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Sammanfattning 
 
Denna studie handlar om hur pedagoger i förskolan uppfattade fenomenet mobbning, hur de 
definierade begreppet och om det förekom. Arbetet är uppbyggt kring litteratur och forskning 
i ämnet. Det finns mycket litteratur och tidigare forskning av fenomenet mobbning inom 
skolans värld. Förekomst av mobbning i förskolan är inte beskrivet lika mycket i litteraturen. 
 
I vår studie använde vi oss av en fenomenologisk ansats. Med hjälp av den var syftet att se om 
mobbning förekom inom förskolan och hur det visade sig. Vi ville att pedagogerna skulle 
beskriva fenomenet utifrån sin egen upplevelse. Det var inte helt lätt att låta bli att tolka 
informationen men vi har försökt att återge resultatet så som det framstod i intervjuerna utan 
att lägga in egna tolkningar. 
 
Intervjuerna genomfördes med yrkesverksamma pedagoger i två storstadskommuner. På fyra 
förskolor intervjuades totalt åtta pedagoger. Syftet med studien var att ta reda på om 
pedagoger i förskolan ansåg att fenomenet förekom och hur man arbetade förebyggande mot 
mobbning. Detta ledde till våra frågeställningar: Anser pedagogerna att mobbning 
förekommer i förskolan? Benämner man utanförskap och uteslutning som mobbning? Hur 
arbetar man för att motverka och förebygga utanförskap och uteslutning? Vi använde oss av 
kvalitativa intervjuer för att få svar på våra frågeställningar.  
 
Resultatet pekar på att begreppet mobbning var för laddat att använda i förskolan. Den 
dokumenterade kunskapen som har framkommit genom forskning betraktar mobbning som ett 
skolfenomen. Ett fenomen som framträder först i skolbarnens livsvärld. Begreppet, eller 
snarare ordet mobbning måste lyftas och diskuteras mer än vad det gör anser vi. Vad är 
skillnaden mellan mobbning och utanförskap och uteslutning ?  
 
Likabehandlingsplanerna på förskolorna var inte förankrade hos pedagogerna. De var inte ett 
levande verktyg i verksamheterna. Likabehandlingsplanerna är ett redskap för att skapa en 
miljö fri från kränkningar. 
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Förord 
 
Vilken kunskapsresa! Efter fyra års distansstudier vid Högskolan i Gävle har vi nu satt punkt i 
det avslutande examensarbetet. Vi bestämde redan för ett år sedan vad vår uppsats skulle 
handla om. Mobbning har varit ett intresseområde som fängslat oss. Vi upptäckte att 
mobbning i förskolan inte förekommer så ofta i litteraturen. Därför blev vi nyfikna att 
undersöka fenomenet och om det förekommer i förskolan. 
  
Vi vill tacka vänner och familj för visat stöd!  
 
Annika vill tacka sin kollega Kerstin för att hon läst, stöttat och diskuterat under studietiden. 
Hon vill även tacka sin man Roger som jagat dammtussar och rastat hundar!  
 
Anna-Karin vill tacka sina söner Christian och David för att de har stått ut med att höra henne 
prata om studierna hela tiden. Tack för all hjälp och er omtanke! 
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Inledning och problemformulering  
 
 
Varning! Så inleder Aarland (1998) sitt förord. Han menar att mobbning ses som ett 
skolfenomen. Därför handlar mycket litteratur om mobbning i skolan vilket han anser är 
olyckligt. Mobbning förekommer i alla åldersgrupper från förskolan till äldreboendet. Det är 
lätt att man får uppfattningen att det bara är ett fenomen som finns i skolan och att ansvaret 
för mobbning åligger skolan. 
 
Høiby (2004) anser att det är svårt att avgöra skillnaden mellan skoj och allvar hos mindre 
barn. Hon menar att vuxna måste kunna säga ifrån, sätta gränser och ta sitt ansvar. I allmänhet 
anses en mobbare som en svag och osäker människa. Høiby hänvisar till Olweus (1991) som 
visar motsatsen i sin forskning. Mobbarna är ofta fysiskt aggressiva mot barn och vuxna. Han 
menar att ett tillfälle då mobbning ofta förekommer är under utevistelsen. Det krävs då att det 
finns många vuxna ute tillsammans med barnen. De vuxna måste vara beredda på att ingripa 
och vara observanta på barnens sociala samspel. Det är lätt att blunda för tecken på mobbning. 
 
Följande händelse får illustrera vår nyfikenhet på om mobbning förekommer i förskolan och 
hur de vuxna agerar för att motverka det.  
Kalle 6 år tar kontakt med pedagogen. Han är ledsen. Han beskriver sin ledsamhet.  
– Jag har ingen i klassen som vill vara med mig. Jag känner mig mobbad. Han berättar om hur 
hans dag oftast ser ut. Inomhus fungerar det, men när vi är ute och jag frågar om jag får vara 
med, så får jag det till en början. Men när vi börjar leka så ändrar de leken så jag gör fel hela 
tiden.  
– Vem ändrar leken? frågar pedagogen. Kalle berättar att det är Janne som bestämmer hela 
tiden.  
– Janne säger att jag är en tönt och de andra killarna lyder honom. Han säger att jag inte får 
vara med därför att vi inte har gått i samma förskola innan vi kom till förskoleklassen.  
Hur ska man ta reda på om denna pojke är mobbad?  Hur förhåller det sig i barngruppen? Är 
det som Kalle beskriver det, så är han definitivt utesluten av kamratgruppen. 
 
Vid det tillfället användes Høibys (2004) frågeschema för samtal med barn i förskolan (bilaga 
A). Hela gruppen fick delta och det gjordes ett sociogram. Resultatet visade att Kalle som 
upplevt sig utanför mycket riktigt var det. Han valdes inte av någon. Barnet omtalades som 
elak. Denna händelse gjorde oss nyfikna på om det förekommer mobbning på förskolan och 
vad som görs. Tar pedagoger alldeles för lätt på barns utsatthet?  
 
 
Barnkonventionen 
 
Konventionen ska gälla för alla länders barn och regeringen i varje land ska se till att alla barn 
får sina rättigheter tillgodosedda. Reglerna, eller artiklarna som de kallas i konventionen är 
alla lika viktiga men det är några som är grundläggande för synen på barnets rättigheter. 
Artiklarna beskriver barns rättigheter och vikten av alla barns lika värde. Inget barn ska bli 
diskriminerat genom att bli sämre behandlat. Det har ingen betydelse vilken hudfärg barnet 
har eller om det är en flicka eller pojke. Det spelar ingen roll vilket språk barnet talar, eller 
vad barnet har för gudstro. Barnet har lika stort värde om det har funktionshinder, är rikt eller 
fattigt. Det är politikernas, myndigheternas och domstolarnas sak att handla och planera för 
barns bästa. Barn har rätt att få utvecklas och ha en bra barndom. Barn har rätt till trygghet 
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och kärlek och få möjlighet att leka med andra barn samt gå i skolan. De ska få uttrycka sina 
åsikter och de vuxna ska lyssna på vad barn säger (Utrikesdepartementet, 2007). 
 
 
Läroplanen för förskolan  
 
Barnen i åldrarna 1 – 6 år tillbringar den största delen av sin dag i förskolan. I läroplanen för 
förskolan, Lpfö 98, som konkret beskrivs i skollagen, tas de strävansmål upp som alla som 
arbetar inom förskolan ska ha som mål att uppnå för varje barn.  
 
Barnen ska lära sig hur man förhåller sig till sina kamrater och vuxna.Vi lever i ett 
demokratiskt land och förskolans verksamhet ska utformas så att den överensstämmer med 
samhällets grundläggande värden. Alla pedagoger ska hjälpa barnen att förstå att alla 
människor har lika värde. Barnen ska lära sig hur viktigt det är att visa respekt för andra och 
ta ansvar för vår gemensamma miljö. Visa respekt och hänsyn för allt levande. Barnen ska 
uppmuntras till öppenhet, solidaritet och ansvar. De ska uppmuntras och ges möjlighet till en 
förståelse för olika livsvillkor samt utveckla förmågan att leva sig in i andra människors 
situation. Pedagogerna ska göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika 
attityder och värderingar, som gör att våra värderingar och handlande i olika situationer kan 
vara olika. Barnen ska uppmuntras att hjälpa andra och utveckla förmågan till ett empatiskt 
förhållningssätt. I vardagen uppkommer ofta etiska dilemman, där barnen ska hjälpas att 
upptäcka, problematisera dessa samt utveckla ett reflekterande tänkande där de kan ta 
ställning till problemen. Barnen ska delta i förskolans planering av hur man vill ha det i den 
dagliga verksamheten. De ska tillåtas komma med åsikter om hur samvaron i gruppen ska 
vara utifrån ett demokratiskt tänkande. Då läggs grunden till att barnen får ett växande ansvar 
och intresse för att delta i vårt samhällsliv.  
 
Alla som arbetar i förskolan ska hjälpa barnen att förstå att man måste visa respekt för andra 
individer och att man kan förhandla på ett demokratiskt sätt så att alla får säga sin åsikt. 
Utifrån detta kan man bestämma hur man ska gå tillväga i olika meningsskiljaktigheter. Barn 
och pedagoger ska reda ut konflikter och missförstånd tillsammans. Barnen ska tränas i det 
sociala samspelet och lära sig att kompromissa. Pedagogerna ska sträva mot att barnen 
utvecklar en bra gruppkänsla, en vi-känsla där respekt, samhörighet, solidaritet, ansvar och ett 
demokratiskt tankesätt utvecklas. Varje barn ska få uttrycka sina åsikter och bli respekterade 
för det och uppleva att de har ett egenvärde och kraften att uttrycka sina åsikter i ord. 
Värdegrundsarbetet ska hela tiden hållas levande i förskoleverksamheten . 
 
