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SAMMANFATTNING 

 

Syftet var att undersöka förskollärares tolkning av begreppet mobbning samt undersöka hur 

de arbetar för att förebygga mobbning bland barnen i förskolan och i förskoleklassen.  

I läroplanerna, Lpo94 och Lpfö98, nämns vikten av att arbeta för att barnen och eleverna ska 

känna trygghet i skolan. Detta är ett viktigt ämne som är ständigt aktuellt.  

Valde att undersöka förskollärarnas uppfattningar genom en enkätstudie. Delade ut 50 enkäter 

till förskollärare fördelade på 11 förskolor och 5 förskoleklasser. Bortfallet blev 18 stycken. 

Resultatet visar att de arbetar kring frågor som rör mobbning bland barnen på varierande sätt. 

Endast ett fåtal nämnde likabehandlingsplanen som ett redskap i detta arbete.  

Nästan hälften av de förskollärare som svarade på enkäten upplever att de inte har den 

kunskap/utbildning som behövs för att de ska kunna arbeta med att förebygga mobbning på 

ett för dem tillfredsställande sätt.  

Resultatet av denna studie visar även att de åtta program som presenteras i boken ”På tal om 

mobbning – och det som görs” som gavs ut av Skolverket under 2009 är okända för 

förskollärarna i stor utsträckning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Förebyggande program, Förskola, Förskoleklass, Mobbning 



Johansson, L. (2009) Pre-school Teachers' perceptions about bullying and prevention. Degree 

of C-level in Teacher Education. Department of Education and Psychology. University of 

Gävle.  

 

ABSTRACT  

 

The purpose was to investigate preschool teachers interpretation of the concept of bullying 

and examining how they work to prevent bullying among children in kindergarten and 

preschool classes.  

The curriculum, Lpo94 and Lpfö98, mentions the importance of working for children and 

students to feel safe at school. This is an important topic that is constantly up to date.  

Chose to investigate preschool teachers perceptions through a survey study. Handed out 50 

questionnaires distributed to school teachers in 11 kindergartens and 5 preschool classes. The 

loss was 18 pieces.  

The result shows that they are working on issues related to bullying among children in 

different ways. Only a few mentioned the treatment plan as a tool in this work.  

Almost half of the preschool teacher respondents feel they do not have the skills / education 

needed for them to work to prevent bullying satisfactorily for them.  

The results of this study also shows that the eight programs outlined in the book “På tal om 

mobbning – och det som görs” which was issued by the School Board in 2009 is unknown to 

the preschool teachers to a great extent.  
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1. INLEDNING 
 

När jag var elev på högstadiet utsattes jag för mobbning. Jag blev mobbad av mina 

klasskamrater och en lärare mellan årskurs sju och nio. Att bli utsatt för mobbning i skolans 

värld är en hård start på livet. I mitt fall så var en lärare även en av de som mobbade mig och 

detta är ett svek som jag har svårt att förlåta.  

En granskning av fall som inkom till Beo
1
 under perioden april till november 2006 visar att 

vart tredje fall av mobbning som äger rum utförs av lärare mot elev (Gill och Ericson, 2007). 

Något jag personligen känner är skrämmande siffror, lärare ska hjälpa och inte stjälpa.    

 

Av egen erfarenhet vet jag hur ont det gör att dagligen få höra hårda kommentarer som bit för 

bit släcker ens livslust. Jag vet hur det känns att ha en klump av rädsla i magen inför 

skoldagen. Jag vet hur det är att gråta sig självs till sömns varje kväll. Mina personliga 

erfarenheter ligger till grund för mitt intresse för det förebyggande arbetet mot mobbning 

bland barn och ungdomar.  

 

Då jag utbildar mig till förskollärare och ska arbeta med de yngre barnen vill jag med denna 

studie undersöka hur förskollärare tolkar begreppet mobbning samt vilka byggstenar de har i 

sitt förebyggande arbete mot mobbningen. 

  

Mobbning existerar i samhället och vuxna måste våga se problemet. Alla kan vi göra något, 

vare sig vi är förälder, lärare, rektor, politiker eller en medmänniska. Jag tror att genom att 

våga se mobbningen och våga agera så kan man också förändra. 

Jag vill göra det jag kan för att inget barn ska behöva gråta sig själv till sömns av rädsla och 

ensamhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Barn- och elevombudet 
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2. BAKGRUND 
 

Bakgrunden innehåller olika definitioner av begreppet, lagar, olika planer, fakta om mobbning 

i förskolan samt mobbningens aktörer. Slutligen ges en presentation av olika förebyggande 

och åtgärdande program och metoder.  

 

2.1 DEFINITION AV BEGREPPET MOBBNING 

 

Tre egenskaper som är återkommande i olika definitioner av mobbning är att det finns en eller 

flera personer som utövar mobbning mot någon, mobbningen är av negativ art samt att det 

alltid finns minst ett offer (Skolverket, 2009). 

 

Dan Olweus har forskat om mobbning i över 20 år, hans definition av mobbning lyder: ”En 

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

negativa handlingar från en eller flera personer.” (Olweus, 1991 s.4). En negativ handling är 

när man med medvetenhet försöker skada eller skapa obehag för en annan person. Detta kan 

ske verbalt, psykiskt eller genom fysisk kontakt. När mötet sker på likvärdiga villkor handlar 

det inte om mobbning menar Dan Olweus utan mobbning är när någon befinner sig i en utsatt 

position, det är en obalans i styrkeförhållandet som den ena sidan utnyttjar för att öka sin egen 

maktposition. 

 

BO, Barnombudsmannen har valt att använda sig utav Dan Olweus definition av mobbning. 

Ordet mobbning används även av BO vid mobbningssituationer där våld eller andra 

kriminella handlingar ingår (Barnombudsmannen, 2001).  

 

Anatol Pikas påbörjade arbetet med mobbningsbekämpning 1973. Hans definition av 

mobbning lyder: 

 

Mobbning är medvetna, icke-legitima fysiska eller psykiska angrepp och/eller 

uteslutningar ur gemenskapen, som riktas mot enskild person i underläge av en grupp 

vars medlemmar förstärker varandras beteende i interaktion (Björk, 1999, s.21).  

 

Heinz Leymann är även han forskare i ämnet mobbning, hans definition av mobbning lyder: 

”I arbetslivet regelbundet, och under en längre tid förekommande psykiskt våld, som hotar att 

ge allvarliga konsekvenser”(Björk, 1999, s. 21).  

 

2.2 LAGAR, HANDLINGSPLANER OCH LÄROPLANER 

 

Mobbning ska bekämpas enligt skollagen och läroplanerna. Enligt diskrimineringslagen ska 

skolorna ha en likabehandlingsplan. I Konventionen om barnets rättigheter benämns det att 

inget barn ska diskrimineras och dit räknas även mobbning.  

 

2.2.1 KONVENTIONEN OM BARNETS RÄTTIGHETER 

 

I en av konventionens artiklar finner man att konventionsstaterna ska säkerställa att platser 

som ansvarar för barnens vård eller skydd ska uppfylla vissa normer, speciellt gällande 
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säkerhet, hälsa, personalantal och behörig tillsyn. En grundläggande princip i Konventionen 

om barnets rättigheter är att barn inte får diskrimineras på grund av kön, funktionshinder, 

härkomst eller andra liknande skäl (Utrikesdepartementet, 2006). 

 

2.2.2 LAGAR 

 

1 januari 2009 kom en ny diskrimineringslag (Integrations – och jämställdhetsdepartementet, 

2009) och i samband med detta flyttades frågor kring kränkande behandling från barn- och 

elevskyddslagen till skollagen. Konsekvensen av detta blir att skolorna ska ha en 

likabehandlingsplan enligt diskrimineringslagen och en plan mot kränkande behandling enligt 

skollagen. Skolverket vill genom detta sätta fokus på de aktiva åtgärderna, det främjande och 

förebyggande arbetet. För skolornas del innebär inte detta någon stor förändring. De kan med 

fördel skriva ihop dessa två planer och arbeta med innehållet ihop säger Elin Brunell i 

Skolverkets nyhetsbrev (Skolverket, 2009a).  

 

I diskrimineringslagen står det att utbildningsanordnaren ska upprätta en plan där en 

redovisning av planerade åtgärder som behövs för att främja lika rättigheter och möjligheter 

för alla barn och elever i verksamheten ska finnas.  Denna plan ska ses över en gång om året.  

I samband med denna nya lag kom också Diskrimineringsombudsmannen som har till uppgift 

att se till att diskrimineringslagen följs. Diskrimineringsombudsmannen kom till genom en 

sammanslagning av de fyra tidigare ombudsmännen mot diskriminering
2
.  

 

Skollagen (Utrikesdepartementet, 2006) innehåller de grundläggande bestämmelserna om 

förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Lagen är stiftad av 

riksdagen och i lagen står det att den som verkar inom skolan ska ”aktivt motverka alla 

former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden” (Skollagen, 2§). 

 

2.2.3 LIKABEHANDLINGSPLAN 

 

Alla skolor är skyldiga till att ha en likabehandlingsplan enligt diskrimineringslagen. Syftet 

med denna plan är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i 

skolans värld. Genom ett samarbete mellan rektor, lärare och barn/elever ska planen skapas 

och målet är att denna ska bidra till att få en trygg skolmiljö. I denna plan ska det framkomma 

hur skolan väljer att arbeta för att alla elever ska behandlas rättvist och på lika villkor. 

