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Sammanfattning 

 
”Mobbing” i förskolan är ett relativt outforskat område om man jämför med mobbing i 

skolan. Till en början skulle studien handla om förskolornas likabehandlingsplaner, men i det 

tidiga sökandet av information kring detta så uppstod nya funderingar. Det visade sig att 

forskare verkade vara lite oense om huruvida ”mobbing” existerade i förskolan eller inte. 

Denna studie har som syfte att öka kunskapen och förståelsen kring begreppet ”mobbing” i 

förskolan. Den övergripande frågan är om ”mobbing” i förskolan existerar eller inte? Hur 

visar sig ”mobbing” på förskolorna? Och om mobbing inte existerar på förskolan, vad är det 

då? Och om det inte är mobbing i förskolan, vilket annat begrepp bör vi då använda oss av? I 

studien används ordet kränkande behandling i samband med mobbing då det inte är helt klart 

om det finns eller inte i förskolans värld. 

 

För att få fram kvalitativ data har intervjuer och observationer använts i studien. Med hjälp av 

intervjuer och observationer har kränkande behandlingar studerats, diskuterats och 

analyserats. En slutsats i undersökningen var att förskolans miljö, barns många relationer och 

pedagogernas inverkan hade en stor betydelse när det gällde ”mobbing”/kränkande handlingar 

i förskolan. Det framgick även att makt var en viktig faktor i samband med mobbing. Etnicitet 

och att överhuvudtaget vara annorlunda innebar en ökad risk för att bli utsatt för ”mobbing” 

/kränkande handlingar visade studien. 
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1.Inledning 
 

Mobbing är något som funnits i alla tider. Globalt sett finns fenomenet över hela världen, i 

stora nationer såväl som i små byar och dessutom i alla samhällsklasser. Sedan 1989 har 

Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter funnits. I den står det att: Inga barn får 

bli diskriminerade, det vill säga bli sämre behandlade (Regeringskansliet 2007 s.6). I 

konventionen framhålls att mobbing i skolan är ett exempel på diskriminering. Konventionen 

om barns rättigheter gäller i alla länder som skrivit under dokumentet, vilket de flesta av 

världens länder gjort (Regeringskansliet 2007). Mobbing förekommer i alla åldrar, från 

skolåldern och upp i det vuxna livet. Fram till ganska nyligen har man inte ansett att mobbing 

kan förekomma i våra förskolor. 

 

Från början var tanken att närmare studera förskolors likabehandlingsplaner som är en 

förebyggande handlingsplan mot mobbing, dessa ska finnas i våra svenska skolor och 

förskolor. Men när jag började titta närmare på detta insåg jag att dagens diskussioner och 

meningsskiljaktigheter verkar handla om huruvida mobbing förekommer i förskolan eller inte. 

Ord står mot ord och forskare mot forskare. I en artikel (Förskolan 2009:8) berättar Professor 

Jan Kampman (Roskilde universitet) om en utav sina studier han genomfört, i den studerade 

han ”Illabehandling i förskolan” och Kampman menar att strukturerad mobbing inte 

förekommer i förskolan men däremot känslan av att vara utanför. Medan en annan artikel av 

en kanadensisk forskargrupp med bland andra Edward D Barke (University of Alabama) gjort 

en longitudinell studie från förskolan och upp i skolåldern som visade att mobbing börjar vid 

två till tre års ålder. Enligt denna artikel så förekommer mobbing i förskolan. Dessa 

uttalanden väckte därmed frågan om mobbingens existens i förskolan och hur mobbing 

definieras.  

 

Många förskolor i Sverige skriver likabehandlingsplaner mot kränkande behandling och 

mobbing fast forskare tydligen är oeniga om ifall mobbing i förskolan förekommer eller ej. I 

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) är inte ordet mobbing förekommande överhuvudtaget. 

Däremot handlar ett av förskolans grundläggande värden om att: Inget barn skall i förskolan 

utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionshinder eller för annan 

kränkande behandling (Lpfö 98 s.3). Förenta nationernas konvention om barns rättigheter och 

den svenska läroplanen är båda grundläggande dokument för förskolans verksamhet. 

 

Jag släppte tankarna på det förebyggande arbetet för att istället undersöka om mobbing 

förekom i våra svenska förskolor eller inte. Studiens främsta syfte blev därmed att öka 

kunskapen och förståelsen kring begreppet ”mobbing” i förskolan. Jag har valt att använda 

ordet kränkande behandling vid sidan av begreppet mobbing då jag inte vet om det existerar 

eller inte. Genom intervjuer och observationer är avsikten att kunna ge en generell bild av hur 

kränkande behandling kan se ut på en svensk förskola. Studien kommer inte att ta upp 

förebyggande arbete mot mobbing eller konsekvenser kring mobbare och eventuella 

mobboffer. 

 

Det känns viktigt att föra en diskussion kring detta med tanke på dels de olika definitionerna 

som förekommer kring mobbing, det förebyggande arbetet med likabehandlingsplanerna och 
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framförallt för att kanske någon gång i framtiden uppnå nolltolerans mot mobbing i skolor 

och förskolor.  

 

 

Bakgrund och litteraturgenomgång 

 

I en artikelserie i Dagens nyheter i slutet av 60- talet togs begreppet mobbing upp trots att 

förekomsten av kränkande behandlingar förmodligen funnits i alla tider. Läkaren Peter Paul 

Heineman bidrog till att synliggöra problemet men han hade då ingen förklaring kring 

uppkomsten av mobbing menar Granström i antologin ”Utstött- en bok om mobbing” (Thors 

2007).  

 

Socialisering förr och nu 

 

På 70- talet förändrades många familjers sociala situation bland annat på grund av den 

industriella expansionen. Men även den professionella uppfattningen av synen på barnet och 

hur det utvecklades förändrades, menar Sommer (2005). Behovet av arbetskraft ökade, vilket i 

sin tur gjorde att kvinnorna som tidigare varit hemma med barnen nu beträdde 

arbetsmarknaden i allt högre grad. Följden av detta blev att samhället fick ett ökat behov av 

barnomsorg (Jonsdottir 2007). Barnens primära socialisering fick helt andra förutsättningar än 

tidigare då de levt och umgåtts till största del med familjen. Enligt Sommer (2005) var det i 

denna miljö som barnets grundläggande personlighetsdanande ägde rum. Barnen umgicks då i 

mindre grupper med sina omsorgspersoner ständigt närvarande. I den tidigare socialiseringen 

så bestod barnets umgänge av enstaka jämnåriga och äldre personer än det självt.  I dagens 

samhälle utsätts barnen för en vidare socialisering, utanför familjen, många redan från ett- års 

åldern. Barnen lämnas på förskolan för att med handledning av pedagoger, ta sig fram i den 

sociala samvaron bland jämnåriga. Jonsdottir (2007) menar att när barnet befinner sig i 

samexistens med sin omgivning förändrar och förändras individen. Det samspelet har andra 

medaktörer idag än tidigare. Barns sociala samvaro har helt klart fått en annan innebörd idag 

jämfört med på 60- och 70- talet. Enligt Sommer (2005) visar forskning av nutidens 

levnadsförhållanden att förskolan har en djupgående inverkan på barn under de fösta sex 

levnadsåren, han menar att förskolan är en primär socialiserande instans utöver familjen.. 