Barnen ska vara trygga i förskolan. Föräldrar ska känna sig lugna att deras barn blir väl 
omhändertagna och att pedagogerna följer läroplanen. Barnen ska få möjlighet till utveckling 
och lärande under trygga former. Den pedagogiska verksamheten ska utgöra en helhet av 
omsorg och fostran. I samarbete med föräldrarna ska förskolan verka för att barnen får 
utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar. Föräldrarna ska bjudas in till en 
dialog med pedagogerna om vilka regler och förhållningssätt man ska ha i den aktuella 
förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998). 
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Bakgrund 
 
 
Begreppsdefinition 
 
I det här kapitlet förklarar vi olika forskares definition av begreppet mobbning. Vi har valt att 
utgå från forskarna  Heineman, Olweus och Pikas. Det är de forskare som oftast förekommer 
även i annan litteratur i ämnet. Genom att studera deras forskningslitteratur och definitioner 
har vi försökt få tag i begreppet mobbning. Vad står det för och hur yttrar det sig? 
 
På 1970-talet började forskningen om mobbning. Då riktades uppmärksamheten främst mot 
skolmobbning. Man ser tydligt att begreppet mobbning har utvecklats till något annat nu, än 
då Heineman skrev sin bok Gruppvåld bland barn och vuxna (1972). Då såg man inte på 
fenomenet på samma sätt som nu. Det finns inte beskrivet som ett förekommande fenomen i 
förskolan på 70-talet. Heineman har varit med och myntat begreppet mobbning i Sverige. 
Begreppet kommer enligt Heineman från engelskans ord mobbing som också kan översättas 
till ”pöbla” eller ”trängas i mängder”. Mobbing eller mobbning, båda orden används. 
Mobbning är ett försvenskat uttryck. I denna uppsats kommer vi att använda oss av det 
försvenskade ordet mobbning. 
 
Heineman (1972) har en ursprunglig definition på mobbing som gruppvåld. Han anser att det 
svenska begreppet mobbning är bredare och täcker allt från att småretas till aggressiva 
attacker där många barn deltar. Heineman använder sig inte av begreppen utanförskap och 
uteslutning. Det han beskriver handlar om hur ofta barn var inblandade i slagsmål och hur 
hårda slagen var. Utifrån det bedömdes svårighetsgraden och om det kunde betraktas som 
mobbning. Det fanns ingen ”nolltolerans”. Han påpekar dock att värderingar och 
förhållningssätt grundläggs redan under tidig barndom. Heineman menar att barn kan utsättas 
för grupptryck. Detta beskrivs av Gardell (1992) som pekar på vilka hierarkier som kan 
förekomma bland barn. Rädslan för att själv bli utsatt kan göra att barnet själv blir en 
mobbare, fastän barnet egentligen inte vill vara en del av dessa trakasserier mot kamrater. 
Uteslutning, utanförskap och mobbning handlar om makt och hierarkier.  
 
Ett annat namn som förekommer när man söker på mobbning är Olweus, professor i 
psykologi som forskat kring mobbning i över 30 år. Han har bedrivit forskning i Sverige och 
Norge. Detta har medfört att dessa båda länder har en lång tradition när det gäller 
strukturerade insatser mot mobbning. Det har satt spår i lagstiftningen.  
 
Olweus definierar mobbning på följande sätt: ”En person är mobbad när han eller hon, 
upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från eller fler 
personer” (1991, s 4). En negativ handling är när en person tillfogar eller försöker tillfoga en 
annan person skada eller obehag. Sådana handlingar kan vara ord (verbalt) när man hotar, 
hånar eller säger elaka och obehagliga saker som den andre inte tycker om att höra. Även 
genom fysisk kontakt som slag, knuffar, sparkar, nyp eller att någon hålls fast mot sin vilja.  
Negativa handlingar kan även utföras utan ord och fysisk kontakt så som grimaser och fula 
gester. Olweus menar även att det bör vara en viss obalans i styrkeförhållandet för att det ska 
räknas som mobbning. Han påpekar vidare att det är lämpligt att skilja på direkt mobbning – 
öppna angrepp och indirekt mobbning - mer social isolering och utfrysning. Mobbning 
handlar inte om konflikter utan om övergrepp.  
 



 12

Pikas (1998) har en grunddefinition. Mobbning är olagligt gruppvåld anser Pikas. Han menar 
vidare att man inte kan ha bara en definition utan definitionen av mobbning ändras utifrån var 
och hur mobbningen sker.  
 

Mobbning brukar definieras som upprepade kränkningar när någon eller 
några  medvetet  eller med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga någon annan 
skada eller obehag (Skolverket 2009, s 19). 

 
Utanförskap drabbar den som inte får vara med i gruppen, ofta vet barnet kanske inte varför. 
Barnet får inte vara med och leka eller bara vara den som duger att vara med när det fattas 
någon i leken. Det kan också vara att barnet inte vågar ta kontakt med andra barn regelbundet 
samt att barnet bara är hänvisad till en enda roll i gruppen menar Ekelund och Dahlöf (2009). 
 
 
Teori och tidigare forskning    
 
Vi har orienterat oss inom ämnet genom att läsa litteratur, lagar och förordningar via internet 
allt från Skolverkets hemsidor till Friends. På så sätt har vi valt en del av den fyrtioåriga 
dokumentation av forskning kring mobbning. 
 
Forskare som Heineman, Olweus och Pikas med flera har försökt att definiera ordet 
mobbning. Ett spännande ord som Pikas (1998) menar har överanvänts. En tolkning av detta 
skulle kunna vara att så fort ett barn hamnar i en konflikt så säger barnet jag är mobbad, vilket 
väcker reaktioner hos de vuxna. Är det ordet som är problemet när man pratar om mobbning? 
Pikas definition av ordet mobbning utgår ifrån Heinemans, dock med ett tillägg, att det är ett 
olagligt gruppvåld. Han menar att ordet våld innefattar alla övergrepp både fysiska och 
verbala. Vidare anser han att man inte bara kan ha en definition, utan beroende på 
mobbningens dynamik kan man se på mobbning på olika sätt.  Om man vill betona 
mobbarens elakhet eller om man vill markera gränser mellan skämt och allvar måste 
definitionen formas om. Pikas menar att mobbning är ett gemensamt bekymmer som en klass, 
barngrupp eller personalgrupp måste ta itu med. Det finns inte bara en mobbare som bär 
ansvaret. Hela gruppen måste lösa problemen tillsammans.  
 
Forskning från mitten av 1900- talet influerades av forskare i psykologi.  Behaviorismens 
förespråkare den amerikanske psykologen Skinner (1904-1990), menar att positiv 
förstärkning kan skapa ett passande beteende. Behaviorister ställer inte frågan om hur ett barn 
tänker. Barnet är ett objekt och den yttre motivationen och miljön är det avgörande, det vill 
säga  att barnet utvecklas genom stimulans utifrån (Orlenius, 2001). Dessa spår av 
behaviorismen kan ses även i dagens förskolor där barn får belöning i form av guldstjärnor 
eller annat. Ett av dagens populära TV-program, ”Nanny akuten”, förespråkar att barn ska 
uppfostras på ett behavioristiskt sätt. Behaviorismens idéer bygger på forskning med djur. 
Som exempel kan experimentet som Pavlov utförde med sina hundar nämnas, kallat  Pavlovs 
hundar. Hundarna fick höra en signal och därefter fick de belöning i form av något ätbart. 
Nästa gång de hörde signalen ökade deras salivutsöndring då de förväntade sig att få belöning. 
Trots att Pavlov slutade att ge belöning fick hundarna i alla fall salivutsöndring varje gång. 
Skinner anser att inlärning är detsamma som utveckling. Han menar att det finns inte en fri 
vilja. Det är bara är en illusion. Det finns en enkel förklaring till människors beteende menar 
han: “Organisms tend to repeat responses that lead to positive outcomes, and they tend not to 
repeat responses that lead to neutral or negative outcomes” (Weiten, 2007, s 9).  
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Det är inte alltid barn lär sig det de vuxna tror menar von Tetzchner (2005). De kan även lära 
sig saker som inte är bra, så som att kränka andra barn. Makten kan vakna till liv och det sker 
en hirearki där de små barnen kan bli medlöpare till mobbning. 
 
Barn och ungdomar socialiseras i förskola och skola ” in i en värld av handlingar, 
föreställningar och samspelsmönster som är kulturella och som existerar och genom 
kommunikation” (Säljö, 2000, s 68). Detta kan tolkas som att individens biologiska 
förutsättningar inte är avgörande för lärandet utan det är omgivningen som påverkar lärandet. 
Det sociokulturella perspektivet på lärandet handlar om ”hur människor tillägnar sig och 
formas av deltagande i kulturella aktiviteter och hur de använder sig av de redskap som 
kulturen tillhandahåller” (a.a., s 18). 