 

2.2.4 LÄROPLAN 

 

LPO 94  

 I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94 

(Skolverket, 2006) nämns följande mål: ”Skolan ska sträva efter att varje elev tar avstånd 

från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att bistå 

andra människor”(s. 8). I läroplanen kan man även läsa att strävan ligger i att varje elev ska 

känna trygghet och lära sig att ta hänsyn och visa respekt mot andra. 

 

 

 

                                                 
2
 Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering 

p.g.a. sexuell läggning samt Handikappsombudsmannen.  
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LPFÖ 98 

I läroplanen för förskolan, Lpfö98 står det att förskolan lägger grunden för det livslånga 

lärandet och att verksamheten i förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik.  

Ett av målen i läroplanen är att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika 

värde oberoende av kön, social bakgrund eller etnisk bakgrund. Samt att barnen utvecklar sin 

identitet och känner trygghet i den (Skolverket, 2006a).  

 

2.3 MOBBNING I FÖRSKOLAN 

 

Edward D Barke har tillsammans med några kollegor gjort en studie med fokus mot 

mobbning i förskolan. Under flera år har de följt barn och låtit föräldrar och personal svara på 

frågor kring barnens sociala agerande. Studien har visat att mobbning förekommer i förskolan 

och att det startar så snart barn möts och börjar interagera med varandra, men de har även 

funnit att de barn som blir mobbade under förskoletiden har en tendens att fortsätta vara offer 

och utsatta för mobbning genom åren med en ökning i första klass (Lumholdt, 2009). 

Feldman (2004) har samma uppfattning, mobbning börjar redan i förskolan även om det kan 

vara svårt att acceptera tanken på att små barn som knappt kan läsa kan mobba.  

 

Ekelund och Dahlöf (2005) har intervjuat Agneta Svedjeland, en pedagog som med framgång 

arbetat med mobbning enligt författarna. Hon anser att små barn kan mobba så snart de tagit 

till sig språket och med medvetenhet kan agera med egna slutsatser. Men hon anser inte att 

barn under tre år kan mobba utan hon anser då att det handlar om knuffar, men hon påpekar 

att det inte är för tidigt att arbete med mobbning i förebyggande syfte hos dessa yngre barn.  

Samma pedagog pratade med tre sexåringar kring ämnet mobbning och dessa barn beskrev 

mobbning som när man slår någon, när man inte får vara med att leka och när man säger till 

någon att den är äcklig (s.38). Ett av barnen berättade även om en bekant som blivit mobbad 

för att hon bar glasögon.  

 

Gropper och Froschl (1999) har genom 78 intervjuer med barn kunnat påvisa förekomsten av 

mobbning bland barnen. Hela 82 % av gruppen som bestod av barn från förskolan till årskurs 

3 beskrev situationer som kan kopplas samman med retning och mobbning.  

Även Hägglund (2007) beskriver olika samtal med barn. Ett par flickor i fyraårsålder berättar 

att de blivit förlöjligade på grund av sin ålder av de äldre barnen. Genom observationer och 

samtal med barn har Hägglund funnit att just åldern är ett medel som används för att öka den 

egna makten i förskolan bland barnen. Barn med högre ålder har också en högre social status i 

barngrupperna menar författaren.  

 

Barn och elevombudet, BEO, har nyligen för första gången krävt ett skadestånd för 

kränkningar inom förskolan. I detta fall var det en barnskötare som behandlade en treårig 

pojke på ett sådant sätt att de föräldrar till ett annat barn som bevittnade det hela informerade 

pojkens föräldrar. Barnskötaren menade att hennes agerande byggde på det faktum att barn 

som trotsar personal måste man sätta gränser för. Detta höll inte BEO med om och kommunen 

tvingas att betala ett skadestånd till den drabbade pojken (Lumholdt, 2009). Detta exempel 

påvisar att kränkande behandling inte enbart sker mellan barnen utan även mellan personal 

och barn.  

 

Tikkanen (2005) låter oss ta del av resultatet från tre undersökningar genomförda under 2004 

och dessa visar att mobbning förekommer i förskolan. Men hon påpekar att ordet mobbning 

kan ha en annan innebörd inom förskolans väggar i jämförelse med skolans högre årskurser. 

Det behövs mer undersökningar för att kunna se på vilket sätt mobbning i förskolan ter sig 

anser Tikkanen. 
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2.4 OLIKA TYPER AV MOBBNING 

 

Att stå utanför en gemenskap behöver inte vara detsamma som mobbning, det finns 

anledningar till att de själv väljer ett utanförskap. Men när utanförskapet sker ofrivilligt kan 

det röra sig om mobbning i de fall det sker flera gånger under en period och om de kränks av 

någon eller några som är starkare eller som har ont uppsåt (Ekelund och Dahlöf, 2005). Det är 

speciellt periodens längd som påvisar om det kan vara mobbning.   

 

Förutom längden som en markör så är en annan viktig pusselbit hur offret reagerar. Barn leker 

på förskolan och det är inte alltid lätt att avgöra vad som är lek och vad som handlar om 

mobbning, speciellt inte bland små barn. De som utsätts för olika situationer kan också 

uppfatta dem olika, för en del kan det handla om en accepterande behandling medan andra 

kan uppfatta det hela som en negativ behandling (Høiby, 2004).  

 

Eftersom mobbningen kan ske både synligt och dolt kan det ibland vara svårt att upptäcka. Ett 

barn som är utfryst och isolerat försvinner lätt i stora barngrupper, men en vaksam lärare bör 

kunna upptäcka de utsatta barnen, men det finns lärare som varken ser eller hör det som 

pågår. Om läraren bär på en medvetenhet kring mobbning kan man också undvika att barn 

hamnar utanför menar Ekelund och Dahlöf (2005).  

 

Lamer (1991) anser att det är viktigt att observera relationerna i barngruppen men påpekar att 

det inte räcker med att enbart observera relationerna, utan läraren måste kunna se det som sker 

i gruppen i stunden. Att se vilka normer som styr i gruppen, känna och se stämningen samt att 

kunna förhålla sig till enskilda barns placeringar i det sociala livet på förskolan, är en förmåga 

som inte alla bär på anser Lamer. Just därför är det också viktigt påpekar författaren att 

läraren tränar sig i just observationer.  

 

Mobbning kan delas in i tre olika typer utifrån hur de yttrar sig; tyst, verbal och fysisk 

mobbning. Den vanligaste och mest svår upptäckta är den tysta mobbningen (Höistad, 2001). 

Eftersom den kan vara svår att upptäcka är det också lätt att den missas. Syns inte problemet 

finns det inte. Den tysta mobbningen kan innefatta att någon ignoreras, personer suckar när 

denne tilltalas, gör miner och inte svarar på dennes tilltal. Den verbala mobbningen är även 

den svår att upptäcka, det krävs att lärare och vuxna håller ögonen öppna och ser vad som 

pågår mellan barnen. Den verbala mobbningen innefattar exempelvis ryktesspridning, att man 

hånar och härmar någon, viskar och kommentarer vad någon gör eller säger. Den fysiska 

mobbningen är lättast att upptäcka. Här finns synliga tecken som sönderrivna kläder och 

blåmärken. Men det kan även innefatta knuffar eller att den mobbades väska eller kläder göms 

undan. Utförandet sker på ett sätt som minimerar risken att det upptäcks och det är lätt att 

läraren som bevittnar situationen låter det passera som något som ”råkade” hända eller som ett 

roligt påhitt av kamraterna som sker på skoj, menar Höistad (2001). 

Dessa tre olika typer av mobbning kan i sin tur delas in i direkt och indirekt mobbning. Direkt 

mobbning är när handlingarna sker genom fysiskt våld, kränkande kommentarer och hot. Den 

indirekta mobbningen handlar om ett utanförskap där personen inte tillåts vara med i 

gemenskapen och blir baktalad (Olweus, 1999). 

 

Skolverket gav uppdrag till professor Björn Eriksson att göra en genomgång av den befintliga 

forskningen kring mobbning. Utifrån 120 artiklar gjorde han sitt arbete. Det var främst 

internationell litteratur som det handlade om då det i Sverige gjorts lite forskning inom detta 

område. Den forskning som gjorts i Sverige är mestadels utförd av psykologer och med 

inriktningen på individerna menar Eriksson (Berlin, 2002).   
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Eriksson anser att det behövs mer forskning kring mobbning och främst kring mobbningen 

som process. Han anser även att många skolor arbetar för lite kring mobbning. Utifrån den 

genomgång som Eriksson utfört beräknas 5-10% av alla barn ha varit inblandade i mobbning 

(Berlin, 2002).  Eriksson fann även att skolmobbningen förklaras med att en aggressiv elev 

möter en undfallande, något som han anser vara en otillräcklig förklaring (Berlin, 2002). Han 

menar att mobbning kan uppkomma var som helst, inte bara där det finns aggressiva och 

undfallande faktorer. Dessutom anser han att osäkra maktrelationer kan förekomma på olika 

platser och i olika situationer utan att det för den delen handlar om mobbning.  

                                                                                                                                              
2.5 MOBBNINGENS AKTÖRER 

 

När mobbning äger rum så är flera olika aktörer inblandade. Mobbningsoffret är den som blir 

utsatt för mobbning av den/dem som benämns som mobbare. De som samlas omkring, tysta 

eller aktiva, benämns medlöpare.  

 

Psykologen Zelma Fors har i sin avhandling grunden hämtad från Dan Olweus forskning. Hon 

utgår från dennes forskning men adderar en finsk forskningsstudie (Björk, 1999). I sin 

avhandling utgår hon från fem fall av konstaterad mobbning där hon studerat maktbalansen i 

relation mellan mobbare och mobboffer. I sin avhandling når hon fram till att manipulation 

förekommer i de flesta fall vad gäller relationerna mellan de olika mobbningskaraktärerna.  

