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Abstrakt 
 

Mobbning i förskolan är ett aktuellt och omdiskuterat fenomen idag, både ute i 

förskoleverksamheten, i forskning och i litteratur. Forskning och litteratur visar att det 

förekommer delade meningar huruvida mobbning förekommer i förskolans verksamhet, 

samt om ordet mobbning ska användas i förskolan eller inte. Syftet med denna studie är 

att beskriva förskolepedagogers uppfattningar om fenomenet mobbning mellan barn i 

förskolan och vilken kunskap de anser sig ha från sin utbildning om detta. Samt om de 

anser sig fått handlingsberedskap att kunna arbeta aktivt och förebyggande mot 

mobbning och om de anser att det fattas något i utbildningen kring detta fenomen. 

Metoden som används i studien är kvalitativa intervjuer. Frågorna som ställdes under 

intervjun var till största delen öppna frågor. Resultatet i studien visar att informanternas 

uppfattning är att mobbning mellan barn i förskolan förekommer. Resultatet visar att 

informanternas uppfattning är att kunskapen de fått från sin utbildning, vad gäller 

mobbning mellan barn i förskolan inte uppfattas som tillräcklig. Vår studie visar även 

på att informanternas uppfattning vad gäller handlingsberedskap, från sin utbildning, för 

att kunna arbeta aktivt och förebyggande mot mobbning inte uppfattas som tillräcklig. 

Resultatet visar även att de uttrycker en önskan om mer kunskap kring mobbning 

mellan barn i sin utbildning.  
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 Jag är snart 12 år och har blivit mobbad sedan förskolan
1
 

 

1. Inledning   
 

Ovanstående citat fick oss att börja reflektera kring mobbning mellan barn i förskolan 

och dess förekomst. Under vår förskolelärarutbildning har vi fått lyssna på en 

föreläsning om mobbning mellan barn, där föreläsaren påvisade att detta kan starta 

redan i förskolan. Enligt oss är arbetet med att förhindra och förebygga mobbning ett 

konstant och viktigt arbete både för barn och för vuxna. Det står i Läroplanen för 

förskolan (Lpfö 98, rev. 2010) att förskolepedagogerna ska arbeta aktivt och 

förebyggande mot kränkande behandling, så som mobbning. Detta får oss att börja 

fundera på förskolepedagogers uppfattningar om mobbning mellan barn i förskolan och 

deras kunskap och handlingsberedskap från sin utbildning, vad gäller detta. Samt om de 

anser att det fattas något i utbildningen kring mobbning. Då vi i enighet med Lpfö 98 

menar att inget barn får utsättas för kränkande behandling och att förskolepedagoger ska 

lära ut alla människors lika värde. 

 

Tidigare forskning och litteratur visar på att det råder delade meningar om mobbningens 

förekomst i förskolan och även huruvida ordet mobbning ska användas eller. Somliga 

talar om mobbning medan andra benämner händelserna som kränkande behandling eller 

uteslutning.  

 

 

 
 

  

                                                 
1
 http://www.bris.se/?pageID=19&id=9 

http://www.bris.se/?pageID=19&id=9
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2. Bakgrund  
 

I bakgrunden görs en forskningsöversikt och litteraturgenomgång. Tidigare forskning 

har sökts via Libris, Google Scholar och ERIC (EBSCOhost). Avsnittet redogör för 

olika forskares definitioner av mobbning och hur mobbning mellan barn kan se ut. 

Forskningen berör även mobbning mellan barn i förskolan och vilka konsekvenser detta 

kan ge barn. Avsnittet kommer även in på förskolepedagogens ansvar vad det gäller att 

arbeta aktivt och förebyggande mot mobbning, samt vad olika styrdokument säger om 

mobbning och arbetet mot detta. Bakgrunden är indelad i flera underrubriker för att 

underlätta för läsaren.  

 

2.1. Definition av mobbning  
 

Skolverkets (2009) definition av mobbning är när en person blir utsatt för upprepad 

kränkande behandling under ett visst tidspann, handlar det om mobbning. Dock är 

svårigheten med detta, skriver de, att det finns olika uppfattningar om hur ofta 

kränkningarna ska inträffa för att det ska vara mobbning.  

 

Olweus har i över 30 år ägnat sig åt forskning om mobbning. Olweus definition av 

mobbning är:  

 

Man brukar tala om mobbning när en eller flera personer, vid upprepade tillfällen och 

under viss tid, säger eller gör kränkande och obehagliga saker mot någon som har svårt att 

försvara sig.     

    (Olweus 1999, s. 9)  

 

Pikas (1989) definition av mobbning är att det handlar om gruppvåld. Han skriver att 

mobbning är medvetna, olagliga fysiska och psykiska angrepp och/eller uteslutning ur 

gemenskapen. Enligt honom är handlingen också riktad mot en enskild person i 

underläge av en grupp, där gruppmedlemmarnas beteende stärks i samspelet med 

varandra. Även Heineman (1987) skriver om mobbning som gruppvåld och ser 

mobbningen som ett gruppfenomen. Heineman påpekar att vi har ett behov av att vara 

tillsammans. Skulle detta behov inte finnas skulle knappast mobbleken hos barn 

existera. Han skriver att mobbning är ett spel om att bli accepterad.  
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2.2. Hur mobbning kan se ut  
 

Olweus (1999) påpekar att mobbning kan ta sig uttryck i direkt mobbning och indirekt 

mobbning. Det som skiljer dessa åt är hur de yttrar sig. Direkt mobbning skriver han 

handlar om slag, sparkar, skällsord, kränkande och hånfulla kommentarer eller hotelser. 

