer metoder för att förebygga och ingripa i mobbning är det viktigt att hela
tiden ha daghemmets värdegrund i åtanke. Om personalen lyfter upp värden som trygghet och
respekt som viktiga behöver ni dessutom ta ställning till om det finns metoder eller förhållningssätt
på daghemmet som inte överensstämmer med dessa, t .ex att skicka ett barn på utvisning eller hota
med att skicka barnet till en avdelning för yngre barn.

Kompisväskan

Kompisväskan innehåller reflektionskort för pedagoger. Reflektions
korten hjälper er att synliggöra värderingar och hur ni tänker kring vardagliga situationer på daghemmet. Varje reflektionskort bygger på tankar
från barnkonventionen och ska fungera som utgångspunkt vid samtalet.

Det värdefulla samarbetet
Planen för småbarnsfostran (2005) utgår från att vårdnadshavarna och personalen går in för att
gemensamt engagera sig i och stöda barnets fostran, utveckling och inlärning. Alla som berörs av
verksamheten ska kunna ha en aktiv roll i det mobbningsförebyggande arbetet. Det är viktigt att
vårdnadshavare och personal hittar ett gemensamt språk och att alla är medvetna om hur daghemmets plan för att ingripa i och förebygga mobbning ser ut.
Var och en kan bidra med sin kunskap om mobbning. Arbetet förankras bäst via delaktighet.
Involvera därför barn, personal och vårdnadshavare i arbetet. På daghemmet kan det hända saker
som personalen och vårdnadshavarna inte känner till. Barnen behöver därför hela tiden involveras
i arbetet. Det är viktigt att ta reda på hur barn upplever sin vardag på daghemmet. Barnen kan till
exempel berätta vilka platser de upplever som otrygga eller farliga. Exempel på olika arbetssätt för
att få vetskap om barnets tankar hittar du i kapitlet Kartläggning på sid 17.
När ni utarbetar en handlingsplan för ingripande i och förebyggande av mobbning är det bra att
fundera över vårdnadshavarnas roll. För att skapa gemensamma värderingar är det viktigt att vårdnadshavarna engagerar sig i det förebyggande arbetet. Vårdnadshavare behöver också information
om mobbning. Man kan öka deras insikt och förståelse för mobbning t.ex. genom att ta upp temat
på en föräldrakväll. Det är också din uppgift att ge hemmet information om hur daghemmet jobbar kring mobbningsförebyggande frågor. Ta reda på om det bland föräldrarna finns kunskap eller
någon färdighet som kan vara till nytta i det mobbningsförebyggande arbetet på daghemmet. Det
är viktigt att komma ihåg att avsikten med en föräldrakväll kring mobbningsförebyggande frågor
inte är att lösa akuta situationer som gäller enskilda barn eller gruppen, utan att diskutera ämnet
på ett allmänt plan.
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Under ett föräldramöte kan du också skapa gemensamma spelregler i gruppen. Reglerna kan
förebygga maktmissbruk och på samma gång uppkomsten av mobbning. Överenskommelser kan
till exempel handla om födelsedagsinbjudningar, leksaksdagar, matsäckar till utflykter m.m.

Kompisväskan

Kompisväskan innehåller reflektionskort som kan användas som diskussionsunderlag på föräldraträffar på daghem. Tanken är att vårdnads
havare utgående från fiktiva, men realistiska situationer ska få möjlighet
att diskutera frågor som ligger nära deras vardag. Det är viktigt att du som
pedagog poängterar att ni inte har de rätta svaren och att det nödvändigtvis inte finns rätt eller fel svar, utan att målet med reflektionskorten
är att skapa dialog och synliggöra olika perspektiv på samma frågor i föräldragruppen. Avsikten med korten är inte heller att lösa situationer som
gäller enskilda barn, utan att tillsammans fundera kring en situation på
ett allmänt plan.
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3 KARTLÄGGNING – Hur ser det ut i
barngruppen?
En förutsättning för att effektivt kunna ingripa i och förebygga mobbning är att vara medveten om
hur relationerna i barngruppen ser ut. Regelbundna kartläggningar kan ge vetskap om hur barnen
tänker kring vänskap och mobbning och vilka idéer de har kring att hjälpa och stöda de barn som
eventuellt inte har lekkamrater i gruppen. Då du vet hur gruppen ser ut har du också lättare att sätta
in stödåtgärder.
Du kan få kunskap om relationerna i gruppen på olika sätt. Nedan presenterar vi olika verktyg
som du som pedagog kan använda dig av för att få kunskap om hur barnens relationer ser ut. Efter
att kartläggningen av barngruppen är utförd kan du analysera resultaten och därefter fundera på
vilka insatser som bäst ger stöd i verksamheten och i barngruppen.
Etisk reflektion
Vårdnadshavare har rätt att läsa allt som finns dokumenterat om barnet. Då ni dokumenterar är det viktigt att hela tiden ha i åtanke att det ni skriver inte kränker de
berörda. Efter en kartläggning kan ni också använda informationen som utgångspunkt för vidare samtal med föräldrar om den sociala situationen i gruppen. Då kan
ni exempelvis berätta vad som överraskat er, vad som glatt er eller gjort er fundersamma. Om ni går in för att berätta om gruppen i allmänna ordalag får inga andra
barn nämnas vid namn, varken i positiva eller negativa ordalag.

Observation
På daghemmet är det viktigt att du som pedagog är närvarande och iakttar barnens interaktion.
En del handlingar kan se oskyldiga ut och skulle också vara oskyldiga om de inte var en del av ett
systematiskt mönster. Med hjälp av observationer kan man synliggöra handlingsmönster som annars skulle vara svåra att se. Genom observationer kan ni följa upp hur ett barns relationer ser ut och
utvecklas. Observationer kan också fungera som hjälpmedel för att bygga upp planer för att stärka
barnens samspel. Genom observationer kan ni också samla in information till föräldrasamtal och få
en uppfattning om vilka barn som behöver extra hjälp och stöd.
Om det förekommer mobbning är dokumenterade observationer ett bra underlag för samtal
med vårdnadshavarna. Om ni utgår från konkreta situationer då ni pratar om ett barn är det lättare
att fokusera på det som hänt i stället för personliga egenskaper hos barnet.
Övning: Observera din barngrupp med jämna mellanrum. Du kan fokusera på
följande

• Hur börjar och slutar leken?
• Kommer nya barn med i en pågående lek?
• Hur ansluter sig barnen till leken? Vilka strategier använder sig barnen av?
• Vilka exempel på turtagande använder sig barnen av?
• Hur delar barnen på t.ex. leksaker?
• Hur löser barnen konflikter?
• Hur hjälper och bekräftar barnen varandra?
• Hur tröstar barnen varandra?

Frågorna är tagna ur arbetet Barncentrerad videoobservation: en modell för observation av barns
samspel (Eksten, Haglund, Kytöläinen, Rönnberg & Sinclair, 2012)
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Barncentrerad observationsmodell för daghem
Studerande vid Yrkeshögskolan Novia har utvecklat en barncentrerad observationsmodell för daghem. Det examensarbete som observationsmodellen baserar sig på är skrivet av Charlotta Eksten,
Jenni Haglund, Hanna Kytöläinen, Sabina Rönnberg och Maria Sinclair. Syftet med modellen är att
genom videoobservation ta fasta på och betona det positiva samspel som sker mellan barnen i
leken. Det barncentrerade perspektivet innebär att barnen är delaktiga och att deras tankar och
åsikter sätts i centrum. Då personalen och barnen tillsammans tittar på och samtalar kring filmade
exempel på positivt samspel blir barnen delaktiga. Det kan hjälpa pedagoger att se och lyfta fram
det positiva samspel som sker dagligen på daghemmet.
Pedagogerna utvecklar förståelsen för barnets perspektiv genom att observera barnen och sedan reflektera kring observationen tillsammans med barnen. De barn som ofta är inblandade i
konflikter eller negativa samspelssituationer får även positiv bekräftelse på de tillfällen då deras
samspel fungerar bra och ger både barnet självt och pedagogen en uppfattning om vad det var i
just den situationen eller med just de barnen som gjorde att samspelet blev positivt. Då barnen ges
möjlighet att själva reflektera kring filmklippet och berätta vad de tänkte och kände i situationen får
pedagogen samtidigt djupare insyn i barnets perspektiv. Det ger dem värdefull information för att
vidareutveckla sin pedagogiska verksamhet. När du går in för att observera det positiva samspelet
kan du också använda dig av observationstemana ovan (se sid 17).
Efter att observationen gjorts går pedagogerna igenom materialet. Ett tema väljs ut per gång och
en lämplig tid för filmsekvensen kan vara ca 5 minuter.
Samtalsteman:
Berätta vad som hände i filmen.
Vad gjorde Lisa?
Hur tror ni det kändes för Kalle?
Vad gjorde Johan som kändes bra för den andra?

•
•
•
•

Samtalet leds av pedagogen, men barnen är de som ska fundera över händelsen och vad som
fungerade bra. Skriv upp det barnen säger och visa att deras tankar är viktiga. Det är viktigt att dokumentera barnens tankar, eftersom ni då kan följa upp hur barngruppen fungerar och utvecklas.
Har barnen t.ex. blivit mera uppmärksamma på att ta med andra barn i sin lek, att dela med sig eller
annars ta hänsyn till sina kamrater?
Tänk på

• Innan ni påbörjar filmandet av leksituationer ska vårdnadshavarna informeras och
•
•
•

ge sitt tillstånd till filmandet samt få veta hur materialet används och var och hur
länge det förvaras.
Be barnen om tillstånd till filmandet och berätta för dem och varför ni kommer att
filma.
Låt gärna kameran stå självständigt.
Filma korta leksekvenser vid olika tidpunkter under dagen för att se variationer i
barns samspel.

(Examensarbetet som observationsmodellen baserar sig på hittas på Theseus.fi genom att söka
på arbetets namn.)
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Trygga och otrygga platser på daghemmet
Ett verktyg för att komma underfund med var det finns risker i verksamheten är att rita daghemmets utomhus- och inomhusmiljö. Verktyget är inspirerat av ett material som heter husmodellen
(www.do.se):
Övning: Gör så här i personalgruppen:
1. Rita ditt daghem och utemiljön.
2. Märk ut de ställen på daghemmet där det aldrig/mycket sällan sker konflikter
(använd grön färg), där det ibland sker konflikter (gul färg) och där det ofta sker
konflikter (röd färg). Fundera också vilken tid på dagen konflikterna sker.
3. Analysera bilden och fundera på var det behövs förändringar.
Inkludera barnen i arbetet och berätta för dem att ni vill att daghemmet ska vara en
plats där de känner sig trygga. Därför vill ni höra vilka platser på daghemmet barnen
upplever som trygga och otrygga. Platser som kan upplevas som otrygga eller
trygga kan vara platser där:

• vuxna inte finns och där de finns
• det pågår många aktiviteter samtidigt (övergångsskeden mellan mat/vila/lek/
•
•

påklädning/hämtning)
det sker många konflikter
barn ofta är glada eller där barn känner sig ledsna.

Gör så här:
1. Rita ditt daghem och utomhusmiljön.
2. Förklara och rita in symboler för barnen så att de förstår var de olika rummen
finns.
3. Be barnen använda färger eller smilisar. Pedagogen kan också skriva in hur
barnen svarar.

Du kan gärna komplettera övningen med att gå runt med barnen till de platser som de nämnt
som trygga eller otrygga.
Analysera bilderna och fundera tillsammans med barnen över var det behövs förändringar. Barnens bilder kan också användas som grund då personal samtalar med vårdnadshavarna om hur
barnen trivs på daghemmet. Resultaten kan ni använda er av på ett personalmöte för att diskutera
och analysera er egen verksamhet och för att sätta upp mål för förändring. Fundera även extra noga
över vad det är som gör att barnen upplever vissa platser som trevliga och trygga. Vad är det som
gör dessa platser och rum just sådana?