 

2.5.1 DEN MOBBADE 

 

Hur den mobbade är som person finns det skilda meningar om. Herlin och Munthe (2008) 

menar att offret inte sällan har sociala problem samt saknar stöd från lärare eller elever. De 

anser att den mobbade har en tendens att skylla det som sker på sig själv och att de desperat 

försöker bli accepterad. De som är offer saknar kraften att söka hjälp vilket oftast gör att de 

inte heller gör det.  

 

Colorosa (2003) talar om att den mobbade kan vara vem som helst; utseende, intelligensnivå 

och popularitet är inget som avgör. Det gemensamma för de mobbade är att de utsetts till mål 

av mobbaren, de har alla något som skiljer sig från mängden sett ur mobbarens ögon.  

Även Høiby (2004) menar att offret inte ser ut på något speciellt sätt, utan ser ut som de flesta 

andra och den mobbade orsakar inte själv på något sätt mobbningen genom ett beteende. De 

som är mobbad saknar ofta vänner, lever i ensamhet och får successivt en självbild utifrån 

mobbarens påståenden, då det som sägs tillräckligt ofta så småningom blir en sanning. Offret 

skäms över det faktum att de blir mobbade och väljer ofta att inte berätta för någon om det 

som sker.  

 

Olweus (1991) beskriver det typiska mobboffret som mer osäkra och ängsliga i jämförelse 

med elever i allmänhet, han använder ord som känsliga, försiktiga och tystlåtna i sin 

beskrivning. Olweus menar att mobboffren drar sig tillbaka och att de yngre gråter vid 

angreppen samt att de har en negativ värdering av sig själva. De bär inte på någon 

provocerande aggressivitet som kan förklara mobbningen. Detta är vad som Olweus kallar det 

passiva mobboffret. Han nämner även att det finns provocerande mobboffer men dessa är 

mindre vanliga. De bär på ett häftigt humör som orsakar konfliktsituationer, en del av dessa 

betecknar han som hyperaktiva.  
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2.5.2 MOBBAREN 

 

Den som utsätter någon för mobbning kan vara en enskild individ, men det kan även röra sig 

om en grupp människor. Herlin och Munthe (2008) menar att det finns tre olika typer av 

mobbare. Det är den självsäkra mobbaren som är stark fysiskt, är populär och njuter av 

aggressivitet. Det finns de osäkra mobbarna som inte är lika populära och som har 

koncentrationssvårigheter och dåliga studieresultat samt de mobbare som har sociala problem 

och där mobbare/offer byter roller beroende på situation.  

 

Olweus (1991) talar om att mobbaren bär på en aggressivitet som inte enbart drabbar den 

mobbade utan även lärare och föräldrar. Han nämner att uppfattningen om att individer med 

ett aggressivt beteende under ytan är osäkra inte stöds av resultaten av hans olika 

undersökningar utan att resultatet han funnit pekar på att mobbarna har ovanligt lite ångest 

och osäkerhet eller ligger på genomsnittsnivån. Men han påpekar även att detta inte betyder 

att det kan förekomma mobbare som är ängsliga och aggressiva i kombination.  

Høiby (2004) har samma uppfattning om mobbaren, att de agerar aggressivt mot andra barn, 

föräldrar såväl mot lärare. De har en positiv bild av sig själva och behovet av att dominera 

andra är starkt.  

 

2.5.3 MEDLÖPARNA 

 

De som tysta bevittnar mobbningen beskriver Høiby (2004) som den tysta majoriteten, de är 

åskådare utan att själva deltaga aktivt. De kan känna medlidande inför offrets situation men 

av rädsla vågar de inte ingripa. Høiby anser även att det finns ännu en grupp av åskådare och 

dessa kallar hon medlöpare. Dessa ställer sig på mobbarens sida utan att själva ta initiativet 

till mobbningen, de blir en form av passiva mobbare.  

 

Även Colorosa (2003) använder ordet medlöpare i sin beskrivning av de som stödjer 

mobbningen genom att antingen aktivt deltaga eller tysta stå bredvid och bevittna utan att 

agera.  

 

2.6 PROGRAM FÖR ATT FÖREBYGGA OCH ÅTGÄRDA 

 

Enligt skolans styrdokument ska ett arbete för att förebygga och åtgärda mobbning ske men 

det finns inga krav på att ett speciellt program eller att en speciell metod ska användas vid 

detta arbete. Det finns ett flertal olika program som med fördel kan användas till detta arbete, 

men de är olika till karaktär och att välja det rätta för just sin skola kan vara en svår uppgift 

(Skolverket, 2009).  

 

Skolverket (2009) tar upp åtta olika program: Farstametoden, Friends, Komet, Lions Quest, 

Olweusprogrammet, SET - Social och emotionell träning, Skolmedling samt StegVis.  

Här följer en kort presentation utav dessa åtta program.  
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2.6.1 FARSTAMETODEN 

 
Farstametoden är tänkt att användas för att åtgärda akuta fall av mobbning och är alltså inte en 

förebyggande metod. Utgångspunken för metoden är ett behandlingsteam som består av två 

till fem personer. Dessa är elevvårdspersonal, lärare och fritidspersonal. Deras uppgift är att 

upptäcka och därefter åtgärda de fall av mobbning de uppmärksammar. 

Farstametoden går ut på att information om det aktuella mobbningsfallet som har uppdagats 

samlas in. Vidare sker behandlingssamtal med de som mobbar, en i taget. Efter ungefär en 

vecka äger ett uppföljningssamtal rum. Meningen med samtalen är att få mobbarna att se att 

deras beteende omedelbart bör upphöra och att det som sker är oacceptabelt.  

 

Karl Ljungström anser att Farstametoden kan användas i förskolan men att metoden då bör 

anpassas (Skolverket, 2009).  

 

Farstametodens definition av ordet mobbning lyder: ”Mobbning är när en, men oftast flera 

personer, systematiskt under en viss tid trakasserar en annan person – mobbningsoffret – 

fysiskt och/eller psykiskt” (Skolverket, 2009 s.100). 

 

2.6.2 FRIENDS 

 

Friends erbjuder inget speciellt program eller en speciell metod som lösning mot mobbning. 

De anser att mobbning är en komplicerad process som behöver tid och kunskap som åtgärd 

förklarar Frida Warg på Friends (personlig kommunikation, 2 oktober, 2009). Hon berättar 

vidare att Friends erbjuder ett verktyg och ett förhållningssätt som ligger förankrat i forskning 

och deras erfarenhet av arbetet mot mobbning. De fokuserar inte så mycket på hur barnen 

agerar utan lägger istället fokus på hur de vuxna kan arbeta för att förebygga kränkningar 

bland barnen. Bland de äldre barnen arbetar de genom teaterföreställningar och 

kompisstödjarutbildning. I förskolan arbetar de ännu bara med personal och föräldrar.  

 

Den grundläggande definitionen av mobbning förklarar Friends med att det rör sig om ett 

upprepande aggressivt beteende, där maktbalansen är ojämn och offret har svårt att försvara 

sig (Skolverket, 2009).  

 

2.6.3 KOMET 

 

Komet är en förkortning av ordet KOmmunikationsMETod. Metodens målgrupp är barn och 

ungdomar mellan 3-18 år och den riktar sig till personalen.  

Metoden är manualbaserad och i manualen finns utförlig beskrivning av olika metoder som 

kan användas för att skapa ett bra klimat i klassen och bilda en givande arbetsro.  

Kometmanualens innehåll är uppdelat i tre delar: 

– Ledarskap och förhållningssätt i klassrummet 

– Kompisarbete 

– Konfliktlösning 

Komet handlar om att lära ut ett bättre sätt för lärare och föräldrar att kommunicera med 

barnen.  

 

Mobbning är ett ord som inte Kometprogrammet ger en definition på (Skolverket, 2009).  
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2.6.4 LIONS QUEST 

 

Lions Quest har läromedlet ”Tillsammans” (Skolverket, 2009). ”Tillsammans” vänder sig till 

barn och ungdomar från förskolan till gymnasiet, föräldrar, lärare och annan skolpersonal. 

Läromedlen som används är uppbyggda kring kommunikation, samarbete, konflikt och 

problemhantering, respekt mot andra och uppskattning av dig själv samt kraften att våga stå 

emot negativa påtryckningar. Målet är att stärka barn och ungdomars självdisciplin, ärlighet, 

engagemang för samhället och lojalitet mot familjen. Via lärarna är tanken att eleverna ska 

nås och man ska beröra ämnen som etik och livskvalitet. 

 

Någon definition av ordet mobbning finns inte i Lions Quest material, men företrädarna för 

programmet anset att det kan bidra till att förebygga mobbning (Skolverket, 2009).  

 

2.6.5 OLWEUSPROGRAMMET 

 

Dan Olweus är personen bakom Olweusprogrammet och programmet bygger på Dan Olweus 

egen forskning under flera år. Programmet är tänkt att använda mot mobbning och kränkande 

behandling. Programmet är på flera nivåer och i flera delar. Målet är att få en miljö där 

möjligheterna och belöningarna av att mobba och kränka någon annan minimeras. 

Programmet kräver att den vuxne agerar medvetet och är engagerad (Skolverket, 2009). 

Åtgärder inom programmet sker på tre nivåer och innefattar olika delar. 

Åtgärder på skolnivå är: en årlig elevenkät, en konferensdag för alla elever och all personal på 

skolan, ett rastvaktschema, handledningsgrupper för de anställda samt en samordningsgrupp.  

