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Abstrakt 

 

Kränkande behandling och mobbning är ett samhällsfenomen; där det finns människor finns 

det även kränkande behandling och mobbning. Vad som är kränkande behandling är upp till 

personen som blir utsatt att avgöra och upprepade kränkningar inom samma sociala forum 

benämns som mobbning. Forskning har visat att det råder en viss osäkerhet och delade 

meningar huruvida både kränkande behandling och mobbning kan förekomma inom 

förskolans verksamhet. Syftet med denna studie är att undersöka vad biträdande 

förskolechefer har för erfarenhet av mobbning och kränkande behandling relaterat till 

förskolan samt om de arbetar med att förebygga mobbning och kränkande behandling på 

förskolan. Ett delsyfte är att undersöka hur kränkande behandling och mobbning kan yttra sig 

på förskolan samt kartlägga hur den lagstadgade handlingsplanen ser ut och hur de använder 

sig av den i sitt förebyggande arbete mot mobbning och kränkande behandling. Metoden som 

använts är kvalitativa intervjuer eftersom det är människors uppfattningar om vad kränkande 

behandling och mobbning innebär som har undersökts. Frågorna som ställdes under 

intervjuerna var till störst del öppna frågor där intervjupersonerna fick svara genom att 

beskriva och ge exempel. Resultatet visar att det råder delade meningar och en viss otydlighet 

om vad kränkande behandling och mobbning innebär för förskolan, men resultatet visar även 

att man som biträdande förskolechef tar frågan på allvar och arbetar aktivt med detta. I 

diskussion framkommer det att mobbning är ett komplext begrepp samt att kränkande 

behandling är betydligt lättare att definiera och blir därmed tydligare och lättare att relatera 

till. Frågan om mobbnings vara eller inte vara har också uppkommit; kan man helt enkelt 

utesluta mobbning som ord i förskola och skola och istället lägga all fokus på kränkande 

behandling? 

 

Nyckelord: Preschool, Kindergarten, Relationships, Bullying, Peer Relationships 
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1 Inledning 

 

Under vår förskollärarutbildning har vi under två tillfällen fått möjlighet att lyssna till en 

föreläsning som handlar om mobbning och kränkande behandling. Detta har fått oss att börja 

fundera kring fenomenet mobbnings förekomst på förskola samt förskollärares kunskap kring 

mobbning och kränkande behandling då vi upplever det som att vi sällan har läst om 

mobbnings förekomst bland lägre åldrar. Då föreläsaren lyfte en artikel i sin föreläsning som 

handlade om lärares olika syn på vad mobbning och kränkande behandling egentligen innebär 

började vi fundera över hur detta visar sig på förskolan, om man anser att mobbning existerar 

samt hur man arbetar kring det.  

Då vi sedan tidigare utifrån aktuell forskning blivit uppmärksammade på att det råder 

delade meningar kring kränkande behandling samt mobbnings existens har detta väckt ett 

intresse hos oss att studera denna fråga. Särskilt viktigt finner vi att det är hur personalen 

resonerar kring fenomenet mobbning på förskolan då det påverkar arbetet med kränkande 

behandling och mobbning. Då vi tidigare samlat information om hur förskollärare tänker 

kring mobbning finner vi det nu intressant att studera hur de biträdande förskolecheferna ser 

på mobbning och kränkande behandling inom förskolan eftersom det yttersta ansvaret att 

motverka och förebygga alla former av diskriminering och kränkande behandling, såsom 

mobbning och rasistiska beteenden bland barn och anställda, ligger hos huvudmannen enligt 

den reviderade versionen av Lpfö98 (2010). 
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2 Bakgrund 

 

Vår bakgrund innefattar vad kränkande behandling innebär samt hur mobbning kan 

definieras, yttra sig, vilka konsekvenser kränkande behandling och mobbning kan få, åtgärder 

mot detta samt kränkande behandlings och mobbnings förekomst på förskola. Vi har därför 

valt att dela upp bakgrunden med flera avsnitt för att underlätta för läsaren. Mobbning och 

kränkande behandling är tyvärr något som kan förekomma i olika sammanhang där det ingår 

mänskliga relationer. Då det finns ett flertal olika definitioner om vad mobbning och 

kränkande behandling innebär har vi valt att göra en utförlig bakgrundsbeskrivning om detta.  

 

2.1 Definition av mobbning och kränkande behandling 

 

Kränkande behandling innebär att en individ blir utsatt för något där handlingen innebär att 

någon eller några kränker principen om alla människors lika värde (Skolverket, 2009). En 

kränkande handling kan utövas av en eller flera personer mot en eller flera personer samt ske 

vid enstaka tillfällen eller vara återkommande. En viktig faktor i definitionen av kränkande 

behandling är att det handlar om individens egna upplevelse av handlingen, det är endast den 

som blir utsatt som kan avgöra om handlingen innebär en kränkning eller inte. När kränkande 

behandling upprepas blir det tal om mobbning (ibid). 

Enligt Björk (1999) är de tre mest kända forskarna inom området mobbning Heinz 

Leymann, Dan Olweus och Anatol Pikas. Dessa tre forskare har tre olika definitioner av 

begreppet mobbning. Leymanns definition förklarar mobbning som en regelbunden handling 

som pågår under en längre tid och handlar om psykiskt våld som hotar att ge allvarliga 

konsekvenser. Olweus beskriver mobbning som när en eller flera personer upprepande gånger 

samt under en längre tid säger eller gör kränkande och obehagliga saker mot en annan individ 

som har svårt att försvara sig. Pikas definition av mobbning innebär moraliska, fysiska eller 

psykiska handgrepp och/eller uteslutningar i en viss grupp (ibid). 

Enligt Olweus (1999) kan mobbning uttryckas på två olika sätt; direkt mobbning 

samt indirekt mobbning. Exempel på direkt mobbning är slag, sparkar, skällsord, kränkande 

och hånfulla kommentarer eller hotelser medan indirekt mobbning handlar om att bli utfryst 

och därmed inte får vara delaktig i en kamratkrets. Han skriver även att det främst är pojkar 

som använder sig av direkt mobbning och flickor av indirekt mobbning. Hans uttalande får 

stöd av Besag (2006) som främst har studerat flickor och mobbning. Hon förklarar också 

direkt mobbning som sparkar och slag men hon tillägger även i definitionen av indirekt 
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mobbning att det är manipulativa beteenden såsom skvaller, stjäla varandras vänner, social 

uteslutning samt elaka retningar. Hon säger även att indirekt mobbning handlar om att såra 

ända in i själen och att det är främst flickor som använder sig av denna mobbningsmetod. 

Björk (1999) beskriver Pikas definition av mobbning som moraliska fysiska eller 

psykiska handgrepp och/eller uteslutningar i gemenskapen. Detta beteende ska riktas mot en 

enskild individ i underläge av en grupp där medlemmarna stärker varandras beteende i 

interaktion. Enligt Björk (1999) använder sig Pikas av en moralisk aspekt i sin definition av 

mobbning, något som varken Olweus eller Leymann nämner, vilket leder till att mobbning 

enligt Pikas definition blir både en moralisk och en omoralisk handling. 

 

2.1.1 Makt i samband med mobbning och kränkande behandling 

 

Johansson (1999) säger att barn använder sig av hierarkiska strukturer för att skapa ordning 

och välja sin kamratkrets. Hennes studie visar att makt finns i alla relationer och får sitt värde 

beroende på hur den används. Hon skriver att makt har flera dimensioner i barnens värld och 

att inneha makt får ett högt värde för barnen och påverkar deras sätt att vara moraliska emot 

varandra. Johansson (ibid) säger även att barnen använder makt både för att stödja andra samt 

för egen fördel. Hon konstaterar även att barnen insett att det medför en viss makt på 

förskolan att vara större och äldre vilket barnen uppvisar genom att föredra att umgås med 

jämnåriga, äldre barn samt barn med inflytande. Johansson (2007) skriver att barns 

maktpositioner även handlar om fysisk och psykologisk styrka. De barn i hennes studie från 

1999 som var snabba, starka eller större gavs mer makt vilket även kunde medföra fördelar i 

interaktion med andra barn för barnet med makt, till exempel förtur till vissa leksaker eller att 

få en högre roll i leken. 