Intervju och samtal
För att få en uppfattning om hur världen ser ut ur barnperspektiv behövs det enligt Doverborg och
Pramling Samuelsson (2012) ett systematiskt verktyg. Intervjuer och samtal med barn ger möjlighet att kartlägga hur barnen i gruppen mår. Genom intervjuer får du ta del av barns tankar. Barn
som i grupp kanske inte vågar uttala sig kan ha många idéer och åsikter om de blir tillfrågade och
om man ger dem tid att utveckla sina tankar. Intervju är också ett redskap för att hitta de resurser
som finns inom gruppen.
Det är viktigt att komma ihåg att barn i en och samma grupp kan tänka väldigt olika om en och
samma händelse eller sak. Trots att intervjun kanske är det bästa sättet att närma sig barns subjektiva åsikter får man inte glömma att barn har en tendens att anpassa sina svar enligt vad de tror
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att den vuxna förväntar sig av dem. Förutom samtalet och det som sägs är det viktigt att iaktta vad
barnet gör under samtalets gång. Förutom att aktivt lyssna till det som barnet säger ska intervjuaren även iaktta vad barnet gör och uttrycker med sin kropp, blick och mimik under samtalets gång.
För att kunna genomföra ett samtal måste man ha en förtroendefull relation med barnet. Om
barnet inte känner förtroende för intervjuaren är det troligt att han eller hon inte är lika öppen vid
intervjusituationen. Barnets egen pedagog, eller egenvårdare, är ofta den som är bäst lämpad för
att intervjua barnet. Det lönar sig också att förbereda barnet på intervjusituationen i förväg, i synnerhet sådana barn som inte tycker om förändringar och blir otrygga inför oplanerade saker.
Det är också viktigt att respektera att ett barn kanske inte vill svara på någon fråga. Det gäller här
att vara lyhörd för barnets känslor och visa att man respekterar barnets gränser. Då barnet känner
sig tryggt med den som intervjuar ökar även chansen för att barnen vågar berätta för pedagogen
om de blir utsatta för mobbning på daghemmet eller om något annat skrämmande och tråkigt
händer där och som det är viktigt att den vuxna vet om. Det kan vara ansträngande för ett litet barn
att bli intervjuat och därför kan man behöva avbryta intervjun för att fortsätta den nästa dag eller
vid ett senare tillfälle under dagen.
Bästa sättet för att få reda på vad små barn tänker om mobbning är att knyta frågorna till konkreta händelser och situationer. Det är lättare att reflektera kring en bekant situation än att reflektera kring ett begrepp. Vid samtal kring mobbning kan ett fotografi av gruppen komma till nytta då
barnen med fotografiets hjälp lättare kan berätta om relationerna i barngruppen. En undersökning
av Alsaker och Nägele (2008) visade att barnen med hjälp av ett gruppfoto kunde peka ut vem som
blev utsatt för mobbning och vem som utsatte andra för mobbning.
Då du ställer frågor till barnen ska du hellre ställa direkta frågor eller be barnet att berätta än att
fråga barnet om det kan berätta. Om du frågar ett barn om det kan berätta är ett vanligt svar antingen ja eller nej. Säg alltså ”berätta för mig om en situation, händelse på dagis där något tråkigt
har hänt”. Pedagogen kan också börja med att uppmana barnen att berätta om något roligt som har
hänt på daghemmet och då de blivit varma i kläderna och känner sig trygga be dem att berätta om
något dumt eller tråkigt som hänt på daghemmet. En annan fråga som kan ge kunskap om barnets
situation på daghemmet är om det finns något som gjort dem rädda. Om pedagogen vill få reda
på barnets åsikt om moral kan man även be dem berätta om något dumt som de själva gjort. Här
kan det komma fram sådant som barnet gjort mot någon annan. Det är viktigt att poängtera för
barnen att de inte kommer att bestraffas för det de berättar. Det är också viktigt att komma ihåg att
intervjun inte ska bli ett förhör utan behålla karaktären av ett samtal.
Höiby (2004) har skapat ett frågeschema som kan användas för samtal med barn i daghem. Samtalsschemats tio frågor är valda för att man snabbt och med ganska få frågor ska kunna skapa sig
en helhetsbild av barnens situation på daghemmet. Om du vill kan du omformulera frågorna så att
det passar dina barn och din verksamhet.
Övning: Frågeschema för samtal med barn på daghem
1. Tycker du om att vara i den här gruppen?
2. Är det något du tycker speciellt mycket om att göra här?
3. Finns det något som du inte tycker om att göra?
4. Berätta om uteleken på dagis? Vad brukar du leka och med vem? Vad tycker du
är roligt? Vad tycker du är tråkigt? Vad händer då?
5. Vilka barn tycker du bestämmer mest när ni leker på egen hand? Hur kommer
det sig, tror du, att det är just dessa barn som bestämmer?
6. Vem brukar du sitta tillsammans med i gruppen? Hur fungerar det?
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7. Tycker du att alla barn i gruppen har det bra? Tycker du att det är synd om
någon?
8. Om du själv kunde välja, vilka skulle vara dina bästisar i gruppen?
9. Har du några idéer för hur man kunde få det ännu bättre i gruppen?
10. Är det något annat du vill berätta för mig?

Tänk på i samtal med barn

• att tala om för barnet att du vill träffa barnet enskilt och varför du vill träffa barnet
• att försöka skapa en så avspänd atmosfär som möjligt
• att förbereda hur du ska inleda samtalet
• att ge barnet tid för att tänka
• att bekräfta barnets upplevelser
• att hjälpa barnet att finna de rätta orden
• att fråga om du inte förstår barnet
• att dubbelkolla om du är osäker på om du förstått barnet rätt
• att använda frågeord som för processen vidare (vem, när, vad och hur?)
• att uppmuntra barnet att fortsätta berätta genom till exempel öppna frågor,
nickningar, leenden och småord.

Undvik

• förväntningar – det kan ta tid för barnet att öppna sig
• att styra – vägled barnet i stället
• att analysera eller applicera dina egna erfarenheter på barnet
• att samtalet tar en form av förhör
• att lova någonting du inte kan hålla
• varför-frågor eller frågor som kräver ja- eller nej-svar
• att använda ordet ”men”.

När du avslutar samtalet

• Avsluta samtalet på ett bra sätt och med att barnet får veta vad som kommer att
hända nu.

• Bestäm tillsammans med barnet om ni ska hålla fler samtalsstunder.
• Berätta hur barnet kan ta hjälp av dig i fortsättningen eller under tiden som förflyter till nästa samtal.

Efter avslutat samtal

• Skriv ner en dokumentation.
• Följ upp barnets situation, exempelvis genom fler samtal.
• Om det gjorts överenskommelser, fullfölj dem.
• Ge barnet din tid om barnet söker efter den, eftersom en nära relation till dig kan
•

leda till en ökad sårbarhet hos barnet av att bli avvisat av just dig. Om du inte har
tid just då, meddela då att barnet får din tid i ett senare skede och håll sedan fast
vid det.
Var inte undvikande eller bete dig annorlunda gentemot barnet efter samtalet.

Tänk på-rutan är en del av Fredrica Rosbergs examensarbete Ömsesidigt utforskande samtal.
Hur daghemspersonal kan bemöta och samtala med det otrygga barnet. Arbetet i sin helhet
finns att laddas ned från theseus.fi
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Bedömning av barns samspelsfärdigheter och roller i en
mobbningssituation
I det här avsnittet presenterar forskare Vilja Laaksonen sambandet mellan barns samspelsfärdigheter och den roll barnet kan få i en mobbningssituation. Hon har utvecklat två verktyg för att stöda
barns samspelsfärdigheter. Syftet är att erbjuda pedagoger ett systematiskt verktyg för att mäta
4–8-åriga barns samspelsfärdigheter och att kartlägga barnets eventuella roll i en mobbningssituation. Med hjälp av resultaten från kartläggningen kan man förebygga mobbning och stärka barns
samspelsfärdigheter, handlingsberedskap och ge stöd i en mobbningssituation.

Verktyg för att systematiskt stödja barnets samspelsfärdigheter
Ett barn behöver många slag av samspelsfärdigheter i umgänget med andra på daghemmet. Att ta
de andra barnen i beaktande, hålla leken levande och reda ut konflikter är färdigheter som barnen
lär sig och tar till sig i umgänget med sina jämnåriga.
Målet är att erbjuda såväl pedagoger som vårdnadshavare verktyg för att systematiskt stödja
barnets samspelsfärdigheter. För att kunna stödja en balanserad utveckling av barnets samspelsfärdigheter måste man känna barnets styrkor och de områden där barnet behöver särskilt stöd. Det
bör betonas att bedömningen av barnets samspelsfärdigheter inte handlar om att sätta ett värde
på barnet som person.
De bedömningsverktyg som utvecklats och finslipats under min forskningsprocess presenteras i
bilaga 1 och 2. De resultat och observationer som presenteras i texten nedan bygger på en undersökning som har gjorts på fem daghem. Barnen var 72 till antalet och observerades och intervjuades och bedömdes dessutom av såväl forskare som pedagoger.

Forskningsresultat om barns samspelsfärdigheter och
sambandet med mobbning
Barnets samspelsfärdigheter i umgänget med de andra barnen kan indelas i fyra delområden som
barnen behärskar olika väl: att anpassa samspelet till situationen, att upprätthålla samspelet och
stödja kamraterna, att ansluta sig till en samspelssituation och att ta andra i beaktande (Laaksonen
& Pörhölä a). En granskning av sambandet mellan barns sociala färdigheter och mobbning visade
att mobbare, mobbade och mobbare-offer har tydliga brister i de sociala färdigheterna. De barn
som inte var delaktiga i mobbningen hade goda sociala färdigheter. Enligt resultaten hade de barn
som klassades som mobbare framför allt svårt med att ta andra i beaktande, medan de som blev
mobbade hade svårt att upprätthålla samspelet och de som var både mobbare och offer varken
kunde upprätthålla samspelet eller stödja sina kamrater. De här skillnaderna märktes också i barnens och pedagogernas beskrivningar, där exempelvis mobbarnas samspelsfärdigheter beskrevs
som bestämmande och utstötande. De mobbade sades i stället dra sig undan och inte kunna försvara
sig, medan ett typiskt samspelsbeteende hos dem som både mobbar och blir mobbade är störande
och aggressivt. (Laaksonen & Pörhölä b.) Det är möjligt att delaktighet i mobbning ytterligare försvårar utvecklingen av samspelsfärdigheter.
Det finns alltjämt knappt med forskningsdata om mobbning bland småbarn (Alsaker & Nägele,
2008). Forskning bland skolbarn och vuxna visar att mobbningsrollerna är relativt beständiga (Pellegrini & Bartini, 2000; Pörhölä, 2011). Om barnet lämnas utanför kamratgruppen exempelvis på
grund av mobbning har det allt färre möjligheter att träna upp de färdigheter som behövs för att
skapa och upprätthålla sociala relationer till sina jämnåriga. Det finns en risk för att den upprepade
mobbningen och utanförskapet följer barnet från daghemmet till skolan och gör det svårare att
skapa nya relationer också senare i livet (Pörhölä, 2011). Att granska barnets sociala relationer till
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sina jämnåriga hjälper att identifiera riskfaktorer för exempelvis mobbning och utanförskap tidigt.
Således kan utstötning ur kamratgruppen förebyggas genom att särskilt betona de sociala färdigheterna i undervisningen.

Bedömning av barnets samspelsfärdigheter
Det är viktigt att pedagogerna kan bedöma barnens sociala relationer till de andra barnen i gruppen. Informationen från bedömningen kan utnyttjas för att stärka de sociala färdigheterna redan
före skolåldern. För att daghemspersonalen ska kunna stödja utvecklingen av barnens sociala färdigheter systematiskt behöver den verktyg för bedömning av färdigheterna. Verktyget Bedömning
av barnets sociala färdigheter, som har utvecklats för detta ändamål, presenteras i bilaga 1 (sid 28).
Bedömningsverktyget är avsett speciellt för barnträdgårdslärare och annan daghemspersonal och
lämpar sig för bedömning av 4–8-åringars sociala relationer till de andra barnen i gruppen. Verktyget
är indelat i fyra delar som var och en mäter en del av de sociala färdigheterna med fyra påståenden.

Anvisningar för hur verktyget ska användas
I den första delen bedöms hur väl barnet kan anpassa sitt beteende till situationen. Påståendena
mäter kommunikationens ändamålsenlighet på ett allmänt plan (1.1 och 1.2) och barnets förståelse
för kommunikationsprocessen och dess dynamik (1.3 och 1.4). Man kan bedöma hur ändamåls
enlig kommunikationen är i en viss situation till exempel utgående från röststyrkan (t.ex. om barnet
pratar lagom högt eller börjar skrika genast när det blir ivrigt eller irriterat), språkbruket (t.ex. om
barnet noterar att en kamrat gråter eller är ledsen) eller beaktandet av situationen (t.ex. skillnaden
mellan lek och undervisning). Barnets förståelse för kommunikationsprocessen och dess dynamik
kan i sin tur bedömas genom att iaktta om barnet klarar av att vänta på sin tur i par- eller gruppsamtal, ge de andra barnen utrymme och koncentrera sig på en lek åt gången. Man kan också iaktta om
barnet klarar av att vänta på sin tur exempelvis vid maten eller vid påklädningen.
I den andra delen bedöms barnets förmåga att upprätthålla samspel och stödja de andra barnen.
Det första påståendet mäter barnets förmåga och vilja att stödja de andra barnen (2.1) och det
andra mäter barnets förmåga att hantera och reda ut konflikter (2.2). I båda är det viktiga att barnet
agerar på eget initiativ: barnet registrerar det andra barnets känslotillstånd och reagerar på det
sätt som anses vara mest lämpligt för situationen. Barnets förmåga att medla kan bedömas också
genom att iaktta om barnet på eget initiativ ber om ursäkt eller på annat sätt visar att det är ledset
för det som hänt. Barnets förmåga och vilja att uppmuntra andra (2.3) kan bedömas exempelvis
utgående från om barnet uppmuntrar sina kamrater att pröva på nya saker eller frågar en tystlåten
kamrat om dess åsikter om leken. Det fjärde påståendet mäter barnets förmåga att ge och ta emot
respons (2.4): lyssnar barnet om en kamrat vill styra leken i en annan riktning eller vågar det själv
säga att det exempelvis inte alltid vill vara hund när barnen leker familj. Barnets förmåga att ge respons kan också bedömas utgående från om barnet kommer med nya idéer i en pågående lek eller
delger sina funderingar under aktiviteterna på daghemmet. Alla påståenden i det här delområdet
mäter barnets förmåga att upprätthålla de sociala relationerna till sina jämnåriga. I påståendena
betonas initiativtagande, aktivitet och delaktighet, eftersom upprätthållande av en ömsesidig och
uppmuntrande kamratrelation inte betyder att man drar sig undan och accepterar den andras villkor. Det är också bra att minnas att en konflikt i sig inte är något negativt. Det är viktigt att barnet
i en trygg miljö lär sig att a) acceptera att relationer alltid innehåller konflikter, b) agera i konfliktsituationer och c) reda ut eventuella konflikter.
I den tredje delen mäts barnets förmåga att ansluta sig till en samspelssituation, till exempel
en lek. Den här delen inkluderar såväl initiativtagande som förmåga att ansluta sig till en grupp
(3.1). I påståendet betonas att barnet själv tar initiativ, så att barnet får positiva erfarenheter av att
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delta. Om barnet lyckas med att på egen hand ansluta sig till kamratgruppen får det både positiva
erfarenheter och kunskap om hur det kan gå med i en pågående lek. Om barnet alltid får hjälp att
ansluta sig till kamratgruppen (t.ex. om en pedagog tar med sig barnet till en grupp som redan
leker) får barnet inte erfarenhet av att delta på eget initiativ. I följande påstående betonas förmåga
och vilja att ta kontakt med andra än de bästa vännerna (3.2). Det är viktigt att barnet tränar på
att både leka på tumanhand och i grupp med barn som det kanske inte känner så väl sedan förr. I
följande påståenden granskas hur barnet förhåller sig till att andra tar initiativ och deltar (3.3) och
hur barnet når sina egna önskemål i par- och gruppaktiviteter (3.4). Ett positivt förhållningssätt
till andras initiativ kan bedömas exempelvis genom hur barnet accepterar eller tackar nej när ett
annat barn frågar om det vill leka (t.ex. om barnet svarar jakande eller föreslår ett annat alternativ
om det inte kan lämna den pågående aktiviteten). Det är också viktigt att bedöma hur önskemålen
uppfylls, något som kräver att man kan iaktta barnens interaktion en längre tid (t.ex. om barnet ger
upp genast om lekkamraten inte godtar förslaget).
I den fjärde delen bedöms barnets förmåga och vilja att ta andra barn i beaktande. I det första
påståendet (4.1) kan man exempelvis iaktta hur barnet tar andra barn i beaktande på ett allmänt
plan (t.ex. om det leker med alla) eller under ledda aktiviteter (t.ex. låter alla få ordet). I det andra
påståendet (4.2) granskas barnets förmåga att kompromissa (t.ex. att hitta en lek som alla vill delta
i). I det tredje och fjärde påståendet bedöms om barnet undviker att såra de andra barnen eller göra
dem illa (4.3) och om barnet är vänligt mot de andra barnen (4.4). Vid bedömningen kan man iaktta
om barnet avsiktligt sårar andra barn eller gör dem illa och om barnet vanligen är vänligt mot alla
i gruppen.