Åtgärder på klassnivå är: regler i klassen mot mobbning, elev och föräldramöten. 

Åtgärder på individuell nivå är: allvarliga samtal med mobboffer och mobbare samt deras 

föräldrar och individuella åtgärdsplaner (Olweus, 2009). 

 

Olweusprogrammets definition för mobbning är den som grundaren Dan Olweus ligger 

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

blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer” (Skolverket, 2009).  

 

2.6.6 SET – SOCIAL OCH EMOTIONELL TRÄNING 

 

SET är pedagogiskt och handlar om att låta eleverna få träning inom det sociala och 

emotionella för att utveckla deras egen kompetens inom dessa områden. SET riktar sig mot 

barn och ungdomar från 6 till 16 år. Programmet består av förhållningssätt och metod. Man 

skapar ett förhållningssätt av positiv anda mellan eleverna och även mellan eleverna och 

lärarna. Detta ger en trygg och social känsla i gruppen. Metoddelen innefattar praktiska 

övningar som finns beskrivna i läromedlen. Grunden i programmet är fem moment: 

självkännedom, hantering av känslor, empati, motivation och social kompetens.  

 

SET i förskolan handlar om att barnen lär sig att förhålla sig till sig själv och andra. Inom 

förskolan så arbetar man med programmet genom att läsa sagor om känslor som sedan barnen 

får identifiera sig med. De får sedan visa hur de känner kring detta, säger grundaren Birgitta 

Kimber (personlig kommunikation, 20 oktober, 2009). Tanken är att det små barnen bäst kan 

lära sig är hur en känsla ser ut, hur den känns och att kunna sätta ord på sina känslor fortsätter 

Kimber. 

 

Någon definition av ordet mobbning finns inte i programmet (Skolverket, 2009). 
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2.6.7 SKOLMEDLING 

 

Skolmedling bedrivs med två olika inriktningar. Det är elevmedling där eleverna medlar i 

konflikter på skolan. Samt vuxenmedling som är där vuxna medlar i konflikterna på skolan 

(Medlingscentrum, 2009).  Programmet som Skolmedling har bär namnet ”Medkompis” och 

går ut på att lärare eller annan personal som har kunskap om programmet lär ut det till 

eleverna. Eleverna som får ta del av detta blir medlare och har till uppgift att medla i de 

konflikter som sker bland eleverna på skolan. Detta sker under handledning av lärarna. När 

det gäller vuxenmedling så utbildas skolpersonal för att kunna hantera konflikter bland 

eleverna på skolan.  

 

Eleonora Lind anser att mobbning innefattar en lång och tung process i jämförelse med en 

konflikt som är en motsättning som kan lösas (Skolverket, 2009).  

 

2.6.8 STEGVIS 

 

StegVis kommer ifrån en dansk förening men har översatts och anpassats av psykologerna 

Björn Gislason och Lars Löwenborg för den svenska marknaden. StegVis är inte primärt ett 

mobbningsförebyggande program utan handlar om att bygga upp empatisk förmåga och 

hjälpa barn att bli bättre problemlösare och hantera ilska. Detta kan i sin tur bidra till att 

förebygga mobbning men även andra insatser krävs, berättar Björn Gislason (personlig 

kommunikation, 19 oktober, 2009).  

 

StegVis riktar sig mot barn och elever i förskolan, skolan och på fritids. Under ledning av 

läraren diskuteras en situation. Barnen får komma med förslag på hur situationen ska hanteras 

och sedan provas dessa lösningar i olika rollspel. Arbetet innefattar empatiträning, 

impulskontroll och problemlösning samt självkontroll. Målet med programmet är att barnen 

ska bli bättre på att visa respekt mot andra, lösa sociala problem och hantera ilska.  

 

Någon definition av begreppet mobbning finns inte inom programmet (Skolverket, 2009).  
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3. PROBLEMOMRÅDE 

3.1 PROBLEMFORMULERING 

 
Mobbning är ett svårt ord som tolkas olika. I bakgrunden beskrivs olika definitioner av 

begreppet mobbning. Hur tolkar förskollärarna detta begrepp, vad är mobbning för dem? 

Ett antal olika program och metoder att använda i det förebyggande arbetet mot mobbning 

förekommer. I en bok som nyligen gavs ut av Skolverket (2009) uppmärksammar man åtta 

olika program. Dessa beskrivs kortfattat i bakgrunden. Vilka av dessa förekommer i förskolan 

och i förskoleklassen? 

På vilket sätt arbetar man för att förebygga mobbning bland barnen? 

 

3.2 SYFTE 

 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares tolkning av begreppet mobbning samt 

undersöka hur de arbetar för att förebygga mobbning bland barnen i förskolan och i 

förskoleklassen.  

 

Övergripande frågeställning: 

Förskollärarnas uppfattningar kring mobbning och det förebyggande arbetet.  

 

 Hur tolkas begreppet mobbning av förskollärarna? 

 Hur arbetar förskollärarna för att förebygga mobbning bland barnen? 

 Använder de sig utav något av de åtta olika programmen som presenteras i boken ”På 

tal om mobbning – och det som görs” (Skolverket, 2009)? Känner de till dessa 

program eller är de okända för förskollärarna? 
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4. METOD  

4.1 FORSKNINGSDESIGN OCH METODVAL 

 

Min studie är kvalitativ då den handlar om att förstå och hitta mönster (Trost, 2007). Jag 

använde mig utav fenomenografin som metod. I fenomenografin ligger strävan vid av att 

beskriva, analysera och förstå hur människor tänker kring vissa fenomen (Kvale & 

Brinkmann, 2009). I mitt fall var fenomenet mobbning och den grupp människor jag 

undersökte tankarna hos förskollärare. Med denna metod undersökte jag skillnader och 

likheter på förskollärarnas uppfattningar kring mobbning som begrepp samt hur de väljer att 

arbeta för att förebygga mobbning.  

 

Inom fenomenografin skiljer man mellan vad något är och vad något uppfattas vara. 

Fenomenografins forskningsobjekt ligger i perspektivet av vad något uppfattas vara (Stensmo, 

2002). Jag undersökte alltså hur mobbning uppfattas av förskollärarna. 

 

Jag har valt att arbeta med enkäter i min studie. Jag gjorde en enkät (se bilaga 1) med de 

frågor jag ansåg passade min frågeställning. Alla informanter fick samma frågor och 

enkätfrågorna utformade jag på egen hand med stöd av Trost (2007).  

Svarsalternativen var dels ja och nej, det var attitydskalor (känner till – känner till och har 

arbetat med – känner inte till) samt öppna svar där informanterna med egna ord svarade i fri 

text. Antalet frågor var fler i antalet från början, men de minskade successivt och kvar fanns 

slutligen dem som kändes relevant för min frågeställning.  

 

I boken ”På tal om mobbning – och det som görs” som gavs ut av Skolverket under 2009 

finns en översikt över åtta olika program som används för att förebygga och åtgärda akuta fall 

av mobbning. Värt att notera är att det existerar ytterligare program och metoder. Dock har 

jag valt att avgränsa min studie till de åtta programmen som presenteras i boken. Jag valde att 

göra denna avgränsning för att på ett enkelt sätt få en mindre grupp program och metoder att 

använda i min studie utan att behöva göra en grundlig forskning kring vilka program och 

metoder som finns att använda i det förebyggande arbetet.  

 

 

4.2 URVAL OCH UNDERSÖKNINGSGRUPP 

 

Jag kontaktade en barnomsorgsassistent som arbetar inom kommunen. Fick av henne en lista 

på 50 stycken förskollärare fördelade på 11 förskolor och 5 förskoleklasser. Av dessa 50 

utdelade enkäter kom 32 stycken tillbaka till mig. Det blev 18 bortfall.  

 

4.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH DATAINSAMLINGSMETOD 

 

Enkäterna delades ut till en provgrupp och jag fick enbart positiv respons. Provgruppen 

bestod av fem stycken förskollärare på en förskola. Frågorna var lätta att förstå och inga 

tveksamheter dök upp från denna grupp, så jag delade ut dem till studiens informanter. 

Enkäterna delades ut personligen av mig eller med posten till 50 förskollärare, som alla 

arbetade på olika förskolor och i olika förskoleklasser. Varje enkät var riktad till en 

förskollärare, namnet var fastsatt med gem och tillsammans med enkäten följde ett missivbrev 
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(se bilaga 2). Jag bifogade ett frankerat kuvert med min adress på. Förskollärarna fick ungefär 

två veckor på sig att besvara enkäten.  

 

4.4 FORSKNINGSETISKA PRINCIPER 

 

Förskollärarna fick i missivbrevet information om att enkäterna behandlades anonymt. I 

brevet gavs även information om syftet med undersökningen, hur jag fått tag på deras namn 

inför enkätutdelningen samt namn och telefonnummer till mig och handledaren. Därmed så 

uppfylls informationskravet i de forskningsetiska principerna. 

Genom att förskollärarna fick en förfrågan om medverkan i denna undersökning uppfylldes 

samtyckeskravet. De som inte önskade deltaga och svara på enkäten kunde med lätthet bara 

låta bli att svara på den. Då svarskuverten var anonyma kunde författaren inte veta vem som 

svarat eller inte, vilket inte utpekade någon av förskollärarna. Dock fanns frågan om de 

önskade deltaga i en intervju på enkäten. De som valde att svara ja på denna förfrågan 

lämnade därmed sitt namn på enkäten och därmed var ej enkäten anonym. En lösning på detta 

kunde ha varit att haft ett separat papper med denna förfrågan.  