Olika förklaringar till mobbning 
Mobbning delas in i tre typer: tyst, verbal och fysisk mobbning. Vanligast är den tysta 
mobbningen som är svårast att upptäcka. Tyst mobbning kan ta sig i uttryck som att himla 
med ögonen, kasta menande blickar, sucka, vända ryggen till eller inte svara på tilltal. Verbal 
mobbning är viskningar, ryktesspridning, prata illa om någon, retas, trakassera, härma, skicka 
lappar eller att hota. Den verbala mobbningen är lättare att upptäcka, men den kan även ske 
bakom ryggen på de vuxna då de inte hör. Fysisk mobbning är lättast att upptäcka. Tecken 
kan vara sönderrivna kläder, blåmärken, barn som ”råkar” knuffa någon, gömmer ett barns 
kläder, står i vägen eller tar ett barns väska. Fysisk mobbning döljs i lekar eller under 
lagsporter, vilket gör att den är svår att upptäcka (Olweus, 1991). 

Kännetecken på barn som utsätts för mobbning 
Typiskt för barn som blir utsatta för mobbning är enligt forskare de barn som är mer ängsliga 
och osäkra än barn i allmänhet (Høiby, 2002). De är försiktiga, känsliga och tystlåtna barn 
som gråter när de angrips samt drar sig undan. De känner sig dumma, misslyckade, skamsna, 
oattraktiva och ensamma. De har oftast inte någon riktigt god vän i förskolan. Individen själv 
uppvisar inte ett aggressivt eller retsamt beteende. Pojkar som mobbas är oftast fysiskt 
svagare än sina kamrater. Olweus (1991) menar att det finns en annan typ av utsatthet som 
han kallar det provocerande mobboffret. Det är barn som är okoncentrerade och allmänt 
oroliga. Kring dessa barn blir det lätt irritation och spänningar på grund av deras häftiga 
humör som i sin tur resulterar i att de hamnar i konflikt med andra barn. Dessa barn betecknas 
som hyperaktiva. 

Kännetecken på barn som mobbar 
Det som utmärker en mobbare är deras aggressivitet mot kamrater och vuxna både lärare och 
föräldrar. Dessa barn är mer positivt inställda till våld och våldsmedel än genomsnittsbarnen. 
Det är oftast impulsiva barn med starkt behov att dominera andra. Dessutom har de liten 
medkänsla med barnet som blir utsatt. Däremot har de en positiv värdering av sig själva. Är 
mobbaren  en pojke är han starkare än sina kamrater. Forskning visar att barn som är 
aggressiva och mobbar andra löper en större risk att bli kriminella, missbruka alkohol och på 
så sätt utvecklar problembeteenden senare i livet. En intressant iakttagelse är att fysisk styrka 
möjligen kan fungera som ett bra skydd mot mobbning. Olweus nämner medlöparna, det vill 
säga de som inte tar eget initiativ till mobbning, men är passiva åskådare och ställer upp på 
mobbarens agerande. I denna grupp finns rädda, ängsliga barn som inte protesterar eller 
ingriper på grund av att de själva är rädda att bli utsatta för mobbning (Olweus, 1991).   
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Varför uppstår mobbning? 
Olweus menar att mobbning är ett gruppfenomen där barnen i gruppen beter sig mer 
aggressivt genom att de sett något annat barn vara aggressivt. Han menar att de som påverkas 
av sådana effekter är osäkra, osjälvständiga barn som inte har någon självklar status i sin 
grupp. De blir ofta medlöpare vid mobbning. “Denna effekt kallas social smitta”  (Olweus, 
1991, s 33). En annan mekanism är att mobbaren blir “belönad” genom sin “seger” över 
offret. Forskning har visat att mobbaren inte behöver räkna med negativa konsekvenser för 
sitt beteende från lärare, föräldrar och kamrater. Detta försvagar kontrollen av de inre 
spärrarna vilket kan leda till ett mer tillåtande aggressivt beteende i gruppen menar Olweus. 
Det individuella ansvaret minskar när flera är med om en mobbning. Det kan leda till att den 
som utsätts och angrips så småningom uppfattas som värdelös och det blir tillåtet att 
trakassera en sådan person anser han.  
 
Aarland (1988) menar att det finns bristande kunskap kring fenomenet mobbning, därför 
upptäcks den inte. Han menar att mobbning består av olika problem så som 
aggressionsproblem, samlevnadsproblem och konfliktproblem. Barn är skickliga att dölja 
mobbning. De vuxna blir lurade. Aarland har observerat barn som leker våldsamma lekar där 
lekarna avstannar eller ändras då vuxna närmar sig för att se om det är mobbning som pågår. 
Vid ett sådant beteende menar han att man kan utgå ifrån att det handlar om mobbning.  

Kamratkulturer  
När barn vistas tillsammans skapar de egna kamratkulturer. Vuxna är nöjda då barn leker för 
då tror de att barnen har det bra. Leken är inte bara ”på skoj” den innehåller också uteslutning 
och relationsskapande kulturer (Löfdahl, 2007). Den situation som beskrivits i inledningen av 
vår studie, där Kalle blir utesluten från pojkgänget, är intressant ur flera perspektiv. Dels sker 
en explicit överenskommelse att utesluta Kalle. Han får helt enkelt inte delta i leken. Det är 
också en implicit, eller tyst överenskommelse eftersom ingen av pojkarna protesterar mot att 
Kalle inte får vara med.  
 
Ett problem som Björk (1999) menar är att barn inte vågar berätta vilket utgör ettt hinder för 
förändring. Vidare menar hon att mobbning kan vara ett info-och kommunikationsproblem. 
Det har visat sig att lärare och föräldrar inte vet vad barn upplever under sin dag. Humprey 
och Crisp (2008) ser  kommunikationsproblem ur ett annat perspektiv där lärare har upptäckt 
mobbning men inte informerat föräldrarna. Lamer (1991) menar att tystnaden gör att barn 
måste lösa sina konflikt själva vilket inte är möjligt bland små barn.  
 
Barn lever i ett sociokulturellt samhälle. De får sina första erfarenheter inom familjen för att 
sedan skapa kontakter utanför hemmet i förskolan, skolan, på fritiden och i omvärlden. Unga 
människor bör ges förutsättningar att bli självständiga individer med ett kritiskt tänkande 
vilket redan bör starta redan i förskolan. Samspel mellan människor kallas för det ”sociala 
trycket”. Det finns olika normen i olika grupper.  Barn och unga provar tidigt sin makt och 
status i gruppen. Tankar uppkommer kring vilken social roll man har och var man befinner sig 
i hierarkin. Barn reflekterar över vilka vänner eller ovänner de har eller vilka de älskar 
respektive hatar. Barn vistas oftast i förskola under sin tidiga barndom där rutiner och 
förskolans pedagogik ställer krav på individen. Pedagoger bedömer barns sociala förmåga och 
kognitiva utveckling. I bedömningen har även fenomenet koncentration uppstått. Barnets 
koncentration uppstår i mötet med det som förekommer i förskolans verksamhet menar 
Nordin-Hultman (2006). Detta kan tolkas som att förskolans pedagogik kan bidra till att skapa 
koncentrationssvårigheter. Om man ser utifrån denna syn skulle frågor kring mobbning få ett 
nytt perspektiv. Man behöver inte se barnen som mobbare, utan istället lägga fokus på 
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samspelet mellan barn och vuxna, samt den miljö barnen vistas i. En orsak till mobbning kan 
sökas i förskolans  rutiner och undervisning som barnen möter. Nordin- Hultman menar att 
istället för att avhjälpa mobbningsproblem kan fenomenet snarare uppstå. Vi tolkar det som 
att hon menar att det är lättare att skylla problemen på barns koncentrationsförmåga, snarare 
än barns oförmåga till socialt samspel. Vårt uppdrag i förskolan är att se till att barnen kan 
samspela med varandra och de vuxna. På så sätt kan vi förebygga att någon blir utsatt för 
kränkningar. Barnen måste lära sig de sociala spelreglerna/koderna med hjälp av de vuxna. 
 
Att bli utfryst och isolerad handlar om mobbning (Olweus, 1991). De barn som utestängs från 
kamratskapet, gruppen eller klassen är barn som blir ensamma och hamnar i riskzonen. 
Mobbning handlar inte om konflikter utan om övergrepp. Vid en konflikt på en förskola säger 
barnen ofta jag skojade bara eller det vara på skoj. Ska vi nöja oss med det? Skillnaden mellan 
skoj och mobbning är svår att avgöra hos mindre barn. Erfarenheten visar att mobbning ofta 
startar med skoj, men för den som blir utsatt upplevs det negativt. Det är här vi pedagoger 
måste visa att det är legitimt att säga ifrån. Varför stoppar vi inte mobbning? Är det myten om 
att mobbaren skulle vara en svag och osäker människa som genom kärleksfull förståelse och 
uppmärksamhet skulle ändra sitt beteende? Olweus forskningsresultat har visat att denna myt 
är falsk. Det är tvärtom elever som ofta är fysiskt starka och aggressiva mot barn och vuxna. 
De har generellt sett en mer positiv inställning till våld än vad genomsnittseleven har. De har 
ingen eller ringa inlevelseförmåga och medkänsla när de gäller deras offer.  
 