Indirekt mobbning är, enligt honom, att bli utfrusen och att inte få vara med i 

kamratkretsen, bli baktalad eller att någon hindrar en från att få vänner. Till skillnad 

från Olweus delar Höistad (2001) upp mobbning i tre olika uttrycksformer. Den första 

är den tysta (subtila) mobbningen, som han skriver är den vanligaste formen av 

mobbning och även den svåraste att upptäcka. Exempel på denna form av mobbning, 

enligt honom, är att himla med ögonen, kasta antydande blickar mellan varandra, göra 

miner, sucka, tystna, vända ryggen till, inte svara på tilltal. Den andra uttrycksformen 

som Höistad skriver om är verbal mobbning, som tar sig uttryck i att exempelvis viska, 

sprida rykten, retas, anmärka på till exempel frisyr eller kläder och ”skämta”. Den tredje 

uttrycksformen, enligt Höistad, är den fysiska som är den lättaste att upptäcka skriver 

han, då man kan se tecken som exempelvis sönderrivna kläder och blåmärken. Höistad 

påpekar att denna form av mobbning är vanligare i de lägre klasserna och att det mest är 

killar som bedriver denna form av mobbning. Den fysiska mobbningen kan, enligt 

honom, innefatta att man ”råkar” knuffa till någon, stå i vägen eller slå igen dörren 

framför näsan på någon, gömma saker för någon eller ta någons saker och så vidare.  

 

Olweus (2007) skriver att det måste finnas en obalans i styrkeförhållandet mellan 

mobbaren/mobbarna och den som mobbas då mobbningsbegreppet används. 

Mobbningsoffret kan vara fysiskt svagare eller upplevas fysiskt eller psykiskt svagare. 

Fors (1993) skriver att det i en mobbningssituation kan synas att den ena har kontrollen 

över den andre. Olweus (2007) påpekar att det inte är mobbning om två personer som 

har ungefär samma fysiska och psykiska styrka hamnar i konflikt eller aggressivt 

samspel. Vilket han framhåller är accepterat av såväl forskare som praktiker, vilket även 

skillnaden på att mobbas och retas är. Dock, påpekar Olweus, att det i detta läge är 

viktigt att se till personen som utsätts för trakasserier. Om den personen upplever det 

kränkande och förnedrande och om han/hon blir illa berörd, då är det utan tvekan 

mobbning. Mobbningen kan ses som ett aggressivt beteende som sker utan tydlig 

provokation eller hot från offrets sida skriver Olweus.  
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2.2.1. Banal mobbning 

 

Hägglund (2007) skriver om banal mobbning, vilket handlar om beteende som ses som 

alldeles normalt och är inrotat i vardagstillvaron. Enligt Hägglund är banal mobbning 

sociala händelser som kan passera utan att någon reagerar. Dock skriver hon att dessa 

sociala företeelser egentligen borde ifrågasättas och motarbetas av olika skäl. Ett 

exempel på banal mobbning som Hägglund tar upp, som hon sett inom förskolan, är att 

det är berättigat att som äldre barn förlöjliga och sätta sig över yngre barn.  

 

2.3. Mobbningens förekomst i förskolan  

Olweus (1999) påpekar att skolan är den plats där mest mobbning äger rum, men att det 

även förekommer mobbning och mobbningstendenser på andra ställen, som till exempel 

i förskolan. Internetsidan Friends (hämtat 2012-08-20) skriver att det ibland sägs att små 

barn inte mobbar, men de påpekar att problemet är de olika definitionerna av mobbning. 

Enligt dem är kränkningar, trakasserier och diskriminering något som förekommer i 

förskolan. Det finns till exempel ensamma barn som inte har några kompisar och som 

får höra att ”du får inte vara med, vi kan bara vara två i den här leken” eller ”du får inte 

komma på mitt kalas. Alvestad (Förskoletidningen 2/2005) är av en annan uppfattning. 

Alvestad skriver att mobbning inte förekommer bland små barn, utan enligt henne övar 

de sig på det sociala samspelet på ett intensivt, öppet och rättframt sätt. I dessa 

situationer kan de hända att de gör saker som inte är välkommet. Men Alvestad skriver 

att det är de vuxnas ansvar att vägleda barnen och att hålla barnens beteende inom en 

socialt godtagen ram.  

 

2.3.1. Fenomenet mobbning  

 

Bengtsson och Svensson (2011) påpekar att mobbning, kränkningar, diskriminering och 

trakasserier ofta blandas ihop. De skriver att i det dagliga talet är mobbning ett uttryck 

för all kränkande behandling mellan barn, mellan elever och mellan lärare och elever i 

skolan. Skolverket (2009) framhåller att mobbning har sammanlänkats med kränkande 

behandling under andra hälften av 1990- talet. Dock påpekar Larsson (2004) att ordet 

mobbning kan vara lite olyckligt valt, eftersom det kommer från det engelska ordet mob 

som betyder människohop, folkmassa och flock med negativ koppling till uppvigling, 

uppror och vrede. Vilket innebär att mobbning kan kopplas samman med handlingar 

som sker i grupp. Enligt henne är det även viktigt att påpeka att den engelska termen 
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mobbing har att göra med yttringar av stress som kan ses bland djur som hålls i 

fångenskap och inte med människors beteende. Både Larsson (2004) och Björk (1999) 

visar på att termen bullying används bland engelsktalande, när man talar om det 

beteende vi på svenska kallar mobbning i skolan och mellan barn. Bullying betyder 

översitteri och kan även gälla enstaka tillfällen. Björk skriver att ordet discrimination, 

som används bland engelsktalande när det gäller mobbning bland vuxna, kanske är det 

ord som bäst motsvarar mobbningsbegreppet, även bland skola och barn.  

 

Öhman (2009)  använder däremot inte ordet mobbning när det handlar om barn i 

förskolan, utan enligt henne handlar det om uteslutning. Många av dessa handlingar 

sker omedvetet och oavsiktligt, dock påpekar hon att vissa av dessa handlingar kan vara 

medvetna och avsiktliga. Även Forsman (2003) är tveksam om ordet mobbning är de 

mest passande att använda när man talar om mycket unga barns oacceptabla beteende. 