Att stödja samspelsfärdigheter och förebygga mobbning
Det kan vara svårt för pedagoger och föräldrar att upptäcka mobbning, vilket betyder att mobbningen kan pågå en längre tid innan någon ingriper. Genom att kombinera forskningsdata om
barns sociala relationer till sina jämnåriga och mobbning kan man nå en bättre förståelse av mobbningens komplexitet. Om barnens roll i en mobbningssituation identifieras i ett tidigt skede blir
det lättare att ingripa i mobbningen. En bedömning av barnens mobbningsbeteende kan vara till
nytta framför allt i de barngrupper där man upptäcker eller misstänker att det förekommer mobbning. Vid bedömning av en mobbningssituation kan man använda verktyget Barnets agerande i en
mobbningssituation, som presenteras i bilaga 2 (sid 30).
Målet är att bedömningen av barnets sociala relationer i barngruppen och bedömningen av barnets beteende i en eventuell mobbningssituation ska kunna utnyttjas i planen för barnets lärande.
Då kan barnet träna samspel utgående från de behov som mätningen visat och på så sätt nå en
balanserad utveckling av de sociala färdigheterna, vilket förstärker barnets delaktighet och förebygger mobbning. En modell för systematisk utveckling av barnets sociala färdigheter presenteras
i figur 1.
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Bedömning av
barnets förmågor
i sociala relationer
och vid behov
identifiering av
barnets roll i en
mobbningssituation.

Uppgörande av
plan för barnets
lärande och
diskussion med
personal och
vårdnadshavare

Verkställande av
planen, diskussioner i barngruppen
och kontinuerlig
bedömning

Figur 2. Att gå in för att systematiskt stöda barns sociala färdigheter

För att kunna stödja utvecklingen av barnets sociala färdigheter ska bedömningen vara systematisk och ändamålsenlig. I bästa fall får undervisningspersonalen tilläggsresurser så att pedagogen
i varje grupp kan observera gruppen under en dag. Då kan pedagogen observera sin egen barngrupp (t.ex. 6–10 barn) utan ansvar för vardagsrutinerna. Pedagogen måste kunna följa med barnens samspel oavbrutet under en längre tid exempelvis för att kunna bedöma hur barnen medlar
och når sina egna mål. När en detaljerad bedömning har gjorts på hösten är det lätt för pedagogen
att följa med hur barnets sociala färdigheter utvecklas under året. Efter bedömningen kan pedagogerna iaktta hur barnets sociala färdigheter utvecklas exempelvis månadsvis och betona träning av
ett eller två delområden åt gången i planen för barnets lärande.
När barnets sociala relationer till de andra barnen i gruppen har bedömts ska resultaten diskuteras med både pedagogerna och barnets vårdnadshavare. På daghemmet kan diskussionen till
exempel föras på hösten i samband med att pedagogerna och vårdnadshavare går igenom planen
för barnets lärande. Diskussionen med vårdnadshavarna kan lämpligen föras i början av veckan, så
att vårdnadshavarna kan återkomma till det som diskuterats under de följande dagarna och inte
till exempel behöver vänta över ett veckoslut för att få svar på sina frågor. När man diskuterar sakerna öppet kan alla vuxna i barnets liv bidra till att främja en balanserad utveckling av barnets
samspelsfärdigheter. Det är viktigt att de vuxna i barnets närhet förstår dynamiken i barngruppen
och barnens individuella behov. Barnet måste lära sig färdigheterna själv, men de vuxna kan ge
barnet stöd och möjligheter att träna på dem. Pedagogen och vårdnadshavarna kan diskutera med
och uppmuntra barnet, stödja självständigt agerande, erbjuda barnet möjligheter att träna och ge
barnet stöd och trygghet.
Det är inte ändamålsenligt att presentera bedömningsverktyget i sin helhet för barnets vårdnadshavare. Däremot kan pedagogerna sammanställa resultaten för de fyra delområdena och lyfta
fram 1–2 starka sidor och 1–2 egenskaper som barnet kommer att få öva lite extra på exempelvis
under den närmaste månaden. Responsen kan gärna först ges på ett allmänt plan (t.ex. hur det
går för barnet på daghemmet) och därefter med fokus på några utvalda detaljer (t.ex. vilka sociala färdigheter barnet är bra på och vilka det behöver öva). Samtidigt kan pedagogen berätta
för vårdnadshavarna hur dessa färdigheter kan tränas hemma. Vårdnadshavarna kan också berätta
för pedagogen vad barnet som bäst håller på och lär sig hemma. Det är viktigt att föra en dialog
och att fokus hela tiden ligger på barnets individuella utveckling. Då kan exempelvis pedagogerna
och vårdnadshavarna tillsammans stödja barnets uppväxt och utveckling. När man talar med vårdnadshavarna om bedömningen av barnets sociala färdigheter i umgänget med de andra barnen
ska man betona att det handlar om att stödja – inte att stigmatisera. De sociala relationerna till de
jämnåriga, liksom samspelsfärdigheter överlag, kan förbättras genom övning. Därför är det viktigt
att redan i tidig ålder börja träna de här färdigheterna, som är ytterst viktiga i alla sociala relationer.
Under diskussionen är det viktigt att betona att övningen utgår från barnets styrkor och individuella utveckling.
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Också i barngruppen kan man föra en diskussion exempelvis om hur man umgås med sina kamrater och tar andra i beaktande och om mobbning. För att kunna stödja utvecklingen är det viktigt
att ge barnet tillräcklig respons om dess sociala färdigheter. Dessutom bör pedagogen eller vårdnadshavaren förklara principerna för hur man gör för att gå med i samspel och hur dynamiken i
kamratgruppen ser ut. En analys av en misslyckad samspelssituation är viktig till exempel om gruppen avvisar ett barn för att det inte vet hur man går med i leken. För att barnet ska få en positiv
jagbild är det viktigt att det förstår att avvisandet inte beror på att barnet personlighet utan att
barnet ännu inte lärt sig hur det skall ansluta sig till en lek. Det ska också betonas att de barn som
inte är delaktiga i mobbningen är en del av den kamratgrupp där mobbning tillåts och fortgår
(t.ex. Salmivalli 2010). Vid utredningen av mobbning borde man därför i mån av möjlighet alltid
inkludera hela gruppen.

Att stödja barnens sociala relationer på daghemmet
Utvecklingen av barnets förmåga att anpassa sitt samspel till situationen kan utgå från att pedagogen ger barnet respons på hur ändamålsenlig kommunikationen är och förklarar kommunikationsprocessens dynamik (t.ex. principen om turtagande och gemensamma regler). De här frågorna kan
man gärna samtala om i enrum med barnet (t.ex. vad som går eller inte går för sig), och senare kan
barnet vid behov påminnas om dem i vardagssituationer. Om barnet har svårt att engagera sig
i gruppens aktiviteter en längre tid kan pedagogen stöda barnet, vilket underlättar deltagandet.
För att barnets förmåga att upprätthålla samspel och stödja de andra barnen ska utvecklas är det
viktigt att förklara för barnet att en konflikt inte nödvändigtvis är något dåligt. När en konflikt reds
ut får barnet en positiv erfarenhet som hjälper det att möta motsvarande situationer i framtiden.
Efter en konflikt är det bra att analysera situationen med de inblandade personerna och försäkra
sig om att alla är nöjda med situationen och förstår vad som hände. Det är också bra att med hela
gruppen diskutera hur man kan stödja andra (t.ex. hur man känner igen andras känslotillstånd och
hur man borde reagera på dem) och hur man ger och tar emot respons (t.ex. hur man uttrycker sin
åsikt på ett ändamålsenligt sätt).
Utvecklingen av barnets förmåga att ansluta sig till en samspelssituation börjar med att den
vuxna uppmuntrar barnet och skapar möjligheter för övning. Kom ihåg att stödjande inte betyder
att man gör något i stället för barnet. Om barnet hamnar utanför leken och om barnet alltid stöds
då hon eller han vill gå med i en lek stärks inte barnets erfarenhet av deltagande på eget initiativ.
Ett litet barn behöver pedagogernas och vårdnadshavarnas stöd och hjälp men också erfarenhet av
att frivilligt ansluta sig till en grupp. Att hitta en balans i hur mycket stöd och hjälp barnet behöver
är utmanande och ska göras i samarbete med vårdnadshavarna. Här kan också andra barn fungera
som stöd. Därför är det bra att samtala med barn om hur man kan förhålla sig positivt till andra
barns initiativ till samspel. Det är ytterst viktigt att ge respons och förklara saker för barnet.
Utvecklingen av barnets förmåga att ta andra i beaktande kan gärna börja med en gruppdiskussion om hänsyn och mobbning. Det är viktigt att alla barn själva får berätta om sina erfarenheter
och uppfattningar om mobbning. Den som utsätter andra för mobbning har inte nödvändigtvis för
avsikt att såra (t.ex. Kaukiainen, 2002), så om pedagogen förklarar vilka följder mobbningen kan få
(t.ex. hur det känns för den som blir mobbad) blir det lättare för barnet att förstå och konkretisera
följderna av sitt agerande. Pedagogen kan också prata om hur viktigt det är att kunna kompromissa. Målet är att uppmuntrande och positiv respons ska hjälpa barnen att ge varandra utrymme
såväl psykiskt som fysiskt.
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BILAGA 1
Verktyg: Bedömning av barnets sociala färdigheter
Verktyget är tänkt att användas främst av daghemspedagoger för att mäta 4–8-åriga barns sociala
färdigheter. Resultaten ska hjälpa pedagoger att stöda utvecklingen av barnets sociala färdigheter
utgående från barnets individuella behov.
Bedömare __________________________________________________________________
Barn och ålder _______________________________________________________________
Gruppstorlek ________________________________________________________________
Bedöm barnets samspelsfärdigheter med tanke på hur de tar sig uttryck i barnets
agerande i barngruppen. Använd följande skala:
1 = barnet behöver träna färdigheten, 2 = barnet behärskar färdigheten någorlunda, 3 = barnet
behärskar färdigheten väl, 4 = barnet behärskar färdigheten mycket väl
1
Anpassa samspelet till situationen
1 2 3
1.1 Barnet kan kommunicera med andra barn på ett sätt som passar situationen.
1.2 Barnet kan kommunicera på ett ändamålsenligt sätt med beaktande av den andras kommunikationsstil och humör.
1.3 Barnet förstår och kan följa gemensamma spelregler.
1.4 Barnet kan engagera sig i gruppens aktiviteter en längre tid (t.ex. en lek).

4

2
2.1
2.2
2.3
2.4

1 2 3

4

3
Ansluta sig till en samspelssituation
1 2 3
3.1 Barnet kan självmant ta kontakt med de andra barnen på ett konstruktivt sätt och
gå med i gruppens aktiviteter.
3.2 Barnet kan ta kontakt med andra än sina bästa vänner.
3.3 Barnet förhåller sig positivt till att andra deltar.
3.4 Barnet kan i en lämplig grad nå sina önskemål i kamratgruppen.

4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

4

Upprätthålla samspelet och stödja kamrater
Barnet kan självmant stödja de andra barnen.
Barnet kan hantera konflikter och medla på egen hand
Barnet uppmuntrar de andra barnen t.ex. vid gruppaktiviteter.
Barnet kan ge och ta emot respons av de andra barnen.