Olweus omfattande studier har visat hur det går för mobbarna när de uppnått vuxen ålder om 
man inte ingriper för att förhindra mobbning (Høiby, 2004). Forskningsresultaten visar att 
mobbarna löper fyra gånger så stor risk att sluta i ungdomskriminalitet. Det som behövs är ett 
klart och tydligt budskap om att mobbning är ett oacceptabelt beteende (Olweus, 1991). 
Huvudansvaret för att mobbningen ska upphöra ligger hos oss vuxna. Offret ska skyddas och 
mobbaren ska förstå att negativa handlingar inte accepteras och att det omedelbart ska 
upphöra. Mobbning är ingen konflikt utan ett övergrepp. Forskningsresultaten visar på vikten 
av en professionell och målinriktad insats mot mobbning. Olweus menar att om inte vuxna 
ingriper skickar man signaler att mobbning är accepterad. Det leder i sin tur till att fler 
mobbas. En myt är att barns beteende får vara på det viset och att det inte går att göra något 
åt, men verkligheten är en annan. Barn kan lära sig att vara snälla mot varandra. De flesta lär 
sig det i hemmet av sina föräldrar, andra får träna på det i förskolan. Ett socialt beteende ska 
barn lära sig. De vuxna ska inte avfärda barns skvaller eller säga att det går över. Ett barn ska 
inte behöva känna sig kränkt och undertrycka känslor av sorg, vrede eller förödmjukelse.  

Genusperspektiv 
Pojkar utsätts oftare för direkt mobbning. Olweus forskning visar att när mobbning av flickor 
sker är den oftast utförd av pojkar. Mobbning av pojkar utfördes enbart  till 80 % av pojkar. 
Resterande 20% är förövare i pojkars nära bekantskapskrets, så som föräldrar, syskon, 
familjens bekanta eller lärare. Vidare menar Olweus att flickor utsätts oftare för indirekta 
metoder så som förtal, ryktesspridning och manipulering av vänskapsrelationer till exempel 
att ta bästa vännen från en kamrat. Han understryker att det har genomförts färre 
undersökningar i förekomst av mobbning bland flickor.  
 
Enligt Crick, Casas och Moshers (1997) är pojkar mer aggressiva än flickor i sitt beteende 
(Berkowitz; Block; Parke och Slaby). Olweus (1991) delar denna uppfattning. Forskarna 
anser att flickor är mer relationsaggressiva i sina beteenden, det vill säga att flickor i sina 
vänskapsrelationer använder ett dolt aggressivt beteende genom att kränka andra verbalt. De 
visar inte ett fysiskt beteende som pojkar. De intrigerar och har svårare att leka fler än två i 
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taget. Vidare delar forskarna uppfattningen att det finns för lite dokumenterad forskning kring 
flickors aggressivitet. Forskning har ägnat större uppmärksamhet åt pojkars aggressivitet. 
Genom det påståendet är det inte vetenskapligt bevisat att det är så. Mer forskning kring 
flickors beteende krävs för att bevisa att det stämmer.  
 
 
Styrdokument och lagar 

Skollagen 
Enligt 14 a kapitlet i Skollagen ska förskolans ägare oavsett om det är en enskild förskola 
eller en kommunal förskola, arbeta med förebyggande åtgärder och göra allt man kan för att 
förhindra kränkningar. Förskolan ska årligen upprätta en plan mot kränkande behandling där 
det ska finnas en översikt över vad man behöver göra för åtgärder för att förebygga och 
förhindra kränkningar. Den ska innehålla en översikt över förebyggande åtgärder. Barnen ska 
få vara med och påverka vad som ska stå i planen. Om en incident händer ska förskolan 
tillämpa handlingsplikten, vilket innebär att så fort man har fått reda på att något barn har 
blivit kränkt eller diskriminerat så måste man ta itu med problemet på en gång. Man måste 
utreda vad som hänt och se till att det inte händer igen. Vuxna får inte heller kränka barnen. 
Det är förbjudet för vuxna att säga elaka, nedlåtande saker, hota barnen eller använda våld. 
Lärarna är skyldiga att se till att barnen är trygga och medvetet skapa en trygg miljö 
(Skolinspektionen, 2009). 

Diskrimineringslagen 
En plan mot kränkande behandling och en likabehandlingsplan som gäller 
diskrimineringsfrågor skall upprättas varje år. Det möter inget hinder för förskolorna/skolorna 
att föra samman dessa planer till ett dokument enligt BEO (Friends, 2010). 
 
Diskrimineringslagen riktar sig precis som skollagen till den som äger förskolan och 
förskolans skyldigheter. Lagen beskriver att man aktivt och målmedvetet ska arbeta med att 
alla barn ska ha lika rättigheter och ges samma möjligheter oavsett barnets kön, barnets 
etniska tillhörighet eller barnet och barnets familj har en annan religion eller trosuppfattning, 
att barnet har ett funktionshinder eller en annan sexuell läggning.  Förskolan ska förebygga 
och förhindra trakasserier eller diskrimineringar. Det ska vara ett målmedvetet arbete 
(Skolinspektionen, 2009). 

Likabehandlingslagen 
Den 1 januari 2009 kom den nya lagen att gälla som ska skydda barn och elever mot 
diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. I kränkande behandling ingår 
mobbning (Friends, 2010). 
 

Förskolan har en skyldighet att agera så snart någon anställd får kännedom 
om att ett barn känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. 
Förskolan måste utreda vad som har hänt och vidta de åtgärder som behövs 
för att förhindra fortsatta kränkningar. Det är därför viktigt att planen 
innehåller rutiner för hur de anställda ska agera i sådana situationer. Det bör 
också framgå vem som ansvarar för att kontakta föräldrarna, för uppföljning 
och för dokumentationen. (Skolinspektionen, 2009, s 7).  
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I Skolverkets Allmänna råd (2009) ges rekommendationer hur man ska agera om något barn i 
verksamheten blir utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling. De allmänna råden 
vill lyfta fram hur man bör arbeta i det förebyggande arbetet för att följa den nya lagen. 
Skolverket påpekar att det är viktigt att många vuxna är närvarande vid utevistelsen för att 
upptäcka kränkningar och kunna ingripa. Kartläggningen av miljön, som förskolorna är 
ålagda att göra, kan bidra till att kan man kan upptäcka ställen i utemiljön som utgör en större 
risk för barnen att bli utsatta för kränkningar. Då är det extra viktigt att se till att personal som 
är med ute håller sig i närheten av dessa platser.  
 
 

Syfte och frågeställning 
 
Syftet med undersökningen har varit att studera om och hur fenomenet mobbning yttrar sig i 
förskolan enligt pedagoger.Ser man ser tecken på utanförskap – uteslutning i barnens 
kamratkulturer, en signal som kan leda till att ett barn utsetts för mobbning? För att få en 
djupare förståelse för fenomenet ville vi undersöka hur pedagoger förhåller sig till mobbning, 
utanförskap och uteslutning i förskolan. Syftet var även att undersöka pedagogers arbetssätt  
att förebygga fenomenet. Med utgångspunkt av uppsatsens syfte ställdes ett antal frågor till 
pedagoger.  
 

• Anser pedagogerna att mobbning förekommer i förskolan? 
• Benämner man utanförskap och uteslutning som mobbning? 
• Hur arbetar man för att motverka och förebygga utanförskap och uteslutning? 
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Metod  
 
 
I det här kapitlet redovisar vi val av metod, urval av undersökningsgrupp, genomförande, 
bearbetning av materialet samt tillförlitlighet. 
 
Metodval 
 
Metoden som valdes var en kvalitativ intervjustudie av pedagogers uppfattning om mobbning 
förekommer i förskolan och hur pedagoger förebygger mobbning. Stukát (2005) anser att man 
på så sätt kan komma åt hur ett fenomen kan uppfattas hos människor. Undersökningens syfte 
var att få svar på pedagogers syn på mobbning i förskolan, hur det visar sig och vad man gör 
åt det. Vi valde öppna intervjuer där pedagoger fick beskriva sin uppfattning om fenomenet 
mobbning i förskolan med egna ord. Frågorna som ställdes inbjöd till samtal kring mobbning. 
Intervjuer av detta slag kallas för ostrukturerade, halvstrukturerade eller semistrukturerade 
intervjuer.  
 
Att analysera mobbning på fenomenologisk grund innebär att mobbning bland barn i 
förskolan observeras utifrån förskolans värld, det vill säga att observera utifrån barnens 
vardagliga liv. Med fenomen menas ”det som framträder”och ”det som visar sig” det som 
studeras enligt fenomenologer är hur fenomenet visar sig i människans medvetande (Husserls, 
s 128 i Stensmo, 2007).  
 
Frågorna som ställdes var raka och enkla frågor som var förutbestämda utifrån ett 
fenomenologiskt perspektiv. Målet med frågorna var att vi kunde beskriva fenomenet sådan 
den visar sig utan omtolkningar. Samma frågor ställdes till alla (bilaga C). Resultatet av 
studien gäller endast på de fyra förskolor som undersöktes och kan inte betraktas som 
generaliserbar. Vi ville undersöka hur fenomenet uppfattades av pedagogerna, (andra 
ordningens perspektiv). Pedagogerna ombads beskriva hur utanförskap, uteslutning och 
mobbning framstår i den dagliga verksamheten ( första ordningens perspektiv) (Stukát, 2005). 
Fördelen med intervjuformen är att man kan ställa följdfrågor, fördjupa sig och förklara 
frågorna. Intervjuerna spelades in på band. Två bandspelare användes för att säkerställa 
dokumentationen. Intervjuerna transkriberades genom överföring till textdokument. Det blev 
lättare att se vad de intervjuade pedagogerna hade svarat. Jämförelser gjordes mellan de olika 
svaren som framkom i materialet. Det observerades olikheter och likheter. Olika vinklingar på 
fenomenet mobbning framstod tydligt.   
 