Han skriver att det måste ifrågasättas om små barn ska benämnas som mobbare. Enligt 

honom förstår inte små barn intellektuellt och känslomässigt, konsekvenserna av sina 

handlingar, eller att de är elak mot någon. Dessa handlingar, påpekar Forsman, är inte 

medvetet onda, planerade eller utstuderade. Till skillnad från Forsman skriver 

Heineman (1987) att barn visst kan vara lika grymma som resten av mänskligheten.  

 

2.3.2. Forskning om mobbning mellan barn i förskolan 

 

En person som återkommer inom forskningen om mobbning mellan barn i förskolan är 

Alsaker (hämtat 2012-08-07), som skriver att mobbning mellan barn i förskolan 

otvivelaktigt förekommer. En del personal och föräldrar tvivlar dock på detta, påpekar 

hon, då barn, enligt dem, inte kan vara så elaka. Alsaker påpekar att baserat på sin egen 

och andra forskares forskning de senaste 15 åren, behöver inte barn vara elaka för att 

mobba. De lär sig att deras beteende är givande och det resulterar i att de fortsätter. Hon 

påtalar att forskningen inom förskolan fortfarande är ny, men att alla studier som utförts 

i olika länder, visar på att mobbning sker i ungefär samma takt i förskolan som i 

grundskolan. Vad som kan skilja, skriver hon, är formen av trakasserier men att samma 

egenskaper kan ses. Alsaker och Valkanover i Juvonen och Graham (2001) påpekar att 

intresset för studier av mobbning i skolan är större, än studier om mobbning i förskolan. 

En eventuell förklaring till att det finns färre studier gjorda på mobbningen mellan barn 

i förskolan, kan vara att dessa studier är svårare rent metodmässigt, skriver de. Vlachou 



 

6 

 

m.fl. (2011) skriver att forskningen visar att även förskolebarn är kapabla att engagera 

sig i mobbningsinteraktioner. De påpekar att förskolebarn är kapabla till både indirekt 

och direkt mobbning. Vilket de har fått fram vid granskning av studier som finns om 

mobbning i förskola. Dock är det få studier gjorda där forskaren undersöker i vilka 

sammanhang mobbningssituationer äger rum i förskoleåldern. 

 

Monks och Smiths (2006) forskning visar att problemet med mobbning startar redan vid 

4 till 6 års ålder. Även Alsaker och Valkanover i Juvonen och Graham (2001) visar på 

att mobbningsproblemet finns i förskola och att det finns likheter kring mobbningen i 

förskolan och skolan. Deras studie är gjord på 344 barn i intervallet 5 år till 7 år och 11 

månader. I studien använde de sig även av ett program som de kallar ”Bernese 

program” som handlar om att förebygga mobbning. Det visade sig att det förebyggande 

programmet som bygger på rådgivning för personalen, har effekt. De skriver att det 

förebyggande programmet minskade antalet, eller styrkan av aggressiva samspel och det 

minskade risken att bli ett offer för mobbning. Även Perren och Alsaker (2006) studie är 

gjord på 344 barn från 5 till 7 år och deras resultat visar också att mobbning i förskolan 

förekommer. Studien visar att mobbning är inbäddad i kamratgruppens sammanhang 

och påverkar hela gruppen. Stoor-Grenner och Kirves (u.å.) visar på en kvalitativ 

utredning om mobbning mellan små barn som är gjord i Finland, där de intervjuat 3-6 

åriga barn (61 st.), föräldrar (24 st.) och anställda (29 st.) på fyra svenska och fyra 

finska daghem. Det framkom av denna studie att det förekom mobbning, som var både 

fysisk, psykisk och verbal. Den vanligaste mobbningen som förekom var uteslutning ur 

leken och/eller kamratgruppen. De skriver att mobbningen skedde oftast i samband med 

den så kallade fria leken inomhus eller ute på gården, när de vuxna inte kunde se eller 

hade tiden att se. Det fanns även exempel på mobbning under vilo- och sovsituationer, 

trots de vuxnas närvaro. Stoor-Grenner och Kirves kunde, i likhet med Alsaker och 

Valkanover i Juvonen och Graham (2001) se att mobbningen bland barn i 

förskoleåldern liknade mobbningen i skolan. Alsaker (hämtat 2012-08-07) visar i 

exemplet nedan en typisk mobbningssituation i förskolan som upprepade gånger har 

setts av personalen, där de inte vet om de ska ingripa.   
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Mike would very much like to play with Sarah, Andrew, and Simon. He sometimes asks but 

usually gets the same answer: they don’t want him. They habitually ignore him or they tell 

him he is good for nothing. However, sometimes they ask him to join. That’s when they 

want to play family and need a dog. Dogs do not speak and they have to do everything they 

are told to. After some 5 minutes Mike usually gets very sad and runs away.  

    Alsaker (hämtat 2012-08-07)  

 

Alsaker menar att i detta exempel finns alla beståndsdelar som vi känner igen från 

mobbning mellan barn i skolåldern. Barker m.fl. (2008) har gjort den första 

longitudinella studierna som visar på hur mobbning uppstår i förskolan. Studien 

startade när barnen var 4,5 månader och slutade när de var 7,2 år. Enligt studien 

finns det tydliga tecken på mobbning så snart barn möts och börjar integrera. Det 

visade sig även att små barn som blev mobbade i förskolan även blev mobbade 

upp genom åren. Enligt dem är det de aggressiva barnen i förskolan som oftast 

blir utsatta för mobbning.  