Omsorgspersoner som familj och släkt gav en mer känslomässig omsorg än i förskolan där 

den sker på ett mer professionellt plan utan känslomässiga band. Har det trots allt någon 

påverkan på mobbingens/utanförskapets existens i lägre åldrar? Sommer (2005) menar att 

undersökningar av barnets multipersonella värld har visat att barn utvecklar kompetenser som 

tidigt gör dem lämpade att trivas i en utvidgad social värld. I vår alltmer sociala och stressiga 

miljö måste vi alla anpassa oss likaså det resilienta barnet. 

 

Barns sociala utveckling i förskoleåldern  

 

För att delta på samhällets arenor krävs social kompetens. När man talar om barnets 

tankemässiga utveckling så talar man om kognition. Piaget (Von Tetzchner 2005) menar att 

kognition är ett resultat av att förstå omvärlden. 



 8 

När barnet befinner sig runt tre års ålder så har den fått ett fungerande språk så tillvida att den 

kan ta emot och sända verbal kommunikation i interaktion med andra barn och vuxna. 

Jonsdottir (2007) menar att barn vid tre års ålder även kan visa förståelse för vilka normer och 

värderingar som gäller i den egna närmiljön. Barnet kan omsätta sina tankar till ord och det 

kan turtagningen vid samtal. Enligt Sommer (2005) uppstår konsekvenser som personlig och 

social isolering om barnet inte lär sig det sociala livets grundläggande koder för hur man tar 

kontakt med andra och hur man leker med dem. Vid denna ålder lär sig även förskolebarnen 

att de kan påverka andra genom sitt handlande. De lär genom egna erfarenheter i samspel med 

andra. Dessa erfarenheter i sin tur ger barnet förståelsen för sina egna och andras olika 

känslor. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att barn utvecklar just 

förmågan att ta andras perspektiv i interaktion och kommunikation med andra. När samspelet 

mellan barn uteblir eller feltolkningar sker i interaktionen så kan det medföra ensamhet och 

utanförskap. Öhman (2008) menar att barn som hamnar utanför i samspel och lek kan välja att 

vara för sig själva för att de inte förstår och kan tolka de andra barnen, risken för social 

isolering och utanförskap ökar. Jonsdottir (2007) menar att förskolan bör acceptera självvald 

ensamhet, men det kan antas att för majoriteten av dessa barn som ger uttryck för utanförskap 

rör det sig om ofrivillig ensamhet. 

 

Myter och fördomar 

 

Det finns en hel del myter och fördomar kring mobbing. En vanlig myt är att det sker genom 

att en (offret) står i mitten och mobbarna i en ring runt om och att de knuffar och skriker. Så 

kan det säkert se ut ibland och då vore det ju inte så svårt att veta när det handlade om 

mobbing. Men sätten att mobba och kränka på är så många fler, ofta kan det ske helt tyst i 

skymundan. Olika typer av mobbing är fysisk eller psykisk mobbing, verbal mobbing och 

ignorering. Idag kan det även ske genom sms via mobiltelefon eller via Internet. En fördom är 

exempelvis att offret är en tönt och då blir följderna: mobbing. Öhman (2008) tar upp några 

myter kring kränkningar i förskolan: Att det är naturligt och normalt att barn utesluter 

varandra, att det bara är på lek, att det går över eller att vissa barn tigger om det. Alla dessa 

myter och fördomar bottnar i frågor om varför mobbing sker. 
 

Varför mobbing sker 

 

Granström i antologin ”Utstött- en bok om mobbning” (Thors 2009) presenterar sex tänkbara 

förklaringar till varför mobbing i skolan förekommer. 

 

- Biologisk förklaringsmodell (orsakerna finns hos offret). 

- Socialpsykologisk förklaringsmodell (handlar om gruppdynamik). 

- Inlärningspsykologisk förklaringsmodell (orsaken ligger hos förtryckarna). 

- Psykoanalytisk förklaringsmodell (mentala processer, problematiska 

hemförhållanden). 

- Grupp psykologisk förklaringsmodell (orsakerna finns i miljön). 

 

Kanske kan förklaringar, som ovan, bringa ljus över varför kränkande handlingar och 

mobbing sker trots förebyggande arbeten i förskolor och skolor. Förklaringsmodeller att utgå 
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ifrån när det gäller att kunna förutse och förebygga mobbingsituationer kan vara en god 

grund. Ännu en förklaring till mobbing/utanförskap är också makt. Maktutövning som 

fenomen har förmodligen existerat lika länge som mobbing och kränkande behandling då den 

är en grundstomme för detta. Makt handlar om en obalans i styrka, kunskap eller ekonomi. 

Den starka besitter makten medan den svagare får stå tillbaka. Enligt Johansson (2008) så 

skapas det ett motstånd där makt skapas. Att känna sig kränkt eller mobbad är en individuell 

upplevelse. En person kan känna sig kränkt/mobbad av en kommentar medan en annan inte 

alls uppfattar den på det viset. Detta beror på tidigare erfarenheter och i vilket sammanhang 

det sägs. Makt kan både ges och tas. Kön, etnicitet och klass är exempel på maktfaktorer i vårt 

samhälle. I boken ”Jämställdhet gör världen rikare” (2006) menar Svaleryd  att begreppen 

könsroll och socialt kön som är inskrivna i våra läroplaner har ersatts av ordet genus. Genus är 

ett modernt begrepp och är väldebatterat i media genom bland annat jämlikhetsartiklar och 

debatter. Jämlikhet handlar om att kvinnor och män ska ha rätt till samma förutsättningar i 

livet. Enligt Svaleryd (2006) så är mannen i vårt samhälle överordnad kvinnan inom 

genussystemet , män värderas högre än kvinnor. Detta kan ses på kvinnor och mäns olika 

löner. För samma arbetsbefattning, till exempel lärare, har män oftast högre lön än kvinnorna. 

Svaleryd (2006) menar att genus finns inbyggt i språket, tänkandet och själva kulturen. Enligt 

läroplanen ska pedagoger arbeta för att motverka traditionella könsmönster i förskolan. 

Pedagoger anser sig ofta ha ett motverkande förhållningssätt medan observationer och 

videoupptagningar kan visa en helt annan bild. Professionella pedagoger är även de ofta 

uppväxta i denna kultur vilket gör att de omedvetet handlar på ett könsstereotypiskt sätt. I 

reklam för leksaker syns det tydligt hur flickleksaker och pojkleksaker delas upp genom färg, 

rosa sidor för flickor och blå för pojkar. Von Tetzchner (2005) menar att det finns studier som 

visar att redan förskolebarnet har tillägnat sig många av kulturens könsstereotypier och att 

barn vid åtta års ålder redan har i stort sett samma uppfattning som de vuxna i samma kultur. 