Vi är väl medvetna om att våra förutfattade meningar och förförståelse kan påverka resultatet. 
En annan aspekt att forska i sin egen praktik kan innebära att bli medveten om sig själv i det 
man studerar. Vad betyder fenomenet mobbning för oss själva och vad anser vi, förekommer 
det i förskolan? Folkesson (2004) menar att man kan närma sig denna problematik om man 
först formulerar den egna förförståelsen innan man utforskar det man vill ta reda på. Detta 
menar hon är ett led i forskningsprocessen som skulle öka trovärdighetsresonemanget. 

Urval 
Åtta pedagoger i två olika kommuner, varav två kommunala förskolor och två enskilda 
förskolor, valdes ut. Vi förväntade oss att pedagogerna som utsågs att delta i intervjuerna hade 
förskollärarutbildning. I vår förfrågan till förskolorna var vi otydliga med detta. Det innebar 
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att vi fick tre respondenter som inte var förskollärare. Därför har vi valt att kalla alla 
respondenterna för pedagoger i resultatdelen.  
 
För att få svar på frågorna om fenomenet var vår första tanke med studien att vi skulle ställa 
intervjufrågor till pedagoger samt göra en enkätundersökning bland samtliga föräldrar på 
berörda förskolor (bilaga D). Vi insåg i ett tidigt skede att det blev för omfattande att 
genomföra enkätundersökningen under den korta tid vi hade på oss att utföra och 
sammanställa rapporten och bestämde oss för att utesluta den i vår studie.  

Genomförande 
Vi har genomfört en humanistisk-samhällsvetenskaplig undersökning vilket innebär att vi följt 
Vetenskapsrådets etiska principer (2002) om informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 
nyttjandekravet. Ett introduktionsbrev författades där syfte och metod för studien angavs 
(bilaga B). I enlighet med de forskningsetiska principerna framgick information om 
garanterad anonymitet samt möjlighet att avbryta studien när som helst under studiens gång. 
Respondenterna informerades att insamlat material, såsom bandupptagningar och 
transkriberingsmaterial enligt konfidentialitetskravet kommer att förvaras vid Gävle Högskola 
under ett år. Därefter förstörs materialet. Vid frågor angående studien angavs våra samt 
handledarens namn och kontaktuppgifter. 
 
Kontakt togs med rektorer och förskolechefer vid berörda förskolor. Vid personliga besök 
lämnades introduktionsbrevet. Efter några dagar blev vi kontaktade per telefon och de gav sitt 
medgivande att genomföra studien. Rektorerna och förskolecheferna på de fyra förskolorna 
ombads att utse två pedagoger var att delta vid intervjuerna. Veckan därpå togs kontakt med 
respondenterna för att boka tid och plats för intervjutillfällena.  
 
Vår tanke var att intervjua pedagogerna var för sig. Önskemål framkom från enheterna att få 
genomföra intervjuerna med de två pedagogerna på förskolan vid ett tillfälle på grund av 
schematekniska skäl. 
 
Målsättning var att genomföra intervjuerna under en kort tidsperiod för att samtalsformen 
skulle hålla samma struktur. En tidsplan upprättades. Den kom att spänna över tre veckor då 
intervjuerna skulle genomföras.  
 
För att intervjuerna skulle kännas bekväma och trygga för respondenterna fick de själva välja 
var vi skulle träffas. Alla valde sitt eget personalrum. Vi deltog båda två vid alla intervjuerna 
för att växelvis prata och observera kroppsspråk, miner, gester och andra uttryck så som skratt 
och suckar som kunde bidra till följdfrågor. ”Två personer kan upptäcka mer än vad en 
person gör” (Stukát, 2005, s 41). Vid transkriberingen lade vi dock inte till dessa kroppsliga 
uttryck. 

Studiens tillförlitlighet  
Vi anser att validiteten är svår att mäta. Trots att vi ställde samma frågor till alla pedagoger så 
var omständigheterna inte de samma. Vi bedömer dock att respondenterna tog vår intervju på 
allvar och svarade sanningsenligt. Det måste tilläggas att den ursprungliga tanken var att 
intervjua varje pedagog för sig. Förskolornas möjlighet att avsätta tid begränsades till endast 
ett intervjutillfälle per förskola. Detta medförde att vår tanke med åtta enskilda intervjuer inte 
kunde genomföras på planerat sätt. Styrkan med att intervjua två pedagoger samtidigt 
resulterade i att det blev lediga och otvungna samtal där respondenterna inte kände sig utsatta. 
Det är möjligt att svaren kunde påverkas av att de var två som intervjuades samtidigt. 
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Svagheten med metoden var att det optimala hade varit att göra intervjuer på åtta valda 
förskolor. Det hade inneburit att vi hade fått åtta intervjutillfällen istället för fyra. Då hade vi 
fått dubbelt så långt intervjumaterial vilket hade inneburit att studien fått en högre validitet. 



 21

Resultat  
 
 
I det här kapitlet redovisas resultatet i olika kategorier. Resultatet redovisas i löpande text.  
 
Vad är mobbning? 
 
På de fyra förskolorna ansåg  pedagogerna att ordet mobbning inte används och fenomenet 
inte förekom i förskolan. Pedagogen Lisa tvekade. Hon menade att så fort något barn mår 
dåligt av att de andra barnen är dumma och elaka så är det egentligen en form av mobbning. 
Detta bagatelliseras ofta, men det barnet är ju egentligen utsatt om man tänker efter menade 
hon. Hade det varit i skolan skulle man benämna det som mobbning, men inte på förskolan. I 
skolan förekommer mobbning på grund av att det finns för lite vuxna. Pedagogerna var eniga 
om att ordet mobbning inte används i förskolan. Alla uttryckte att ordet är starkt och 
pedagogerna ville helst inte använda benämningen. Istället användes ord som utanförskap och 
uteslutning vilket de inte ansåg är att betrakta som mobbning. Samtliga pedagoger påpekade 
att mobbning tillhör skolan. På förskolan sker inte mobbning på grund av högre personaltäthet 
enligt pedagogerna. Barn som blir mest utsatta är barn som inte kan lekkoderna, har ett 
annorlunda beteende och har svårt med det sociala samspelet med andra barn.  
 
 
På vilka platser sker mobbning? 
 
På denna fråga svarade samtliga pedagoger att om mobbning skulle kunna ske så hade de en 
klar bild över av var i förskolemiljön. Sex av pedagogerna ansåg att möjligheter till mobbning 
var större ute. Två ansåg att möjligheter till mobbning var större inne. Olikheterna berodde på 
att förskolornas miljö såg olika ut. Alla pedagogerna var överens om att det sker utanförskap, 
uteslutning och kränkningar på undanskymda platser där vuxna inte är närvarande. De ville 
inte benämna detta som ren mobbning då de ansåg ordet vara för starkt laddat. En pedagog 
menade att det förekom utanförskap, uteslutning och kränkningar oftare under utevistelsen på 
grund av att barnen då söker sig till åldershomogena grupper. Det visade sig att de flesta 
ansåg att det även sker inomhus på förskolan, under exempelvis aktiviteter, lekar och 
samlingar. Det har hänt att barn med talfel påpekas och korrigeras av de andra barnen 
berättade en pedagog. Det upplevde hon som en klart kränkande behandling. Det framkom att 
två av pedagogerna ansåg att det kunde hända att barnen var dumma mot varandra och sa 
elaka saker då de lekte ensamma i undanskymda vrår inomhus. 
 
 
Förhållningssätt 
 
Samtliga pedagogerna menade att det är nolltolerans som gäller. De ansåg att man ska arbeta 
med att stärka gruppen, så den blir trygg och att barnen få en vi-känsla. Det framkom att 
vuxnas förhållningssätt är viktigt. Det gäller att markera direkt när ett oacceptabelt beteende 
upptäcks menade pedagogerna. 
 
Anna och Birgitta hade hittat ett arbetssätt där de arbetar med att barnen ska känna sig trygga 
och att alla får vara med som de är. De tog hjälp av dockor och rollspel så fort det hände en 
incident. Pedagogerna menade att det på så sätt gör det visuellt och konkret för hur barn kan 
känna i olika situationer. Arbetssättet bygger på ett material från Lions Quest där en av 
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pedagogerna gått en utbildning. Stödmaterialet vänder sig till barn från förskoleklass och 
uppåt, men pedagogerna menade att det även går att använda i förskolan. 
 
Sara och Fias arbetssätt var positiv förstärkning. De gav exempel på att så fort något barn 
gjorde något bra, sa något snällt eller hjälpte ett annat barn, då pinglade man i en klocka och 
berättade det för alla barnen i rummet. Det hjälpsamma barnet fick lägga en pärla i en burk. 
På så sätt skulle barnen få en konkret bekräftelse på positivt beteende. När burken var full 
belönades gruppen med nya leksaker eller andra småsaker.  
 
Bestraffning var Lisa och Evas metod. Barnen som hade bråkat och inte kunde komma 
överens, tilläts inte leka med varandra på en vecka eller så. På så sätt skulle barnen få en 
förståelse för hur man uppför sig mot sina kamrater. 
 
Vivvi och Maj menade att mobbning inte förekom på grund av att pedagogerna alltid var 
närvarande bland barnen. De hade öron och ögon på allt och där gällde nolltolerans. 
  