Som tidigare nämnts är en av aspekterna i Pikas definition av mobbning att beteendet 

ska riktas mot en individ i underläge, vilket innebär att gruppen som utför detta beteende får 

makt över individen som utsätts (Björk, 1999). I Pikas definition (ibid) handlar maktaspekten 

om förhållande mellan jämnåriga. Korczak (2002) beskriver hur makt kan yttra sig mellan 

vuxen och barn. Han ger ett bra exempel på hur de vuxna på förskolan kan ha omedveten 

makt över barnen (s.11):  

 

”Det är tråkigt att stå på tå och ändå inte nå upp. Det är svårt att gå i samma takt som de vuxna, när 

man går med små steg. Ett glas glider så lätt ur en liten hand. När barn ska klättra upp på en stol, 

sätta sig i en bil eller gå upp för en trappa, sker det bakvänt och inte utan besvär. De når inte upp 
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till dörrhandtaget, kan inte se ut genom ett fönster, ta ner något eller hänga upp något på en krok, 

för den sitter för högt. De syns inte i folkträngseln, de kommer i vägen och blir kringskuffade. Det 

är obekvämt och besvärligt att vara liten.” 

 

Korczak (ibid) säger att vi måste böja oss ner till barnet. 

 

2.2 Mobbning bland barn i lägre åldrar 

 

Det råder delade meningar kring om mobbning förekommer hos barn i förskoleålder eller inte. 

Enligt Piagets teori om moralbildning hos barn (von Tetzchner, 2005) finns ingen förståelse 

för regler om vad som är rätt eller fel hos barn förrän de befinner sig i slutet av ett stadium 

som han kallar för moralisk realism och som inträder i femårsåldern. I detta stadium skiljer 

dock inte barnen konsekvent på skillnaden mellan avsiktliga handlingar och handlingar som 

är orsakade av olyckshändelser, vilket enligt Piaget innebär att barnen inte förstår intentionen 

bakom handlingarna. Piagets teori styrks av Lindell & Hartikainen (2001) som säger att inom 

barnomsorgen är inte medvetenheten om handlingar lika tydlig, utan de menar att små barn 

inte kan utföra mobbning på samma sätt som äldre barn. 

 Piagets teori motsägs av Besag (2006) som skriver att från och med treårsålder 

förstår barn styrkan av att använda sig av indirekt mobbning för att såra någon annan. Hon 

säger att i denna ålder kan det handla om en ovilja att dela med sig av eller gömma leksaker 

för andra kamrater. Besag menar vidare att skillnaden mellan yngre barns mobbning och äldre 

barns och elevers mobbning är att de yngre barnen inte planerar sina handlingar lika väl som 

äldre barn och elever gör. När barnen blir äldre lägger de upp en struktur och en strategi för 

sina handlingar samt planerar sina attacker så att agerandet ska påverka personen som utsätts 

så effektivt som möjligt. Även Dunn (von Tetzchner, 2005) menar att det lilla barnet har 

förståelse för hur det kan skada och trösta andra samt vilka konsekvenser dess handlingar har. 

 Detta betyder att barnet förstår att det kan handla så att det gör andra illa. 

En av de första studierna inom området mobbning i förskolan har utförts av Barker (2008) 

som lät 1970 stycken barn delta i en undersökning som gick ut på att enkäter skickades ut till 

dessa barns mödrar som ombads svara på olika frågor om till exempel barnens beteenden, 

ageranden hemma och emotionella uppvisanden. Resultatet av studien visade på att då barn på 

förskolan tillbringar mycket tid att interagera med varandra är de mer benägna om att vara 

med om negativa upplevelser. Studien visade även på att så fort barnen börjar interagera 

socialt med varandra startar en tendens till att börja mobba andra kamrater. 
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 En annan person som forskat inom området mobbning i förskolan och styrker det 

faktum att det existerar är Alsaker som beskriver detta i en av sina studier (Perren & Alsaker, 

2006). Alsaker har genom att ha intervjuat 344 stycken barn och personal inom förskolan 

kommit fram till att mobbning är ett allvarligt problem även i förskolan. Hon säger att om 

mobbningsproblemet inte tas på allvar i förskolan kommer det sedan att följa med barnen upp 

i grundskolan och bli som en ond cirkel. Alsaker har studerat mobbnings förekomst i 

förskolan under femton års tid och menar att lärare och föräldrar ofta ifrågasätter hennes bevis 

på att mobbning förekommer i förskolan med frågor som till exempelvis; Om små barn 

verkligen är kapabla att vara så pass elaka? Alsaker anser att barn inte behöver vara elaka för 

att mobba andra kamrater utan att de endast behöver lära sig att deras beteende gentemot 

andra kamrater kan ge effekt och när de märker detta fortsätter de med sina attacker. 

 Midtsand (2004) hänvisar till att norska undersökningar har visat på att chansen att 

bli mobbad i åldersgruppen två till sex år är 16,5 procent, vilket motsvarar ungefär ett av tio 

barn på förskolan. Hon anser att barns egna upplevelser av hur situationen känns borde vara 

en självklar utgångspunkt när det handlar om mobbning i förskolan.  

 Gram (2004) hänvisar till Ulberget som menar att barn som varit mittpunkt hemma i 

familjen kan få svårt att lära sig de sociala spelreglerna när det kommer till förskolan och 

vissa reagerar med aggression, sparkar och slag. Ulberget säger att dessa barn löper större risk 

att utvecklas till mobbare, men är samtidigt försiktig med att kalla det för mobbning, speciellt 

det som försiggår mellan de allra yngsta barnen. Han säger att det är först när barnen når en 

ålder av fyra till fem år som de kan se konsekvenserna av sitt handlande, men kan kanske 

fortfarande inte förstå vad de har gjort jämfört med små barn som handlar på impuls. Ulberget 

lyfter dock att dessa små mobbare ofta senare i livet blir de stora mobbarna. 

 

 

2.2.1 Hur mobbning kan yttra sig på förskolan 

 

Enligt Lyngmo (2011) tror tre av tio anställda inom barnomsorgen i Norge att så små barn 

inte mobbar på förskolan, men enligt en anställd som medverkat i den studien förekommer 

mobbning mycket väl i förskolan. Den anställda menar att mobbning förekommer från cirka 

tre års ålder och yttrar sig på så vis att ett barn till exempelvis blir utestängd från leken och att 

man redan i förskolan kan se hur vissa barn köper sig in i leken genom att till exempelvis ta 

med sig en leksak hemifrån.  



 

9 
 

 Vänskap är viktigt för människor i alla åldrar men det är inte givet att alla barn 

automatiskt inkluderas i leken och får vänner på förskolan. Även inom förskolan kan det 

uppstå fenomen som sociala hierarkier och strävan efter att bli accepterad, att barn blir retade, 

avvisade och konfliktlösning där det starkaste barnet dominerar. Det finns ingen garanti för att 

positiva relationer utvecklas bara för att barnen är tillsammans i gruppen (Barne- og 

familiedepartementet). Öhman (2008) menar att det är viktigt att arbeta samman barngruppen 

till en gemenskap genom att till exempel använda sig av aktiviteter som kan skapa en 

upplevelse av tillhörighet. Det är även viktigt att skapa situationer där varje barn får tänka, 

fundera och sätta ord till sina tankar och på så vis göra varje enskilt barn synligt i gruppen, 

vilket kan leda till att samspelet och kommunikationen i gruppen stärks och även att 

sammanhållningen förbättras. Öhman menar vidare att leken är barns mest dominerande form 

av relationsarbete med jämnåriga. 

 

2.2.2 Banal mobbning 

 

Banal mobbning är ett fenomen som till störst del kopplas samman med verksamheten på 

förskolan och kan handla om mobbning både mellan barn och barn samt mellan vuxen och 

barn. Hägglund (2007) som forskat kring fenomenet banal mobbning beskriver detta som en 

vardaglig och normal händelse som inte är värd att lägga märke till eller uppmärksamma och 

menar att detta är en invand företeelse i vardagstillvaron. Begreppet används för att beskriva 

de sociala företeelser, som egentligen borde ifrågasättas och förhindras, men som antingen 

uppkommer eller sker utan att någon ingriper eller reagerar trots att de inblandade vet att det 

som sker med största sannolikhet inte är rätt. Detta kan innefatta spontana och planerade 

aktiviteter i verksamheten samt vara verbala och fysiska handlingar i förskolemiljön. Det 

behöver inte enbart omfatta relationer mellan jämnåriga utan kan även handla om samspelet 

mellan vuxen och barn.  