 

2.4  Konsekvenser av mobbning  
 

Enligt Vlachou, m.fl. (2011) är mobbning i skolan något som finns världen över. De 

skriver att det är ett allvarligt och komplext problem, som är relaterat till negativa kort- 

och långsiktiga effekter på barnens psykosociala anpassning. Därför påpekar de att det 

är angeläget att tidigt identifiera och eliminera dessa problem redan vid ung ålder, för 

att kunna förhindra att problemen trappas upp under senare år. Enligt dem är det även 

viktigt för att minimera dess negativa inverkan på barns sociala och emotionella 

utveckling, samt främja en lyckad anpassning i skolan.  Fors (2007) benämner de skador 

som uppstått på grund av mobbning, som hon har sett, hos unga människor som 

tillitsskador. Tilliten, skriver hon, till människor och grupper är påverkad och därmed en 

del av självbilden. De syntom som hon sett handlar om ångest, sociala fobier, 

depressioner och självmordstankar. Enligt henne är det gemensamma för olika 

mobbningsfall att det handlar om destruktiva maktrelationer. Fors påpekar även att 

forskning visar att 90 procent av de allvarliga självmordsförsök som gjorts av unga 

människor har gjorts av personer med erfarenhet av mobbning i skolan.  

 

Alsaker (hämtat 2012-08-07) skriver att mobbning är ett problem som hela 

barngruppen, inklusive personal och föräldrar, berörs av. Alsaker hävdar att kamraters 

avslag är varaktigt under många år och har negativa konsekvenser för barns 
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välbefinnande och sociala anpassning. Därför skriver hon att barn som saknar vänner, 

inte är väl accepterade i gruppen och som kanske till och med har blivit offer behöver 

hjälp och särskild uppmärksamhet från de vuxna. För att kunna komma ur den onda 

cirkel som de befinner sig i. Följaktligen, påpekar hon, även om vi ser att barn i 

kamratgruppen är upprörda över mobbningen, så visar forskning på att offren och deras 

jämnåriga inte kan få stopp på mobbningen. Det skriver hon är på grund av att 

situationen förstärker, den eller de, som mobbar och att de och offret är begränsade i 

sina roller, vilket gör att de vuxna måste kliva in och få stopp på situationen. De 

konsekvenser som Alsaker kan urskilja att mobbning under tidig ålder kan ge är 

psykosomatiska symptom som till exempel huvudvärk och att barnen kan uppvisa 

depressiva symptom. Perren och Alsaker (2006) skriver att om barn är inblandade i 

mobbning i förskolan, så kan det till och med leda till en bestående utsatthet. Lamer 

(1991) skriver att om barn inte får vara med och leka med andra barn så förlorar de en 

del av träningen i vad som är skillnaden mellan egna och andras uppfattningar. De får 

sämre möjligheter till den utveckling som samspel ger. Hon påpekar även att de som 

hon kallar för socialt avvisade barn, löper en större risk att utveckla psykiska problem i 

tonåren och i vuxen ålder. 

 

2.5. Förskolepedagogens ansvar vad det gäller mobbning mellan 

barn  
 

Stoor-Grenner och Kirves (u.å.) skriver att grunden till mobbning redan finns i 

förskoleåldern och att det därför är viktigt att så tidigt som möjligt påbörja det 

förebyggande arbetet. För att kunna göra detta, påpekar de, att det måste finnas en 

medvetenhet kring mobbning. Samt kunskaper om hur personalen arbetar förebyggande 

och hur de ingriper om det uppstår mobbningssituationer. Öhman (2009) vill inte kalla 

det mobbning när det gäller förskolebarn, utan använder istället ”uteslutning”, som vi 

nämnt tidigare. Hon påpekar också att pedagogerna måste ha en viss kunskap om 

kränkning och uteslutning inom det pedagogiska fältet. För att kunna skapa, som hon 

skriver, en förändring i barns lärande och varande, vad det gäller inkludering och icke- 

diskriminering i verksamheten. Ekelund och Dahlöf (2009) skriver att det är 

pedagogerna som har ansvaret för att arbeta förebyggande mot bland annat mobbning 

och om det uppstår en situation, så måste pedagogerna kunna hantera den. Alsaker 

(hämtat 2012-08-07) påpekar att deras erfarenhet av att förebygga mobbning i förskolan 

visar att personalen bland annat behöver lära sig att känna igen tidiga tecken på 
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mobbning. För att kunna se skillnad på det och de vardagliga konflikter, som kan uppstå 

i samspelet mellan små barn. Enligt henne är det nödvändigt med tidiga insatser för att 

stoppa mobbningen och att personalen talar med hela gruppen, om vad som är 

acceptabelt och inte. Hon skriver att en tidig och tydlig kommunikation om mobbning 

gör att de barn, som är offer, känner stöd och skydd. Samt att de som mobbar får klart 

för sig, vad som är acceptabelt eller inte acceptabelt. Stoor-Grenner och Kirves (u.å.) 

påpekar, liksom Alsaker (hämtat 2012-08-07), att det är viktigt att tidigt börja arbeta 

förebyggande mot mobbning. Det betydelsefulla, enligt dem, är att verksamheten är 

målinriktad och medveten. Dock, påpekar de i sin utredning, att personalen inte hade 

tillräcklig kunskap, för att kunna känna igen mobbning. De hade heller inte redskap att 

kunna ingripa, om det uppstod en mobbningssituation.  Enligt Høiby (2004) har 

förskolan ett ansvar för att aktivt stoppa mobbning. Hon skriver också att det kan göras 

genom att de vuxna sänder ut tydliga signaler om hur man ska bete sig mot andra. 

Vilket även Öhman (2009) talar om då hon skriver att pedagogens sätt att vara och 

samspela, tillsammans med barn, inverkar på barns lärande.  

 

Høiby (2004) skriver om myter kring mobbning. Hon skriver att en av myterna är att 

mobbning skulle var en naturlig del av barndomen. Därför går det inte att göra något åt 

det, utan det är en konflikt som barnen själva får lösa. Enligt henne använder lärare den 

här myten som argument för sin egen passivitet vad det gäller mobbning. Hon skriver 

att mobbning inte är någon konflikt utan ett övergrepp. Därför hävdar hon att det är de 

vuxnas ansvar att få stopp på mobbningen och att det är viktigt att förskola, skola och 

fritidshem tydligt visar att de tar avstånd från mobbning. Hon skriver att offren ska 

skyddas och mobbarna är tvungna att förstå att deras handlingar inte accepteras. Lamer 

(1991) påpekar att det är viktigt att barn får träna på att lösa konflikter själva. Målet 

måste vara att de lär sig lösa konflikter på ett sådant sätt att det blir bra för alla parter. 