 
Likabehandlingsplanen 
 
På samtliga förskolor upplevde vi att det var en bristande förankring av likabehandlingsplanen 
hos personalen. Några av pedagogerna var okunniga i vad likabehandlingsplanen står för och 
vilka områden som tas upp. Ingen av pedagogerna hade varit delaktiga i att utforma planen. 
Två förskolor var ålagda att skriva upp konkreta händelser som sedan diskuterades på 
arbetsplatsmötena utifrån den färdigskrivna likabehandlingsplanen. En förskola berättade att 
de hade en färdigskriven plan som skrevs för flera år sen av den dåvarande förskolechefen. På 
den fjärde förskolan hade man aldrig sett någon plan. De hade hört att den skulle skrivas, men 
inte av vem. De visste inte vad en likabehandlingsplan innehöll. Ingen av pedagogerna hade 
varit delaktiga i att utforma planen som varit klara i många år. Sara, Fia, Lisa och Eva var 
ålagda att skriva upp konkreta händelser som skulle diskuteras på arbetsplatsmötena, utifrån 
den färdigskrivna planen. Anna och Birgitta menade att planen var ett levande dokument 
eftersom man hade den uppsatt på anslagstavlorna samt att de pratar med varandra dagligen 
om värderingsfrågor. På Lisa och Evas förskola hade man aldrig sett någon 
likabehandlingsplan. De hade hört att den höll på att skrivas men inte av vem och inte när den 
skulle vara klar. Föräldrar och barn var inte delaktiga i utformningen av planen på någon av 
förskolorna och den togs inte heller upp till diskussion på föräldramöten. 
 
Barn- och elevombudsmannen Arrhenius menar att det är möjligt att lyckas med att utverka 
planerna och om rektorerna prioriterar detta arbetet så skulle flera skolor lyckas 
(Skolinspektionen, 2009). 
  
 
Kan mobbning förebyggas i förskolan 
 
Pedagogerna använde ord som stävja, hindra och försöka för att förebygga mobbning. 
Samtliga pedagoger ansåg att arbetet hindrades av fler arbetsuppgifter och större barngrupper. 
Dokumentation, kökssysslor så som att mellanmål skulle plockas fram, plockas undan och 
diskas tog tid. Kontakter med cheferna skedde via dator på en förskola och betraktades av 
pedagogerna som tid som togs från barnen. Detta ledde till att de vuxna inte såg vad som 
hände i barngruppen hela tiden. 
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En annan aspekt som togs upp var att det förekommer att vissa barn inte passar ihop som 
blivande förskoleklassbarn. Det är svårt att föra sådan informationen vidare till berörd 
personal som ska ta över barnen i skolan på grund av olika sekretesslagar som gäller i 
förskolan/skolan. Här måste de ha föräldrarnas tillstånd, för att kunna berätta för de nya 
lärarna om eventuella svårigheter som visat sig under förskoletiden. Detta sågs som ett hinder 
för att stoppa mobbning som kanske redan är påbörjad. 
 
Pedagogerna i studien framhöll att det inte förekom mobbning i ordets rätta bemärkelse. 
Däremot nämndes konflikter, uteslutning och utanförskap. Dessa pedagoger menade att det är 
barn som är annorlunda och har svårt med det sociala samspelet, som utgör både offer eller 
förövare. Det är just de här barnen som blir uteslutna eller kränkta. Pedagogerna uttryckte att 
det är på grund av barns svårigheter som problemen uppstår. De nämnde återkommande att 
det är barn som har så kallade koncentrationssvårigheter som oftast är inblandade i konflikter. 
De såg inte på konflikter, uteslutning och utanförskap som ett grupproblem.  
 
Pedagogerna ansåg inte att mobbning förekom i förskolan men ger trots detta förslag på var 
det kan ske om det sker. Trots tecken på utanförskap, uteslutning och kränkningar ville man 
inte kalla det för mobbning. Pedagogerna använde sig av uttryck som att om mobbning skulle 
ske så vet vi var. Det finns flera platser som är mera utsatta än andra menade de. De menade 
att de barn som är utsatta ofta har svårigheter med det sociala samspelet vilket gör att det 
uppstår konflikter. Orsaken till att barnen blir utsatta beror på barnen själva. Pedagogerna 
använde sig av observationer när de kände sig osäkra på hur ett barn fungerar i gruppen. Om 
barnets föräldrar skulle uppfatta att barnet är mobbat  ansåg Lisa att förskolan måste ta sitt 
ansvar och bistå barnet och vara ett stöd i barnets situation. Samtidigt betonade hon att ordet 
mobbning inte passar i förskolan. Hon ansåg att man måste hitta vägar för att arbeta mot 
mobbning. Hon menade att dialogen med föräldrarna är viktig. Det viktigaste för föräldrar är 
att barnen känner sig trygga i förskolan menade Lisa. 
 
Föräldrar är aldrig oroliga över att deras barn mobbar andra. De är mer oroliga för om det 
egna barnet mobbas. Den åsikten delades av fler pedagoger. Föräldrar får ofta en situation 
med konflikter mellan barn att verka värre än vad den är och de tror att deras barn är utsatt 
menade pedagogen. Problemet behöver inte bli så stort om man pratar om det ansåg hon. Vi 
tolkar det som att frågor kring förekomst av mobbning oftare kommer från föräldragruppen än 
vad det gör bland pedagoger.  
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Diskussion  
 
 
Under denna rubrik kommer vi att diskutera utifrån kategorierna i resultatdelen men vi vill 
förtydliga begreppet mobbning. Mobbning är ett begrepp som pedagogerna i vår studie inte 
vill kännas vid. Begreppet är inte helt klargjort  eller helt utrett anser vi.Varken Heineman, 
Olweus och Pikas kan enas om en definition, vilket leder till att vi tolkar ordet mobbning på 
olika sätt. Det som anses som mobbning av en person  kanske inte betraktas som mobbning av 
någon annan. Att mobbning betraktas som ett skolproblem kan bero på att skolan använder 
ordet mobbning i handlingsplaner mot mobbning, grupper mot mobbning, temaarbeten mot 
mobbning etc. 
 
Vi menar att man måste ändra inställning till ordet mobbning , eller snarare hitta ett nytt 
begrepp. Likabehandlingsplanen för kränkande behandling är ett verktyg för att komma åt 
fenomenet inte bara i skolan utan även i förskolan. Enligt pedagogerna som intervjuades 
framkom det just att ordet är för starkt.  
 
 
Anser pedagogerna att mobbning förekommer i förskolan ? 
 
Litteratur om mobbning ger en bild av att fenomenet mobbning visar sig först i skolan. Vilket 
samtliga pedagoger i vår studie framhöll. I förskolan förekommer inte mobbning menade de. 
Mobbning är ett laddat ord som definieras olika beroende på vad som ska beskrivas. Mycket 
märkligt kan man tycka. Redan 1972 menade Heineman, utifrån sina barnobservationer, att 
barn inte bara är gulliga utan de kan utveckla en förfärande dynamik. Små barn kan visa både 
fysiskt och verbalt våld i sin lek men det förekommer även trakasserier och utfrysningar. 
Heineman lanserade det försvenskade ordet mobbning. Ett spännande ord som Pikas (1998) 
menar har överanvänts. Pikas definition av ordet mobbning utgår ifrån Heinemans, dock med 
ett tillägg, att det är ett olagligt gruppvåld. Han menar att ordet våld innefattar alla övergrepp 
både fysiska och verbala. Vidare anser han att man inte bara kan ha en definition, utan 
beroende på mobbningens dynamik kan man se på mobbning på olika sätt.  Om man vill 
betona mobbarens elakhet eller om man vill markera gränser mellan skämt och allvar måste 
definitionen formas om, vilket vi håller med om. Pikas menar att mobbning är ett gemensamt 
bekymmer som en klass, barngrupp eller personalgrupp måste ta itu med. Det finns inte bara 
en mobbare som bär ansvaret, utan hela gruppen ska tillsammans lösa problemen.  
 
”Barn ska ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i 
gruppen” (Utbildningsdepartementet, 1998, s 10). Det är det som föräldrar oftast nämner är 
det viktigaste att deras barn ska känna under sin dag på förskolan. Vår reflektion är att för 25 
år sedan var barngrupperna mindre. De barn som trots detta inte klarade av att vara i stora 
grupper hade en valmöjlighet att vistas hos dagbarnvårdare. I dagens samhälle har den 
omsorgsformen alltmer plockats bort och valmöjligheterna att välja omsorg i hemmiljö som 
skulle göra vissa barn tryggare är begränsade. Nu förutsätter man att alla barn ska passa in i 
stora grupper. Bidrag till förskolornas verksamhet blir lägre och lägre. Verksamheterna 
tvingas ta in fler barn än som det var tänkt från början samt att arbetsuppgifterna för 
pedagogerna har utökats. På så sätt sjunker lärartätheten. Vid de tillfällen då pedagoger är 
upptagna med andra arbetsuppgifter ansåg Lisa och Eva att det utgjorde en ökad risk för 
mobbning. Här nämndes ordet mobbning med viss tvekan av Lisa:  
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– ” Hade det varit på skolan hade jag kallat det för mobbning, men här på förskolan vill jag 
inte säga det. Fast det egentligen är det.”  
 