 Som tidigare nämnts inkluderar en definition av mobbning upprepade negativa 

handlingar och dessa upprepningar kan över tid innebära en kollektiv tillvänjning, vilket 

innebär att det blir vanligt och helt normalt att ett och samma barn utsätts för kränkningar och 

våld. Denna kollektiva tillvänjning behöver inte bara innebära att själva handlingen i sig anses 

som okej utan även att den som utsätts för handlingen förtjänar det som händer och att det 

därför inte finns någon anledning till att ingripa (ibid). Orsaker till att en eventuell banal 

mobbning uppkommer har i rapporter kopplats samman med förskolans allt större 

barngrupper som bidrar till ökad stress bland barn och personal. Dessa stora barngrupper kan 
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bidra till att den banala mobbningen blir dold och därmed inte upptäcks utan kan försiggå i 

det tysta. Hägglund (ibid) menar vidare att ett vanligt exempel på banal mobbning inom 

förskolan handlar om ålder, det vill säga att både de vuxna och barnen delar in barn i 

åldersgrupper som leder till att vissa åldrar får en viss status. De äldre barnen, och till och 

med de vuxna emellanåt, gör det legitimt att sätta sig över de yngre barnen. För förskolans 

barn är ålder starkt socialt laddat, vilket innebär att man ofta använder ålder som ett sätt att 

reta, utesluta eller åtskilja andra barn. 

 En strategi för att motverka banal mobbning är att försöka bryta den uppkomna, 

kulturella vanan samt att synliggöra det som sker genom olika typer av handlingsplaner. Detta 

kräver samarbete, engagemang samt en god kommunikation mellan skolledning, pedagoger, 

föräldrar och barn (ibid). Sjølund (Midtsand 2004) menar att det i förskoleåldern och även 

under de två-tre första skolåren kan vara läraren som bidrar till och påverkar barnet/elevens 

status i gruppen vilket sedan kan leda till att barnet/eleven blir utsatt för mobbning av andra 

kamrater. Nergaard (Gansmo, 2010) visar i sin studie att barn ända ner i tvåårsåldern kan 

utvecklas till mobbare på grund av att de lär sig om mobbning av vuxna runtomkring dem. 

Hon menar vidare att barn kan bli mobbare så fort de börjar verka i samspel med andra barn. 

Barn hör hur de vuxna runtomkring pratar negativt om varandra och andra och lär sig väldigt 

fort att ta efter detta beteende. Vidare menar Nergaard (ibid) att det ofta är barn med god 

social kompetens som leder mobbningen då de behärskar både kroppsspråk, blick och 

handlingar på ett sätt som gör att de kan dominera andra barn. Hon påpekar även att det är den 

fria leken, det vill säga barnens egen lek utan vuxen tillsyn på förskolan, som ger möjlighet 

för mobbning att uppkomma och menar att om man som vuxen finns i närheten hela tiden så 

förhindrar detta att mobbning uppstår.  

 

2.3 Konsekvenser av mobbning och kränkande behandling 

Enligt Alsaker (2011) kan konsekvenser av mobbning i så pass ung ålder som förskoleålder 

yttra sig genom psykosomatiska symptom; barnen blir stressade och olika symptom som till 

exempel huvudvärk, rädsla för att gå till förskolan samt uppvisar depression. Att bli 

kontinuerligt avvisad av kamrater på förskolan kan leda till negativ påverkan av barns 

allmänna välmående, social kompetens och framtida kamratrelationer. Det är viktigt att man 

som vuxen hjälper till att bryta dessa onda cirklar samt förhindrar att sådana uppstår. Alsakers 

slutsatser styrks av Barker (2008) som säger att förutom de konsekvenser som nämnts är även 



 

11 
 

låg självkänsla, ensamhet, psykiska hälsoproblem och tillbakadragenhet exempel på 

konsekvenser som kan uppkomma hos individer som utsatts för mobbning i ung ålder. Han 

menar vidare att konsekvenser som först visar sig i senare ålder hos den som har blivit 

mobbad kan vara alkohol- och droganvändning, skolkande från skolan, lägre studieresultat, 

självskadebeteende samt självmordstankar 

 

 

2.4 Åtgärder mot mobbning och kränkande behandling 

 

Roland (Gram, 2004) anser att en god, förebyggande åtgärd mot mobbning kan vara att ha en 

öppen kommunikation mellan föräldrar och personal på förskolan. När barnen ser att de 

vuxna är närvarande i situationer, bryr sig och reagerar på negativa handlingar blir det mycket 

svårare att utsätta andra för mobbning vilket även stärks av Nergaards påstående som tidigare 

har nämnts (Gansmo, 2010). 

 En av få personer i Norge som forskat på ämnet mobbning i förskolan är Johnsrud. 

Hon menar att man måste erkänna att det faktiskt förekommer mobbning bland yngre barn 

och när man vet att mobbning ökar med växande ålder anser hon det mycket märkligt att 

förskolan är utelämnad i forskningsområdet mobbning (Lyngmo, 2011). Även Alsaker (2006) 

menar att man som personal inom förskolan bör börja arbeta förebyggande mot mobbning så 

tidigt som möjligt, att mobbningsproblematiken ska föras som en öppen diskussion i 

barngruppen samt att det ska finnas tydliga regler mot mobbning. Hon säger att detta kan 

förebygga uppkomsten av mobbning bland barn i äldre åldrar. 

 

. 

2.5 Styrdokument, handlingsplan och likabehandlingsplan 

 

I Läroplanen för förskolan (Lpfö98, reviderad 2010) nämns både kränkande behandling och 

mobbning då det står att det yttersta ansvaret att motverka och förebygga alla former av 

diskriminering och kränkande behandling, såsom mobbning och rasistiska beteenden bland 

barn och anställda, ligger hos huvudmannen. År 2003 höll man en nordisk konferens där man 

diskuterade huruvida begreppet mobbning skulle ändras till kränkande behandling. 

Diskussionen lyfte att mobbning är ett alltför omfattande begrepp medan kränkande 

behandling enligt diskussionen är lättare att förhålla sig till. Kränkande behandling är även en 

juridisk term, vilket ordet mobbning inte är (Skolverket, 2009). I Skollagen (2010:800) 
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nämner man endast kränkande behandling och diskriminering som begrepp. I Läroplanen för 

det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) nämner man också endast kränkande behandling och 

diskriminering som begrepp.  

 Enligt 3 kap 16§ i diskrimineringslagen (2008:567) finns ett krav på att en 

likabehandlingsplan ska tas fram. Likaså finns det i kapitel 14 a § 8 i skollagen (1985:1100) 

ett krav på att en plan mot kränkande behandling ska finnas. Detta krav har alltid funnits för 

grundskolan men från och med år 2010 när förskolan blev en egen skolform med anledning av 

den nya skollagen (2010:800) omfattas även verksamheten på förskolan av de ovan nämnda 

lagarna. Detta innebär nu att varje förskola ska utforma en likabehandlingsplan som rör 

arbetet kring kränkande behandling. På Skolverkets hemsida
1
 finns en länk där man kan 

hämta hem ett verktyg att använda sig av när denna plan ska arbetas fram. Verktyget 

tillhandahålls av Planförskolan och har tagits fram av Diskrimineringsombudsmannen (DO)
2
 i 

samarbete med Barn- och Elevombudet (BEO)
3
 vid Skolinspektionen

4
 och Skolverket. 

Likabehandlingsplanen utformas för varje förskola men alla har möjlighet att utgå från en 

mall som är gemensam för hela Sverige (Planförskolan, 2011).  

 I Norge har man ett övergripande dokument för hela nationen som behandlar 

mobbning i barnehagen. Där tas det bland annat upp vad mobbning är, förebyggande arbete 

samt åtgärder mot mobbning (Barne- og Familiedepartementet). Detta häfte kompletteras 

sedan 2011 av ”Manifest mot mobbing” som är ett förpliktande samarbete för en god och 

inkluderande uppväxt- och lärandemiljö. Detta manifest, som sträcker sig mellan år 2011 och 

2014, har skrivits under av Norges statsminister tillsammans med olika förbund och andra 

representanter för skola och förskola i Norge. Manifestet innehåller en definition av mobbning 

samt styrks av FN’s barnkonvention samt Barnehageloven (Manifest mot mobbing, 2011).   