Ännu en maktfaktor är klass. Samhället delas upp i tre klassuppdelningar: Överklass, 

medelklass och underklass. Majoriteten av den svenska befolkningen är av medelklass. Alla 

dessa typer av klass finns i förskolan. Det är viktigt att pedagoger på förskolan är medvetna 

om detta och vidtar ett professionellt förhållningssätt för att hjälpa barnfamiljer med sämre 

ekonomi. Enligt Ekelund & Dahlöf (2009) kan detta göras genom att inte låta barnen ta med 

leksaker till förskolan, tänka på att alla inte har dator att ta emot information på och att 

undvika medhavd matsäck. Att vara invandrare handlar om att inte alltid vara välkommen på 

de sociala arenorna. Ambjörnsson (2003) menar att invandrare har en nära koppling till lägre 

social och klassmässig status, vilket kan vara en bidragande orsak. Vi lever i en värld där 

främlingsfientlighet existerar. Att överhuvudtaget vara annorlunda och frångå normen har en 

inverkan av främlingsfientlighet som jag anser bottnar i okunskap och rädsla. Vissa 

människor är mer toleranta än andra. Ambjörnsson (2003) menar i en studie att tjejer är mer 

toleranta än killar. 

 

Olika definitioner 

 

Dan Olweus har studerat mobbing i skolans värld. Enligt Olweus definition i antologin 

”Utstött- en bok om mobbning” är mobbing att: En elev blir mobbad när han eller hon 

upprepade gånger eller under viss tid utsätts för negativa handlingar från en elev eller flera 

andra elever (Thors 2009 s.57). Medan Fors i, samma antologi, i sin tur utrycker att Mobbing 

är ett maktspel där mobbarna använder sig av strategier att göra offret osäkert just genom 
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överraskningsmoment, genom att ömsom hota och ömsom locka (Thors 2009 s.34). Enligt 

Nationalencyklopedin är mobbing Trakasserier utförda av en eller flera individer vilka genom 

förföljelse tillfogar en annan individ psykiskt eller fysiskt våld, oftast bådadera; vanligast i 

skolor och på arbetsplatser (Nationalencyklopedin). 

 

Vald litteratur 

 

Angående mobbing i skolan i dag så finns det en uppsjö av litteratur, forskning och 

handlingsplaner. Jag har medvetet valt att i största möjliga mån använda mig av svenska 

studier, avhandlingar och litteratur för att belysa den nationella forskningen som bedrivs. 

Kända namn inom forskningen om skolmobbing är Dan Olweus och Zelma Fors. Men när det 

gäller barns etik och mobbing/utanförskap i förskolan är utbudet mindre men även här finns 

till exempel Eva Johansson (2007) som forskat kring barns etik och genus vilket kan bidra 

med en förståelse kring barns beteende kring utanförskap, kränkande handlingar och 

exkluderingar på grund av kön. En doktorsavhandling om ”Barns kamratrelationer i 

förskolan” har gjorts av Jonsdottir (2007) vid Malmö universitet. Hon använde sig av en 

sociometrisk studie som behandlade barns tillhörighet genom att väljas som någons kamrat. 

Jonsdottir (2007) menar att sociometriska metoder används för att mäta interpersonella 

relationer och attraktioner i bland annat förskolegrupper. Metoden i detta fall består av frågor, 

bearbetning och analys. Jonsdottirs studie visar att barn i förskolan kategoriseras som 

accepterade eller avvisade. Inte mobbade. Även Svaleryd (2006) behandlar ämnet genus. I 

boken ”Jämställdhet gör världen rikare!” (SIDA 2006) tas maktstrukturer och 

jämställdhetsfrågor upp. Öhman (2008) är psykolog och barnkulturvetare, hon har nyligen 

gett ut boken ”Hissad eller dissad- om relationsarbete i förskolan”. Boken tar upp kränkningar 

och uteslutningar i förskolan. Öhman har valt att kalla detta för hissningar och dissningar, 

med det menar hon att de uppmuntrar och bekräftar varandra likväl som barnen kränker, 

sänker och avvisar varandra. I antologin ”Utstött- en bok om mobbning” (2007) presenterar 

Thors de senaste forskningsrönen kring mobbing. Boken tar bland annat upp definitioner, 

maktspel, kamratkulturer och banaliseringen. Ambjörnsson (2003) har skrivit en 

doktorsavhandling som bland annat tar upp etnicitet och klasstillhörighet. Sommer (2005) och 

Von Tetzchner (2005) har båda skrivit böcker som handlar om utvecklingspsykologi. Boken 

”Skarpa lägen” (Ekelund & Dahlöf 2009) handlar om utsatta barn i dagens samhälle. 

”Glädjens pedagogik”(Linder & Breihild Mortensen 2008) är en bok om pedagogisk glädje 

och arbetsglädje men den tar även upp ämnen som konflikter och glädjetjuvar. Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) tar upp ämnet om barns sätt att förhålla sig till sin 

omvärld.    
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2. Syfte/Frågeställning 

 

I förskolan och skolan idag används likabehandlingsplaner för att förebygga kränkande 

handlingar, kränkande behandlingar och mobbing. Syftet med denna studie är att öka 

kunskapen och förståelsen kring begreppet ”mobbing” i förskolan. Metoderna består av 

löpande observationer, ostrukturerade intervjuer vid två kommunala förskolor. Den 

övergripande frågan är om ”mobbing” i förskolan existerar eller inte.  

 

 Är det som förekommer i förskolan mobbing i dess rätta bemärkelse? Och vad är 

riktlinjerna för att det skall få kallas mobbing? 

 

 Om det inte är mobbing vad är det då?(inkludering/exkludering? social utveckling? 

kränkning?) 

 

 Hur visar sig kränkningar och mobbing i studiens förskolor?  
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3. Metod 

 
När det gäller forskning om huruvida ”mobbing” förekommer i förskolan eller ej så är 

området ännu ganska begränsat, till skillnad från mobbing i skolan. Mitt val för att undersöka 

detta blev att använda en kvalitativ datainsamling där jag genom löpande observationer 

studerade barns fria lek genom ett socialpsykologiskt- och ett utanförskapsperspektiv. Detta 

innebar att fokus hamnade på barns relationer och olika eventuella typer av utanförskap i 

förskolan. Även ostrukturerade intervjuer gjordes med pedagoger, där syftet var att undersöka 

om mobbing förekom eller om det var något annat som utspelade sig, och i sådant fall försöka 

få grepp om vad och hur det såg ut. 

 

Rubinstein Reich & Wesén (1986) menar att ett löpande observationsprotokoll innebär att 

man beskriver det som sker med egna ord under en viss tid. Fördelen med ett löpande 

protokoll i denna studie var att jag hela tiden var närvarande och hade möjligheten att känna 

av stämningen i rummet bland barnen. Om jag istället valt att göra observationer utefter ett 

fast registreringsschema så hade jag endast fått med de förutsägbara beteendena och här 

behövdes en bredare metod för att kunna fånga upp olika typer av utanförskap. Nackdelen 

med observationerna kunde vara att barngruppen inte betedde sig likadant när en vuxen var 

närvarande. Därav inleddes observationerna på varje förskola med en stunds tillvänjning av 

observatörens närvaro för att om möjligt minimera risken att barngruppen betedde sig 

annorlunda under observationerna.  Stukát (2005) menar att man kan behöva ha en inledande 

försöksperiod för att de observerade ska bli mindre uppmärksamma på observatören.  