Svaren från enkäten redovisas i resultatdelen och behandlas konfidentiellt 

(konfidentialitetskravet), man kan inte på något sätt koppla samman svaren med en specifik 

förskollärare eller förskola/förskoleklass. Svaren används enbart i denna studie och därmed 

uppfylls nyttjandekravet.  Genom detta tillvägagångssätt anser jag att Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer tagits i beaktning (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

4.5 BEARBETNING OCH ANALYS 

 

Enkäterna analyserades genom att de olika svaren placerades i beskrivningskategorier enligt 

det fenomenografiska perspektivet (Alexandersson, 1994). En fråga i taget behandlades. Läste 

först alla svaren noggrant flera gånger innan arbetet med att placera dem i olika kategorier 

utifrån svarens innehåll påbörjades. Genom att använda beskrivningskategorier fick jag en 

tydligare bild av förskollärarnas uppfattningar.  

Sedan studerades relationerna mellan de olika beskrivningskategorierna och frågeställningen. 

Utifrån detta kunde jag relatera förskollärarnas uppfattningar till varandra och se de likheter 

och skillnader som fanns i deras svar. Resultatet presenteras i resultatdelen. Enkätfrågans 

sammanfattande innehåll står som huvudrubrik och varje beskrivningskategori som 

underrubrik.  

 

4.6 STUDIENS TILLFÖRLITLIGHET 

 

Samma enkät delades ut till samtliga informanter och frågorna hade en kombination av olika 

svarsalternativ. Valet av öppna svar på en del av frågorna var för att få förskollärarnas egna 

ord som svar, utifrån deras personliga kunskaper och erfarenheter.  

 

Det som framkommit i denna studie är uppfattningen hos de 32 förskollärare som svarade på 

enkäten. Skulle samma enkät delas ut till andra förskollärare skulle resultatet sannolikt kunna 

bli annorlunda. Detta av den anledning att min studie bygger på förskollärarnas personliga 

tolkning av begreppet mobbning samt det förebyggande arbetet som dessa utför. Det var deras 

uppfattningar och tolkningar som låg i mitt intresse.  

 



14 

 

5. RESULTAT  
 

Resultatet presenteras utifrån rubriker som bygger på enkätens frågor. Underrubrikerna 

bygger på de olika beskrivningskategorierna som jag fann utifrån enkätsvaren.  

Resultatet delges i form av löpande text och tabeller.  

 

5.1 PRESENTATION AV UNDERSÖKNINGSGRUPP 

 

Tabell 1. Informanternas fördelning enligt arbetsplats och antal år i yrket.  

 

ARBETSPLATS ANTAL 

FÖRSKOLA 27 

FÖRSKOLEKLASS 5 

 

ÅR I YRKET ANTAL 

0 – 4 2 

5 – 9 2 

10 – 19 10 

> 20 18 

 

 

5.2 TOLKNING AV BEGREPPET MOBBNING 

 

Förskollärarnas svar varierade, men kunde samlas under ett mindre antal rubriker då de 

innehöll liknande svar vad gäller tolkningen av begreppet mobbning. Värt att nämnas är att en 

del svar innefattade flera olika tolkningar på begreppet men att kränkning och utanförskap var 

det som förskollärarna associerade ordet mobbning med främst.  

 

5.2.1 KRÄNKNING 

 

”All kränkande behandling mot någon annan människa.” 

Förskollärare i förskola 

 

Hälften av förskollärarna tolkade begreppet mobbning som att bli kränkt, utsatt för kränkning 

och kränkande behandling. Att bli kränkt är att inte bli sedd, vara baktalad, bli utsatt för 

knuffar, bli utesluten ofrivilligt och att få elaka kommentarer efter sig.  

 

”När någon blir systematiskt utsatt för kränkning av fysisk av psykiskt art.” 

Förskollärare i förskoleklass 

 

En kränkning kan vara av både fysisk som psykisk art. Att kränka någon fysiskt kan bland 

annat vara att knuffa, slå eller hålla fast någon samt utsätta någon för olika kroppsliga 

attacker. Att kränka någon psykiskt handlar om att baktala, utesluta från gruppen och att kasta 

blickar efter någon/några.  
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5.2.2 UTANFÖRSKAP 

 

”När någon i en grupp upprepade gånger blir utesluten.” 

Förskollärare i förskola 

 

De övriga förskollärarna ansåg att utanförskap och utfrysning är en form av mobbning. Att 

vara utanför gruppen ofrivilligt kan gestalta sig genom att barnet inte får vara med i leken, att 

ingen vill hålla en i handen vid promenader samt genom att barnet blir totalt ignorerad av de 

andra barnen.  

 

5.2.3 VÅLD 

 

”Mobbning för mig är när någon/några gör en människa illa, psykiskt eller fysiskt.” 

Förskollärare i förskola 

 

Ett par förskollärare ansåg att mobbning kan vara av både fysisk som psykisk art. De beskrev 

den fysiska mobbningen som när barnen blir utsatt för misshandel, blir nypt, slagen eller 

knuffad. Den psykiska mobbningen beskrev de som när barnen kastar glåpord efter varandra, 

retas och utsätts för skvaller. En förskollärare ansåg att den psykiska är svårare att upptäcka 

och att den på detta sätt kunde anses värre.  

 

”Hot mot varandra t.ex. du får inte komma på mitt kalas om du inte leker med mig nu.” 

Förskollärare i förskola  

 

Fem stycken förskollärare nämnde att de sammankoppla begreppet mobbning med de 

situationer där barnen hotar och utpressar varandra.  

 

5.2.4 INGEN ENGÅNGSFÖRETEELSE  

 

”Situationen uppkommer inte bara en gång utan upprepas.” 

Förskollärare i förskola 

 

Svaren innehöll förklaringar som kan sammanfattas med att mobbning inte handlar om en 

engångsföreteelse. De använde sig utav beskrivningen återkommande, upprepade tillfällen 

och kontinuerligt i sina svar.  

 

5.2.5 PERSONLIGHET 

 

”Att inte bli accepterad för den man är.” 

Förskollärare i förskola 

 

Förskollärare ansåg att mobbning handlar om att inte bli accepterad för den man är, ens 

egenhet och personlighet får inte plats. En förskollärare nämnde att mobbning var när ”man 

själv säger och gör vad man vill men inte accepterar andras åsikter” (Förskollärare i 

förskola). En annan beskrev mobbning som ”när någon upplever något som jobbigt, men 

omgivningen inte tar den personen på allvar” (Förskollärare i förskoleklass). 
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5.2.6 ÖVRIGT 

 

Ett par förskollärare använde förklaringar och tolkningar på mobbning som jag inte kunde 

placera in i någon av de tidigare nämnda kategorierna. Dessa har jag valt att presentera under 

denna rubrik.  

 

”Mobbning i förskolan kan vara lite diffus men det gäller att se i tid.” 

Förskollärare i förskola 

 

”Tror det är mycket mobbning som ingen ser. Tror att det blir mer ju äldre de blir. Men att 

det finns även bland små barn fast det inte syns lika bra.” 

Förskollärare i förskola 

 

”Svårt att urskilja vad som är ret och vad som är mobbning.” 

Förskollärare i förskola 

 

”Använder inte ordet mobbning bland 6-åringar, där arbetar jag med moral och etik.” 

Förskollärare i förskoleklass 

 

5.3 DET FÖREBYGGANDE ARBETET 

 

Vad gäller de inkomna svaren på hur de arbetade förebyggande så var innehållet varierande. 

Värt att nämnas är att förskollärarna även här nämnde flera olika arbetssätt i ett och samma 

svar. 

  

5.3.1 NÄRVARANDE OCH OBSERVANT 

 

”God insyn i relationerna i barngruppen genom närvaro.” 

Förskollärare i förskola 

 

Förskollärarna tog upp om vikten av de vuxnas närvaro bland barnen och ansåg att en del i det 

förebyggande arbetet var att de var observanta. 

 

”Aktivt deltaga i leken, lyssna och iakttaga.” 

Förskollärare i förskola  

 

Genom att vara nära barnen hjälper de barnen att sätta gränser. Med sin närvaro kan de 

ingripa när något sker och tillrättavisa och stoppa akuta händelser direkt.  

 

”Genom att vara noga att finnas i korridor och omklädningsrum.” 

Förskollärare i förskoleklass 

 

Den vuxnes närvaro bland barnen ger en positiv utdelning i form av att de genom sin närvaro 

får en bättre insyn i barngruppen och kan bilda en egen bild av vilka barn som deltar i leken 

och andra aktiviteter.  
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5.3.2 EN BRA KOMPIS 

 

”Vi pratar om kompisskapet och om hur vi vill att en bra kompis ska vara.” 

Förskollärare i förskola 

 

Något som förekommer ute i förskolorna och i förskoleklasser är samtal med barnen om hur 

man är en bra kompis, hur ett bemötande av varandra sker på ett bra sätt och hur de själv vill 

att en bra kompis ska vara. De läser även böcker kring detta ämne och diskuterar sedan utifrån 

litteraturen.  

 

5.3.3 STÄRKA INDIVID OCH GRUPP 

 

”Arbetar med varje individ”. 

Förskollärare i förskola 

 

För att stärka individen så arbetar de med att stärka barnens självkänsla. Genom att sända 

positiva signaler till barnen stärks deras självförtroende. Genom att arbeta i smågrupper 

kommer alla lättare till tals och de arbetar för att alla ska känna att de är lika mycket värda 

genom att ge alla barn individuellt fokus.  

 

”Stärker gruppkänslan genom lekar.” 