Att ta andra i beaktande
Barnet tar de andra barnen i beaktande.
Barnet kan göra kompromisser med de andra barnen.
Barnet undviker att såra de andra barnen eller göra dem illa.
Barnet är vänligt mot de andra barnen.
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1 2 3

Andra iakttagelser om barnets kamratrelationer eller beteende med andra barn:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

© Laaksonen & Pörhölä 2013
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BILAGA 2
Verktyg: Barnets agerande i en mobbningssituation
Verktyget är tänkt att användas främst av pedagoger på daghem för att mäta 4–8-åriga barns roll i
en mobbningssituation. Det rekommenderas att verktyget används när man misstänker eller har upptäckt mobbning i en barngrupp. Med hjälp av resultaten kan man sträva efter att förebygga mobbning
och stärka barns handlingsberedskap och individuella behov i en mobbningssituation.
Bedömare __________________________________________________________________
Barn och ålder _______________________________________________________________
Gruppstorlek ________________________________________________________________

Hur skulle du beskriva barnets kamratrelationer och ensamhet i daghemmet?
Kamratrelationer (du kan välja flera alternativ)
¯¯ Barnet är omtyckt av de andra barnen.
¯¯ Barnet avvisas av de andra barnen.
¯¯ De andra barnen är rädda för barnet.
Ensamhet i kamratgruppen (välj det alternativ som beskriver barnets beteende bäst)
¯¯ Barnet är sällan eller aldrig ensamt.
¯¯ Barnet är ensamt ibland.
¯¯ Barnet är ofta ensamt.

Vad tror du att ensamheten beror på?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Hur skulle du beskriva barnets roll i mobbningssituationer?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Är barnet ofta (t.ex. varje vecka) delaktigt i mobbningssituationer?
¯¯ Ja
¯¯ Nej
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Hur beter sig barnet vanligtvis i mobbningssituationer? Välj det alternativ som beskriver barnets
beteende bäst.
¯¯ Barnet mobbar eller stöter ut andra.
¯¯ Barnet blir mobbat eller utstött.
¯¯ Barnet både mobbar och blir utsatt för mobbning.
¯¯ Barnet är inte delaktigt i mobbning.
Specificera barnets beteende i mobbningssituationer med hjälp av följande alternativ.
Du kan välja flera alternativ.
¯¯ Barnet deltar om andra barn mobbar.
¯¯ Barnet följer mobbningen från sidan.
¯¯ Barnet försöker förhindra mobbning.
¯¯ Barnet är inte delaktigt i mobbning.
¯¯ Inget att specificera.
Andra iakttagelser om barnets kamratrelationer eller beteende med andra barn:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

© Laaksonen & Pörhölä 2013
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4 RIKTLINJER för ingripande
Mobbning väcker många känslor hos alla inblandade. Det är ändå viktigt att du som pedagog ärligt
går in för att berätta för vårdnadshavarna vilken roll deras barn har i en mobbningssituation.

Samtal med de berörda
Vuxna har skyldighet att ingripa när de ser kränkande beteende. Pedagoger och vårdnadshavare ska
veta vad de ska göra när de får kännedom om mobbning. Barnen behöver också få veta hur de ska gå
till väga om de blir utsatta eller om någon annan blir utsatt. Det är viktigt att pedagogerna och vårdnadshavarna tar alla signaler om mobbning på allvar och agerar snabbt. Mobbning upphör inte automatiskt utan brukar i stället öka om man inte tar itu med en situation genast. Det är också avgörande
för det mobbningsförebyggande klimatet att daghemspersonalen lyckas skapa ett förtroende som
uppmuntrar barn, pedagoger och vårdnadshavare till kontakt och delaktighet då de känner oro.
Forskning från Sydkorea visar att barn som går och berättar om mobbning för vuxna
har den lägsta statusen i barngruppen (Lee, 2013). Också hos oss finns en stark myt
om att det är fult att skvallra. För att vuxna ska kunna ingripa i mobbningen måste
de få veta att det förekommer kränkningar och mobbning bland barnen. Forskning
visar att ju äldre barnen blir desto mer sällan kommer de och berättar för vuxna om
de blir utsatta för mobbning (Salmivalli, 1998). Uppmuntra därför barnen att komma
och berätta när de upplevt något som känns tråkigt.
Ett barn som blir utsatt för mobbning skäms över att det blir mobbat och väljer ofta
att inte berätta för någon om att det är utsatt. Om man på daghemmet på förhand
klargjort för barn och föräldrar att mobbning är något som inte accepteras och uppmanat barn att berätta om mobbningssituationer är sannolikheten stor att barnen
också vågar berätta hemma och på dagis om mobbning förekommer.

Man löser mobbningssituationer på ett annat sätt än bråk och konflikter, eftersom den som är utsatt
i en mobbningssituation inte klarar av att försvara sig själv och det finns ett maktspel i bakgrunden. Då
det sker mobbning är det alltid den vuxnas uppgift att lösa situationen. Mobbning ska aldrig redas ut
offentligt, eftersom det innebär en ytterligare kränkning för den som blir utsatt. På samma sätt är det
viktigt att föra enskilda samtal med vårdnadshavarna till den som blir utsatt för mobbning och den som
utsätter andra för mobbning för att undvika ytterligare kränkningar och att situationen trappas upp.
Vid samtal med den utsatta är det viktigt att signalera att ni tar situationen på allvar och att
inget hos barnet berättigar till att han eller hon blir utsatt för mobbning. Om barnet berättar om
att det blir utsatt för mobbning är det viktigt att lyfta upp hur modigt barnet är som kommer och
berättar och att du nu tar över ansvaret för att mobbningen ska upphöra. Inge barnet hopp om att
situationen kommer att lösa sig. Då ett barn är utsatt för mobbning är det skäl att ändra på vardagsrutinerna så att det utsatta barnet garanteras trygghet.
När ni misstänker att det förekommer mobbning eller kränkningar är det viktigt att ni följer med
situationen under några dagar. Kontakta därefter vårdnadshavarna och berätta om era upplevelser.
Då ni berättar om era upplevelser ska ni utgå från konkreta observationer, eftersom det då är lättare
för vårdnadshavaren att bilda sig en uppfattning om situationen. Undvik att tala om barnets egenskaper utan bara om hur barnet beter sig i olika situationer. En oro som uttrycks på ett allmänt plan
kan gå vårdnadshavarna förbi och det är svårare att engagera föräldrarna.
Det kan vara svårt att ta till sig att ens eget barn kränker andra barn, men också i sådana fall är
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det viktigt att prata med vårdnadshavarna. Betona att målsättningen med ert arbete är att hjälpa
barnen och inte att bestraffa eller skuldbelägga.
Tänk på

• Öppen kommunikation är en förutsättning för att lösa problem.
• Samtala enskilt med de berörda. Den som blir utsatt för mobbning blir ytterligare
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kränkt om situationen behandlas i grupp.
För enskilda samtal med den mobbades och mobbarens vårdnadshavare för att
undvika ytterligare kränkningar.
Lyssna utan att tolka.
Ta avstånd från mobbning även om du inte vet vad som har hänt.
Berätta för barnet och vårdnadshavarna att inget i barnets beteende berättigar till
mobbning.
Tala med ett jag-budskap. I ett jag-budskap säger du något bara om dig själv och
uttalar dig inte om någon annan.
Sätt dig in i barnets perspektiv, även när det handlat fel.
Undvik utfrågningar och predikningar, det leder oftast bara till försvarsmekanismer och dåligt samvete.
Målet ska inte vara att hitta den ”riktiga” sanningen utan att gå vidare och hitta
lösningar.
Hjälp barnet att förstå och gottgöra negativa handlingar.

Gottgöra i stället för att bestraffa
För den som kränker och mobbar andra (och för den som ser på) är det viktigt att få tydlig respons på
att beteendet inte är acceptabelt. Som vuxen ska man hjälpa de barn som utsatt andra barn för mobbning att gottgöra sitt handlande. Det är viktigt att ta avstånd från barnets beteende, men undvik att ge
skamkänslor och bestraffa barnet. Det har visat sig att straff, till exempel att sitta på utvisningsbänken,
ofta bara förvärrar barnens relationer och i värsta fall kan föda mera aggressioner och hämndkänslor.
Målsättningen med samtalet ska vara att få mobbningen att upphöra men också att komma på lösningar och idéer för hur relationerna i gruppen ska kunna bli bättre. Fundera tillsammans med barnen
hur de själva skulle lösa situationen eller gottgöra sitt beteende. Eftersom mobbning ofta involverar
flera än två barn är det viktigt att se över hela gruppens dynamik. Ibland kan andra barns eller vuxnas
beteende förhindra att mobbningen upphör trots att den som mobbar skulle vilja ändra sitt beteende.
Ett av nyckelorden i FN:s barnkonvention är ordet värdighet. Med det avses att varje barn ska ha
samma värde som en vuxen och att människovärdet är absolut och okränkbart. Men man vill också
säga att varje barn ska ha rätt till en känsla av värdighet. Enligt Gustafsson (2011) handlar värdighet
till skillnad från människovärdet mera om individens egen upplevelse. Man kan säga att värdighet i
den bemärkelsen handlar om att ett barn känner att det är värt att älskas och att bli respekterad för
den han eller hon är. Motsatsen till värdighet blir med den tolkningen en känsla av skam, eller av att
vara fel, att inte duga, att jag borde vara annorlunda för att någon ska tycka om mig.
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Vad är skillnaden mellan skuld och skam?
Det är viktigt att skilja mellan skuld och skam. Skuldkänslor uppstår då vi gjort något
fel och när vi ångrar det vi gjort. Dessa känslor kan hjälpa oss att se konsekvenserna
av vårt handlande och ge oss motivation att gottgöra och ställa till rätta igen. När vi
känner skam är det inte enbart handlingen vi ångrar utan börjar i stället lätt rikta frågor till oss själva om vad det är för fel på oss då vi aldrig tycks kunna göra rätt. Även
den känslan kan ibland vara nyttig för vår självutveckling. Om känslan av skam ändå
fördjupas kan den sätta spår i själen och då känner sig individen ovärdig och omöjlig
att förlåtas. Skammen är lätt väckt hos de flesta barn eftersom de fortfarande är
osäkra i sin identitet och därför extremt beroende av hur de värderas av andra. Om
de känner att viktiga vuxna som de är beroende av inte tycker om dem väcks det lätt
en känsla av djup skam hos barnet och självkänslan undermineras. Vuxna som omger barnet har därför en viktig uppgift att alltid respektera barnets rätt till en känsla
av värdighet och värde. (Gustafsson 2011, s 47–48)

Repo (2013) frågade i sin enkät dagvårdspersonalen vad personalen gör om barnet har gjort
något fel och vilka bestraffningar och disciplinära medel som används i daghemmen. Nästan alla
svarade att mobbningen diskuteras med barnet (94 %). Ännu vanligare (98 %) var det att barnet får
be om förlåtelse, att det tillrättavisas och att det får sona sitt agerande på något sätt. Av de svarande
använde 76 procent en utvisningsbänk medan 37 procent isolerade barnet från resten av gruppen.
Nästan hälften (43 %) hotade med att flytta barnet till småbarnssidan och 23 procent verkställde
hotet. Bland de fria kommentarerna plockade hon dessutom ut följande påföljder och straff: barnet
får ingen efterrätt, barnet får inte leka, barnet får sitta vid ett bord och ignoreras av den vuxna.
Enligt resultaten flyttades mobbande pojkar till småbarnssidan för att öva på att uppföra sig oftare
än flickor. Flickorna bara hotades med förflyttning.
Eftersom både utvisningsbänk och isolering var så vanliga metoder granskade Repo dem närmare. Enligt resultaten förekom det mer mobbning i de grupper där de ”hårda” metoderna användes
än i grupper där de inte användes. Resultatet var intressant och krävde en närmare utredning. Man
kan förstås tänka sig att en utmanande eller besvärlig grupp där det dessutom förekommer mobbning kräver strängare metoder och att de lindrigare metoderna inte ger resultat.
En noggrannare utredning visade att vuxna i de grupper som använde hårda metoder upplevde
att de inte fick slut på mobbningen. Hårda metoder hade samband med många andra negativa
saker. I de grupper där pedagogerna använde hårda metoder saknades gemensamma spelregler
för att ingripa i mobbning oftare än i grupper där sådana metoder inte användes. Det var också mer
ovanligt att testa och utvärdera pedagogiska metoder. Dessutom bedömde personalen att grupper
där barnen bestraffades med hårda metoder mer sällan erbjöd mobbaren och den mobbade hjälp
än grupper som inte använde dessa metoder. I grupper där hårda straff användes bedömde personalen också att barnen inte blir lika kärleksfullt och varmt bemötta och att barnens individuella
behov inte beaktas tillräckligt mycket.
Det var också intressant att antalet vuxna per barn i gruppen inte hade något samband med
användningen av bestraffningar. Det betyder att användningen av så kallade hårda metoder inte
berodde på att de vuxna var för få. Man kunde tänka sig att en orolig grupp med få vuxna lättare
skulle få de vuxna att ta till strängare metoder och att de vuxna inte skulle ha tid att vägleda de barn
som har gjort något fel.
I enkäten fanns också en öppen fråga där deltagarna fick berätta om olika påföljder och när de
används. Också i intervjuerna med barnen ställdes frågan vad som händer när barnen har ”gjort
något dumt eller något fel”. Många av de vuxna svarade att barnet då går miste om något roligt.
Det verkar vara vanligt att tillrättavisa och bestraffa daghemsbarn. Trots det märker och noterar
personalen själv att bestraffningar inte ger önskat resultat: mobbningen tar inte slut. De anställda
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upplever att de inte kan reda ut och lösa mobbningssituationer. Dessutom saknar de gemensamma
spelregler för att ingripa i och förebygga mobbning. De upplever också att barnen inte får ett varmt
och kärleksfullt bemötande och att atmosfären på daghemmet inte är god. Det leder antagligen till
en ännu större belastning för personalen och samtidigt ökar risken för att bestraffningarna blir till
en ond cirkel.
Om pedagogerna använder sig av bestraffningsmetoder som ”ignorering” och ”timeout” för att
korrigera oönskat beteende bland barnen är det viktigt att fundera över när metoderna kränker
barnets mänskliga rättigheter.
Övning:
Reflektera tillsammans med personalgruppen över följande frågor:

• Hur gör ni då ett barn betett sig illa?
• Hur kan ni hjälpa barnet att gottgöra sitt beteende?
Dokumentation och uppföljning

Det är viktigt för daghemmen att dokumentera mobbningssituationerna, dvs. hur man ingripit i
och följt upp dem. Dokumentationen blir extra viktig då mobbningen förutsätter ytterligare åtgärder eller leder till meningsskiljaktigheter till exempel med vårdnadshavarna. Påbörja dokumentationen genast när vårdnadshavarna meddelar att deras barn blir mobbat på daghemmet eller när
någon i personalen upptäcker att ett barn blivit offer för mobbning (barnet berättar eller på basis
av iakttagelser).
Skriftlig dokumentation underlättar uppföljningen av situationen och med hjälp av dokumentationen kan man berätta vad som hänt ur de olika parternas synvinkel. Med hjälp av dokumentationen kan daghemmet bevisa att situationen följts upp och att man ingripit. Metoderna och sätten
att ingripa ska också vara nedskrivna, så att de kan utvärderas. Dokumentation kan även fungera
som en viktig källa för andra pedagoger om liknande fall dyker upp eller om samma barn igen blir
involverat i mobbning.
Tänk på

• Hur görs dokumentationen?
• Vem dokumenterar?
• Vem ansvarar för dokumentationen?
• Var förvaras den? Hur länge?
• Allt som dokumenterats om ett barn har vårdnadshavarna rätt att läsa.
Tänk på att din dokumentation inte ska kränka någon.