 
Ordet mobbning 
 
Genom att förneka att mobbningsbeteenden förekommer hos små barn får det konsekvenser 
inte bara för barnet utan även föräldrar och syskon. I en studie av Humphrey och Crisp (2008) 
uttryckte föräldrar ilska och skuld över att de inte har skyddat sina barn mot mobbning. De 
kände sig maktlösa eftersom personal i förskolan förnekat mobbning. Föräldrarna hade inte 
blivit informerade om att deras barn varit illa behandlade och utsatta av sina kamrater på 
förskolan. Vi menar att man måste ändra inställning till ordet mobbning , eller snarare hitta ett 
nytt begrepp. Likabehandlingsplanen för kränkande behandling är ett verktyg för att komma 
åt fenomenet inte bara i skolan utan även i förskolan. Enligt pedagogerna som intervjuades 
framkom det att ordet är för starkt. 

Utanförskap och uteslutning 
Pedagogerna i vår studie ansåg att det var barn med koncentrationssvårigheter som själva var 
orsaken till konflikter, uteslutning och utanförskap. Nordin-Hultman (2006) menar att man 
kan söka orsaker till koncentrationssvårigheter, samspelssvårigheter och mobbning i 
förskolans struktur. Utifrån denna syn skulle frågor kring mobbning få ett nytt fokus.  
 
Skolverkets allmänna råd (2009) menar att det är av yttersta vikt att kartlägga miljön, såväl 
inomhus som utomhus, för att på så sätt förhindra att barn blir kränkta. I förskolans 
handlingsplaner ska det beskrivas hur förskolan planerar för att förebygga kränkningar. 
Pedagoger måste vara aktiva och stödja barnen förebyggande i det sociala samspelet menar vi.  
Konflikter tolkas ofta som ett bevis på att det uppstått något fel i den sociala processen. Björk 
(1999) menar att konflikter och mobbning är en konsekvens som uppstår när många 
människor vistas i stora grupper. Hon påpekar att konflikter inte är det samma som mobbning, 
men det kan bli det om man inte gör något åt det. En konflikt uppstår ofta men av skiftande 
slag och varar bara en kort stund, medan mobbning är en lång och plågsam process där 
kränkningar sker återkommande mot ett barn. Ett gemensamt drag mellan konflikter och 
mobbning är enligt Björk tystnaden, att barn inte berättar. Den kan utgöra ett hinder för att 
förändra situationen. Det är viktigt att vuxna uppmanar barnen att berätta när det uppstår 
konflikter. Vi anser att man ska var noga med att inte betrakta det som skvaller. Barnen vill 
bara få bekräftelse på att det som hänt inte är okej. Pedagogerna Vivvi och Maj menade  
att de hade ögon och öron på barnen hela tiden och markerade olämpliga beteenden direkt. 
Därför uppstod inte mobbning på deras förskola. 

Förebyggande arbete som motverkar och förebygger utanförskap och uteslutning 
Vi anser att det är viktigt att hela tiden prata med barnen om värderingsfrågor och att även 
föräldrar är involverade i värdegrundsarbetet. Pikas (1998) anser att man ska koppla ihop 
letande, upptäckt och behandling och ha så kallade kompissamtal där utsatta och plågoandar 
kommer till tals. Lamer (1991) menar att det är viktigt att observera barnen och se vad som 
händer i olika gruppkonstellationer. Hon anser att istället för att låta tillfälligheter styra så 
måste de vuxna aktivt påverka och lära barnen hur man förhåller sig till sina kamrater i olika 
inlärningssituationer. 
 
Pedagogerna i vår studie var aktiva och stöttade barnen i det sociala samspelet. Det är inte lätt 
för ett barn i åldern 3-6 år att själv ta ansvar för att reda ut konflikter och hävda rätten att få 
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vara med att leka. Det klarar inte barn på egen hand. Lamer (1991) menar att barn oftast 
lämnas att lösa sina konflikter själva. I vår studie belönades barnen på en förskola när de 
gjorde något bra för en annan kamrat vilket bygger på Skinners teorier om att förändra ett 
beteende. Det var deras sätt att arbeta med för att förstärka vi-känslan och belöna ett bra 
förhållningssätt hos ett barn. Vi ifrågasätter detta sättet att arbeta. Det kan innebära att barnen 
inte gör goda handlingar för att vara snälla utan för att få belöningen 

Val av kamrater 
Barnkonventionen beskriver att barn ska ges möjlighet att leka för att utvecklas 
(Utrikesdepartementet, 2007). Det vore katastrofalt för barn att inte få vara med och leka 
under sin dag på förskolan. Alla behöver vänner. Att inte få vara med och leka med alla 
behöver inte vara mobbning menar vi. Barn passar ihop olika bra med olika barn. Enligt 
förskolans läroplan ska pedagoger stimulera barns samspel (Lpfö 98). Vi menar att det är 
pedagogers uppgift att tillrättalägga den sociala samvaron med andra barn. För att få vänskap 
att uppstå kan pedagoger para ihop barn som passar tillsammans. Vänner är enligt von 
Tetzchner (2005)  barn som liknar varandra. Det finns tre mekanismer som påverkar om barn 
är vänner eller ovänner vilka är social selektion, bortselektion och påverkan. Social selektion 
innebär att barn väljer vänner som liknar dem själva. Dessa vänner har liknande intressen, 
aktivitetsnivå, aggressivitet och socialitet. Till skillnad mot bortselektion där barn väljer bort 
den som är annorlunda än barnet själv. Ett social kompetent barn väljer inte ett barn med ett 
antisocialt beteende. Den sociala påverkan betyder att vänner kan överta varandras attityder 
och sätt att vara. Det finns könsskillnader mellan pojkar och flickors vänskap i förskoleåldern 
menar von Tetzchner. Pojkar har fler oftast två vänner medan flickor har en vän. ”Barn har 
inte bara vänner utan även ovänner. Ovänskap är relationer med ömsesidig antipati” anser 
von Tetzchner (2005, s 521). Detta kan bero på konflikter i barngruppen. Ungefär 30 % av 
barn i tidig skolålder uppger att de har flera ovänner. Studien av detta fenomen varierar 
beroende på hur man definierar ordet ovänner. Pedagogerna i vår studie menade att mobbning 
inte förekom. De menade att det snarare är så  att barn blir ovänner. Man kan inte vara vän 
med alla. Barn måste lära sig är att visa respekt och hänsyn. Det är tillåtet att känna och tänka, 
men inte tillåtet att säga kränkande saker till och om andra som barnen inte tycker om. Det 
framkom i vår studie  
 
 
Avslutande reflektion 
 
I vår studie upptäckte vi att ordet mobbning var för starkt för att användas i förskolan. Sju av 
åtta pedagoger, alla utom Lisa menade att det är bara något som förekommer i skolans värld. 
De övriga pedagogerna menade att i förskolan handlar det mer om att barn inte få vara med 
och leka. De såg inte dessa händelser som mobbning. Ord som utanförskap och uteslutning 
ville pedagogerna inte klassa som mobbning, vilket litteraturen beskriver att det är. De såg det 
som något som kan ske och betraktade det som konflikter. Vår egen uppfattning av 
innebörden av mobbning var att vi var helt övertygade om att mobbning förekommer i 
förskolan. Det var först efter transkriberingen som vi förstod att det var ordet som vi tolkade 
olika. Ordet mobbning är egentligen ett värdelöst ord som behöver bytas ut anser vi. Därför är 
likabehandlingsplanen ett ypperligt verktyg i arbetet mot utanförskap och uteslutning. 
 
Vår slutsats av pedagogernas uppfattning av mobbning och det förebyggande arbetet mot 
kränkningar är att det inte pratades om att små barn mobbas eller mobbar. Däremot arbetade 
pedagogerna aktivt med uteslutning och utanförskap. En allmän uppfattning på samtliga 
förskolor var att vissa barn inte kan leka vilket gör att de utesluts.  
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Pedagogerna behöver utforma en likabehandlingsplan för den egna förskolan där planer för att 
motverka kränkningar och diskriminering ska ingå. Detta kan göras med hjälp av Skolverkets 
handledning för förskolor (Skolinspektionen, 2009). En likabehandlingsplan var för 
pedagogerna ett dokument som ska finnas, men likabehandlingsplanen var inte förankrad hos 
pedagogerna menar vi. Det åligger förskolecheferna att få till stånd en diskussion och ett 
samarbete kring den egna förskolans likabehandlingsplan i arbetslaget, samt hos föräldrar och 
barn.  
 
Vi konstaterade att barngrupperna hade utökats och lärartätheten minskat. Pedagogerna hade 
fått fler arbetsuppgifter vilket gjorde att tiden för barnen inte var lika stor som förut. Barnen 
lämnades ensamma stundtals vilket utgjorde en ökad risk för uteslutning och utanförskap när 
vuxna inte var närvarande.  
 
 
Metoddiskussion 
 
En kvalitativ intervjustudie var den metod vi valde. Vi använde oss av en fenomenologisk 
ansats för att ta reda på vad pedagoger anser är mobbning och hur den framstår i förskolan. 
Intervjuerna som användes var öppna intervjuer där pedagogerna beskrev sin uppfattning av 
fenomenet med egna ord. Valet av metod passade vår undersökning och vi anser att vi har fått 
svar på de frågor som ställdes.   
 
För att säkerställa att inspelningarna skulle fungera så hade vi två bandspelare. Vi ville inte 
utsätta oss för att bandspelaren skull sluta fungera mitt uppe i en intervju.  
 
Vid sammanställningen av intervjuerna insåg vi att vi borde ha haft ett återkopplingstillfälle 
med de intervjuade pedagogerna för att kontrollera både kvalitet och validitet. Då hade 
pedagogerna getts möjlighet att framföra åsikter på ställda frågor och att vi uppfattat deras 
svar på rätt sätt. Vi menar att vi möjligtvis uppfattat resultatet på vårt eget sätt genom 
förutfattade meningar om mobbning.  
 