Förskollärare i förskola 

 

För att få ett bra klimat i gruppen ligger även fokus på att stärka gruppkänslan genom lekar 

och andra aktiviteter. De uppmuntrar barnen att känna trygghet i grupp och att våga agera och 

synas i en stor grupp. De ser till att alla får komma till tals och man uppmuntrar barnen att 

hjälpa varandra.  

 

5.3.4 FÖREBILD 

 

”Försöker vara en god förebild”. 

Förskollärare i förskola 

 

Svaren som inkom innehöll information om att de vuxna var medveten om att de var 

förebilder för barnen och att de strävade efter att vara goda sådana.  

 

”Vi vuxna måste visa att vi ALDRIG tillåter mobbning.” 

Förskollärare i förskola 

 

Genom att själv agera på ett korrekt sätt får barnen tydliga signaler kring vad som är rätt och 

fel. I lekens värld kan de vuxna vara ett gott föredöme och de kan få barnen med i leken och 

hjälpa dem att ge leken bra utdelning.  
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5.3.5 KÄNSLOR 

 

”Pratar med barnen hur det känns om man exempelvis inte får vara med och leka.” 

Förskollärare i förskola 

 

I vissa förskolor och förskoleklasser så pågår det ett tema med känslor. De jobbar kring hur 

man är en bra kompis och hur det känns om man inte får vara med och leka.  

 

”Pratar om olika känslor.” 

Förskollärare i förskola 

 

Genom att ta upp alla känslor man kan uppleva som människa så väcker de barnens 

medvetenhet kring dessa känslor. Detta hjälper barnen att sätta ord på sina egna känslor och 

barnen får även möjlighet att lättare kunna förstå sin kamrats känslor.  

 

5.3.6 TRIVSELREGLER 

 

”Genomgång av skolans ordningsregler.” 

Förskollärare i förskoleklass 

 

Tre förskollärare berättade att de på olika sätt har regler som stöd för det förebyggande arbetet 

mot mobbning. De har genomgång av ordningsregler som gäller på skolan i förskoleklassen 

och i förskolan gör man trivselregler tillsammans med barnen där det ingår hur man är mot 

varandra.  

 

5.3.7 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH ANDRA PLANER 

 

”Vi har en likabehandlingsplan som revideras och gås igenom varje termin, den tillhör också 

vår pedagogiska planering.” 

Förskollärare i förskola 

 

Tre av förskollärarna berättade att de använde likabehandlingsplanen i det förebyggande 

arbetet mot mobbning. De ansåg att likabehandlingsplanen var ett levande dokument i 

verksamheten.  

 

”Vi arbetar utifrån Lpfö98.” 

Förskollärare i förskola 

 

”Har en egen mobbningsplan på skolan där delar av de olika programmen finns.” 

Förskollärare i förskoleklass 

 

Tre förskollärare nämnde läroplanen, verksamhetsplanen och en mobbningsplan som redskap 

i det förebyggande arbetet mot mobbning.  
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5.3.8 ÖVRIGT 

 

Ett flertal svar innehöll arbetssätt som jag har valt att presentera under övrigt. De innehåller 

dels konkreta arbetssätt som man använder i det förebyggande arbetet men även allmänt 

tänkande som de har med sig i den dagliga verksamheten.  

 

”Observation av lek och barnintervjuer.” 

Förskollärare i förskola 

 

”Rastprat efter varje rast.” 

Förskollärare i förskoleklass 

 

”Rollspel, pedagogen spelar upp en situation. Stannar upp och pratar med barnen hur man 

kan göra istället. Spelar upp det.” 

Förskollärare i förskola 

 

”Genom fadderverksamhet.” 

Förskollärare i förskoleklass 

 

”Tänker på allas lika värde hela dagen i mitt arbetssätt gentemot barnen.” 

Förskollärare i förskola 

 

”Har fokus på jämställdhet och värderingar dagen igenom.” 

Förskollärare i förskoleklass 

 

”Genom att säga till föräldrarna vikten av att höra av sig om nått hänt.” 

Förskollärare i förskoleklass 

 

5.4 SYNEN PÅ DEN EGNA KUNSKAPEN/UTBILDNINGEN 

 

Förskollärarna gavs i enkäten frågan: 

Upplever du att du har den kunskap/utbildning som behövs för att du ska kunna arbeta med att 

förebygga mobbning på ett för dig tillfredsställande sätt? 

 

Tabell 2. Förskollärarnas svar på ovan ställda fråga.  

 

SVARSALTERNATIV ANTAL 

JA 15 

NEJ 14 

JA OCH NEJ 3 

 

På enkäten gavs ej svarsalternativet ”Ja och nej”. Detta svar framkom genom att 

informanterna valde att kryssa i både ja och nej-alternativet.  

 

5.5 FÖRSKOLLÄRARNAS MOTIVERINGAR 

 

Samtliga som svarade nej på frågan lämnade en motivering till sitt svar. Även en informant 

som svarade ja och nej lämnade en motivering.  
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”Djupkunskaper behövs, kunskaper behöver friskas upp.” 

Förskollärare i förskola 

 

Sammanlagt tolv av motiveringarna handlade om att de upplevde att de saknade kunskaper 

kring detta, att det önskades mer utbildning just kring mobbning.  

 

Ett av svaren innehöll ett förslag på en lösning: 

 

”Borde kunna få något mer utbildning genom ex. studiedagar om mobbning. Kanske någon 

föreläsning. Återkommande uppgradering.” 

Förskollärare i förskola 

 

Tre av svaren hade en mer specifik bit som de upplevde att de saknade kunskap/utbildning 

kring. Dessa var: 

”Svårigheten är att lyfta sakerna på rätt sätt till föräldrarna, alla värnar om sitt.” 

Förskollärare i förskola 

 

”När man arbetat med de äldre barnen har det vid något tillfälle känts att man behöver mer 

utbildning.” 

Förskollärare i förskola 

 

”Saknar kunskap i det fallet om man har ett barn som genom provocerande sätt att vara blir 

utstött och mobbad.” 

Förskollärare i förskoleklass 

 

                                                                                                                                              
5.6 VAD FÖRSKOLLÄRARNA KÄNDE IGEN AV 
MOBBNINGSPROGRAMMEN 

 

 

Tabell 3.  

 

PROGRAM KÄNNER TILL KÄNNER TILL 

OCH HAR 

ARBETET MED 

KÄNNER INTE 

TILL 

FARSTAMETODEN 1  31 

FRIENDS 15 1 16 

KOMET 1  31 

LIONS QUEST 2  30 

OLWEUSPROGRAMMET   32 

SET 1  31 

SKOLMEDLING 1  31 

STEGVIS 1  31 
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5.7 ÖVRIGA ÅSIKTER  

 

Som sista fråga på enkäten gav jag informanterna möjlighet att lämna åsikter kring ämnet 

genom frågan: Har du något övrigt att tillägga kring mobbning i förskolan? 

Tretton stycken tog tillfället i akt att lämna en åsikt kring ämnet och dessa var av varierande 

innehåll.  

 

”Utbilda personalen mer om hur ett förebyggande arbete ska se ut.” 

Förskollärare i förskola 

 

Fem förskollärare tog tillfället i akt att åter påpeka önskan om mer utbildning och ansåg att 

ämnet mobbning i förskolan och i förskoleklassen bör lyftas fram och belysas.  

Utbildningsönskan låg riktat mot det förebyggande arbetet som hur de kan använda sig utav 

likabehandlingsplanen i detta arbete samt hur de ska agera vid händelser av mobbning bland 

barnen.  En påpekade även en önskan om att mer utbildning inte enbart behövdes för 

personalen.  

 

”Utbilda politiker så att de förstår att hanterligt barngruppsantal och fortbildning är viktigt.” 

Förskollärare i förskola  

 

Två förskollärare berättade om det material som de använder i arbetet. 

 

”Vi arbetar med Djuren i Kungaskogen.” 

Förskollärare i förskola 

 

”Vi har haft boken ”Tilda is - sol” och jobbat med utifrån: hur man är en bra kompis. 

Materialet har fungerat bra hos oss, när vi jobbat i tema om en - två terminer.” 

Förskollärare i förskola 

 

Ett par åsikter lämnades kring vikten av att stoppa mobbning.  

 

”Aldrig tillåtet med mobbning.” 

Förskollärare i förskola 

 

”Det är oerhört viktigt att jobba för att få ett bra klimat i klassen. I förskoleklassen 

grundläggs stämningen i den grupp som sen fortsätter tillsammans.” 

Förskollärare i förskoleklass 

 

”Mobbning i förskolan ska stoppas så det inte fortsätter upp i skolan.” 

Förskolelärare i förskola 

 

Under den avslutande frågan kom även åsikter kopplade till om mobbning i förskolan 

förekommer.  

 

”Vill hoppas och tro att det inte är så vanligt förekommande. Naturligtvis finns det men 

eftersom vi arbetar så nära barnen och alltid är flera vuxna upptäcker man snabbt när någon 

är utanför.” 

Förskollärare i förskola  

 

”Första tanken är att det faktiskt finns! Det tror inte många. Barnen är ju så små.” 

Förskollärare i förskola 
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”Vill inte kalla det mobbning i så låg ålder. Mer att barn testar prövar gränser. Samtidigt 

gäller det att vara observant om samma barn alltid är utesluten.” 

Förskollärare i förskola  

 

5.8 SAMMANFATTNING AV RESULTATET 

 

Resultatet av denna undersökning visar att förskollärarna tolkar begreppet mobbning på 

varierande sätt. Dock förekommer kränkning och utanförskap som en del av tolkningen hos 

flera utav dem. De anser även att mobbning är en form av våld som kan utspela sig fysiskt 

som såväl psykiskt. De anser att mobbning inte är en engångsföreteelse utan att det handlar 

om något som sker vid upprepade tillfällen.  