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 http://www.skolverket.se  

2 http://www.do.se 
3 http://www.skolinspektionen.se/BEO/  
4
 Skolinspektionen har ansvar att se till att kommunen eller den fristående skolan följer de lagar och andra bestämmelser 

som gäller för verksamheten. Inom detta inkluderas förskolan, skolbarnsomsorg, skola samt vuxenutbildning. Deras mål är 
att ge alla en god utbildning i en trygg miljö (http://www.skolinspektionen.se).   

http://www.skolverket.se/
http://www.do.se/
http://www.skolinspektionen.se/BEO/
http://www.skolinspektionen.se/
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2.6 Fall av mobbning och kränkande behandling på förskola uppmärksammat 

av media 

 

Ett exempel på hur mobbning har yttrat sig på en förskola är i Bjuv där en förskola år 2009 

blev anmäld till Skolinspektionen. Föräldrarna till en fyraårig pojke anmälde förskolan efter 

att deras barn uppgetts ha blivit utsatt för mobbning under en längre tid utan att förskolan 

vidtagit några åtgärder mer än att den mobbade pojken blev avstängd. Enligt föräldrarna har 

deras barn vid upprepade tillfällen blivit slagen och uteslutits från lek. Föräldrarna påtalade 

under en längre tid problemet för personalen och bad om konkreta åtgärder för detta, men 

ingenting hände. Resultatet av mobbningen blev att pojken mådde dåligt, var ledsen och arg 

samt ville stanna hemma från förskolan. I sin anmälan till Skolinspektionen uppger 

föräldrarna att rektorn för den aktuella förskolan meddelat dem att deras son inte längre är 

välkommen till verksamheten. Hos kultur- och utbildningsförvaltningen i den aktuella 

kommunen ville man inte kommentera enskilda ärenden men uppgav att pojkens låga ålder 

gör ärendet ovanligt, vilket tyder på att anmälningar som berör mobbning på förskolan inte är 

särskilt vanligt förekommande (Brodin, 2009). 

 År 2009 krävde för första gången barn- och elevombudet skadestånd för kränkning 

av en treårig pojke inom förskolan. Ärendet gällde en barnskötare som kränkt en treårig 

pojke. Orsaken till kränkningen bottnade i att pojken inte ville äta mellanmål utan istället 

lägga färdigt sin pärlplatta. Barnskötaren satte då pojken i en stol med bygel så att han inte 

kunde komma loss. Pojken blev då rädd och började gråta varpå barnskötaren sköt iväg stolen 

till andra sidan av rummet och skrek åt pojken att han förstörde för de andra barnen samt att 

pojken var tvungen att sitta kvar i stolen tills han blev lugn. Denna händelse bevittnades av 

föräldrarna till ett annat barn på förskolan som sedan informerade den berörda pojkens 

föräldrar. Barnskötaren förklarade sitt agerande med att man måste sätta gränser för barnen 

när de uppträder trotsigt mot personalen men Barn- och elevombudet anser att dessa gränser 

får sättas på annat sätt och poängterar att det som barnskötaren gjorde var fel. Barnskötaren 

fick efter händelsen en skriftlig uppmaning om att hennes agerande inte var acceptabelt och 

har erbjudits samtalshjälp och en kurs i mental träning. Kommunen har dömts till att betala 

skadestånd till den berörda pojken (Lumholdt, 2009). 

 I en artikel ur Aftonbladet (Nilsson, 2003) uttalar sig Alsaker om sin forskning och 

nämner ett av de värsta mobbningsfallen hon har stött på i sin utredning som handlade om 

några barn på en förskola som samlade sten i en påse för att slå ett annat barn på förskolan. 
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När de vuxna var utom synhåll slog de det utsatta barnet så hårt det kunde. Detta visar, enligt 

Alsaker (ibid) på att barnen var medvetna om sin handling samt att de var ute efter att skada.  
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3 Problemformulering 

 

Då det nu har blivit lag på att även förskolan ska ha en utarbetad handlingsplan där 

huvudmannen är den som har det yttersta ansvaret, i detta fall de biträdande förskolecheferna 

samt förskolecheferna, är det intressant att se hur dessa tänker kring kränkande behandling 

och mobbning samt hur arbetet sker aktivt.  

 De huvudsakliga syftena med denna uppsats är att undersöka vad biträdande 

förskolechefer har för erfarenheter om mobbning och kränkande behandling relaterat till 

förskolan samt om de arbetar aktivt mot mobbning och kränkande behandling på förskolan. 

Tre delsyften är att undersöka hur kränkande behandling och mobbning kan yttra sig på 

förskolan samt kartlägga hur den lagstadgade handlingsplanen inom förskolan ser ut samt hur 

de använder sig av den i sitt förebyggande arbete mot mobbning och kränkande behandling. 

 

Våra övergripande frågeställningar är: 

 Vilka erfarenheter har de biträdande förskolecheferna om mobbning och kränkande 

behandling inom förskolan? 

 Hur anser de biträdande förskolecheferna att kränkande behandling och mobbning kan 

yttra sig på förskolan? 

 Finns det något kompletterande dokument förutom handlingsplanen på/för förskolan 

som styrker arbetet med mobbning och kränkande behandling? Om ja, i så fall 

vilka/vilket dokument? Om nej, varför inte? 

 Hur arbetar de biträdande förskolecheferna aktivt med mobbning och kränkande 

behandling inom förskolan? 
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4 Metod 

 

Metodavsnittet är upplagt med underrubriker för att ge tydlighet och struktur över hur 

metoden har gått till. I metod ingår datainsamling, urval, procedur, databearbetning, 

reliabilitet och validitet samt etiska överväganden.  

 

4.1 Datainsamlingsmetod  

 

Om frågeställningen gäller att förstå eller att hitta mönster handlar det om en kvalitativ studie, 

vilket vår studie handlar om. 

 Som datainsamlingsmetod har vi därför valt att använda oss av kvalitativa intervjuer 

eller informella intervjuer som Trost (2010) även kallar det. En kvalitativ intervju går ut på att 

försöka förstå hur personen som blir intervjuad tänker och känner, vilka erfarenheter de har 

samt hur personens föreställningsvärld kring ett ämne ser ut, i vårt fall kränkande behandling 

och mobbning och därför använde vi oss av kvalitativa intervjuer (ibid).  

Patel & Davidsson (2003) menar att frågorna man ställer i en kvalitativ intervju ska ge 

utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord och därför valde vi att använda oss av 

en intervjuguide istället för vanliga intervjufrågor där det fanns möjlighet för intervjupersonen 

att besvara frågorna med egna ord samt utveckla sitt resonemang, intervjun blir då mer som 

ett samtal (ibid). Inför intervjuerna såg vi till att vara insatta i ämnet för att kunna följa med i 

intervjupersonernas svar och att kunna ställa fördjupande frågor om mobbning och kränkande 

behandling. 

 

4.2 Urval 

 

Urvalet till intervjuerna var från början tänkt att utgå från en population av biträdande 

förskolechefer i en viss kommun, men på grund av bristande respons från de tillfrågade valde 

vi att strategiskt (Trost, 2010) välja ut biträdande förskolechefer i en kommun i Mellansverige 

som tillfrågades om medverkan personligen. Antalet begränsades till fem förskolechefer på 

grund av studiens förutbestämda storlek; till exempelvis tidspåverkan, då det är bättre att utgå 

med ett mindre antal intervjuer och istället öka antalet efter hand om man märker att detta 

behövs (ibid). 
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4.3 Procedur 

 

Efter att lågt gensvar getts angående intervjuerna tillfrågades de blivande intervjupersonerna 

personligen via telefon och e-post till att medverka i intervjun. Intervjupersonerna fick ett 

förslag på en viss period när intervjuerna skulle genomföras och gavs möjlighet att själva 

bestämma tid och plats för intervjun. I samband med att personerna tillfrågades för 

medverkan fick de ett följebrev (se bilaga 1) utskickat via e-post för att informeras mer 

utförligt om hur intervjun skulle gå till, vilka etiska aspekter som gällde samt få information 

om studiens syfte. Även med tidigare nämnda villkor var det svårt att få gensvar till intervju 

vilket gjorde att intervjupersonerna erbjöds fler datum att välja mellan för intervju. Genom att 

utöka intervjuperioden blev det möjligt för oss att få ihop de antal intervjuer vi tänkt oss till 

vår studie. Vid intervjutillfället ombads intervjupersonerna att bekräfta med sin namnteckning 

att de mottagit informationen om studien, det vill säga följebrevet. Intervjun utgick från en 

intervjuguide (se bilaga 2) med ett antal frågor och följdfrågor. Under intervjuernas gång 

adderades frågor som uppkom under intervjutillfället. Intervjuerna spelades efter 

informanternas godkännande in via en diktafon och vid varje intervju deltog tre personer; två 

som intervjuade och en som intervjuades. Vi valde att låta en person styra intervjuandet för 

bäst struktur medan den andra personen förde stödanteckningar under tiden. 