 

Valet att använda ostrukturerade intervjuer grundade sig i att de svar jag sökte var tvungna att 

vara respondentens egna tankar och ord. Vid samtalen användes en frågeguide (bilaga 1). 

Stukát (2005) menar här att intervjuaren är medveten om vilket ämnesområde som ska täckas 

in, men att frågorna ställs i den ordning situationen inbjuder till. Om det istället använts 

strukturerade intervjuer med olika förutbestämda svarsalternativ hade jag till viss del styrt 

respondenternas svar. Nackdelen med intervjuerna var att respondenternas dagsform kunde 

inverka på svaren eller att det kunde uppstå feltolkningar i frågor och svar. 

 

Dessa båda ostrukturerade forskningsmetoders samverkande gav en bild av utanförskapet i 

nutid, genom observationerna medan intervjuerna gav en bild över ett längre tidsspektra. 

Observationerna gav ett synligt intryck medan intervjuerna satte ord på det som skedde i 

förskolan ur respondenternas perspektiv. 

 

Utförande  

De valda metoderna, intervjuer och observationer, utfördes på två kommunala förskolor i 

glesbygd i mellan Sverige. Två veckor innan barnen observerades fick föräldrarna hem ett 

brev med information om syfte och utförande, och en förfrågan ifall deras barn fick delta i 

observationerna. Föräldrarna delgavs även uppgiften att barnen var anonyma och att samtliga 

uppgifter behandlades konfidentiellt. De två barngrupperna bestod av flickor och pojkar från 

tre till sex års ålder. De båda grupperna var relativt likartat uppbyggda när det gällde 

könsfördelning och barnantal. Observationerna utfördes vid ungefär samma tidpunkt på 
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förmiddagen när alla barnen kommit och ingen hunnit gå hem från förskolan. Observationerna 

dokumenterades med hjälp av penna och papper i olika rum inomhus på respektive förskola. 

Den sammanlagda observationstiden uppgick till sex timmar. Tre timmars observationer 

utfördes på vardera förskolan. Den första dagen för observationer på respektive förskola 

anlände observatören tidigare för att barnen skulle hinna bekanta sig med den samma och för 

att fråga dem om det gick bra att observatören tittade och skrev när de lekte. Efter den 

avslutade dagens observationer skrevs reflektioner och tankar kring situationerna ner. 

 

De ostrukturerade intervjuerna med pedagogerna utfördes med hjälp av en frågeguide (Bilaga 

1) och en bandspelare. Frågeguiden bestod av ett antal huvudfrågor som ställts av intervjuaren 

och svaren följs upp av följdfrågor på det sätt som anses vara lättast för respondenten att 

förstå (Stukát 2005). Totalt intervjuades sju pedagoger som arbetade med de observerade 

barngrupperna. Frågeguiden bestod av 12 frågor, vilka alla hade till syfte att undersöka olika 

aspekter kring fenomenet mobbing i förskolan.  

 

Intervjun inleddes med befattning och antal år i yrket, detta för att få en bild av pedagogens 

erfarenheter kring att arbeta med barn, och studera dem. Frågan om vad ordet mobbing hade 

för innebörd för respondenten var en övergripande fråga som påvisade att respondenternas 

olika erfarenheter och tolkningar var avgörande för om de ansåg mobbingens existens i 

förskolan eller ej. Punkten om mobbing fanns i förskolan fick komma som en följdfråga med 

hänvisning till respondentens tidigare, egna definition av ordet mobbing. 

  

Från vilken ålder mobbing fanns var relevant att veta för att se om det fanns i förskolan eller 

först i skolan och om det kunde ligga något socialt utvecklingsstadium som påverkade 

barnens beteende. Om respondenten inte ansåg att mobbing existerade i förskolan så ställdes 

frågan om vad det i så fall kunde vara? Och vilka typer av utanförskap som kunde finnas. 

Vem drabbas av mobbing? var en viktig fråga att veta i förebyggande syfte. Frågan om det 

fanns självvalt utanförskap ställdes för att det kunde ses som en följd av tidigare misslyckade 

försök att ta sig in i barngruppen. Miljön och pedagogerna utgör tillsammans en stor del av 

förskolan, hade vi pedagoger någon påverkan på eventuellt utanförskap i våra barngrupper? 

Detta med tanke på att vi är varandras arbetsmiljö och även barnens. De dagliga intervjuerna 

transkriberades och därefter följde reflektion. 
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4. Resultat och analys 
 

I framställningen av resultat och analys som följer är dessa redovisade i följande kategorier: 

Hur ”mobbing” sker, När ”mobbing” sker, Bilden av den som utsätts för ”mobbing” och 

Varför ”mobbing” sker. Dessa kategorier valdes då de ger en konkret bild av 

mobbing/kränkande behandlings alla innebörder i förskolan. I slutet av varje kategori görs 

jämförelser med observationernas innehåll och särskilt intressanta resultat som lyfts till analys 

där syftet är att öka kunskapen och förståelsen kring mobbing/ kränkande behandling i 

förskolan. Totalt finns sex stycken utvalda situationer med i resultatet som ger en bild av det 

respondenterna beskriver. Citat ifrån respondenterna markeras med kursiv text. Efter samtliga 

kategorier följer även ett sammandrag av övriga frågor ur frågeguiden med respondenternas 

svar. Kvinnorna som deltog i studien bestod av både outbildade, barnskötare och 

förskollärare. I studien användes ordet pedagog om samtliga respondenter för att underlätta 

för läsaren. Alla var kvinnor och alla utom en hade arbetat i barnomsorgen i minst tio år. 

Samtliga var över 35 år. Med denna information vill jag påvisa lång erfarenhet i yrket samt att 

respondenterna besitter livserfarenhet. 

  

Hur ”mobbing” sker.  
 

Alla respondenter förutom två, ansåg att mobbing förekom i förskolan. De två vilka inte ansåg 

att mobbing förekom menade att det var ”lindrigare” på förskolan än i skolan, men menade 

ändå att något fanns dock att det inte var lika utstuderat som i skolans värld. Mobbing visade 

sig enligt respondenterna genom ignorering, fysisk och psykisk mobbing, verbal mobbing och 

genom mimik, att barnen använder sig av ”fula miner”. En respondent menade också att: 

Vuxna kan förstärka mobbing genom att välja att inte se vissa händelser. En respondent 

menade att det skedde genom att: Barnen går på en och samma person som inte får vara med.  

Fysisk mobbing visade sig genom att barn satte upp handen som stopp, använde sin kropp att 

”stoppa” med eller att barnet knuffade bort någon enligt respondenterna. Den verbala 

mobbingen handlade enligt respondenterna om att barnen sade: Du får inte vara med, vilken 

ful tröja du har eller du får inte komma på mitt kalas. 

  

Något som man kunde se i flera observationer var att vissa barn tog sig in i en lek utan att 

använda sig utav någon synbar kommunikation.  

 

Situation 1. 