• I vilka situationer ska man börja dokumentera?
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5 FÖREBYGG – Hur skapar vi ett mobbnings
förebyggande klimat i min barngrupp?
I det här kapitlet har vi tagit fasta på de faktorer som påverkar det förbyggande arbetet på daghemmet. Det mobbningsförebyggande arbetet borde ses som en del av vardagspedagogiken, som
förändras och formas efter gruppen och barnens förmågor. Att skapa ett gott grundklimat bland
alla som finns på daghemmet gynnar barns delaktighet, ökar trivseln och självkänslan vilket i sin tur
har en stor betydelse för att minska mobbning.

Principer för förebyggande av mobbning bland små barn
I det här avsnittet redovisar Laura Repo för mobbning ur ett inlärningsperspektiv och lyfter upp den
lyhörda vuxnas roll i det mobbningsförebyggande arbetet. Förebyggande av mobbning handlar
om att lära sig och att lära ut självbehärskning, moral, empati och förmåga att kontrollera sina agg
ressioner. Små barn övar ännu på dessa färdigheter, övningen kräver tid och vägledning. Förmågan
att kontrollera sina känslor har visat sig vara ytterst viktig i sociala relationer. Enligt undersökningar
hör förmågan att kontrollera sig själv och sitt beteende ihop med skickligt socialt beteende. Där
emot har en svag självkontroll och svårigheter att reglera sina känslor samband med negativt socialt
beteende och problem såväl hemma som i skolan (t.ex. Eisenberg, 2002). Ett aggressivt och impulsivt beteende har också konstaterats ha samband med mobbning. De vuxna på daghemmet har
en viktig roll när ett litet barn övar för att lära sig nya färdigheter eller för att lära sig av med redan
inlärda felaktiga beteendemönster. Varje barn har rätt att bli skyddat mot mobbning, men också ett
barn som mobbar andra har rätt till pedagogisk vägledning som lär det att inte mobba. Barnet lär
sig de här färdigheterna bäst genom att leva bland empatiska vuxna i en trygg miljö och genom att
få respektfull och kärleksfull vägledning.

En lyhörd vuxen
En viktig faktor vid förebyggande av mobbning är en varm och respektfull relation till en lyhörd
vuxen. En pedagogisk lyhörd vuxen lägger märke till barnets initiativ och budskap och besvarar
på ett sätt som tilltalar barnet. På så sätt kan den vuxna stödja barnet i det utvecklingsskede som
barnet befinner sig i. Det förbättrar barnets förmåga att lära och hitta lösningar i samarbete med
andra barn och vuxna.
Pedagogen har ansvar för att skapa och upprätthålla en stödjande och trygg atmosfär. Det kräver
medvetna överväganden och val angående vilken atmosfär vi vill att våra barn ska uppfostras och
växa upp i. Den vuxna påverkar atmosfären omkring sig genom sitt agerande, sina attityder, sina
gester, sina miner och hela sitt varande. En lyhörd vuxen kan skapa en atmosfär där varje barn får
känna att den vuxna är uppriktigt stolt och fascinerad över dess närvaro.
Ett barn kan bland annat försöka få makt och status i gruppen genom att utsätta andra för mobbning. Barnet kan uppfatta mobbningen som både effektiv och lönsam och ser därför inget behov av
att förändra sitt agerande. Eftersom mobbning är ett gruppfenomen (Salmivalli, 2010) där de andra
barnen i gruppen möjliggör att mobbningen fortsätter är det viktigt att det förebyggande arbetet
inte fokuserar bara på att träna upp enskilda barns färdigheter utan också på de andra barnen i
gruppen, på gruppdynamiken och på de rådande normerna i gruppen. Mobbning är alltså inte bara
växelverkan mellan några få barn, utan gäller alltid hela gruppen. Den vuxnas uppgift är att se till
att atmosfären i gruppen är sådan att mobbning inte är meningsfullt. Det kan man göra exempelvis
genom att förstärka gruppens sammanhållning.
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I en trygg grupp känner barnen sig accepterade och det behövs inga negativa metoder för att nå
status eller respekt, utan barnen mår bra av att vara tillsammans. Alla barn, även de som mobbar,
behöver få många erfarenheter av positiv interaktion med andra människor och känna att det är
roligt att vara med andra och att man kan lita på dem.
Den vuxna kan träna sig i att bemöta barnet med lyhördhet och respekt och samtidigt lägga
grunden för en atmosfär där barnen lär sig att respektera varandra. Följande exempel beskriver en
lyhörd vuxens bemötande av ett barn.
Mamman till Jonas, 2 år, berättade om hur de vuxna i Jonas dagisgrupp bemöter barnen. I
gruppen för små barn hade pedagogerna sagt till barnen att de inte får avbryta om någon av
de vuxna diskuterar med en förälder till något av barnen. Eftersom barnen är mycket små är
det ett strängt krav och de vuxna avbryts ständigt. En eftermiddag diskuterade mamman med
en av pedagogerna och ett av barnen kom och avbröt dem. Pedagogen svarade barnet med
ett ovänligt och starkt tonfall: ”Kommer du inte ihåg vad vi har kommit överens om, nu går du
bort, man får inte avbryta de vuxna”. Nästa gång diskuterade mamman med en annan pedagog
på morgonen och igen kom ett barn och avbröt dem. Den här pedagogen log glatt mot barnet
och viskade: ”Jättefint, gå och gör det där färdigt. Jag kommer genast när jag har pratat med
Jonas mamma.” Barnet gick med tindrande ögon för att göra färdigt det som den vuxna bad
om. Den här vuxna bemöter barnet på ett bärande, accepterande och lyhört sätt.
Man kan medvetet försöka styra sitt agerande så att det blir mera lyhört. När man vill öva sig i det
är det viktigt att bli medveten om sitt sätt att tänka och agera. En varm ömsesidig växelverkan som
bärs upp av den vuxna är givande också för den vuxna. Det bildas en cirkel av positiv växelverkan,
där båda parterna får lyckas och känna glädje.
När man övar på att vara mer lyhörd är det viktigt att fundera på hurdana saker man märker eller
känner igen i sin omgivning och i andra människor och hur man reagerar på dem. Man kan fundera
på sitt eget agerande och sina känslor genom olika slags frågor, till exempel: Känner jag igen mina
egna känslor? Märker jag när ett barn är exempelvis argt, ledset, uttråkat, olyckligt eller avundsjukt?
Märker jag hur jag själv reagerar på barnets känslor? Styrs jag av mina egna känslor: är jag empatisk eller blir jag irriterad om ett barn exempelvis visar avundsjuka? Bemöter jag andra människor
reserverat eller med värme och noterar jag alltid hur andra upplever en viss situation? Genom att
bli medveten om sitt eget agerande på det här sättet blir man bättre på att få en bredare uppfattning om den kontext där de enskilda mötena äger rum. En lyhörd vuxen förstår att allting har flera
dimensioner. Många saker kan inte förklaras genom orsak och verkan, utan interaktionen är alltid
ett mångfasetterat fenomen som hela tiden förändras.