 

4.4 Databearbetning 

 

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades de. Därefter lästes allt material igenom 

noggrant och under denna läsning försökte vi hitta mönster som överensstämde med vårt syfte 

och våra frågeställningar. Därefter bearbetades den data som samlats in för att de mönster som 

uppkommit under läsningen skulle kunna jämföras med litteraturen och tidigare forskning. 

Detta för att kunna se vilka likheter och skillnader som fanns samt jämföra dessa med 

varandra utifrån datainsamlingen. 

 

4.5 Reliabilitet och validitet 

 

Kvalitativa intervjuer ger en lägre reliabilitet då det handlar om en studies tillförlitlighet. 

Detta beror på att intervjupersonerna inte har fått svara på helt identiska frågor, som vid till 

exempelvis en enkätundersökning. Samma intervjuguide har använts vid intervjutillfällena 

men olika följdfrågor har uppkommit och frågorna har ibland formulerats på olika vis samt 
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inte ställts i identisk ordningsföljd vid alla intervjuer. Kvale & Brinkmann (2009) menar att 

tillförlitligheten sjunker då det är i princip omöjligt för en annan person att ställa samma 

frågor vid ett annat tillfälle. Reliabiliteten påverkas även genom att intervjufrågorna kan vara 

omedvetet ledande vilket kan ge inverkan på intervjupersonernas svar. 

Validitet handlar enligt Kvale & Brinkmann (2009) om en metod undersöker det den påstås 

undersöka. De menar även att validiteten handlar om hur trovärdig studien är. Vi anser att vår 

metod undersökt vad den var tänkt att undersöka. 

 

4.6 Etiska överväganden 

 

När det gäller de etiska övervägandena har vi utgått från de fyra huvudkraven som nämns i 

Forskningsetiska principer (2002). Intervjupersonerna informerades som nämnts om studiens 

syfte i ett tidigt skede via ett följebrev (se bilaga 1) som bifogades i det e-mail där de även 

tillfrågades om att anmäla intresse om att medverka. Denna information upprepades dessutom 

muntligt vid intervjutillfällena. I följebrevet informerades även intervjupersonerna om att 

deltagandet är helt frivilligt samt att man när som helst kan avbryta sin medverkan i studien. 

Vidare informerades intervjupersonerna om att de ges största möjliga konfidentialitet i 

studien. De fick även information om att de uppgifter som samlats in om enskilda personer 

endast kommer att användas för forskningsändamål, det vill säga i denna studie. Som tidigare 

nämnts ombads personerna bekräfta med sin namnteckning att de tagit emot denna 

information samt ge sitt samtycke till medverkan. I enlighet med Forskningsetiska principer 

(ibid) har varje deltagare erbjudits ett exemplar av den färdiga forskningsstudien.  
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5  Resultat 

 

Nedan följer det resultat som uppkommit genom databearbetningen.  

 

5.1  Skiljer på mobbning och kränkande behandling  

 

Ett tydligt gemensamt mönster är att i princip alla fem intervjupersoner i första hand kopplar 

samman kränkande behandling med förskoleverksamhet och nämner mobbning i relation till 

äldre barn samt att det finns en viss osäkerhet bland de intervjuade vad ordet mobbning 

innebär i relation till förskolan. Intervjupersonerna uttrycker sig såhär:  

 

”Nu har vi inte pratat mobbing så generellt för det står ingenstans i det5 att det är det som man 

alltså ska skriva om det är svårt att, vad är mobbing? När är det kränkande och när är det 

mobbing?”  

 

Apropå om de tillfrågade tror att både kränkande behandling och mobbning kan förekomma i 

förskolan gavs följande svar:  

 

”Kränkningar ja, mobbning nja. /…/ Det är klart att det kan förekomma, men jag tror att det är 

väldigt, väldigt ovanligt.”  

 

Osäkerheten kring kränkande behandling och mobbning uttrycktes tydligt med följande ord: 

 

”Mobbing är jag inte riktigt säker på men som jag uppfattar det, det har jag ingen sån.. vad ska jag 

säga, juridisk term, eller korrekt term för, men det, min uppfattning är att det är när någonting 

upprepas.”  

 

Angående kränkande behandling visar data att det kan räcka med en enstaka händelse för att 

det ska vara en kränkande behandling mot någon och visar att det är upp till personen som blir 

kränkt att avgöra, att mobbning mest förknippas med grundskola, att det kan förekomma på 

förskolan också samt att det är skillnad på mobbning och kränkande behandling, men 

kränkande behandling kopplas mer till förskola än mobbning.   

 

 

                                                             
5 Personen som intervjuas syftar på verktyget man kan använda sig av i sitt arbete med likabehandlingsplanen. 
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5.2  Använder kränkande behandling och mobbning synonymt 

 

En tydlig skillnad som kommit fram genom data är att ordet mobbning beskrivs väldigt kort 

och fokus ligger mer på kränkande behandling i relation till förskolan, vilket styrks av 

följande uttalanden:  

 

/…/ ”Hur kan helt plötsligt barn börja mobba när dom är sex år? /…/ Det kanske är det att man 

inte har använt definitionen tidigare.”  

 

Ett annat citat är:  

 

”Kränkande behandligt är ett annat ord för mobbing. Mobbing mer ett ord som man använder mer, 

eller som jag använder mera, som man ska säga i vardagligt tal. Hade du frågat mig för tio år sen 

så hade jag nog sagt att mobbing förekommer bara i skolor.”  

 

Resten av data är mer fokuserad kring kränkande behandling än mobbning. Man nämner även 

upprepade gånger i samband med frågan att mobbning inte ingår i deras arbete med 

likabehandlingsplanen och data berör knappt mobbning överhuvudtaget utan fokuseras mest 

på kränkande behandling:  

 

”/…/ nu har vi inte pratat mobbing så generellt för det står ingenstans /…/”.  

 

Viss data tydliggör mobbning och berör både kränkande behandling och mobbning relaterat 

till frågorna.  

 På följdfrågan huruvida de biträdande förskolecheferna anser att både kränkande 

behandling och mobbning kan förekomma i förskolan visar data att båda kan förekomma men 

att mobbning är mindre vanligt än kränkande behandling inom förskolan, men uttalandet att 

”båda absolut kan förekomma” existerade också.  

 

5.3  Hur kränkande behandling och mobbning kan yttra sig 

 

Ett tydligt mönster som uppkom i databearbetningen var att det fanns ett flertal exempel på 

hur kränkande behandling och mobbning kan yttra sig bland barn på förskolan vilket följande 

citat styrker:  
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”det förekommer ju säkert i förskolan också, att barn, eh, utesluts ur gemenskapen medvetet av 

andra kompisar så att dom inte får vara med, det är alltid den som kanske får vara hund eller alltid 

den, eh, som ska åka och jobba i leken eller nånting sånt, där inte får vara med och leka hemma 

utan ska alltid åka iväg med bussen nånstans”. 

 

Ett annat mönster som visade sig i data var när intervjupersonerna ombads ge exempel på hur 

kränkande behandling och mobbning kan yttra sig på förskolan visar all data konkreta 

exempel på att det även kan förekomma kränkande behandling mot barn av en vuxen på 

förskolan. Även om personen inte själv har upplevt det på sin arbetsplats har den erfarenhet 

av sådana situationer via andra kollegor. Exempel på detta kan man se i följande citat:  

 

”Men det kan ju vara bara en sån sak som att ett barn inte vill bli torkad av en pedagog /…/ och de 

går och torkar ändå. Det anser jag som kränkande.”  