  

En pojke och flicka leker stående vid en hylla med dockskåpsleksaker. De är båda fyra 

år.  En pojke kommer in, han närmar sig barnen bakifrån och kikar över axeln på deras 

lek. Han går igenom rummet och hämtar en bil sedan går han tillbaka till barnen som 

är mitt uppe i sin lek. Utan ett ord eller en gest går han in i leken och tar flickans plats, 

samtidigt går flickan ur, hon backar tyst undan. 

  

I situationen ovan kan man följa hur pojken flyttar flickan med sin närvaro. Hon lämnar sin 

plats utan protester. Här ser man en uteslutning ur lek som sker i det tysta. Denna typ av 

exkludering förekom vid tre tillfällen på endast den ena förskolan. Nästa situation sker även 

det i det tysta.  
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Situation 2. 

 

Två flickor, båda fyra år, ligger upp och ner i en tvåsittssoffa, de hänger med huvudena 

upp och ner och betraktar världen. De pratar om hur det ser ut när man är upp och ner, 

de skrattar. En pojke, 6 år, tittar nyfiket på flickorna, han närmar sig sakta och håller 

blicken fokuserad på deras lek. Han försöker krypa upp mellan flickorna i soffan. Den 

ena flickan sätter upp handen för att stoppa honom. Pojken trycker på med sin kropp 

tills han släpps fram. Flickan kravlar sig ur soffan och går iväg medan pojken nu ligger 

på hennes plats. 

 

Skillnaden mellan de båda exemplen var att flickan i situation 2 försökte försvara sin och 

kamratens lek medan flickan i första situationen viker undan utan protest. Pojken i situation 2 

är fysiskt större och starkare än flickorna i soffan. Vid båda situationerna, i situation 1 och 2, 

så sker ingen verbal kommunikation utan det är kroppsspråk som används. Vid samtliga 

tillfällen var det pojkar som flyttade andra barn av båda kön. Just kön är en faktor för att 

inkluderas eller exkluderas i lek. Pojkar som bara leker med pojkar och flickor som bara leker 

med flickor. I situation 2 var pojken även äldre än flickan vilket också kan ses som en 

bidragande orsak till att flickan flyttade sig vid hans maktdemonstration.  

 

När ”mobbing” sker 

 

Respondenterna var eniga om att mobbing var något som till störst del skedde vid vuxnas 

frånvaro. Det kunde även förekomma med vuxna i närheten om barnen trodde att detta inte 

märktes eller uppmärksammades. Respondenterna var eniga om att mobbing började runt tre 

års ålder. Situationer i trånga utrymmen, till exempel vid påklädning i hallen eller vid 

handtvätt på toaletten före maten, kunde mobbing visa sig enligt respondenterna. Flertalet 

respondenter menade att mobbing oftare förekom inomhus än utomhus på förskolan. De 

menade att det inomhus var svårare att överblicka alla rum samtidigt medan de ansåg det 

lättare utomhus där det var öppnare och de hade bättre sikt. I studiens observationer förekom 

utanförskapen i olika rum. Detta kan tolkas som att vuxnas närvaro och gott om utrymme i 

lokalerna där barnen vistas är viktiga faktorer för att förebygga mobbing i förskolan. Några av 

respondenterna var av den åsikten att mobbing i förskolan inte gick så långt för att de som 

pedagoger och vuxna oftast befann sig i barngruppen till skillnad mot i skolan där det 

förekom mer lärarfri tid. 

  
Observationen som följer visade tydligt just detta att barnen mobbar då de tror att vi vuxna 

inte ser eller hör.  

 

Situation 3. 

 

Mia ser att Anna sitter vid bordet och ritar bredvid Nadia. Alla flickorna är fyra år. Mia 

tar ett papper och går också och sätter sig vid bordet på andra sidan om Nadia.  

Anna utbrister: Kolla på Nadias! Hon tittar på Mia. Mia och Anna skrattar åt hennes 

teckning. 
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Gud vad du ritar! säger Anna till Nadia. Nadia ler (hon förstår inte språket). 

Mia viskar: Fult. Barnen vid bordet börjar rimma på fult. 

 

I situationen både syns det och hörs på barnen att de vet att de handlar orätt genom att 

deras röster sänks och de har sina blickar fästa mot pedagogen. Annas kommentar: Gud 

vad du ritar! ter sig som ett närmande av en verbal kränkning, men hon håller sig ännu på 

den ”goda” sidan. Men hennes röst avslöjar att det inte var i någon positiv bemärkelse hon 

kommenterade Nadias teckning. När Mia sedan uttalar ordet fult händer något. Då plötsligt 

blir de flera som rimmar och det blir på något vis legalt att reta Nadia och rimma vidare på 

ordet ful. Anna och de andra barnen som rimmar på fult faller för grupptrycket. Först Anna 

sedan följer de andra med i ordramsorna. Att barn triggas av varandra till vissa handlingar 

är något som sker i olika situationer i förskolans vardag inte bara när det gäller kränkningar 

av andra barn utan det kan även ske i positiv bemärkelse. Barn utesluter  

 

Bilden av den som utsätts för ”mobbing” 

 

De som drabbas av mobbing/utanförskap är oftast enligt respondenterna barn från andra 

kulturer, annorlunda barn, psykiskt och fysiskt svaga barn, stökiga barn, barn med 

språksvårigheter, nya barn och vissa menade att det kunde drabba vem som helst. 

 

Enligt respondenternas kriterier för vem som kunde drabbas av mobbing fanns några av dessa 

exempel med i observationerna. Bland annat barn från andra kulturer, stökiga barn, svaga 

barn och barn som hade svårigheter med språket, särskilt då med uttalet. 

 

Situation 4. 

 

I situationen som utspelar sig nedan har Walter 5 år lite svårt med det svenska språket då han 

är tvåspråkig och han blir ignorerad av de andra jämnåriga barnen i sina försök att ta sig in i 

deras lekvärld. Flera jämnåriga barn leker i kuddrummet de bygger ett torn i kuddgropen. 

Walter har länge stått på sidan om och iakttagit barnen. Han har sakta närmat sig och hänger 

nu på kuddgropskanten, han skrattar mot barnen, går efter Knut, som inte tar någon notis om 

honom. Flickorna rasar tornet.  

 

Walter- Vad e det som pågår här? Han hytter med pekfingret. Han sprallar och skrattar. 

Ingen svarar. 

Flickorna bygger upp tornet igen och sätter sig högst upp. 

Knut sparkar Lena som skriker AJ! Hon ropar på fröken och berättar att Knut sparkat 

henne. 

Walter sätter sig på golvet bredvid Knut. 

Knut reser sig och går iväg och hämtar en kudde, han säger åt Walter att sätta sig. 

Knut- Vad svettig jag blev! 

Walter- Inte jag, jag e bra! 