De planerade enkätfrågorna till föräldrar på de fyra förskolorna i vår studie togs bort, men är 
fortfarande intressanta att få svar på.  
 
Vår planering var att intervjua en pedagog i taget. Tyvärr gick inte det att genomföra. Redan 
efter första intervjun insåg vi styrkan med att intervjua två pedagoger samtidigt. Det blev 
lediga samtal fyllda av reflektioner och diskussioner. 
 
 
Förslag till vidare forskning 
 
Upplever föräldrar att det förekommer utanförskap, uteslutning och mobbning i deras barns 
förskola?  Har de nära samarbete med personal i dessa frågor? Hur involverade är föräldrarna 
i planen mot kränkande behandling och diskriminering? Samarbetar förskolan och hemmen?  
 
Vidare anser vi att det intressant att göra barnintervjuer om hur barn uppfattar ordet 
mobbning. Upplever de att det förekommer mobbning i förskolan? 
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Sammanfattningsvis anser vi att det är av intresse att göra fortsatta undersökningar i förskolor.  
Förslagsvis med intervjufrågor till pedagoger och barn samt enkäter till föräldrar på en och 
samma förskola för att få en bättre bild av mobbning i förskolan ur tre olika perspektiv.  
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Bilagor 
 
Bilaga A: Frågeschema Helle Høiby  
 
 

1. Tycker du om att vara i den här gruppen? 
 

2. Är det något som du tycker speciellt mycket om att göra här? 
 

3. Finns det något som du inte tycker om att göra? 
 
 

4. Hur är det på raster eller vid utelek? När fungerar allt bra? Vad brukar du leka och 
med vem? 

 
5. Är det något som inte är bra när du leker utomhus? Vad händer då? 

 
6. Vilka barn tycker du har mest att säga till om när ni leker på egen hand? Hur kommer 

det sig, tror du, att det är just dessa barn som bestämmer? 
 

7. Vem brukar du sitta tillsammans med i gruppen? Hur fungerar det? 
 

8. Tycker du att alla barn i gruppen har det bra här? Tycker du det är synd om någon? 
 

9. Om du själv kunde välja, vilka skulle då vara dina bästisar i gruppen? Du får välja tre 
stycken – en på första plats, en på andra och en på tredje plats. 

 
10. Har du några idéer om hur man kan få det ännu bättre i gruppen? 

 
11. Finns det något annat om kamratskapet här som du tycker att jag ska veta? 

 
 

(Frågorna får kopieras. H. Høiby, Mobbning kan stoppas! Utbildningsradion, 2004) 
 



 32

Bilaga B: Introduktionsbrev 
 
2010-02-07 
 

Förfrågan att medverka i en studie kring utanförskap – 
uteslutning och mobbning i förskolan 
 
Det har forskats och skrivits mycket kring mobbning och utanförskap i skolans värld. Denna 
studie kommer att undersöka om det förekommer mobbning, utanförskap och uteslutning 
även i förskolan. Hur förebygger man detta?  Studien kommer att tillföra kunskap inom 
området som är värdefullt för dagens forskning. 
 
Metoden vi kommer att använda oss av är intervjuer där vi båda kommer att närvara vid 
intervjutillfällena. Vi önskar göra intervjuer med två pedagoger på er förskola som arbetar i 
grupper med 4-5 åringar. Varje intervju beräknas ta 45 minuter. Vi beräknar att göra dessa 
intervjuer vecka 7-8. Tid för intervjuer enligt överenskommelse.  
 
Intervjuerna kommer att dokumenteras genom bandupptagning. Av etiska skäl och för att inte 
uppgiftslämnare ska kunna spåras kommer bandupptagningarna samt nedskrivet material att 
förvaras på Gävle Högskola i 1 år för att sedan förstöras. 
 
Din medverkan är frivillig och du är fri att avbryta när som helst under studiens gång. 
Informationen kommer att behandlas konfidentiellt. Namn på personal eller förskola kommer 
inte att nämnas i rapporten. Resultatet av studien kommer att avrapporteras som ett 
examensarbete på lärarutbildningen, Lärare mot yngre åldrar, vid Gävle Högskola. 
 
 
 
 
 
Vid frågor kontakta oss gärna. 
 
Anna-Karin Haglund   Annika Örneholm  
Tfn XXX-XXXXXXX   Tfn  XXX-XXXXXXX 
E-mail: XXXXXXXXXX   E-mail: XXXXXXXXXX 
 
 
 
 
 
Handledare 
Daniel Pettersson 
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi. 
Gävle Högskola 
Tfn XXX-XXXXXXX 
E-mail: XXXXXXXXXX  
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Bilaga C: Intervjufrågor 
 

Frågeformulär 
 
 
Allmänna frågor 

1. Vad har ni för utbildning? 
2. Vilket år blev ni färdiga? 
3. Har ni gått någon kompetensutbildning kring mobbning, likabehandlingsplanen, 

värdegrund eller dyl.? 
4. I så fall vilka? 

 
 
Frågor om mobbing 

1. Vad anser du är mobbning?  
2. Har ni någon erfarenhet av mobbing av barn i förskolan? 
3. Kan ni i så fall berätta om en situation? 
4. Hur hanterar ni en mobbningsituation? 
5. Kan ni se situationer av uteslutning och utanförskap som kan leda till mobbning? 
6. Var uppstår dessa situationer oftast? 
7. Är arbetslaget överens om förhållningssättet? 

 
 
Förebyggande arbete 

1. Arbetar ni förebyggande mot mobbing i barngruppen? 
2. På vilket sätt? 
3. Om inte, hur skulle du vilja arbeta förebyggande mot mobbing? 
4. Har ni en egen likabehandlingsplan som är specifik för just er förskola? 
5. Har alla i arbetslaget varit med att utverka den? 
6. Arbetar ni aktivt med likabehandlingsplanen? På vilket sätt? 
7. Tror ni att mobbing kan förebyggas redan under förskoletiden? 
8. På vilket sätt? 
9. Hur arbetar ni konkret med att skapa en trygg läromiljö såväl inne som ute för att 

motverka mobbing och annan kränkande behandling? 
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Bilaga D: Enkätfrågor 
 

Enkätfrågor om utanförskap – uteslutning och 
mobbning i förskola/skola 

 
1. Vilken ålder har ert/ditt barn? 

  3-5 år 
  6-7 år 

 
Vilket kön har ert/ditt barn? 
  flicka 
  pojke 

 
Tror ni/du att utanförskap eller mobbning förekommer på förskolan? 
  ja 
  nej 
  vet ej 

 
Om ja, vilka orsaker tror du ligger till grund för mobbningen? 
  Utseende 
  Verbal mobbning/retas 
  Utanförskap/uteslutning (du får inte vara med) 
  Etnisk tillhörighet 
  Religion och annan trosuppfattning 
  Kön 
  Funktionshinder 
  Annan kränkande behandling 

 
Har ert/ditt barn uttryckt att det inte får vara med i kamratgruppen? 
  Aldrig 
  Ibland  
  Ofta 
  Alltid 

 
Har pedagogerna uttryckt oro över att ert/ditt barn är utsatt för andra kamrater? 
  Aldrig 
  Ibland  
  Ofta 
  Alltid 

 
Litar du på att pedagogerna ser just ditt barn i verksamheten? 
  Aldrig 
  Ibland  
  Ofta 
  Alltid 

 
Känner du/ni till Likabehandlingsplanen? 
  Ja 
  Nej 
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Har du/ni blivit informerade om Likabehandlingsplanen på förskolan? 
  Ja 
  Nej 

 
Anser du att pedagogerna arbetar utifrån Likabehandlingsplanen ? 
  Ja 
  Nej 
  Vet inte 

 
På vilket sätt anser du/ni att ni som förälder kan bidra till att förebygga utanförskap och 
mobbning på förskolan? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
Tack för din medverkan och ditt bidrag till vår forskning om problematiken kring utanförskap 
och mobbning  
 
 
 

Med vänliga hälsningar 
Anna-Karin Haglund & Annika Örneholm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36

 


	Inledning och problemformulering
	Barnkonventionen
	Läroplanen för förskolan

	Bakgrund
	Begreppsdefinition
	Teori och tidigare forskning
	Olika förklaringar till mobbning
	Kännetecken på barn som utsätts för mobbning
	Kännetecken på barn som mobbar
	Varför uppstår mobbning?
	Kamratkulturer
	Genusperspektiv

	Styrdokument och lagar
	Skollagen
	Diskrimineringslagen
	Likabehandlingslagen


	Syfte och frågeställning
	Metod
	Metodval
	Urval
	Genomförande
	Studiens tillförlitlighet


	Resultat
	Vad är mobbning?
	På vilka platser sker mobbning?
	Förhållningssätt
	Likabehandlingsplanen
	Kan mobbning förebyggas i förskolan

	Diskussion
	Anser pedagogerna att mobbning förekommer i förskolan ?
	Ordet mobbning
	Utanförskap och uteslutning
	Förebyggande arbete som motverkar och förebygger utanförskap och uteslutning
	Val av kamrater

	Avslutande reflektion
	Metoddiskussion
	Förslag till vidare forskning

	Referenser
	Bilagor
	Bilaga A: Frågeschema Helle Høiby
	Bilaga B: Introduktionsbrev
	Bilaga C: Intervjufrågor
	Bilaga D: Enkätfrågor