 

”Att man säger att det är normalkost och sedan så är det att barnen äter religion till exempel, men 

bara det att jag säger att det är normalkost så den då som inte äter normalkosten eller den då som 

inte äter fläsk till exempel tillhör då inte normaliteten och det är att bli kränkt.” 

  

”Det räcker att du nån som har lyft barnet i overallen och det man kan göra på skoj ena minuten, 

man lyfter dom i den tjocka vinteroverallen medans man då när man blir arg kan ta tag i dom, man 

tar tag i dom som vuxen och stoppar upp dom i en stol eller en soffa på ett bord eller nånting och 

skäller på dom… sånt händer. Och sen har jag väl hört talas om andra fall där man inte tar tillvara 

på när barnet blir ledsen utan retar dom; ’behöver du hjälp, ring Polia’.”, ” Nån kanske har dragit 

nån i flätan eller nånting sånt där va”  

 

”Det kan ju vara allt till rutinsituationer till en situation där barn vill göra nånting men kan inte 

göra det”.   

 

Om en situation där en vuxen kränker ett barn skulle uppstå på en förskola visar data att det 

viktiga är att barnets bästa är i fokus och att man alltid måste utgå från hur barnet upplever 

situationen och inte vara för solidarisk med sin kollega. 
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5.4  Om kränkande behandling och mobbning inträffar 

 

De biträdande förskolecheferna fick även redogöra hur de skulle agera rent praktiskt om 

mobbning eller kränkande behandling skulle förekomma på förskolan. Detta styrks i följande 

uttalanden:  

 

”teoretiskt sett så skulle man handla utifrån den plan som finns på förskolan och arbeta med båda 

parter, både den som utsätter och den som blir utsatt” 

 

 ”situationen måste kartläggas och en handlingsplan måste följas för hur detta ska ske och även ge 

de berörda föräldrarna delaktighet i situationen” 

 

 ”det är olika beroende på om det är ett barn inblandat eller om det är mellan vuxen och vuxen 

eller mellan en i personalen och en förälder, men att det i alla de olika fallen naturligtvis ska lyftas 

och föras en dialog kring”  

 

”Direkt agerande för att sätta stopp för det och valet av metod för att sätta stopp för det var 

beroende på situationen, hur allvarlig situation är och om det handlar om medvetna handlingar 

eller om det kanske beror på något annat”   

 

”Man ska agera snabbt och alltid vara där barnen är eftersom situationer där mobbning och 

kränkande behandling kan uppstå sker när barnen är ensamma utan vuxen tillsyn”.  

 

De flesta intervjupersoner var överens om att ett snabbt agerande bör ske, gärna direkt på 

plats när situationen sker. 

 Följdfrågan på detta blev om de kunde beskriva hur de aktivt arbetar för att motverka 

mobbning och kränkande behandling inom förskolan. Merparten av intervjupersonerna 

nämner här arbetet med likabehandlingsplanen, som de nu håller på och tar fram och förklarar 

vad denna plan ska innehålla och hur de arbetar med att upprätta den. Man nämner även att 

det är viktigt att man för en dialog med barnen om hur man ska bemöta varandra i 

barngruppen redan från tidig ålder. Detta hänger även ihop med vilken barnsyn man har på 

förskolan eftersom kränkande behandling många gånger kan handla om vilken barnsyn vi har. 
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5.5  Övergripande dokument för arbetet med kränkande behandling och mobbning 

 

Intervjupersonerna fick även frågan om det finns något dokument om arbetet med mobbning 

och kränkande behandling inom förskolan och alla intervjupersoner nämner då 

likabehandlingsplanen som man håller på att arbeta fram i kommunen. Likabehandlingsplanen 

utgår från ett nationellt verktyg via Skolverkets hemsida, men sedan utformas den för att 

passa lokalt. Tidigare har man använt sig av trygghetsplaner och man nämner även 

kommunens personalpolicy som ett exempel på ett övergripande dokument. 

Vid frågan om det finns något gemensamt övergripande dokument för arbetet med kränkande 

behandling och mobbning för kommunen har endast ett fåtal personer ett tydligt svar på detta. 

Data visar följande:  

 

”Jag är lite osäker, faktiskt... vad som finns... det ska ju, jag menar, det ska ju finnas… 

likabehandlingsplaner även för oss… den likabehandlingsplanen vi har här, det är ju för barnen, 

men det lär ju också finnas liksom nånting för kommun, men jag kan inte säga exakt vad det finns 

och vad det heter och så men det gör det säkert /…/” 

 

De övriga ger likabehandlingsplanen som exempel igen. 

 Vissa av personerna nämner även diskriminering i relation till likabehandlingsplanen 

och likbehandlingsarbetet. De intervjuade uttrycker sig på följande sätt:  

 

”Likabehandlingsplanen utgår ifrån diskrimineringsgrunderna.”  

 

Andra uttalar sig såhär:  

 

”Vad säger DO? Vad är en kränkning? Och det är det vi håller på och diskuterar nu, diskuterar 

fram.”  

 

De övriga nämner inte diskriminering överhuvudtaget.  

 Flertalet av de intervjuade ger likabehandlingsplanen som exempel på hur man 

arbetar aktivt med kränkande behandling och mobbning på förskolan.  
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6  Diskussion 

 

Nedan följer diskussion kring resultat och metod samt förslag till framtida forskning.  

 

6.1  Resultatdiskussion 

 

Resultatdiskussionen är organiserad på så vis att underrubriker har använts för att ge en 

tydligare struktur. 

 

6.1.1  Kränkande behandling och mobbning: delade meningar i styrdokument och 

 bland de anställda  

 

Resultatet av vår studie visar tydligt på att det råder delade meningar kring vad kränkande 

behandling och mobbning innebär för förskolan. När det gäller kränkande behandling har man 

större kunskap om vad det innebär än vad man har om mobbning. Det som är intressant i 

sammanhanget är att man i Lpfö98 (reviderad 2010) nämner mobbning när det handlar om 

huvudmannens ansvar, men i både Lpo94 och Skollagen (2010:800) använder man sig av 

kränkande behandling och diskriminering som begrepp och nämner inte mobbning alls. Även 

i verktyget som de biträdande förskolecheferna använder sig av i sitt arbete med 

likabehandlingsplanen på förskolan nämns endast kränkande behandling, här i samband med 

trakasserier, men mobbning nämns inte alls. Detta påpekades även under ett av 

intervjutillfällena; att det inte står någonstans att man ska arbeta med mobbning utan fokus 

ligger därmed på kränkande behandling, vilket blir särskilt intressant då det faktiskt står i 

förskolans läroplan att man ska arbeta mot mobbning (Lpfö98, 2010).  

 Under intervjuerna framgick det tydligt att de intervjuade förknippade begreppet 

mobbning med äldre åldrar, såsom grundskola och fokuserade mer på kränkande behandling i 

förskolan. Faktum är att Lpo94 inte nämner mobbning utan har fokus på kränkande 

behandling och diskriminering jämfört med Lpfö98 (reviderad 2010) där man som sagt 

nämner mobbning som ett exempel på vad huvudmannen ska arbeta för att förebygga och 

motverka vilket har fått oss att fundera över varför man som myndighet har valt att göra så? 

Varför man inte benämner mobbning utan endast kränkande behandling, diskriminering och 

trakasserier när dessa begrepp tydligt hänger ihop? Upprepad kränkande behandling mot 

samma individ i samma sociala grupp är mobbning (Skolverket, 2009). Handlar det då om en 

okunskap om vad begreppen står för eller är det ett medvetet val av myndigheten att endast 
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använda sig av kränkande behandling fast man menar både och då det handlar om en allmän 

föreställning om att yngre barn inte kan utföra mobbning?  