 

I situationen ser man att Walter vill vara med i leken. Det visar hans närvaro i rummet och 

hans ständiga iakttagande av lekens händelseutveckling. Han blir inte inbjuden till lek trots att 

han står i rummet och väntar och finns tillgänglig. De andra barnen ignorerar honom, han 
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finns inte. När han något senare i situationen står precis intill leken och skrattar mot barnen så 

visar han sig öppen, glad och lektillgänglig. Han ignoreras fortfarande trots att han går mitt i 

leken. De ber honom inte ens flytta sig eller att sluta gå efter Knut, vilket annars tett sig 

naturligt. Walter bjuder in till samspel ännu en gång genom skratt och skutt och nu försöker 

han även med verbal kontakt. Resultatet förblir detsamma. Slutligen sätter sig Walter nära 

Knut på golvet, de har fysisk kontakt med varandra. Då finns han plötsligt. Walter passar 

snabbt på att verbalt uttrycka att han är bra! Walters strävan att ta sig in i leken och få kontakt 

med barnen i leken sker på ett positivt sätt. De övriga barnens uteslutande genom ignorering 

är samspelt trots att inte ett ord yttrats om att Walter inte ska få vara med i leken. 

 

 Det självvalda utanförskapet var något som alla respondenter, utom en, sett och reflekterat 

över. En respondent menade att då väljer barnet att inte vara med i leken för att man alltid får 

stå i hörnet och vara hund. Andra skäl till självvalt utanförskap kunde vara för att barnet var 

så vant att umgås med vuxna så att det hade svårt att ta kontakt med andra barn eller att barnet 

behövde tryggheten från pedagogerna. De menade att det oftast handlade om att barn undvek 

kontakt med andra barn, men ibland hände det att barnen även undvek pedagogerna. Här 

nedan följer en situation med självvalt utanförskap, men inte frivilligt. Kuddrummet i 

situationen som följer är avdelningens populäraste tillhåll bland barnen. Peter är tvåspråkig 

vilket gör att hans uttal är något olikt de andra barnens. 

 

Situation 5.  
 

Peter 4 år står själv vid ett runt bord, han håller ett gammalt, trasigt lastbilsflak i handen. 

Två jämnåriga pojkar sätter sig vid samma bord med ett spel. Han står tyst och tittar på 

pojkarna medan han samtidigt pillar på flaket. Han går bort mot köket, vänder åter 

tillbaka till arbetsrummet och frågar en pedagog om han får vara i kuddrummet? Det får 

han. Han går dit men vänder åter i dörren, i rummet är flera barn som stannar av och 

tittar upp på honom, ingen säger något. Han ångrar sig och väljer istället att gå in i 

hemvrån, där det var tomt på barn. Peter sätter sig på en stol. Han tar en gammal 

mobiltelefon och sitter och knappar på den, han trycker även på knapparna på 

kassaapparaten framför sig. Han kommer fram till mig och visar telefonen utan ett ord. 

Han ler och skuttar in i hemvrån igen. Han går till köksdelen där han plockar lite med 

sakerna. Därefter går han ut till en pedagog i angränsande rum med en kaffekopp och en 

kanna.  

Peter frågar: Vill du ha thé?  

 

 

Peters iakttagelser av de två pojkarna vid bordet tyder på ett intresse för andra barn och deras 

förehavanden. Hans önskan om att få vara med i kuddrummet tar sig i uttryck i en förfrågan 

till pedagog om att få vara i det aktuella rummet. När han sedan kommer till rummet vänder 

han på tröskeln, utan ett ord från vare sig honom själv eller barnen som för tillfället vistas där 

inne. Peters helomvändning tolkar jag som att han inte visste hur han skulle be om tillträde till 

leken eller att han blev rädd/blyg då all uppmärksamhet riktades mot honom. De övriga 

barnens plötsliga tystnad och avstannande i leken tyder på att de uppmärksammade hans 

närvaro. Just tystnaden blev den avgörande faktorn för Peter att vända om. Uppfattade han 

den som hotfull eller blev det bara för mycket uppmärksamhet på en gång? I den för stunden 

barntomma hemvrån söker Peter förströelse själv till en början men tar därefter kontakt med 
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en vuxen genom lek. Hans inbjudan till lek sker på ett sätt som tyder på att han besitter både 

samspelskompetens och lekkoder. 

 

Skillnaderna mellan situation 4 och 5 är att Walter (sit. 4) är äldre än Peter (sit. 5) vilket 

medför en skillnad i förskolans hierarki. Båda pojkarna är tvåspråkiga men kommer från olika 

kulturer. Walter har tålamod och mod att visa upp vilken bra och rolig lekkamrat han är och 

han visar tydligt att han är öppen för lek och kommunikation, vilket är hans styrka. Han väljer 

att stanna kvar, vilket till slut ger utdelning. Peter i sin tur visar inga tecken på att han vill 

delta i leken eller att han är tillgänglig för kommunikation. Då gruppen tystnar och 

uppmärksammar hans närvaro har de svårt att avläsa hans intention då han kommer till 

dörren, det verkar som de inväntar någon form av interaktion. Peter väljer att vända om och 

gå sin väg då han inte såg ut att veta hur han skulle hantera situationen. Tolkningen av dessa 

situationer är att barn som är ”utanför” gruppen besitter en stor fördel om de har en god social 

kompetens och en egen drivkraft att ta sig in i lek med, medan barn med svagare social 

kompetens och som agerar tillbakadraget har sämre chans att få delta i lek. 

  

Varför ”mobbing” sker 

 

Respondenternas olika svar på varför kränkande handlingar och mobbing sker var att 

mobbing/utanförskap sker för att barnen testar varandra, att det delvis kan beror på 

utveckling, att barnen inte kan stå emot grupptryck, att barnen är utsatta för många relationer i 

förskolan, att de imiterar oss vuxna, att mobbing sker impulsivt och att barnen har svårt att se 

konsekvenserna av sitt handlande. Ännu en menade att det är viktigt att barnen ser att vi 

vuxna reagerar och handlar när något händer.  En annan respondent uttalade sig så här: Vi 

pedagoger är viktiga som förebilder, som vi vuxna är mot varandra så är barnen mot 

varandra. 

 

Den följande observationen visar flera av respondenternas svar på varför mobbing sker. I 

observationerna syns imitation av vuxnas miner och uttryck, de är impulsiva i sina handlingar 

och de visar även hur de testar varandra. 

 

 Situation 6.  

 

Märta- NEJ! Gå inte efter mig. Sluta. 

Lena- Men jag vill säga en sak. 

Märta- SLUTA!! Jag vill inte att du följer efter mig. Lena fortsätter förföljandet med 

trumpen min.  

Märta- Fröken hon följer efter mig! 

Märta och Lena sätter sig i soffan och en tredje flicka tillkommer. Märta sitter i mitten 

och de andra två på var sin sida. 