Rättvisa
Inom den finländska småbarnspedagogiken råder en mycket stark rättviseprincip. Det märks i
många enheters planer för småbarnsfostran. Rättvisa är en god princip som det lönar sig att hålla
fast vid. Det är ändå på sin plats att beskriva vad de vuxna menar med rättvisa och vad man vill
uppnå. Om rättvisa betyder att alla barn lyder under samma regler och behandlas på exakt samma
sätt kan man inte bemöta barnen som individer och uppfylla deras behov. Rättvisa innebär i stället
att varje barn bemöts och respekteras som individ. Rättvisa förutsätter att man accepterar att barnen
behöver olika mycket för att få lika mycket. Vid förebyggande av mobbning måste man acceptera
tanken att olika barn har olika behov och lär sig på olika sätt. Om man ser rättvisa som något större
än att bara följa samma regler lägger man grunden för en fostran och pedagogik där de vuxna och
barnen är på samma sida. En sådan atmosfär stärker gruppandan och förebygger negativ växelverkan barnen emellan.
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Den lyhörda vuxnas roll i barnens lekar
Bland små barn sker mobbningen i huvudsak i samband med så kallad fri lek. Fri lek innebär att
barnen själva får välja lek, lekkamrater och plats. I den finländska småbarnsfostran utgör den fria
leken en mycket stor andel av barnets dag (såväl inomhus som utomhus 28 % kl. 8–12). Den styrda
leken utgör bara 1,9 procent av barnets dag. Som jämförelse kan nämnas att 18 procent av dagen
utgörs av pedagogisk verksamhet (Reunamo, 2013). Den fria lekens andel är alltså stor. Om man
vill förebygga mobbning effektivt måste den vuxna ta en starkare roll i barnens fria lek och delta i
den mer än för närvarande. Den vuxna kan också ta en större roll i barnens lekar utan att man helt
behöver avstå från den fria leken, som anses vara viktig.
Också den norska universitetslektorn Kari Nergaard har gjort samma iakttagelse. Hon utmanar
den norska småbarnspedagogikens stöttepelare, den fria leken (frileik). Hon konstaterar att djungelns lag råder om barnen får leka helt på sina egna villkor. De vuxna måste alltid vara närvarande
och se till att det inte förekommer mobbning (Gansmo, 2010). På samma sätt konstaterar Sonja
Perren i sin doktorsavhandling (2000) att mobbning på daghem sker i icke-styrda leksituationer och
eftersom dessa är daghemmets vanligaste aktivitet kan daghemsbarnens situation jämföras med
rasterna i skolan (Perren, 2000).
För att klara sig i sina kamratrelationer behöver barnet mångsidiga sociala färdigheter, social
kompetens. Barnet måste få tillfälle att öva på dessa färdigheter när de behövs, i leken. I leken lär
sig barnet bland annat att göra kompromisser, ta andras åsikter i beaktande och framföra sina egna
åsikter på rätt sätt. I leken lär sig barnet också att knyta och upprätthålla vänskapsrelationer. För
vissa barn tränas egenskaperna inte automatiskt, utan barnen behöver vägledning och stöd av en
vuxen. Det krävs yrkeskunskap för att kunna stödja barnen på rätt sätt vid rätt tidpunkt.
En lyhörd vuxen respekterar och stöder barnet också när barnet ännu tränar och agerar fel. Den
vuxna vägleder barnet om och om igen genom att själv visa hur man kan agera i olika situationer
och på så sätt ge barnet alternativ. Kalliala (2012) skriver: ”När barnet hittar en uppochnervänd värld
i en vattenpöl väljer den vuxna om han eller hon drar bort barnet ur pölen eller stannar för att beundra
undret tillsammans med barnet.” Sensitivitet handlar om just den här förmågan hos den vuxna.
För vissa barn är det svårt att gå med i leken. I varje barngrupp och i varje separat lekgrupp råder
en viss uppsättning normer. Barnet måste lära sig att läsa de här normerna så att det kan använda
de färdigheter som situationen kräver. Det är en krävande förmåga som barnet lär sig bäst genom
att se hur andra gör, också vuxna. Den vuxna bör alltså visa barnet vilka strategier det kan ta till och
vilka som fungerar i vilka situationer. Då lär sig barnet småningom att pröva och själv utveckla de
metoder det behöver.
Det har konstaterats att barn som inte lyckas bli delaktiga i leken löper risk för att bli utstötta
av gruppen. Att gå med i en lek kan vara svårt av många orsaker. Det kan handla om exempelvis
språkliga problem, svårigheter att styra sin uppmärksamhet, bristande förmåga att tolka gruppens
normer eller avsaknad av erfarenhet om hur man ska agera i just den här gruppen. Den vuxnas
uppgift är att se till att varje barn får känna att det lyckas med att gå med i leken. Att bara fråga de
andra barnen om ett barn får vara med räcker inte för att garantera att barnet lyckas gå med i leken
och delta på lika villkor. Den vuxna måste känna barnet och veta vilken typ av vägledning och stöd
barnet just då behöver. Det är viktigt att den vuxna själv deltar i leken och på så sätt ser till att barnet lyckas gå med. Den vuxna tar alltså själv en roll i leken och skapar därmed förutsättningar för att
den roll som barnet får eller tar också inkluderas i leken. Det måste ändå göras på ett sådant sätt att
barnet inte får en biroll i sitt eget liv. Barnet måste få känna sig delaktigt också när den vuxna finns
som stöd. I följande exempel hjälper den vuxna Oskar att gå med i leken.
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Efter morgonsamlingen är det dags för fri lek. Oskar blir ensam när alla andra har hittat någon
att leka med. Den vuxna bemöter Oskar med värme och noterar situationen. Hon tar Oskar
med sig för att delta i en lek. Den vuxna berättar först för Oskar på tu man hand om sin idé att
hjälpa Oskar att gå med i leken och berättar för Oskar hur det ska gå till. De bestämmer alltså
först tillsammans hur de ska gå vidare. Därefter går Oskar och den vuxna in mitt i en lek och
den vuxna säger: ”Ni har en fin lek på gång, men ni har ju den där högen där. Hur ska ni kunna
flytta på den, om ni inte har en bobcat och en chaufför? Jag och Oskar skulle kunna köra bort
den med bobcat.” Den vuxna tar Oskar med sig, bygger en bobcat av stolar och börjar arbeta
tillsammans med barnet. Den vuxna ser alltså till barnet lyckas gå med och att rollen inkluderas i leken. Om allt går bra kommer de andra lekdeltagarna att konstatera att Oskar kan köra
bobcat också följande dag.
I det här exemplet är det viktigt att Oskar verkligen får känna att han är en jämbördig deltagare i
leken. Den vuxna måste ändå vara lyhörd och veta om det alls passar Oskar att köra bobcat, om det
är en lämplig roll för honom och om det är en lämplig roll just i dag. Passar en bobcat säkert i den
här leken? Hur ser interaktionen ut i just den här leken? Vilket slags dynamik råder i leken? Får Oskar
försöka själv? Beaktas Oskars egna tankar? Den vuxna i exemplet löser åtminstone en del av de här
frågorna genom att samtala och komma överens med Oskar hur de ska gå vidare, även om den
vuxna själv bär ansvaret för att situationen framskrider. En del av frågorna måste den vuxna ändå
lösa själv och det kräver lyhördhet. Var går gränsen mellan att vägleda, stödja och lära och å andra
sidan att bekräfta delaktigheten och lita på barnets egen förmåga? Om den vuxna agerar lyhört kan
båda tas i beaktande samtidigt och de utesluter inte varandra.
Lekarna blir också rikare när den vuxna erbjuder nya möjligheter till lek som barnen ännu inte
har begrepp för. Det ökar också barnens upplevelser av delaktighet. Ibland uppfattas delaktighet
som att barnet har möjlighet att påverka sin omgivning genom att framföra önskemål. Barnet kan
emellertid inte önska sådant som inte finns i dess värld och som det inte har begrepp för. Delaktighet borde därför innebära att den vuxna ger barnet byggstenar för tänkande och lärande. Det kan
göras genom att berika barnens lek. Det betyder att den vuxna tar en aktiv roll i leken och hängivet
skapar olika alternativ: kommer med matsäck åt riddarna i skogen, gör upp en lägereld på gården
för att skydda riddarna mot nattens vilddjur, tar fram badkar att bada babyerna i, till och med fyllda
med riktigt vatten, och så vidare. Att styra leken på ett mångsidigt sätt innebär också att den vuxna
bygger upp olika situationer som småningom ger barnet egna erfarenheter av att lyckas gå med i
en lek.
Ett litet barn behöver ännu en vuxens hjälp i alla sysslor: äta, gå på toaletten, sova och klä på sig.
Att knyta och upprätthålla vänskapsrelationer och att umgås med jämnåriga och människor överlag hör till det svåraste som barnet ska lära sig. Barnet klarar inte av det här på egen hand. Ett litet
barn behöver den vuxnas stöd och hjälp framför allt när det ska lära sig dessa färdigheter. Inget
barn väljer själv att bli mobbare, och det är ingen naturlag. Det är de vuxnas ansvar att se till att
mobbning inte uppkommer och om det uppkommer att få slut på den.
Förebyggande av mobbning handlar om högklassig vardagspedagogik. Fenomen som uppstår i
växelverkan med vissa personer vid en viss tidpunkt i ett visst system kan man inte lösa på samma
sätt varje gång. Därför är det svårt för en utomstående att ge lösningar och fallet måste lösas utgående från barnets enskilda behov och situationen.
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Konventionen om barnets rättigheter
Ett av dagvårdens viktigaste styrdokument är konventionen om barns rättigheter, som antogs av
FN:s generalförsamling 1989. Forskning kring mobbningsförebyggande arbete i skolor har visat på
goda resultat för de skolor som aktivt arbetar med att informera eleverna om deras rättigheter och
med att implementera och omsätta arbetet med barns rättigheter i praktiken. I de skolor där man
aktivt gått in för arbetet har man kunnat se att det förekommer mindre mobbning (Covell & Howe,
1999).
Arbetet med barnkonventionen handlar i grunden om värderingar som är centrala för daghemmets verksamhet och uppdrag. Synen på barn som jämlika individer med samma rättigheter till
medinflytande som vuxna går som en röd tråd i barnkonventionen. Det är vi vuxna som bär ansvaret att informera barnen om deras rättigheter. Därför är det viktigt att på ett konkret och lättförståeligt sätt levandegöra vad barnkonventionen står för redan för barn i daghemsåldern. Då barn
och unga inte känner till sina egna rättigheter är det lätt hänt att de utsätts för diskriminering, våld
eller andra kränkningar. Att känna till sina rättigheter kan fungera som redskap för barnet då det
upplever orättvisor och blir felaktigt behandlat. Man kan se arbetet med barnkonventionen som
demokratifostran och som ett sätt att göra barnen delaktiga i att skapa en mera rättvis värld.

Kompisväskan

I Kompisväskan hittar du ett häfte som heter Barnkonventionen på dagis.
Materialet har som syfte att ge barn, pedagoger och föräldrar kunskap
om Konventionen om barns rättigheter, barnkonventionen. Syftet är också att inspirera pedagoger att tillsammans reflektera över konventionen
och hur innehållet i artiklarna ska kunna bli en del av daghemmets pedagogiska verksamhet och bli ett levande styrdokument för alla som finns
på daghemmet.
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Tre vägar att stärka barns självkänsla
I detta avsnitt belyser FD Märta Sandvik sambandet mellan barns självkänsla och relationer till andra. Hon lyfter fram konkreta exempel på hur pedagoger på daghem kan göra för att stärka barns
självkänsla.
Självkänsla handlar om människans grundläggande vara och hennes värde som
människa. Självförtroende har att göra med människans göra eller prestationer.

Självkänslan (eller självet) handlar om människans förhållande till sig själv och sin inre verklighet
(sina känslor, behov, tankar, drömmar osv.). En stark eller god självkänsla innebär att man värderar
sig själv på ett sunt och positivt sätt. Självkänsla är inte detsamma som självförtroende. Självförtroendet byggs upp av de erfarenheter barnet har av att kunna, att prestera, dvs. det handlar om
göra. Självkänslan däremot härstammar från aspekter som har att göra med människans behov av
att vara accepterad sådan som hon är, med de behov, känslor och tankar som hon har. Det handlar
alltså inte om vad vi kan eller inte kan göra, utan om vårt vara.
Ett sätt att se på självet och dess utveckling (Sandvik, 2009) utgår från Heinz Kohuts teori (1986;
1988). Där beskrivs självet som bestående av tre dimensioner (det grandiosa självet, det ideal
sökande självet, det tvillingsökande självet) (se Sandvik, 2011, s. 36–40). I relationerna till barn gäller det för oss vuxna att stärka dessa tre dimensioner och hjälpa barnen att utveckla en realistisk
syn på sig själva.
Barns självkänsla byggs upp i deras relationer till andra människor. Vuxna – och andra barn –
fungerar som speglar så att barnet får syn på sig själv och kan börja förhålla sig till sig själv. Därför
är det synnerligen viktigt hur pedagoger bemöter barn, och utifrån ovanstående teori finns det tre
lika viktiga hörnstenar för hur vi gör detta.
Bekräftelse är inte detsamma som positiv förstärkning (feedback). Bekräftelse
handlar om att visa att man accepterar barnets behov och känslor och om att utvidga kommunikationen genom att hjälpa barnet att sätta sitt beteende eller
uttalande i ett sammanhang.

1. Den första hörnstenen handlar om att barnet kan utveckla sitt grandiosa själv mot en realistisk
nivå ifall barnet möter vuxna som bekräftar hennes eller hans känslor, behov och tankar och
bekräftar barnets unikhet och värdefullhet. Det betyder att barnet lär sig om sina känslor och
behov, vilket är en förutsättning bl.a. för att kunna kontrollera sina känslor och behärska sitt
beteende. Om barnet inte möter bekräftande vuxna kan barnet utvecklas antingen mot att
nedvärdera och underskatta sig själv eller mot att överskatta sig och uppleva sig som överlägsen andra människor.
Det handlar om att genom att svara på barnets beteende med innebörden ”Dina behov (dina
känslor, tankar) är OK” och ”du är unik, värdefull, OK” och ”vi är olika, men båda är OK”. Det kan
vi göra genom att t.ex.
A. börja vårt svar på barnets beteenden och uttalanden med ”Jag ser att du …”, ”Jag hör
att …”, ”Jag förstår …” och därigenom tolka barnets behov och känslor.
T.ex. ”Nu förstår jag att du känner dig ledsen. Då är det okej att gråta lite. – Hur tror du att
du skulle kunna bli glad igen?”
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B. i vårt svar framhålla barnets unikhet och värde och genom att låta barnet synas.
T.ex. ”Jag tycker så mycket om dig. Det är så roligt att ha dig med här i gruppen.” T.ex. ”Din
favoritmat är spaghetti – min är fisk. Man kan ju ha olika favoritmat.”
2. Den andra hörnstenen innebär att barnets idealsökande själv kan utvecklas på ett sunt sätt
om barnet möter människor som kan fungera som ideal och modeller, som kan hjälpa barnet
att ställa upp realistiska mål och ställa realistiska krav. Det innebär att barnet kan utveckla realistiska mål och ideal för sitt liv. Om de vuxna inte ställer sig till förfogande som ideal och inte
fungerar som stöd och hjälp i fråga om mål och normer, kan barnet utvecklas mot antingen för
höga eller för låga mål och ideal, för stränga normer eller avsaknad av normer.
Några förslag på hur vi gör detta:
A. genom att börja våra svar på barnets beteenden och uttalanden med ”Nu ser jag att du
vill …” eller ”Vill du …”
B. genom att ange gränser: ”Så där kan vi inte göra för att …”
När vi gör det är det viktigt att motiveringen baserar sig på att handlingen har konsekvenser för barnet självt, för mig oss som pedagoger, för andra barn eller för barnets
relation till pedagog eller andra barn.
C. genom att fungera som modell för hur man beter sig, handlar och kommunicerar.
Som pedagog fungerar jag som modell, inte bara för ett barn utan för alla barn som är
närvarande.
3. Den tredje hörnstenen innebär att barnet kan utveckla sin förmåga till jämbördiga relationer
med andra människor om barnet möter andra vuxna och barn som bekräftar barnets likhet med
sig själva och utgår från alla människors lika värde. Om de vuxna i barnets närhet däremot inte
ser till att vara samhörighetsskapande, kan barnets förmåga till jämbördiga relationer till andra
vara i farozonen, och barnet kan börja uppleva sig själv som ständigt underlägsen eller överlägsen i sitt förhållande till andra.
Som pedagog visar man i ord och handling på alla människors lika värde genom att
A. svara på barnets uttalanden som visar behov av bekräftelse på likhet.
T.ex. ”Vi har likadana mössor vi, Sandra och jag”. ”Ja, det har ni – är det roligt att ha likadana mössor?”
T.ex. ”Min favoritfärg är gul. Vilken är din?” ”Vet du, min är faktiskt också gul.”
B. delta i barns lek och sysselsättningar på lika villkor.
T.ex. skratta tillsammans åt det som barn tycker är roligt.
C. så långt som möjligt ta med barnen i vuxnas verksamhet och låta barnen göra lika
som man själv gör.
T.ex. låta barn ha likadana redskap och verktyg som man själv använder när man bakar
eller bygger tillsammans.
Ett barn som inte får bekräftelse eller som blir trampat på, nedvärderat eller behandlat med respektlöshet kommer antingen att fortsätta att försätta sig i ett underlägset tillstånd eller att själv
överta det dominerande beteendet gentemot andra, dvs. nedvärdera och trampa på andra männi
skor. Ett barn som däremot bemöts med respekt och på lika villkor av vuxna och andra barn kommer också att behandla andra på likadant sätt. Därför behöver vi som vuxna ständigt reflektera över
vårt sätt att bemöta och umgås med de barn som vi möter så att deras självkänsla kan utvecklas på
ett sunt sätt.
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Normkritiskt jämställdhetsarbete med barn
I detta avsnitt presenterar Sara Sundell, som är sakkunnig i jämställdhetsarbete med barn och unga
på Folkhälsan, hur man kan arbeta med jämställdhet på daghem. Att arbeta med ett jämställdhetsperspektiv på daghem är ett sätt att förbygga mobbning. Då pedagoger inte låter könsnormerna
begränsa, utan luckrar upp förlegade könsroller får barnen möjlighet att på ett bredare plan växa
upp till individer med en mångfald av resurser och färdigheter. Vi vuxna har en skyldighet att sträva
efter att ge alla lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter, oberoende av kön. Jämställdhetsarbetet utmanar oss vuxna och våra traditionella bilder av hur flickor och pojkar ska vara och bete sig
och vad som är kvinnligt och manligt. I jämställdhetsarbete med barn är det främst de vuxna som
ska förändras, inte barnen. Då man jobbar med jämställdhet handlar det om att först synliggöra
och sedan förändra sina egna, ofta omedvetna attityder, värderingar och förväntningar på flickor
och pojkar.
Ett jämställt förhållningssätt på daghemmet handlar till stor del om pedagogernas sätt att bemöta barnen. De föreställningar, förväntningar och krav på flickor och pojkar pedagogerna har baserar
sig på de normer och värderingar som finns i vårt samhälle. Det kan handla om hur man förväntas
bete sig som flicka och pojke, till exempel hur man visar känslor, vilka leksaker, hobbyer eller kompisar man väljer eller hur man klär sig.
Barn lär sig de könsstereotypa förväntningarna på flera sätt, bland annat utgående från hur vuxna
bemöter dem. Barn uppfattar lätt vad som förväntas av dem som pojkar eller flickor och vilket beteende de får positiv bekräftelse och uppmuntran för. Det är vi vuxna som förmedlar normer och värderingar till barnen och de är ofta olika beroende på om vi uppfattar barnet som pojke eller flicka.
Normerna och förväntningarna förmedlas inte bara av de vuxna direkt, utan också via den fysiska
miljön. En del av jämställdhetsarbetet på daghem är att granska hela daghemsmiljön och det material som finns på daghemmet ur ett genusperspektiv. Då pedagogerna ifrågasätter uppdelningen
av leksaker och lekar enligt könsnormer, leder det till att flickor och pojkar lättare leker tillsammans,
vilket betyder fler möjligheter att hitta vänner.
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Övning: Fundera tillsammans i personalen