 

6.1.1.1  Kränkande behandling och mobbning: delade meningar om mobbnings 

 förekomst  

 

Piagets teori om moral hos yngre barn som innebär att de inte är medvetna om sina handlingar 

förrän i femårsåldern (von Tetzchner, 2005), styrker i kombination med Pikas definition; som 

innebär att det måste handla om en medveten handling för att det ska vara mobbning (Björk, 

1999) de biträdande förskolechefernas uttalanden i deras uppfattning om att mobbning inte 

förekommer i särskilt stor utsträckning på förskolan. Man är dock överens om att kränkande 

behandling förekommer, både mellan barn och barn samt mellan vuxen och barn. En 

intressant aspekt är att man inte tror att yngre barn kan mobba för att de inte är medvetna om 

sina handlingar men man kan tala om kränkande behandling, vilket också handlar om en 

medvetenhet. Eftersom det är den som blir utsatt för kränkande behandling som avgör om det 

är kränkande eller inte (Skolverket, 2009) kräver det också en viss medvetenhet hos barnet. 

Om du inte är medveten om att du kränker någon kan då ett barn i samma ålder avgöra 

huruvida det blir kränkt eller inte? Man borde kunna göra antagandet att det i praktiken borde 

innebära att det är lättare för en utomstående att kvalificera ett visst beteende som mobbning 

jämfört med kränkande behandling. Även Besag (2006) är av åsikten att barn visst kan utföra 

mobbning redan från treårsålder vilket även Dunn (von Tetzchner, 2005) menar då hon säger 

att redan det lilla barnet har en förståelse av hur det kan skada samt trösta andra. 

 Resultatet av studien visar tydligt att det råder delade meningar kring vad kränkande 

behandling och mobbning innebär för de biträdande förskolecheferna. Detta styrks av det 

faktum att det även bland tidigare forskning råder delade meningar kring ämnet vilket visar att 

detta är ett ämne som borde belysas och diskuteras mer så att man inom samma kommun eller 

inom en nation har ett gemensamt ställningstagande kring vad kränkande behandling om 

mobbning innebär för den verksamhet man arbetar i. Därför är det viktigt att de styrdokument 

som finns belyser samma saker för att undvika att skapa osäkerhet kring detta. 
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6.1.2  Styrdokument 

 

Som huvudman för förskolan följer man förhoppningsvis de direktiv, lagar och regler som 

finns. När man då från Skolverkets sida uppmuntrar till att använda sig av ett särskilt verktyg i 

sitt likabehandlingsarbete och där inte mobbning nämns är det inte konstigt att man endast 

fokuserar på de begrepp som nämns; det vill säga kränkande behandling och trakasserier. 

Skulle mobbning ha nämnts i detta verktyg skulle man förmodligen vara mer insatt i vad det 

innebär för den egna verksamheten.  

 När det kommer till likabehandlingsarbete och övergripande dokument är man i 

Sverige mer fokuserad på kränkande behandling inom förskolan än mobbning vilket kan 

jämföras med att man i Norge är mer fokuserad på mobbning än kränkande behandling. I 

Norge har även fler studier utförts inom området. För Barnehageanställda i Norge finns ett 

häfte som belyser mobbning och därmed är ett övergripande dokument för hela nationen. Man 

har även valt att göra ett manifest mot mobbning inom förskola och skola som styrks av 

Barnehageloven och FN’s Barnkonvention (Manifest mot mobbing, 2011). I Sverige finns 

inget övergripande dokument för hela nationen utan man arbetar fram ett lokalt dokument 

som utgår från en given mall som Skolverket tillhandahåller i samarbete med Planförskolan 

(Planförskolan, 2011). 

 

6.1.3  Hur kränkande behandling och mobbning kan yttra sig inom förskolan 

 

Hägglund (2007) nämner begreppet banal mobbning eller vardaglig mobbning som det också 

kan kallas. Det innebär beteenden som är så pass invanda eller vanliga att man knappt lägger 

märke till dem; de har blivit en del av vardagen i verksamheten. Detta kan innebära att något 

som egentligen borde klassificeras som kränkande behandling eller mobbning inte 

uppmärksammas på det sätt det borde då man helt enkelt inte tänker sig att det är ett 

kränkande beteende. Det kan gälla både barns beteende mot varandra samt de vuxnas 

beteende mot barnen, det behöver inte heller vara medvetna handlingar utan kan ske 

omedvetet. Av egna upplevda erfarenheter kan det helt enkelt vara något så vanligt som att 

man jämför ett äldre barns kompetens med ett yngre barns, att det äldre barnet borde veta 

bättre eftersom det inte går på ”småbarnsavdelningen”.  

 Det som talar för mobbnings existens i förskolans verksamhet är bland annat de fall 

som blivit uppmärksammade i media; där det handlar om att några barn utsatt ett annat barn 

för mobbning under en längre tid. Om mobbningens existens inte skulle finnas i förskolan hur 
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skulle det då vara möjligt att man kan gå så långt som till Skolinspektionen för att få 

upprättelse? Alsaker (Nilsson, 2003) uttalar sig om sin forskning och ger exempel på ett av de 

värsta mobbningsfallen hon har stött på i sin utredning. Det fall som Alsaker uttalade sig om i 

Aftonbladet (ibid) tyder på att barnen var medvetna om sin handling samt att de var ute efter 

att skada då de slog ett annat barn med stenar i en påse så fort de vuxna var utom synhåll. Då 

detta innebär upprepade kränkningar mot ett specifikt barn i ett specifikt sammanhang kan det 

definieras som mobbning samt yttra sig på förskola.  

 

6.1.4  Mobbning – ett komplext begrepp. Kränkande behandling mer tydligt? 

 

Diskussionen som fördes på den nordiska konferensen 2003 visar på att begreppet mobbning 

är i behov av att uppmärksammas då det är ett komplext begrepp som har flera olika 

definitioner. Att man redan år 2003 tyckte att det fanns behov av en sådan diskussion visar på 

att man behöver fundera kring om ordet mobbning bör existera i förskola och skola. Det 

kanske är lättare att endast hålla sig till ett begrepp – kränkande behandling – för att kunna 

vara överens om vad det betyder och innebär för verksamheten. Eftersom kränkande 

behandling verkar vara lättare att relatera till är det kanske lika bra att utesluta ordet 

mobbning ur likabehandlingsarbetet. Kan det då vara därför som ordet inte nämns i Lpo94 

och Skollagen? Det som är intressant i sammanhanget är varför ordet mobbning finns med 

som exempel i den reviderade läroplanen för förskolan Lpfö98 (2010) när mobbning inte 

fanns med i den tidigare läroplanen för förskolan? Detta anser vi komplicerar 

likabehandlingsarbetet samt ger dubbla budskap då man använder sig av ett verktyg som 

endast innehåller begreppen kränkande behandling och trakasserier på uppmaning av 

Skolverket, men fortfarande använder sig av mobbning som begrepp i läroplanen som man 

ska arbeta efter. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att mobbning är ett komplext fenomen medan kränkande 

behandlings betydelse verkar vara betydligt lättare att förhålla sig till. Att man redan år 2003 

förde en diskussion om huruvida mobbning som begrepp skulle fortsätta att existera tyder på 

dess komplexitet. Det som har hänt under följande sju år är att man använder sig av kränkande 

behandling i Skollagen samt Lpo94 men fortfarande använder sig av mobbning i den 

reviderade versionen av Lpfö98 (2010). Vi upplever även att mobbning är ett ord som 

figurerar i samhället och som de allra flesta har en uppfattning om vad det är, men kanske inte 

har aktuell definition. Det som försvårar mobbning som begrepp är just att det finns flera 
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olika definitioner på vad mobbning är samt helt olika uppfattningar om huruvida mobbning 

kan yttra sig bland yngre barn på förskolan. Att mobbning kan existera i grundskola är man 

överens om. Eftersom kränkande behandling är en juridisk term (Skolverket, 2009) kanske 

man helt enkelt ska ta ett beslut på att utesluta mobbning som begrepp ur förskolans och 

skolans värld och endast arbeta med kränkande behandling eftersom vi upplever att den 

definitionen är klarare och tydligare. Frågan som uppkommer då är hur man i praktiken 

relaterar till de barn och elever som blir utsatta för upprepade kränkningar inom samma 

sociala ram, det som man nu definierar som mobbning?  

 Flera av de biträdande förskolecheferna lyfte i sina svar att det är viktigt att man 

pratar med barnen på förskolan om hur man ska vara gentemot varandra för att undvika att 

kränkande behandling och mobbning uppstår vilket Alsaker och Perren (2006) håller med om 

då de säger att om mobbningsproblemet inte tas på allvar redan i förskolan kan det göra att det 

följer med barnen upp i grundskolan och blir som en ond cirkel. Vi menar att förskolan 

därmed har en otroligt viktig uppgift att förebygga detta.  