Lena gnuggar sig i ögonen och ser ledsen ut. Märta sitter med armarna i kors över 

bröstet och kastar onda blickar på Lena. Märta flyttar sig demonstrativt närmare 

nykomlingen, hon fortsätter blänga på Lena. Märta sätter upp handen som stopp när 

Lena försöker närma sig. 
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Flickorna i situationen har varit bästisar sedan länge. Den ena börjar plötsligt avvisa den andre 

som blir förtvivlad i sin tur. Min tolkning är att det handlar om maktförhållanden och den 

”starkare” flickan har upptäckt att hon kan besitta makten om att avvisa eller tillåta. För att 

veta vad som är gott och ont måste man någon gång prova på att vara dessa båda för att sedan 

ta ställning till vad man vill vara i det fortsatta livet. Märtas förflyttning närmare den tredje 

flickan tyder på att hon dels vill markera avståndet till Lena och dels för att hon söker stöd 

och tillhörighet från den tredje flickan. Situationen ovan ger en konkret bild av exkludering då 

den är verbal och sker med hjälp av tydliga fysiska gester och kroppskontakt. 
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5. Diskussion och slutsatser 
 

Makt 

 
I resultatet av studien har vi kunnat se att mobbing innefattar olika maktfaktorer. 

Maktfaktorerna i förskolan är ålder, kön och etnicitet. Öhman (2008) menar att makt handlar 

om det enskilda barnets möjligheter att skapa och utöva inflytande och att det påverkar hur 

barn etablerar och upprätthåller gemenskap. Makt är en del av barns etiska liv. I förskolan är 

ålder en betydelsefull maktfaktor bland barnen. Enligt studiens resultat är den inte en 

utlösande ”mobbingfaktor” men den förekommer i samband med uteslutningar. Med det 

menar jag att ett och samma specifika barn inte utsätts för uteslutning genom ålder hela tiden 

utan att den person som utesluts genom ålder varierar. Barnets ålder uttalas verbalt eller att 

barnet visar sin ålder med hjälp av fingrarna. Barnen kategoriserar varandra och sig själva 

efter ålder. Solveig Hägglund i antologin ”Utstött- en bok om mobbning” (Thoors 2007) 

menar att ålder är en viktig kulturell och social resurs i barnens kamp om positionerna i 

förskolan.  

 

Å ena sidan underblåser pedagoger detta på förskolan genom att barnen tillåts göra vissa 

avanceranden i takt med ålder. Exempelvis får de börja på avdelningen med de äldre barnen, 

vilket ofta är stort när man är liten, eller så får de hjälpa till att duka, gå till gymnastiksalen 

eller utföra andra göranden i takt med stigande ålder. Löfdahl (2007) menar att ålder används 

av barnen för att tillförskansa sig makt och för att utesluta yngre barn ur lekar och 

gemenskaper (sit. 2). Här framträder även en tydlig bild av hur pedagoger ger barnen tillträde 

till makten genom att de stiger i ålder och i takt med det ges en bättre position i förskolans 

hierarki. Föräldrar på förskolan uttrycker ofta att de vill att just deras barn ska få delta i vissa 

aktiviteter före bestämd ålder, det kan tolkas som att ett flertal föräldrar inte anser att det är 

bra med åldersindelningar. Å andra sidan är man ofta välkommen till samhällets arenor efter 

just ålder, man får se barnförbjuden film från 15 år, ta körkort och rösta när man blir 18 år och 

handla på systembolaget när man fyller 20. Låg ålder kan ge favörer särskilt om barnet har ett 

äldre syskon på samma avdelning. Detta kan ske genom att det lilla barnet kan få företräden in 

i lekar och det blir omhändertaget och gullat med. 

 

När det gäller kön menar jag här att det inte heller är en utlösande faktor för ”mobbing” i 

förskolan men däremot så förekommer den ofta när det handlar om uteslutanden och om att ge 

barn företräden i olika situationer. I observationerna från studien fanns en pojke som utan ord 

eller gest övertog en flickas plats i en lek, flickan backade bara ur leken även hon utan att 

yttra ett ord (situation 1, 2). Eva Johansson (2008) menar att som flicka handlar det om att 

kompromissa och avstå från rättigheter medan att vara pojke förknippas med att erövra och 

driva rättigheter vilket istället kan ge pojkarna mindre utrymme att förhandla vid konflikter. I 

typexemplet i resultatdelen avstod flickan sin rätt och pojken erövrade en plats i leken.  

 

En slutsats jag gör utifrån resultatet är att etnicitet enligt studien är en ”mobbingfaktor” i 

förskolan (situation 3), överhuvudtaget att vara annorlunda medför en risk. Stöd för detta 

finner jag hos Öhman (2008) som menar att barn i förskolan som uppfattas som annorlunda 
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eller avvikande av de övriga barnen har svårt att få tillträde till gemensamma lekar och 

samvaro (situation 4, 5). Genom kläder, språk, mat, utseende och beteende kan barn befinna 

sig i riskzonen för mobbing. Vad man befinner sig i för grupp och sammanhang anser jag 

också är av stor betydelse. Hägglund i antologin ”Utstött- en bok om mobbning” (Thors 2007) 

menar även hon att situationer där mobbing uppstår, inte är oberoende av den omgivning och 

det sammanhang som det sker i. Risken för att ett barn med språksvårigheter ska bli utsatt för 

mobbing i en specifik språkförskola där alla har språksvårigheter av olika slag är mindre än 

om det hamnat i en vanlig förskola där barnen hade ett bra språk. 

 

Klass är en maktfaktor i vårat samhälle men den existerar inte alls i studien. Barnen är ännu 

för små för att tillförskansa sig makt genom klass då de ännu inte förstår innebörden av 

begreppet. Däremot kan populärleksaker eller kläder med tryck av aktuella seriefigurer ge viss 

status och makt bland barnen. 

 

Förekomsten av mobbing/utanförskap i förskolan  

 

Miljön, många relationer och pedagogernas inverkan var något som i studien hade stor 

betydelse när det gällde förekomsten av ”mobbing” och kränkande handlingar i förskolan. 

Hägglund (Thors 2007) menar i antologin ”Utstött- en bok om mobbning” att tvånget till 

närvaro, social trängsel och en ständigt närvarande konkurrens och kontroll ses som ett 

uttryck för något som kan ha en viss acceptans i en given kulturell kontext. Att dela upp större 

grupper i grupper med färre antal barn för att få ökat utrymme och för att undvika 

trängselsituationer, och att ha närvarande pedagoger som arbetar aktivt och medvetet med att 

agera goda förebilder skulle enligt studien kunna minska risken för mobbing. Linder & 

Breinhild Mortensen (2008) menar att det inte bara ställs professionella krav på pedagogerna 

utan även personliga eftersom pedagogerna i ökande grad använder personliga redskap i den 

professionella kontexten. Situationen idag är ofta en annan där många barn vistas på liten yta, 

med för få pedagoger, vilka ofta har mycket olika bakgrund när det gäller pedagogisk 

utbildning vilket är avgörande för en likvärdig kvalitet oavsett vart man bor geografiskt. En av 

Jonsdottirs (2007) slutsatser var att barn på skilda avdelningar ges olika förutsättningar till 

socialt samspel och social gemenskap. När det gäller utrymmet finns även alternativet att 

minska antalet barn i dagens förskolegrupper eller att ha största delen av 

förskoleverksamheten förlagd utomhus. Även utformningen av lokalerna i förskolan ger olika 

förutsättningar. Reich & Wesén (1986) menar att olika rum ger upphov till olika beteenden 

som till exempel att stora rum ger upphov till fysiskt ökad aktivitet och små utrymmen kan ge 

upphov till konflikter.  När förskolebarn är ute på gården eller i skogen och leker suddas de 

rådande maktfaktorerna ut, barnen leker tillsammans på ett helt annat sätt än inomhus. Stöd 

för detta får jag i Öhman (2008) som menar att den gemensamma leken oftare förekommer 

utomhus där det är mer högt i tak.  