Genom att ta hänsyn till andra och att hitta gemensamma lösningar på konflikten. Høiby 

(2004) skriver att 

 

 Svaga barn ska inte av starkare barn utsättas för de övergrepp som mobbningen innebär 

utan att vuxenvärlden griper in     

(Høiby 2004, s.28) 

 

Hon hävdar, att de vuxna i förskola och skola är tvungna att visa att samhället inte 

accepterar övergrepp mot en enskild person. Öhman (2009) skriver om nolltolerans, 
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som enligt henne innebär att det aldrig kan vara accepterat att kränka eller sänka någon 

annan genom ord eller handling. Detta skriver hon är ett sätt att arbeta mot kränkande 

behandling. Høiby (2004) påpekar att pedagoger måste arbeta med att visa barnen att 

det är legitimt att säga ifrån och att ta hjälp från de vuxna. Orlenius (2010) hävdar att 

eftersom mobbning kränker människovärdet och individens identitet, så kan det av 

princip aldrig accepteras. Även Olweus (1999) påpekar lärarnas betydelse för 

förekomsten av mobbning. Han skriver att deras beteende, attityder och rutiner har en 

stor påverkan på hur utbredd mobbningen blir i just den skolan eller klassen. Öhman 

(2009) tar upp en annan aspekt av pedagogens ansvar kring mobbning. Hon skriver att 

det är viktigt att komma ihåg, att även det barn som beter sig på ett kränkande sätt är 

utan skuld. Vilket Orlenius (2010) instämmer i då han skriver att det är viktigt att 

komma ihåg att även den som mobbar har ett människovärde och att det 

människovärdet inte är relaterat till vad personen gör, utan till den hon är. Han skriver 

att som vuxen måste du förkasta företeelsen, men inte personen.  

 

På Internetsidan Friends (hämtat 2012-08-20) står det att det viktigaste kanske inte är 

frågan om mobbning finns i förskolan, utan hur förskolepedagoger ska arbeta för att alla 

barn ska vara trygga och behandlas rättvist på förskolan. Enligt Friends görs detta bäst 

genom att både personal och föräldrar engageras i det förebyggande arbetet, för att 

kunna ändra på förutsättningarna och skapa fler positiva möten mellan barn. 

 

2.6. Styrdokument  
 

Med styrdokument menas Barnkonventionen, Diskrimineringslagen, Skollagen, 

Skolverkets allmänna råd och Läroplanen för förskola. 

 

2.6.1. Barnkonventionen  

 

Regeringskansliets (2008) skrift om bankonventionen, artikel 2, handlar om alla barns 

lika värde. Inget barn får bli diskriminerat oavsett ursprung, mobbning är ett exempel på 

diskriminering.  

 

2.6.2. Diskrimineringslagen  

 

Enligt 3 kap 14§ och 15§ (SFS 2008:567) finns det krav på att en 

utbildningssamordnare som bedriver utbildning, eller annan verksamhet, enligt 
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skollagen ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och 

möjligheter för barn. Samt vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att något barn 

utsätts för trakasserier. Enligt 3 kap 16§ finns det krav att förskolan ska ta fram en ny 

likabehandlingsplan varje år. Denna är till för att främja lika rättigheter och möjligheter 

för barn. Likabehandlingsplanen ska innehålla åtgärder som ska påbörjas eller 

genomföras under det kommande året. 

 

2.6.3. Skollagen  

 

I Skollagen (SFS 2010:800) fastställs att alla som arbetar inom utbildningen ska verka 

för de mänskliga rättigheterna och arbeta aktivt mot alla former av kränkande 

behandling.  Skollagen definierar kränkande behandling enligt följande 

 

kränkande behandling: ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt 

diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet 

(SFS 2010:800 6 kap. 3§.) 

 

För att kunna fastslå Skollagens definition av kränkande behandling behövs vetskap 

om Diskrimineringslagens (SFS 2008:567) definition av diskriminering. 

Diskrimineringslagens definition av diskriminering är när någon indirekt eller direkt 

missgynnas på grund av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning eller ålder).  

 

I Skollagen (SFS 2010:800) 6 kap. står det i 7 § att huvudmannen har ansvar för att 

åtgärder utförs för att förebygga och förhindra att barn och elever blir utsatta för 

kränkande behandling. Huvudmannen ansvarar även för att det varje år utformas en 

plan med de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande 

behandling av barn och elever. I Skollagen 6 kap. 10 § fastslås att en lärare, 

förskollärare eller annan personal är skyldiga att anmäla till förskolechefen eller 

rektorn, om de får vetskap om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för 

kränkande behandling. Förskolechefen eller rektorn i sin tur, är skyldig att anmäla 

detta till huvudmannen, som är skyldig att genast vidta de åtgärder som krävs, för att 

förhindra att kränkande behandling ska förekomma i framtiden. 
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2.6.4. Skolverkets Allmänna Råd 

 

Enligt Skolverket (2012) ska all personal som är verksam inom förskolan och skolan 

arbeta metodiskt för att främja likabehandling. Personalen ska arbeta för att förebygga 

och åtgärda trakasserier och kränkande behandling.  

 

Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad 

negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker 

tillfoga en annan skada eller obehag 

(Skolverket 2012 s.9)  

 

Enligt Skolverket är en stabil organisation en förutsättning, för att effektivt kunna arbeta 

mot trakasserier och kränkande behandling, och för att få ett gott skolklimat. När 

flertalet av verksamhetens personal får utbildning, som ökar deras förståelse för 

mekanismerna kring kränkande behandling och mobbning, visar skolverkets 

utvärderingar att problemen minskar. Rapporter visar dock att det förekommer att 

personal accepterar att barn och elever upprepat utsätts för kränkande handlingar. Enligt 

Skolverkets rapporter sker detta genom att personalen bagatelliserar eller normaliserar 

händelser, som för barnet eller eleven kan upplevs som kränkande. Anledningen kan 

vara att personalen ser den utsattes beteende, som avvikande, eller att de ser händelsen 

som en konflikt, skriver Skolverket.  