 

Resultatet visar att det förekommer ett arbete i förskolan och i förskoleklassen för att 

förebygga mobbning. Sättet de valt att arbeta på varierar. Förskollärarna är medvetna om sina 

roller som förebilder och försöker vara goda sådana. De är observanta i sitt arbete kring 

relationerna bland barnen och många samtalar med barnen kring hur man är en bra kompis. I 

det förebyggande arbetet nämns inget specifikt program eller metod, de har dock egna 

trivselregler och ordningsregler.  

 

Många förskollärare upplever att de saknar kunskap/utbildning för att kunna arbeta på ett för 

dem tillfredställande sätt vad gäller det förebyggande arbetet mot mobbning som de anser 

vara viktigt.  
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6. DISKUSSION 
 

Detta avsnitt inleds med en metoddiskussion där studien diskuteras. Detta följs av en 

resultatdiskussion där resultatet utifrån frågeställningen sammanfattas. Resultatet jämförs med 

bakgrunden och den litteratur som nämns i den delen. Studiens giltighet diskuteras sedan i 

den allmänna diskussionen och slutligen förslag på fortsatta studier.  

 

6.1 METODDISKUSSION 

 

Jag valde att arbeta med enkäter då jag ville nå ett större antal förskollärare för att få en 

bredare bild av förskollärarnas tolkning av begreppet mobbning samt hur de arbetar för att 

förebygga mobbning bland barnen.  

 

Jag valde att variera svarsalternativen i enkäten. De bestod av ja och nej frågor, attitydskalor 

och fri text. Jag valde att ha öppna frågor på de mest relevanta frågorna för frågeställningen; 

hur de tolkade begreppet mobbning samt hur de arbetade för att förebygga mobbning. Detta 

då mitt intresse låg i att finna förskollärarnas uppfattningar kring detta.  

 

Med tanke på resultatet av denna studie anser jag att valet av att göra en enkätstudie var den 

rätta. Jag fick fram förskollärarnas uppfattningar kring tolkningen av begreppet mobbning 

samt hur de arbetar för att förebygga mobbning. Dock vill jag påpeka att valet av metod, i 

detta fall enkäter, inte enbart låg bakom det givande resultatet. Utan alla förskollärares fylliga 

och detaljrika svar skulle resultatet blivit mycket tunnare och inte alls lika berättande.  

 

I grundplanen hade jag tanken att även utföra ett par intervjuer för att få en fördjupad bild, 

men då enkätsvaren gav mig tillräckligt med material för att nå ett resultat valde jag att inte 

utföra intervjuerna i slutändan. De skulle inte tillfört min studie något mer anser jag. Dock 

anser jag att intervjuer är en tänkbar metod som skulle kunna fungera, i det fall enkäterna 

kommit tillbaka med korta och tunnare svar hade jag behövt utföra dem för att kunna få ett 

bra resultat på denna studie.  

 

6.2 RESULTATDISKUSSION 

 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares uppfattningar vad gäller tolkning av 

begreppet mobbning samt undersöka hur de arbetar för att förebygga mobbning bland barnen 

och om något av de presenterade programmen i bakgrunden är kända.  

 

Svaren är varierande från förskollärarna vad gäller tolkningen av begreppet mobbning. De är 

alla eniga om att mobbning är ett negativt agerande där någon eller några är i utsatt läge och 

blir lidande på något sätt. Ingen nämner nämligen en positiv bild av mobbning. Detta stämmer 

med Dan Olweus definition av mobbning. Han anser att någon blir mobbad när personen 

utsätts för negativa handlingar.  

 

Förskollärarna anser att mobbning kan vara av både fysisk som psykisk art. Detta stämmer 

med vad Dan Olweus anser, dock påtalar han att mobbning kan vara både fysisk, psykisk och 

verbal (Olweus, 1991). Förskollärarna nämner en verbal form av mobbning, som sker genom 

att barnen kastar glåpord efter varandra, skvallrar, retas och säger elaka kommentarer. Dock 

namnges inte denna form av mobbning som verbal mobbning utan benämns av förskollärarna 

som en psykisk form av mobbning. En förskollärare anser att den psykiska mobbningen är 
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svårare att upptäcka och att den därmed också kan anses värre. Höistad (2001) påtalar 

detsamma, att den mest svårupptäckta mobbningen är den tysta mobbningen.  

 

Höistad (2001) menar även att mobbning kan bevittnas av lärare men att dessa kan uppfatta 

det som sker som ett roligt påhitt av kamraterna eller som något som ”råkade” hända då 

utförandet sker på ett dolt sätt för att minimera risken för att upptäckas. Förskollärarna 

instämmer på detta påstående.  

 

Resultatet av denna studie visar att de anser att mobbning i förskolan kan vara diffus och att 

den lätt kan missas bland de små barnen. En förskollärare ansåg att det var svårt att se 

skillnaden mellan ret och mobbning. Høiby (2004) benämner ett liknande dilemma, att det 

kan vara svårt bland små barn att urskilja vad som är lek och vad som är mobbning. Høiby 

anser även att olika situationer kan uppfattas olika. Vad ett barn uppfattar som en negativ 

behandling kan av ett annat barn vara accepterande. Detta anser jag vara av stor vikt. Att vara 

medveten om att alla uppfattar olika situationer på olika sätt. Det är viktigt att de inte gör sin 

egen tolkning om det är en oskyldig lek eller mobbning, istället bör de ta upp detta med det 

drabbade barnet. Det är hur de uppfattar situationen som är avgörande till stor del, vilket även 

Høiby påpekar (2004). 

 

Att mobbning karaktäriseras av att det utspelar sig upprepade gånger framkommer av 

förskollärarnas svar. De anser att mobbning är något som sker kontinuerligt och inte är en 

engångsföreteelse. Detta påpekar även såväl Olweus (1991) som Leymann (Björk, 1999) i 

sina definitioner av mobbning. Här vill jag tillägga att jag personligen anser att en enda hård 

kommentar även kan såra. Även om det ej kan definieras som mobbning är det för det 

drabbade barnet en kränkning som kan lämna skador.  

 

Fem förskollärare nämnde att mobbning för dem handlade om situationer där barnen hotar 

varandra och utövar utpressning mot varandra för att få sin vilja igenom. Barnombudsmannen 

(2001) använder Olweus definition av mobbning men använder även ordet vid 

mobbningssituationer där våld eller andra kriminella handlingar ingår. Mobbning på förskolan 

kan utspela sig genom hot. Detta ger en informant ett exempel på då denna nämner att barn 

utövar utpressning för att få sin vilja igenom.  

 

När det gäller utanförskap så påpekar Ekelund och Dahlöf (2005) att ett ofrivilligt sådant kan 

vara en form av mobbning. Detta anser även förskollärarna som sammankopplar 

utanförskapet med mobbning just när det sker ofrivilligt.  

 

En förskollärare som arbetade i en förskoleklass svarade att ordet mobbning inte förekom i 

hennes arbete med 6-åringar utan att denna arbetade med moral och etik. Tikkanen (2005) 

påpekar att ordet mobbning just kan vara av en annan innerbörd i de lägre åldrarna i 

jämförelse med de äldre. 

 

Undersökningsmaterialet påvisar att förskollärarna utför ett arbete kring att förebygga 

mobbning bland barnen. Detta sker på varierande sätt men flera förskollärare nämnde att 

deras närvaro i gruppen var ett av verktygen i detta arbete. Genom att vara närvarande och 

observant ansåg de att de fick en bättre insyn i barngruppen som kunde ge dem viktig 

information kring relationerna mellan barnen. Ekelund och Dahlöf (2005) påtalar att en lärare 

kan minimera risken för att ett barn hamnar utanför gruppen om lärarna är vaksamma och bär 

på en medvetenhet kring mobbningen då de lättare uppmärksammar de utsatta barnen i tid.  

 

När det gäller det förebyggande arbetet så svarade många förskollärare att de arbetar med 

barnen kring hur en bra kompis ska vara. De tar upp frågor kring hur man bemöter varandra. 
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Forskaren Edward D Barkes studie visar att mobbning startar så snart barnen börjar interagera 

med varandra och hans studie utgick från barnens sociala agerande.  

 

Resultatet av min studie visar även att förskollärarna arbetar för att stärka individen och 

gruppen. De arbetar för att öka barnens självkänsla och stärka deras självförtroende genom att 

ha en individuell fokus. De arbetar även för att få en trygghet i gruppen som gör att barnen 

vågar agera och synas i en stor grupp. Detta arbetssätt stämmer väl överens med Lions Quest 

läromedel ”Tillsammans”. Lions Quest har som mål att skapa ett tryggt klimat i gruppen och i 

deras läromedel ligger fokus kring bland annat att uppskatta sig själv som individ och våga stå 

emot negativa påtryckningar. Även programmet SET fokuserar på att skapa en trygg och 

social känsla i gruppen i sitt program.  

 

De som arbetar med SET i förskolan gör detta genom att bland annat läsa sagor om känslor 

för barnen som de sedan diskuterar kring. Detta arbetssätt nämnde även förskollärarna, även 

om de inte gjorde detta genom programmet SET. Förskollärarna arbetar med känslor för att 

väcka medvetenhet kring detta hos barnen som leder till att barnen lättare kan förstå sina egna 

känslor samt kamratens.  