 

6.2  Metoddiskussion 

 

Vi anser oss nöjda med valet av metod då vi verkligen har fått svar på våra frågeställningar på 

ett sätt som vi inte tror att vi skulle ha fått om vi lämnat ut till exempelvis en enkät. Eftersom 

vårt syfte handlade om biträdande förskolechefers tankar kring kränkande behandling och 

mobbning samt deras erfarenheter kring detta anser vi det vara en fördel med intervjuer då det 

lämnar mer öppet för diskussion än att kryssa i förutbestämda alternativ. 

 Att intervjuerna utfördes på olika platser kan man både se som positivt och negativt. 

Det negativa kan till exempel vara att intervjupersonerna utsattes för olika påverkansfaktorer 

och att det kan ha påverkat deras svar. Vi ser det dock som positivt att vi genom att låta 

intervjupersonerna själva välja plats för intervjun hoppades på att det skulle ge dem en viss 

trygghetskänsla inför intervjun samt undvika att de skulle känna sig utsatta på något sätt. 

Genom att låta dem själva välja plats gavs de också möjlighet att välja en neutral plats för 

högre anonymitet. Alla intervjupersoner tog dock inte den chansen, men valet var ändå deras.  

Något annat som kan ha påverkat intervjupersonerna i deras svar är var de befann sig i sitt 

schema när de intervjuades. Vissa intervjupersoner intervjuades direkt efter att de hade suttit i 

möte med likabehandlingsplanen medan andra intervjuades strax innan ett föräldramöte. Även 

om intervjupersonen själv fick välja tid för intervju kan det ha påverkat deras svar på så vis att 

de var låsta i en viss tanke eller att tankarna var på annat håll. 
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Genom att använda oss av en intervjuguide hoppades vi att det skulle innebära att det blev ett 

mer öppet samtal med rum för eventuella diskussioner. Vi försökte att inte påverka 

intervjupersonerna svar genom att inte ställa ledande frågor samt undanhålla våra egna 

åsikter. Däremot uppkom ofta en diskussion kring ämnet när intervjun var avslutad. Vi 

upplevde det som att stämningen blev mer avslappnad då. 

 Med intervjuguiden märkte vi att i varje intervju uppkom olika följdfrågor beroende 

på hur intervjupersonen valde att lägga upp sitt svar. Vi upplevde en viss säkerhet hos några 

av intervjupersonerna, att de gav svar på våra frågor verkligen utifrån sitt eget perspektiv och 

tänkande, medan några av intervjupersonerna gav mer osäkra svar, som om de inte riktigt var 

säkra på hur de skulle svara på frågan. De svarade mer efter vad de antagligen trodde att vi 

ville höra. De hänvisade även till dokument på ett helt annat sätt för att styrka sina svar, vilket 

vi upplevde som att man helt enkelt var rädd för att säga fel utifrån sitt uppdrag samt att man 

helt enkelt ville ge en sådan bra bild av sig själv och sitt arbete som möjligt. 

 Andra faktorer som kan ha påverkat resultatet är att vi inte är vana att intervjua samt 

att det blev en lite spänd stämning när intervjuerna spelades in. Vissa intervjupersoner 

verkade ha svårare att känna sig bekväma med detta än andra. 

 Då vi hade problem att få deltagare till vår studie är inte urvalet det bästa med 

avseende på spridning i den utvalda populationen. Eftersom urvalet är begränsat och 

strategiskt utvalt känns det inte som om det är representativt för hela yrkesgruppen. Det bästa 

hade varit om det varit möjligt med ett slumpmässigt urval, men det var tyvärr inte möjligt för 

oss att åstadkomma. Då vårt resultat endast handlar om vad en fjärdedel anser i en population 

anser vi att tillförlitligheten inte är särskilt stor. 

 När det gäller de etiska övervägandena anser vi att vi har tagit god hänsyn till dem. 

Genom att låta intervjupersonerna själva välja plats för intervjun har de teoretiskt sett haft 

ytterligare möjlighet att vara anonyma inför sina arbetskamrater. 
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6.3  Förslag till framtida forskning 

 

Vi anser att det finns mycket mer att forska på kring ämnet mobbning och kränkande 

behandling. För det första känns det mycket relevant att fortsätta diskussionen kring 

mobbnings existens i förskola och skola då det är ett faktum att det råder delade uppfattningar 

kring detta; att verkligen reda ut de olika begreppens definitioner samt huruvida de är aktuella 

och relevanta i likabehandlingsarbetet. Det skulle även vara av intresse att utföra en liknande 

studie som vår där man inkluderar observationer av en viss barngrupp inom ämnet kränkande 

behandling samt mobbning för att sedan jämföra detta med förskollärares uppfattningar om 

läget i gruppen samt de biträdande förskolechefernas uppfattning om läget på förskolan. Ett 

annat forskningsområde kan vara att reda ut varför man som myndighet valt att inte använda 

ordet mobbning i Skollagen (2010:800) samt i Lpo94 men valt att använda sig av ordet i den 

reviderade Lpfö98 från 2010? 
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Bilaga 1 

 

Hej! Vi heter Emelie Nilsson och Josefine Öhlander och studerar på förskollärarprogrammet i 

Gävle. Vi skall nu skriva den avslutande uppgiften inom lärarprogrammet som är vårt 

examensarbete. Vi har valt att skriva om mobbning i förskolan och är speciellt intresserade av 

att få reda på vilken syn Ni har kring fenomenet mobbning och kränkande behandling samt 

om Ni på er förskola arbetar aktivt med fenomenet mobbning och kränkande behandling. Vi 

är även intresserade av att få veta om Ni har någon färdig handlingsplan, eller motsvarande, 

om mobbning eller kränkande behandling skulle uppkomma på förskolan. 

Vi vill be Er delta i den intervju som ingår i vårt examensarbete. Ni kommer att garanteras 

anonymitet. Förskolans namn kommer inte att nämnas eller på annat sätt kunna urskiljas i 

arbetet och enligt de etiska regler som gäller är deltagandet helt frivilligt och kan när som 

helst avbrytas. Intervjun kommer att spelas in och sparas på Högskolan i Gävle i två års tid 

och materialet behandlas konfidentiellt.  

 

Har Ni några frågor ber vi er kontakta oss på nedanstående e-postadresser: 

 

Vänliga hälsningar 

Emelie Nilsson (ntn06enn@student.hig.se) och Josefine Öhlander (plu08jor@student.hig.se)  

 

 

Härmed bekräftar jag att jag läst och godkänt villkoren för denna intervju: 

 

__________________________________________________________ 

Deltagarens underskrift och datum. 

 

 

 

Handledare för examensarbetet är Maud Söderlund: msd@hig.se. 

Kursansvarig lärare är Daniel Pettersson: dalpen@hig.se. 

 

 

mailto:ntn06enn@student.hig.se
mailto:plu08jor@student.hig.se
mailto:msd@hig.se
mailto:dalpen@hig.se
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide  

 

Beskriv vad kränkande behandling samt vad ordet mobbning betyder för dig ur ett 

förskoleperspektiv? 

- Ge exempel? 

 

Anser du att det är någon skillnad på kränkande behandling och mobbning? 

- Varför/Varför inte? 

- Kan båda förekomma på förskolan? 

 

Tror du att det kan förekomma att personal mobbar eller kränker barn? 

- Ge exempel? 

 

Beskriv hur ni arbetar aktivt för att motverka mobbning och kränkande behandling inom 

förskolan? 

- Ge exempel? 

- Någon särskild metod? 

 

Har ni något dokument om arbetet kring mobbning och kränkande behandling inom 

förskolan? 

- Ge exempel? 

- Finns det något övergripande dokument för hela kommunen? 

 

Hur agerar ni om det förekommer mobbning/kränkande handlingar på förskolan, rent 

praktiskt? 

- Ge exempel? 

- Är andra personer inblandade i förebyggandet av mobbningen som t.ex. resursteam? 

- Hur skulle du agera om du ser att en kollega kränker ett barn? Vad är din uppgift då? 

 

Är det något mer du vill tillägga? 

 

 

 