 

2.6.5. Läroplan för förskolan 

 

Enligt Lpfö 98 (2010) är en av de viktiga uppgifterna för verksamheten, att grundlägga 

och förankra de värden som samhället vilar på, så som bland annat människans 

okränkbarhet, individens frihet och integritet och alla människors lika värde. Omsorgen 

om och hänsynen till andra människor ska, enligt Lpfö 98, lyftas fram och synliggöras i 

verksamheten. Likväl ska barnens förmåga till ansvarskänsla och social 

handlingsberedskap tas till vara och utvecklas, så att solidaritet och tolerans tidigt 

grundläggs. Barnets medkänsla och inlevelse för andra människors situation, ska 

uppmuntras och stärkas. Förskolan ska se till att inget barn utsätts för diskriminering på 

grund av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 

läggning eller ålder) eller för annan kränkande behandling, enligt Lpfö 98.  
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3. Problemformulering 
 

Efter genomgång av tidigare studier har vi kunnat se att dessa avsett 

förskolepedagogens uppfattning om mobbningens existens i förskolan, samt hur 

förskolepedagogerna själva ser på detta. Dessa studier visar på att, enligt 

förskolepedagogerna själva, förkommer det mobbning i förskolan. Enligt 

styrdokumenten ska pedagogerna arbeta aktivt för att förhindra och förebygga 

mobbning i förskolan. Därför menar vi att det är intressant att beskriva vilken kunskap 

förskolepedagoger anser sig ha med sig från sin utbildning, vad gäller mobbning mellan 

barn. Oavsett om man ska kalla det mobbning, kränkande behandling eller uteslutning, 

som diskuteras i litteraturen, ska vi enligt Skolverket (2012) arbeta aktivt och 

förebyggande mot mobbning. I och med denna studie kan vi beskriva 

förskolepedagogernas uppfattningar om mobbning mellan barn i förskolan och beskriva 

deras kunskaper från sin utbildning om detta. Samt vilken handlingsberedskap de anser 

sig fått och vad de anser fattas i utbildningen kring mobbning mellan barn i förskolan.   
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3.1. Syfte 
 

Syftet med studien är att beskriva förskolepedagogers uppfattningar om fenomenet 

mobbning mellan barn i förskolan och vilken kunskap de anser sig ha från sin 

utbildning om detta. Samt om de anser sig fått handlingsberedskap för att kunna arbeta 

aktivt och förebyggande mot mobbning och om de anser att det fattas något i 

utbildningen kring fenomenet.  

 

3.2. Frågeställning 
 

 Vilken uppfattning har nyexaminerade förskolepedagoger om fenomenet 

mobbning mellan barn i förskolan? 

 

 Vilken kunskap anser sig nyexaminerade förskolepedagoger ha fått under sin 

utbildning om detta? 

 

 Anser förskolepedagogerna att denna kunskap gett dem handlingsberedskap 

att kunna arbeta aktivt och förebyggande mot mobbning mellan barn i 

förskolan och i så fall hur? 

 

 Anser förskolepedagogerna att det fattas något kring fenomenet mobbning i 

utbildningen och i så fall vad?  

 

  



 

15 

 

3.3. Begreppsförklaring  
 

Vi har uppmärksammat att det i forskning och i litteratur finns en diskussion huruvida 

ordet mobbning ska användas när det gäller små barn. Somliga talar om mobbning, 

medan andra talar om kränkande behandling eller uteslutning. Lpfö 98 (2010) och 

Skolverket (2012) skriver att mobbning är en form av kränkande behandling eller 

trakasserier, därför har vi valt att i följande text använda oss av ordet mobbning.  
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4. Metod 
 

Metodavsnittet är upplagt i underrubrikerna, datainsamlingsmetod, urval, bortfall, 

procedur, databearbetning, reliabilitet och validitet och etiska överväganden. Under 

rubriken datainsamlingsmetod redogörs för vilken metod som används i denna studie. 

Under rubrikerna urval och bortfall redogörs för vårt urval och vilka begränsningar som 

gjorts i studien, samt bortfallet i studien. Under rubriken procedur redogörs för hur 

kontakten med informanterna gått tillväga, samt hur intervjuerna utformades. Under 

rubriken databearbetning, redogörs för hur bearbetning av insamlad data gått till. Under 

rubriken reliabilitet och validitet redogörs studiens tillförlitlighet. Avslutningsvis 

redogörs för de etiska överväganden som gjort under studien.  

 

4.1. Datainsamlingsmetod  
 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer då intresset i studien är att beskriva 

informanternas uppfattningar. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att kvalitativa 

intervjuer handlar om, att genom den intervjuades eget perspektiv, förstå fenomen från 

den upplevda vardagsvärlden. Kvale och Brinkmann skriver att i arbetet med kvalitativa 

intervjuer kan en så kallade ”intervjuguide” användas. Som vi förstår det kan denna 

intervjuguide innehålla mer övergripande stödord, eller en mer detaljerad ordningsföljd 

av formulerade frågor. Vi valde att använda oss av stödord och stödfrågor, för att vi som 

intervjuare då hade större möjlighet att följa samma mönster, eftersom vi intervjuade 

var för sig.  