• Var är leksakerna placerade? Vem leker var och med vem? Gör en tabell med
•

barnets namn, val av material och vem barnet leker med. Analysera ur ett könsperspektiv.
Vilka böcker finns på daghemmet? Vem handlar de om? Hur många av de
personer som har huvudrollen är flickor, hur många är pojkar och hur många är
könsneutrala? Hur ser fördelningen ut för personerna i birollerna? Gör listor och
dra streck för pojkar, flickor och könsneutrala. Titta på vad personerna gör och
se om det finns tillräckligt med variationer för både flickor och pojkar. Undersök
sångerna på samma sätt. Om det ser ojämnt ut på något sätt, kan man försöka
jämna ut det då man köper in nya böcker eller då man väljer sånger i fortsättningen (Henkel 2009).
Flicka

Pojke

Könsneutrala

Huvudperson







Biroll







Normer
Normer handlar om föreställningar, idéer och oskrivna regler för vad som är
”normalt” och ”onormalt”. Normerna är oftast osynliga tills någon bryter mot dem.
Det är enklare att följa normen än att bryta mot den (Brade m.fl., 2008). Barnet får
någon form av belöning då det följer normen, genom positiv uppmärksamhet eller
genom andra fördelar. Det kan till exempel ta sig uttryck i att en flicka som kommer
till daghemmet klädd i en klänning får positiva kommentarer och därmed positiv
bekräftelse av pedagogerna för sitt utseende, medan en flicka som kommer i jeans
och rufsigt hår bemöts annorlunda med mindre uppmärksamhet. En pojke som leker
med bilar blir mera uppmuntrad än en pojke som är försiktig eller vill ha klänning.
Könsnormerna begränsar barnens handlingsutrymme.
Det som ses som ”normalt” värderas högre, det vill säga de normer som är rådande.
De som tillhör en grupp som lever upp till rådande normerna kan ha makt att
acceptera, respektera eller ifrågasätta de andra, vilket kan leda till diskriminering
och mobbning. Det normkritiska förhållningssättet är därför viktigt. Det är av stor
betydelse hur vi vuxna i ord och handling bemöter barn som överskrider normerna.

Som vuxen har du makt att föra vidare stereotypa, begränsande normer. Då vi jobbar med att ifrågasätta och bryta normer jobbar vi samtidigt med respekt. Alla borde få vara den person de vill vara
och få uttrycka sitt kön som de vill. Vi kan uppmuntra barnen att lära sig att respektera varandra. Här
spelar modellinlärning en stor roll. Då vi vuxna respekterar barnens olikheter och barnen som de är
lär sig barnen också att respektera varandra.
Genom att synliggöra och ifrågasätta de normer man själv har och de som finns på daghemmet
kan man göra det ”onormala” till ”normalt” och på det sättet öppna för fler handlingsmöjligheter
för barnen och även förebygga diskriminering, mobbning och kränkningar. Man ger då plats för
olikheter för att bygga upp en atmosfär av respekt och mångfald.
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Övning: Det kan vara bra att med jämna mellanrum se över sin verksamhet på
daghemmet och fundera på:

• För vilka individer är verksamheten anpassad?
• Hurdana barn anses vara ”vanliga” barn? Vem inkluderas, får plats, prioriteras eller
kanske synliggörs som annorlunda? Finns det skillnader, mönster mellan könen?

• Observera talarutrymme t.ex. på en samling. Vem ger vi ordet till och vem tar det

oftare? Gör en tabell med barnens namn. Sätt ett streck vid namnet varje gång
någon själv tar ordet. I en annan rad sätter man streck varje gång barnen får ordet
av pedagogen och i den sista då barnen får en negativ tillsägelse av pedagogen.
Undersök om det ser ojämnt ut mellan barnen och jämför sedan hur det ser ut för
pojkarna som grupp och flickorna som grupp. Finns det skillnader? På det viset ser
man hur ordet blir fördelat, vem som får plats, vem som kommer i skymundan och
om det kunde se annorlunda ut för att bli mer rättvist (Henkel, 2009).
Kalle

Pelle

Lisa

Tar ordet







Får ordet







Negativ tillsägelse







Övning:
Jämställdhetsarbete handlar om att ifrågasätta, tänka tvärtom ibland och att fundera
på hur barnen på daghemmet blir bemötta i olika situationer. Se på det på individnivå, men också som grupper av flickor och pojkar för att se om det finns mönster
som baserar sig på kön:

• Skulle du ha gjort annorlunda om barnet var av det andra könet?
• Erbjuder du samma saker åt flickor och pojkar som kommer fram till dig för att de
inte har något att göra? Tänker du utanför de traditionella könsnormerna?

• Då du föreslår aktiviteter för barnen, föreslår du olika aktiviteter för pojkar och
flickor?

• Reagerar du på samma sätt till exempel då en flicka är arg som då en pojke är arg?
•
•
•

Får de visa ilska på samma sätt? Hur är det med andra känslor?
Ingriper du lika snabbt då flickor och pojkar är bråkiga och högljudda?
Ingriper du lika snabbt då en flicka eller pojke kommer och berättar om att någon
mobbar eller retar?
Vem kommer och berättar om mobbning? Undersök ur ett könsperspektiv, är det
fler flickor eller pojkar?

Ett effektivt sätt att synliggöra pedagogernas omedvetna beteende och att utveckla verksamheten är att videofilma hur pedagogerna bemöter barn. På samma gång synliggör man fungerande
metoder och kan lära sig av dem. (Läs mer i bilaga 3 på sid 47.)
På daghemmet är det bra att undvika att dela in i eller benämna barnen som grupper av pojkar
och flickor. I stället bemöter man barnen som individer med egna namn och ger dem positiv bekräftelse för de personer de är, inte för deras utseende eller för prestationerna och duktigheten. Det
innebär att lyfta upp barnens egenskaper i stället för att ge barnen uppmärksamhet för hur de ser
ut och vad de har på sig. Om ett barn får positiv bekräftelse för sina kläder händer det lätt att barnet
vill se fin ut för att bli sedd av de vuxna. I stället för att berömma barnens prestationer kan man
försöka uppmärksamma aktiviteten och ställa frågor kring den, t.ex. vad föreställer teckningen?
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De här metoderna ifrågasätter könsnormerna och kan leda till bättre självkänsla för barnen och
minska pressen att uppfylla utseendekriterier och prestationskrav (Sundell, 2012). Då fokus flyttas
från resultatet till att ge positiv bekräftelse åt barnet som person skapas också utrymme för att det
är okej att misslyckas (Henkel, 2009 s. 36).
Då man jobbar med jämställdhet på daghemmet gör man det lättare för barnen att överskrida
könsnormerna utan att de blir retade eller mobbade. Genom jämställdhetsarbete har man möjlighet att stärka barnens självkänsla, stärka varierande resurser hos barnen och utöka deras handlingsutrymme.
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BILAGA 3
Observation med videokamera
Att observera sitt arbetssätt med hjälp av videokamera är effektivt och gör det möjligt att se sådant som
är svårt att observera med andra metoder. Med hjälp av videokameran synliggör man språket och dess
nyanser, kroppsspråk, ögonkontakt, fördelning av uppmärksamhet med mera i mötet mellan pedagogerna och barnen. Tanken är inte att leta efter fel hos pedagogerna, utan att utveckla verksamheten till
mer hälsofrämjande och jämställd, där alla barn har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter
oavsett kön.
Tips för att komma igång
Be om ett skriftligt tillstånd av barnens föräldrar för filmning för internt utvecklingsarbete. Det är viktigt
att även informera föräldrarna om varför filmningen görs och tidsperioden för filmningarna. Berätta
också att det endast är personalen från daghemmet som kommer att titta på materialet och att det
inte sparas efter kartläggningen.
Bekanta er med videokameran på förhand och lär er använda den tekniskt. Öva att filma.
Fundera var kameran kan placeras eller om ni har möjlighet till att ha en person som filmar. Turas gärna
om att filma i så fall, så att fler får stå bakom kameran och alla framför kameran i något skede. Om ni
inte har en person som filmar lönar det sig att placera kameran så högt upp att inte barnen kan stå
eller vifta framför den.
Fundera vilka situationer ni vill filma och analysera.
Filma 10–20 min per gång. Det räcker bra. Längre situationer blir svåra att hinna analysera, eftersom
analyserandet är tidskrävande då filmen ofta måste ses om flera gånger.
Håll videokameran stilla medan ni filmar. Filma en situation där det sker interaktion mellan åtminstone
en vuxen och ett eller flera barn.
Fundera på avståndet mellan kameran och situationen som filmas, så att bilden blir tydlig och att ljudet hörs bra. Välj en plats där det inte är så mycket annat ljud bredvid. Öva och provfilma först.
Berätta för barnen varför ni filmar och vem som kommer att titta på filmerna efteråt, dvs. att det inte
är något barnen själva eller föräldrarna kommer att se, utan endast personalen. Det lugnar ofta ner
barnen och minskar spex framför kameran.
Reservera tid för analys av filmerna. Då man tittar på filmerna tillsammans i kollegiet kan man göra så
att den pedagog som syns på filmen först får kommentera och säga sina tankar om situationen. Efter
det kan alla i tur och ordning få säga vilka tankar filmen väckte. Den som blivit filmad kan se igenom
filmen på förhand för att känna sig tryggare med situationen, speciellt de första gångerna.
Titta på interaktionen mellan den vuxna och barnen, koncentrera er på den vuxnas sätt att bemöta
barnen, arbetsmetoder och organiseringen av arbetet.
Kom ihåg att också se bra saker då ni analyserar. Det är viktigt att lyfta fram både positiva saker och
saker som kunde göras på ett annat sätt och utvecklas.
Se om det finns skillnader i hur pojkar, flickor och olika individer blir bemötta. Titta på individnivå, men
se även om det finns något mönster i skillnaderna mellan könen.
Ibland kan det vara bra att räkna hur många gånger pedagogen tilltalar olika personer, hur många
frågor och följdfrågor barnen får och att ta tid hur länge olika barn får uppmärksamhet.
Fundera vad som är bra och vad som kunde göras på ett annat sätt. Hur kunde verksamheten utvecklas, så att pojkar och flickor eller vissa individer inte bemöts olika eller får olika villkor och möjligheter?
Filma på nytt efter en tid och se om bemötande av barnen och arbetssätten förändrats.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Barnsamtal
Barnsamtal kan fungera som ett arbetsredskap då pedagoger upplever att det finns barn i gruppen som har samspelssvårigheter. Barnsamtal kan hjälpa barn med samspelssvårigheter att tänka,
reflektera och uttrycka sina känslor och behov både i grupp och individuellt (Kinge, 2008). Forskning om mobbning på daghem visar att de barn som har fått rollen som mobbare-offer oftare blir
utsatta för mobbning och utsätter också andra barn oftare för mobbning en andra barn i gruppen
(Kirves, 2012). Undersökningen visar också att pojkarna klart dominerar denna kategori. Barn med
samspelssvårigheter kan enligt Kinge (2008) bland annat vara barn med provocerande och ut
agerande beteende men också barn med uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter. Dessa
barn kan tänkas ha samma problem som de barn som fått rollen som mobbare-offer.
Kinge (2008) menar att de barn som kämpar med sitt beteende, sin anpassning och sin sociala
kontroll och som saknar förmåga att uttrycka sina känslor och behov på ett sätt som leder till förståelse, hjälp och vägledning är väldigt ensamma barn. De blir ofta kritiserade, undervisade, tillrättavisade och straffade när de egentligen behöver bli mer sedda, förstådda och bejakade för sina
intentioner, känslor, upplevelser och behov än andra. Det leder i sin tur till att en stor del av deras
energi går åt till att vara frustrerade och då får de lätt ett underskott av positivt lärande och positiv
interaktion.
När barn bryter mot regler, överskrider gränser och uppträder asocialt eller tillbakadraget har
det kanske inte kontakt med sina egna känslor, önskningar, behov och reaktioner. Viktigt är också
att fundera över om barnet har utvecklat språkfärdigheter för att uttrycka känslorna (Kinge, 2008).
Pape (2000) menar att brister i barns sociala kompetens i vissa fall kan ha direkt samband med
den miljö barnet är en del av. Med det menar hon att man i vissa situationer kan uppleva att barnen
fungerar dåligt socialt, medan det i själva verket är miljön och det sociala klimatet som är en del av
problemet.
Samtal med barn kan vara ett sätt att hjälpa barn in i goda samspelsmönster (Kinge, 2008). Då
man går in för att föra barnsamtal enligt den modell som Kinge har skapat är det viktigt att barnet
får beskriva sin situation och sina behov. Samtalen ska också hjälpa den vuxna att få insikter, förståelse om ett barns livssituation. Hon menar att det kan hjälpa pedagoger speciellt i situationer där
vi tidigare haft en bristande förståelse för ett barns reaktionssätt och beteende. Samtal kan hjälpa
barnen att beskriva sin situation och sina behov genom språket och inte genom utagerande.
Kinge (2008) säger att barnsamtal ofta leder till ökad förståelse och mer motivation och vilja hos
den vuxna att hjälpa ett barn som har samspelssvårigheter. Det tenderar ofta att smitta av sig till de
andra i personalen. Barn med samspelssvårigheter utvecklar genom samtalet också tillit till vuxna
och litar på att de finns till för att hjälpa honom eller henne. Tillit till vuxna har i sin tur positiva
följder för inlärning. När föräldrarna märker att barnet har tillit till de vuxna på daghemmet ökar
också föräldrarnas tilltro till de vuxna på daghemmet. Det bidrar till att höja barnets självkänsla och
välmående. På så sätt skapas en positiv samspelstrappa som vi har illustrerat i bilden nedan. Bilden
är fritt skapad efter Kinges beskrivning.
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7. Barnets självkänsla och välmående höjs
6. Positiva effekter på föräldrarna och deras tilltro till vuxna
på daghemmet
5. Positiv inverkan på inlärning och positiva erfarenheter av lek och
samspel
4. Barnets tillit till den vuxna ökar
3. Förståelsen smittar av sig till andra vuxna i gruppen
2. Den vuxna får motivation och vilja att hjälpa barnet
1. Genom samtal ökar den vuxnas förståelse för barnet
Figur 3. Positiv samspelstrappa.