 

Som en del i det förebyggande arbetet nämnde tre förskollärare att de hade ordningsregler och 

trivselregler. Dessa fungerar som stöd för barnen kring vad som kan anses som ett korrekt 

beteende gentemot kamraterna. I Olweusprogrammet så är just skapande av regler en del av 

åtgärderna inom programmet på klassnivå.  

 

Ett annat redskap som nämndes av tre förskollärare var likabehandlingsplanen som förklaras i 

bakgrunden. Enligt diskrimineringslagen är skolorna skyldiga till att ha en 

likabehandlingsplan som har sitt syfte i att förebygga och förhindra trakasserier och annan 

kränkande behandling och denna plan ska ses över en gång om året enligt lagen. Att endast tre 

förskollärare valde att nämna likabehandlingsplanen som en del i det förebyggande arbetet 

mot mobbning förvånade mig. En förklaring skulle kunna vara att de ansåg att 

likabehandlingsplanen var en självklar del i arbetet att de medvetet valde att inte nämna det. 

Dock ser jag även att en förklaring skulle kunna vara att de inte vet hur likabehandlingsplanen 

ska användas och därmed finns den med i verksamheten men används inte medvetet och 

aktivt.  

 

Förskollärarnas sätt att arbeta för att förebygga mobbning varierade. Det framkom i resultatet 

att ett arbetssätt är att utföra barnintervjuer. Denna metod har Gropper och Froschl (1999) 

använt sig av i sin studie där de intervjuade 78 barn. Även Hägglund (2007) pratade med barn 

i sin studie. Ett annat arbetssätt som innefattar diskussioner med barnen är rollspel. Två 

förskollärare nämnde rollspel som en del i det förebyggande arbetet. Pedagogerna spelade upp 

en situation som de sedan diskuterade kring med barnen, sedan fick barnen komma med 

lösningar som de testade genom att spela upp dessa i ett rollspel. Rollspel används även av 

programmet StegVis i arbetet för att bygga upp barnens empatiska förmåga och hjälpa dem 

hantera ilska och lösa problem.  

 

I studien framkommer det att de åtta program som presenteras i boken ”På tal om mobbning – 

och det som görs” är relativt okända av förskollärarna. Endast en förskollärare har använt sig 

utav ett av dessa program i arbetet och det var Friends. Dessutom var Friends det som 

förskollärarnas kände igen mest av de åtta programmen. Olweusprogrammet visade sig vara 

totalt okänt då samtliga förskollärare inte kände till detta program. Därtill kan nämnas att 

merparten svarade att de inte kände till Farstametoden, Komet, Lions Quest, SET, 

Skolmedling samt StegVis.  

 



26 

 

Synen på den egna kunskapen/utbildningen kring att förebygga mobbning var delad. Av de 32 

svaren som inkom visade resultatet att 15 förskollärare ansåg sig ha den kunskap/utbildning 

som krävs för att deras förebyggande arbete kan utföras på ett för dem tillfredställande sätt. 

Dock svarade 14 stycken nej på denna fråga och 3 förskollärare svarade ja och nej. Här kan 

man också dra en parallell med saknaden av likabehandlingsplanen i det förbyggande arbetet. 

Att förskollärarna inte har kunskap om de verktyg som finns att tillgå samt känner en 

tveksamhet kring hur de ska jobba för att få bra resultat och känna sig tillfredsställda i sitt 

arbete. Resultatet av denna undersökning visar att det finns en önskan bland förskollärarna att 

få mer kunskap och utbildning kring hur de ska arbeta för att förebygga mobbning bland 

barnen. 

 

I studien framkom även förskollärares åsikt kring om mobbning förekommer i förskolan. En 

informant svarade att denna inte ville benämna det mobbning i låg ålder utan att det handlade 

om att barn testar gränser. Ekelund och Dahlöf (2005) intervjuade pedagogen Agneta 

Svedjeland och henne åsikt stämmer med förskollärarens. Hon anser nämligen att barn under 

tre år inte kan mobba utan att det då handlar om knuffar. En annan förskollärare svarade att 

mobbning faktiskt finns bland barnen på förskolan, något denne anser inte många tror då 

barnen är små. Feldman (2004) delar denna uppfattning då han påpekar att det kan vara svårt 

att tro att små barn som knappt kan läsa kan mobba andra.  

 

6.3 ALLMÄN DISKUSSION 

 

Studien handlade om att undersöka förskollärarnas uppfattningar kring mobbning i förskolan 

och i förskoleklassen. Resultatet kan inte generaliseras då det bygger på personliga åsikter 

kring ämnet hos de 32 förskollärare som svarade på enkäten. Resultatet stämmer dock till stor 

del överens med den litteratur och de forskningsrön som presenterades i bakgrunden.   

Frågorna i enkäten är alla relevanta för undersökningen. De två första som bestod i var de 

arbetade samt hur många år de haft i yrket var för att få en grunduppfattning kring de som 

svarade. Jag tog inte med någon fråga kring könet hos de svarande då det inte upplevdes 

relevant för denna undersökning.  

Alla informanter var förskollärare och i resultatet av undersökningen kan man läsa ut att 

merparten av de svarande (28 stycken) har mer än 10 års yrkeserfarenhet ifrån förskola och 

förskoleklass. Detta ger en trovärdighet till studiens resultat då informanterna har hög 

utbildning och stor yrkeserfarenhet.  

Detta examensarbete har gett mig en tydligare bild av det förebyggande arbetet som utförs ute 

bland barnen och jag har fått ta del av vilka byggstenar de använder och vilka som saknas i 

detta viktiga arbete.  

 

6.4 FORTSATTA STUDIER 

 

Genom arbetet med denna studie har jag nått fram till ett resultat som pekar på att 

förskollärarna utför ett förebyggande arbete mot mobbning bland barnen. Det vore intressant 

att undersöka närmare hur dessa arbetssätt utförs mer grundligt. Vilka resultat av arbetet har 

förskollärarna sett?  

Resultatet av denna studie visar även att de åtta programmen som presenteras i boken ”På tal 

om mobbning –och det som görs” är mestadels okända för förskollärarna. Det vore intressant 

att undersöka en del program och metoder närmare utifrån de förskollärare som valt att arbeta 

med något utav dessa program. Vilket resultat har de sett av arbetet? Hur uppfattar de 

programmet? Är det ett givande arbete som ger resultat? 
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Bilaga 1 

ENKÄT 

 

1. Arbetar du på förskola eller i förskoleklass? 

Förskola  Förskoleklass 



2. Hur länge har du arbetet inom förskola/förskoleklass? 

__________________________________________________________________________ 



 

3. Vad innebär mobbning för dig? Hur tolkar du begreppet mobbning? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

4. På vilket sätt arbetar du för att förebygga mobbning bland barnen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

5. Upplever du att du har den kunskap/utbildning som behövs för att du ska kunna    

    arbeta med att förebygga mobbning på ett för dig tillfredsställande sätt? 

    Ja   Nej  

  

 

6. Om du svarade nej på fråga 5, motivera ditt svar: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Det finns ett antal olika program att arbeta med i sitt förebyggande arbete mot 

    mobbning, vilket utav dessa känner du till? 

 

Farstametoden 

Känner till Känner till och har arbetat med Känner inte till  

 

Friends 

Känner till Känner till och har arbetat med Känner inte till  

 

Komet 

Känner till Känner till och har arbetat med Känner inte till  

 

Lions Quest 

Känner till Känner till och har arbetat med Känner inte till  

 

Olweusprogrammet 

Känner till Känner till och har arbetat med Känner inte till 

  

SET – Social och Emotionell Träning 

Känner till Känner till och har arbetat med Känner inte till 

  

Skolmedling 

Känner till Känner till och har arbetat med Känner inte till  

 

StegVis 

Känner till Känner till och har arbetat med Känner inte till  



8. Har du något övrigt att tillägga kring mobbning i förskolan? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Skulle du kunna tänka dig att ställa upp på en intervju med frågor kring mobbning i 

förskolan? Lämna i detta fall ditt namn och telefonnummer: 

Namn: ______________________________________    Telefon: ______________________ 

 

 

Tack för din medverkan! 

Mvh, Linda Johansson 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                     
Bilaga 2 

 

Till dig som jobbar som förskollärare. 

Förfrågan om medverkan i undersökning om mobbning i förskolan och förskoleklassen 

 

Mitt namn är Linda Johansson. Jag studerar till förskollärare på Gävle högskolas 

lärarutbildning med inriktningen: naturvetenskap – teknik – matematik.  

Denna termin skriver jag mitt examensarbete och har valt att fokusera på mobbning i 

förskolan/förskoleklassen. Mitt syfte är att undersöka förskollärares syn på begreppet 

mobbning samt hur man arbetar för att förebygga mobbning bland barnen. Jag hoppas att 

detta arbete ska ge ökad kunskap kring mobbning i förskolan och i förskoleklassen.  

 

Jag har fått ditt namn av xxxxx xxxxxxxxxx på Barn- och utbildningskontoret i xxxxxx 

kommun.  

 

Tillsammans med detta brev har ni fått en enkät som jag hoppas ni vill fylla i och sända åter 

till mig. Du behöver inte skriva ner ditt namn eller vilken förskola du arbetar på, enkäten 

kommer att behandlas anonymt.  

 

Jag bifogar ett frankerat kuvert och önskar enkäten tillbaka senast xx/xx. 

 

Om ni har några frågor vänligen kontakta mig: 

Linda Johansson 

Adress: 

Mobil:  

E-post: 

 

Min handledare på högskolan är xxxxxx xxxxxxx 

E-post:  

 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning  

 

Linda Johansson 

 

 

 

 

 