 

4.2. Urval  
 

Vår ambition är inte att beskriva vad högskolorna/universiteten ger förskolestudenter 

under utbildningen, vad gäller mobbning mellan barn i förskolan. Vi vill beskriva vilken 

kunskap nyexaminerade förskolepedagoger uppfattar att de har från sin utbildning, vad 

gäller mobbning mellan barn i förskolan. Eftersom vi vill få en så aktuell information 

som möjligt är vårt urval att intervjua förskolepedagoger som har gått den senaste 

versionen av förskolelärarutbildningen och tagit sin förskoleexamen till och med år 

2012. Dock är vi medvetna om att det idag finns en senare version av utbildningen, men 

denna version har ingen examinerats från ännu. Urvalet att begränsa oss till enbart 

mobbning mellan barn, gjordes då vi menar att mobbning mellan vuxna och barn, eller 

mellan vuxna, hade gjort studien för omfattande för vår tidsaspekt. Urvalet av 
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informanter gjorde vi genom att söka efter olika erfarenheter av förskoleläraryrket innan 

utbildningen, variation på ålder och utbildningsort. Då Larsson (2005) skriver att i 

kvalitativa undersökningar görs urval för att öka chansen att finna olika uppfattningar 

kring fenomenet. Antalet informanter begränsandes till fem, på grund av studiens 

förutbestämda omfattning. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att om världen ska 

förstås som den uppfattas av en särskild person, räcker det med endast en person i 

studien. Då vårt mål med studien är att förstå och beskriva förskolepedagogers egen 

uppfattning utifrån sig själva, menar vi att antalet informanter i denna studie är 

tillräcklig.  

 

4.3. Bortfall 
 

Vi har utfört sju stycken intervjuer, men har bortfall på två stycken. Under en av 

intervjuerna framkom det att informanten hade gått lärarutbildningen och enbart 

kompletterat för att få sin förskolelärarexamen. Vilket gjorde att vi ansåg, att data vi 

fick fram, inte var korrekt enligt vårt urval. Den andra intervjun avbröts på grund av 

privata omständigheter. Denna intervju var till stor del genomförd och data vi fick 

stämmer med vår övriga data. Men vi beslutade att inte använda oss av denne 

informants data då intervjun inte slutfördes.  

 

4.4. Procedur  
 

Informanterna tillfrågades via personlig kontakt, telefon eller e-post om att medverka i 

studien. Tid och plats för intervjun, bestämdes tillsammans med informanterna, därefter 

skickades ett missivbrev (bilaga 1) till informanterna via e-post. I missivbrevet beskrevs 

studien utförligare, tillsammans med etiska aspekter, samt syftet med studien. Vi 

skickade även ut ett missivbrev (bilaga 2) till en förskolechef, då en av intervjuerna 

gjorde under arbetstid. Vid intervjutillfället gick vi igenom missivbrevet tillsammans 

med informanterna. De ombads att bekräfta sitt deltagande med en namnteckning. 

Intervjun utgick från en intervjuguide (bilaga 3) med stödord, samt stödfrågor. Under 

intervjun tillkom frågor, som uppstod under intervjun. Intervjuerna tog mellan 30-45 

minuter. Ljudupptagningen gjordes efter informantens godkännande och under 

intervjuerna deltog två personer: informanten och intervjuaren. Som Kvale och 

Brinkmann (2009) skriver kan den som intervjuar koncentrera sig helt på det som sägs i 

intervjun då ljudupptagning används. 
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4.5. Databearbetning  
 

De genomförda intervjuerna transkriberades för att som Kvale och Brinkmann (2009) 

skriver skapa en överblick över insamlad data. Därefter lästes det insamlade materialet 

in, flera gånger. Under läsningens gång markerade vi med överstrykningspenna i det 

transkriberade materialet för att urskilja olika uppfattningar som svarade till vårt syfte 

och våra frågeställningar. Då Kvale och Brinkmann skriver att man måste sortera vad 

som är användbart för studien. Därefter bearbetades de utvalda delarna utifrån 

intervjuerna. Vi sammanställde de i gemensamma kategorier och visade på de svar som 

skilde sig.  

 

4.6. Reliabilitet 
 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär reliabilitet hur tillförlitligt resultatet är. De 

skriver att reliabiliteten ofta kopplas ihop med huruvida resultatet kan reproduceras med 

samma metod vid en annan tidpunkt och av en annan person. Eftersom vi gjorde 

intervjuer separat från varandra, använde vi oss av en intervjuguide med stödord samt 

stödfrågor (bilaga 3). Detta för att intervjuerna skulle bli så lika varandra och därmed 

även så tillförlitliga som möjligt. Det vi ser som kan vara en reliabilitetbrist i vår studie 

är dock, att det är svårt att få intervjuerna identiska, eftersom olika följdfrågor har 

uppkommit, på grund av att vi vill få fram de intervjuades uppfattningar kring vårt 

ämne. Kvale och Brinkmann skriver att även om det är bra att sträva efter en så hög 

reliabilitet som möjligt i intervjuresultatet, så ska inte den strävan kväva kreativiteten 

och variationsrikedomen. Enligt dem är det just kreativiteten och variationsrikedomen 

som blir resultatet om intervjuaren får improvisera och ställa följdfrågor. Vi ser även att 

hur vi analyserat det som sagts under intervjuerna, kan vara en reliabilitetbrist. Därför 

valde vi att använda oss av ljudupptagning och sedan transkribera materialet ordagrant. 

För att sedan tillsammans gå igenom och analysera allt, för att få en så opartisk analys 

som möjligt. Kvale och Brinkmann skriver att kritik mot kvalitativa intervjuer kan vara 

att de inte är generaliserbara eftersom det är för få personer intervjuade. Dock, påpekar 

de, att det är studiens syfte som bestämmer antalet intervjupersoner som behövs. 

Eftersom syftet med vår studie är att beskriva uppfattningar, menar vi, att de data vi fått 

fram svarar mot vårt syfte. 
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4.7. Validitet  
 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att validitet inom samhällsvetenskapen vanligen 

avser huruvida en metod undersöker det som den påstår sig undersöka. Eftersom syftet 

med vår studie är att beskriva olika uppfattningar snarare än att undersöka, kan vi inte få 

några absoluta svar. Men vår uppfattning är att resultatet svarar mot vårt syfte, då 

studien beskriver det den påstår sig beskriva. 