Det är den vuxnas ansvar att bryta negativa mönster och hjälpa barnet ur svårigheter. Kinge
(2008) menar att vuxna måste erkänna sitt eget ansvar för den förändring som ska göras. Det handlar om att bejaka och legitimera barnets känslor i stället för att moralisera. Viktigt är att titta närmare på sin egen kommunikation med barnet och tänka igenom vad den karakteriseras av och att
flytta fokus från konflikten till barnets tankar, känslor, upplevelser och behov. Man behöver övertyga barnet om att det här klarar vi av tillsammans (Kinge, 2008 s. 179). Det är viktigt att utgå från
ett hälsofrämjande synsätt och att alltid ha barnets styrkor i fokus.
Då du går in för att föra barnsamtal kan du ha nytta av tänk på-rutan på sid 21 i kapitlet Kartlägg.

En tryggare grupp via avslappning
Ett grundläggande behov hos människan är att bli vidrörd och att få beröra. Många forskare menar också att människans behov av beröring är bestående även om vi tenderar att beröra barnen
mindre då de blir äldre. Kinnunen (2013) har visat på att avsaknad av beröring kan vara grunden
till många problem senare i livet. Hon betonar också att vi lever i en kultur där vi berör våra barn
betydligt mindre än i andra delar av världen. En stark myt som lever kvar hos oss är att vi tror att
barn blir osjälvständiga och bortskämda om de får för mycket närhet. Vi har en kultur där det är
beundransvärt att klara sig på egen hand. Forskning visar ändå att ju mer beröring och närhet barn
får när de växer upp, desto mer självständiga och balanserade blir de.
Ellneby har i sin bok om stressade barn (2008 s. 134) sagt ”att där det förekommer mobbning där
finns det också stressade barn”. Beröring och massage motverkar stress eftersom beröring sänker
nivån av stresshormonet kortisol. En undersökning gjord bland barn på daghem i Sverige visar att
de barn som fått massage
mår bättre
har större tillit till vuxna
har lättare att knyta kontakter
har utvecklat en empatisk förmåga och bryr sig mer om sina kamrater
har närmare kontakt mellan barnen
har färre konflikter.

•
•
•
•
•
•
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Samma undersökning visade att pojkar som vara oroliga och betedde sig aggressivt hade mest
fördelar av massagen (Ellneby, 2008 s 135). På daghem i Danmark där man kombinerat massage
med det mobbningsförebyggande programmet Fri fra mobberi (Paludan & Rasmussen) har följande
vinster kunnat påvisas
Förhållandet mellan flickor och pojkar förändrats positivt
Ökad tolerans och acceptans bland barnen
Ökad öppenhet
Färre våldsamma konflikter
Närmare kontakt mellan barnen
Förbättrad koncentrationsförmåga

•
•
•
•
•
•

Massage som avslappningsmetod har blivit alltmer utbredd efter att forskning visat att ”lugn
och ro”-hormonet oxytocin påverkar oss positivt och har betydelse för människans relationer. Ur
barnets perspektiv betyder det att barn som får ge och ta emot beröring och massage etablerar en
positiv anknytning till varandra.

Kompisväskan

I Kompisväskan ingår ett avslappningsmaterial som heter Lilla Chilla. Det
är ett material som innehåller avslappningsövningar för småbarn. Materialet består av ett häfte med övningar, en cd-skiva och tre affischer.

Tänk på

• att respektera att barn har olika grad av integritet.
• att tillgänglighet innebär att vara nära barnen. Små grupper möjliggör närhet
vilket ökar känslan av betydelsefullhet hos barnen och minskar stress.

• att ge barnen möjlighet att ibland få leka färdigt utan att gå in och avbryta leken.
Reflektera över

• Din egen inställning till och erfarenhet av beröring?
• Hur gör du för att ta hand om din stress när du är tillsammans med barnen?
• Hur kunde du göra massage och beröring till regelbundna inslag i din verksamhet?
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Social och emotionell kompetens hos barn
Vi behöver sociala färdigheter och förmågor för att komma överens med andra människor. Sociala
färdigheter utvecklas i samverkan med andra. Barn måste lära sig att tolka sina känslor, sätta ord på
dem och ta ansvar för dem. I det vardagliga arbetet på daghemmet är det viktigt att bekräfta barnet
då det visar känslor. Det är viktigt att lära barn att alla känslor är lika tillåtna, bra och nödvändiga.
En del känslor är lättare, till exempel glädje, medan andra känns jobbiga. Det är ändå viktigt att lära
sig att stå ut med de jobbiga känslorna. Då barnet får vägledning i sina känslor får barnet hjälp med
att stoppa de handlingar som negativa känslor kan ge upphov till. Negativa känslor går att påverka
så att de inte utvecklas till konflikter och mobbning. Ju mer ett barn respekteras när det visar sina
känslor desto mer ökar barnets självkännedom.

Kompisväskan

I Kompisväskan hittar du ett material som består av fem kompismonsterkort , ett handledningshäfte och en Ole-handdocka. Med materialet vill vi
inspirera pedagoger att tillsammans med barnen fundera kring vänskap
och hur våra känslor kan påverka samspelet med andra.
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EMOTIONELL VÄGLEDNING
Hur pedagoger och vuxna förhåller sig till barns känslor spelar en avgörande roll då
barnen lär sig att hantera sina känslor.
Den emotionella vägledningen består av fem steg:
1. Uppmärksamma barnets känsla (utvecklig av känslor). Försök sätta dig in i den
aktuella situationen ur barnets perspektiv. För att du ska kunna sätta dig in i barnets situation krävs att du är lyhörd för känslor såväl hos dig själv som hos andra.
Exempel: Pedagogen ser Elsa som står för sig själv på gården. Elsa tittar ner i marken
och ser ledsen ut.
2. Låt barnets känsla bli ett tillfälle till närhet och vägledning. Låt barnet visa sina
känslor, prata om dem, utforska dem och förstå dem. Se tillfället som en chans
att komma närmare barnet och lära känna barnet ännu bättre. Visa att du är
intresserad av att dela barnets känsla innan ni funderar på hur ni går vidare.
Exempel: Pedagogen går fram till Elsa och säger: ”Här står du alldeles ensam. Vad är
det som hänt?”
3. Lyssna inkännande och bekräfta barnets känslor. Ta känslorna på allvar och ge
dem uppmärksamhet och bekräftelse utan att bedöma eller kritisera.
Exempel: Elsa säger: ”Jag vill gunga men Sara gungar hela tiden”.
4. Hjälp barnet att sätta ord på sina känslor (utveckling av känslor). Knyt det barnet
känner till begrepp. När barnet utvecklat begrepp för sina känslor så är det
lättare att både känna igen känslorna hos sig själva och hos andra.
Exempel: Pedagogen: ”Man kan både bli både ledsen och arg om någon gungar hela
tiden. Jag ser att du är både arg och ledsen.”
5. Sätt gränser och hjälp barnet att hitta lösningar på problemet. Lär barnet lämpliga sätt att handskas med negativa känslor.
Exempel: Elsa: ”Jag ska slå henne!”
Pedagogen: ”Man kan få lust att slå någon när man är arg, man det får man inte.
Jag vet ett bättre sätt …”
Emotionell vägledning omskrivet utgående från John Gottman ur Start-materialet för pedagoger
(Löwenborg & Gislason 2009)

– 52 –

6 FRAMGÅNGSFAKTORER – Hur får vi ett bestå
ende mobbningsförebyggande arbete?
Handlingsplaner för att förebygga och ingripa i mobbning
En handlingsplan för att ingripa i och förebygga mobbning är ett konkret verktyg i det mobbningsförebyggande arbetet. Det är ett konsekvent och systematiskt sätt att tillsammans med pedagoger,
barn och vårdnadshavare arbeta för social trygghet i barngruppen. Om handlingsplanen har klara
målsättningar och tidsramar är det lättare att utvärdera hur långt man kommit i det mobbnings
förebyggande arbetet på daghemmet.
Att utarbeta handlingsplaner är relativt nytt inom småbarnsfostran och därför är det svårt att
säga vilken effekt de haft. Ny forskning visar att de daghem som hade handlingsplan för att förebygga och ingripa i mobbning upplevde att de hade en gemensam linje för hur man agerar i mobbningssituationer och ansåg sig ha verktyg att stöda både de barn som är utsatta för mobbning och
mobbare i mobbningssituationer (Kirves & Sajaniemi, 2012). Utan ett konkret verktyg kan det också
vara svårt att komma ihåg hur man tänkte eller vilka utmaningar man stod inför, till exempel för ett
år sedan. Genom att regelbundet gå tillbaka till sin plan kan man klart se hur långt man kommit i
arbetet. Det skapar arbetsglädje och känsla av att ha lyckats i hela personalgruppen.
En handlingsplan möjliggör även att det mobbningsförebyggande arbetet kan förankras bättre
i ledningen. Det är lättare att få resultat om planen presenteras och förankras så högt som möjligt
i ledarskapet, i den beslutande nämnden men även i föräldraföreningens styrelse om daghemmet
eller barngruppen har en sådan. Ju mer delaktiga alla är desto bättre förankring. Redan då man
gör upp planen är det viktig att föra dialog med vårdnadshavarna. Förankringen har betydelse för
resurstilldelning, möjlighet till fortbildning och tid för planeringsarbete samt ett positivt stöd från
vårdnadshavarna. En plan som hela tiden uppdateras och utvecklas blir ett instrument för kvaliteten på daghemmet. Den blir även ett arbetsredskap för nyanställda som vet vilken värdegrund och
vilka handlingsprinciper man följer vid enheten.

Utvärderingen och dokumentationen
Det mobbningsförebyggande arbetet kräver tid för att bli framgångsrikt. Att sätta upp mål som
nolltolerans för kränkande beteende och mobbning är en god tanke men kan lätt bli frustrerande
eftersom vi alla är människor och gör fel ibland. Det kan därför vara bättre att fokusera på ett mindre mål som man jobbar med under en viss period och därefter utvärdera sitt arbete. Att ha delmål
skapar så småningom ett klimat som gör att ni har lättare att kommer närmare det stora målet. Det
viktigaste är att hela tiden få bekräftelse på att den insats man gör har effekt. För att komma underfund med förändringar är det viktigt att utvärdera och följa upp barngruppen med jämna mellanrum. Det kan göras med samma metoder som användes för att kartlägga barngruppen, se kapitel 2.

Att ta tillvara resurser
Vi använder konsultationsmöjligheter och sektoröverskridande samarbete väldigt lite. Det kan vara
bra att kartlägga vilka resurspersoner eller sakkunniga det finns i kommunen, organisationen eller
tredje sektorns organisationer. Ibland kan personalen uppleva att de egna resurserna för att lösa
situationen inte räcker till. Då är det bra veta vem man kan kontakta, t.ex. en konsulterande special
barnträdgårdslärare, elevvården eller en annan sakkunnig, t.ex. en psykolog eller en person från
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rådgivningen. Personalen får då möjlighet att diskutera situationen och hjälp och stöd att kanske
hitta nya lösningar på problemet. Också föräldrarna kan om de vill be om utomstående stöd och
situationen kan lösas i samarbete.
Det är inte meningen att någon ska lösa ett mobbningsfall ensam. Den resursgrupp som ändå är
mest intresserad av att barnen ska ha det bra i barngruppen är vårdnadshavarna. Det är en styrka
att kunna be om hjälp och göra föräldrar delaktiga. Genom att redan på daghemmet samarbeta
kring de mobbningsförebyggande frågorna skapar men en god grund för fortsatt samarbete i skolan.
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