 

Om vi åter studerar Granströms (Thors 2007) förklaringsmodeller ur antologin ”Utstött- en 

bok om mobbning” så visar resultaten i studien att modellerna även passar in som förklaringar 

till förskolans ”mobbing”/kränkande handlingar. Förklaringsmodellen bestod utav den 

biologiska, socialpsykologiska, inlärningspsykologiska, psykoanalytiska och grupp 

psykologiska förklaringsmodellen. Följande typer av ”mobbing”/kränkande handlingar 

uppmärksammades i studien: Ignorering, verbal mobbing, fysisk och psykisk mobbing, miner 
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och gester. Öhman (2005) menar att kränkningar även kan vara ordlösa och signaleras via 

blickar, suckar, mimik eller kroppshållning. Den vanligast förekommande formen av 

kränkande handling i förskolan enligt studiens observationer var ignorering. Enligt Öhman 

(2005) passiviseras barn som blir ignorerade och drar sig undan, de uppfattas som blyga eller 

ointresserade av att delta i lek och lämnas ifred av andra barn. Detta kan knytas an till det 

nämnda självvalda utanförskapet som togs upp i studien och visades i situation 5. Sommer 

(2005) menar att ignorering även är en vanlig strategi hos de barn som inte vill ha med andra i 

leken.  

 

Om det inte är mobbing vad är det då? Förskoleåldern är en tid av utveckling och samlande av 

erfarenheter i ett snabbväxande utvecklingsstadium. Utan att på något vis banalisera mobbing 

och kränkande handlingar, men visst påverkar barns sociala utveckling exkluderingen i 

förskolan (situation 6). Samtliga respondenter i studien ansåg att ”mobbing” i förskolan 

började vid tre år. Enligt Jonsdottir (2007) börjar barn vid tre års ålder visa intresse för andra 

barns reaktioner och känslomässiga beteenden och även hur omgivningen visar gillande och 

ogillande inför dessa beteenden. Barn erövrar kunskap genom erfarenheter, även kunskap som 

inte alltid är trevlig. För att veta om det man gör är gott eller av ondo måste man givetvis ha 

provat båda för att skapa sig en egen bild utav det. Därefter väljer barnet utefter erfarenheten 

vilket det vill vara. Jonsdottir (2007) menar att barns utveckling och förståelse av vad som är 

accepterat påverkas av deras interaktion med syskon, kamrater och andra vuxna. I barnens val 

av beteende är vi vuxna viktiga för att kunna vägleda barnet och motverka exempelvis 

”mobbing” beteende. Johansson (2008) menar att barnen nyttjar sin förståelse av egna och 

andras upplevelser för att utmana och lära om varandras integritetsgränser.  

 

Finns ”mobbing” i förskolan? Olweus generella definition av mobbing, ur antologin ”Utstött- 

en bok om mobbning”, var att: En elev blir mobbad när han eller hon upprepade gånger eller 

under viss tid utsätts för negativa handlingar från en elev eller flera andra elever (Thors 2007 

s.57 ). Enligt Olweus definition av mobbing så förekommer den enligt studien inte i förskolan 

då ”upprepandet” i handlingarna inte visar sig. Om studien pågått över en längre tid kunde 

möjligtvis en annan bild ha framträtt. Däremot utövar förskolebarnen uteslutningar och 

utsätter utvalda barn för kränkande handlingar av olika slag medvetet, vilket observationerna i 

studien visade. Fors i sin tur uttrycker, i samma antologi, sin definition av mobbing att: 

Mobbing är ett maktspel där mobbarna använder sig av strategier att göra offret osäkert just 

genom överraskningsmoment, genom att ömsom hota och ömsom locka (Thors 2007 s.34). 

Fors menar i antologin ”Utstött- en bok om mobbning” (Thors 2007) att de manipulativa 

handlingarna är en av de bärande balkarna i mobbingens maktspel. När man jämför förskolans 

”mobbing” situationer med skolans så ser det inte ut att förekomma någon strukturerad 

mobbing, det vill säga att förskolebarnen använder strategier och överraskningsmoment. Om 

vi använder Fors definition så existerar inte ”mobbing” i förskolan.  De yngre barnen är mer 

impulsstyrda i detta avseende, de lever i nuet och planerar inte sina övergrepp på kamrater 

som de äldre barnen gör. Däremot anser majoriteten av respondenterna i studien att mobbing 

förekommer i förskolan.  Respondenternas definitioner kring mobbing i studiens resultat var 

ganska varierande, vilket även kan föranleda en viss tvekan kring definitionerna i den 

allmänna debatten. 
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Sammanfattning 

 

Studien visar att enligt de intervjuade pedagogerna så förekommer mobbing i förskolan. Detta 

tolkar jag som att alla bär på olika individuella erfarenheter kring begreppet mobbing och dess 

betydelse. Stöd för detta finner jag hos Öhman (2008) som menar att alla bär med sig privata 

teorier som byggs upp av tolkningar, vilka gjorts kring egna upplevelser. Fors och Olweus 

definitioner om mobbing visar att mobbing inkluderar strategier, upprepningar och 

överraskningsmoment, vilket studiens observationer inte visade. Detta kan jämföras med 

Kampmans resultat från artikeln i inledningen att: Strukturerad mobbing inte förekommer i 

förskolan, men däremot känslan av att vara utanför. Den vanligaste kränkande handlingen 

studien visade var ignorering. Något som också enligt studien hade påverkan när det gällde 

kränkande handlingar i förskolan var: Miljön, barns många relationer, pedagogers inverkan, 

utveckling, etnicitet och att vara ”annorlunda”.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

Frågeguide vid intervju med inriktning på utanförskap i 

förskolan. 

 
 Kön, befattning och år i yrket. 

 Vad har ordet mobbing för innebörd för dig? (ex. kränkning, slåss, retas, sker över 

tid). 

 Anser du då med ovannämnda ord att mobbing finns i förskolans värld? 

 Från vilken ålder? 

 Om det inte är  mobbing vad är det då? 

 Vilka typer av utanförskap/mobbing finns det? 

 Hur kan de se ut? Beskriv en typisk situation. 

 Vad tror du det beror på att utanförskap uppstår?( ex .utveckling, aggresivitet, 

etnicitet, tider på förskola?)  

 Vem drabbar det tror du?(ex. nya barn, utåtagerande barn, tysta barn?) 

 Finns det självvalt utanförskap?(Inte frivillig, men att barnen av någon anledning 

undviker kontakt med andra barn) Hur kan det se ut? 

 Har miljön någon påverkan?(ex. olika rum, inne/ute, utformning av lokaler?) 

 Har pedagogerna någon inverkan när det gäller barns utanförskap?(ex. favorisering, 

erfarenhet, förebild?) 