 

4.8. Etiska överväganden  
 

Vetenskapsrådet (2004) har satt upp fyra forskningsetiska principer för forskning: 

samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. 

Informanterna tilldelades missivbrev, som tidigare nämnts, dessa missivbrev 

repeterades även vid intervjutillfället och informanterna skrev under dessa 

(samtyckeskravet). I dessa brev gavs information till informanterna om att deras 

deltagande är helt frivilligt och att de när som hels kan välja att avbryta sin medverkan i 

studien (informationskravet). De fick även informationen att materialet enbart kommer 

att användas för detta ändamål (nyttjandekravet) och att informanterna inte kommer att 

kunna identifieras (konfidentialitetskravet). 
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5. Resultat 
 

Resultatet är baserat på fem förskolepedagoger i åldrarna 30-45 år som har 0-12 års 

yrkeserfarenhet innan utbildningen samt varierade utbildningsorter. I detta avsnitt 

presenteras och analyseras de olika kategorier som framkommit under vår 

databearbetning, med urval av citat från det transkriberade materialet. Med 

utgångspunkt i våra frågeställningar kunde vi urskilja olika huvudrubriker: 

uppfattningar om fenomenet mobbning mellan barn i förskolan, kunskap från sin 

utbildning, handlingsberedskap från sin utbildning och kunskap som fattas kring 

fenomenet mobbning i utbildningen.  

 

Vi har gjort en språklig bearbetning av citaten för att, som Kvale och Brinkmann (2009) 

skriver, underlätta förståelsen och skildra citaten i en mer läsbar form.    

 

5.1. Uppfattningar om fenomenet mobbning mellan barn i 

förskolan 
 

Nedan presenteras de olika kategorierna som framkom av informanternas svar vad 

gäller deras uppfattningar om fenomenet mobbning mellan barn i förskolan: Mobbning 

förekommer i förskolan, Mobbning förekommer mest bland äldre barn och Mobbning 

kan se ut på olika sätt 

 

5.1.1. Mobbning förekommer i förskolan 

 

Studien visar på att informanternas uppfattning är att mobbning i förskolan är ett viktigt 

fenomen och att det är något som förekommer. Nästan alla informanter har exempel på 

mobbning som de kan relatera till: 

  

/…/på ett ställe där jag var och jobbade, där det verkligen var att det var en, som var lite 

av en hackkyckling, det var den de gav sig på.  

(informant 4) 

  

En av informanterna uttrycker att mobbning mellan barn i förskolan finns i olika 

utsträckning, dock påpekar den att det är svårt då det bland små barn kanske inte 

är uttalat mobbning. 
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Ja, det är klart att det finns, och det finns i olika utsträckning. Och sen är det svårt för det 

kan förekomma bland små barn, fast det kanske inte är uttalat mobbning. 

     (informant 1) 

 

5.1.2. Mobbning förekommer mest bland äldre barn 

 

Informanterna uttrycker att det framför allt är bland de äldre barnen på förskolan, som 

de upplever att mobbning förekommer, då de barnen är mer medvetna om hur man bör 

vara mot varandra: 

  

Fast jag tror att det förekommer
2
, och jag menar som när de kommer upp i en femårsålder 

så är de ganska medvetna om hur man bör vara mot andra. 

     (informant 4) 

   

En av informanterna uttrycker att de äldre barnen gör det mer utstuderat. Vilket 

följande citat styrker: 

 

/…/man har ju sett fall där barn har… retat andra barn, och att det är de äldre barnen, 

som gör det lite mer utstuderat/…/     

     (informant 4) 

 

5.1.3. Mobbning kan se ut på olika sätt 

 

Informanterna uttrycker i sina svar att mobbning kan visa sig på flera olika sätt. 

Det handlar inte bara om fysiskt våld säger en av informanterna utan de kan 

handla om så kallad tyst mobbning, vilket syns i följande citat: 

  

/…/det kan ju te sig på ganska många olika vis. Det är ju inte bara fysiskt våld, utan det 

kan ju vara utfrysning, eller det kan ju vara ord, eller sådana saker/…/ 

     (informant 5) 

  

                                                 
2
 Informanten syftar till mobbning mellan barn i förskolan 
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En av informanterna berättar om ett exempel, där den påpekar flickors 

beteende mot varandra och ger exempel på hur de kan vända ryggen till och 

frysa ut någon, vilket syns i följande citat: 

  

/…/man ser att de sitter tre och man vänder ryggar, alltså man fryser ut varandra/…/ 

     (informant 2) 

  

En informant uttrycker hur de äldre barnen inte låter de små barnen vara med: 

  

Kanske inte ren mobbning men det - vi vill leka här, vi vill inte ha med de små.  

     (informant 3) 

 

5.2. Kunskaper från sin utbildning 
 

Nedan presenteras de olika kategorierna, som framkom av informanternas svar, 

vad gäller deras kunskaper om mobbning mellan barn i förskolan, från sin 

utbildning: Det kunde gott ha varit mer om mobbning, Mobbning rör vuxnas värld 

och Kunskap om mobbning fattas i utbildningen. 

 

5.2.1. Det kunde gott ha varit mer om mobbning 

 

Studien visar på ett gemensamt mönster, alla informanters uppfattning är att den 

kunskap de fått från de ordinarie kurserna från utbildningen inte har varit tillräcklig, vad 

gäller mobbning mellan barn i förskolan. Det finns en bestämdhet hos informanterna 

huruvida mobbning mellan barn i förskolan lyfts under utbildningen. 

 

/…/ det var hemskt dåligt med allt sådant/…/ allt som har med mobbning/…/ 

     (informant 1) 

 

En informant uttrycker att det i utbildningen gärna hade kunnat vara mer 

information kring mobbning. Som informanten uttrycker det ska 

förskolepedagogerna när de kommer ut i yrkeslivet kunna arbeta förebyggande 

mot mobbning mellan barn redan i förskolan.  
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Inte mycket, det kunde gott ha varit mycket mer! Då det är så pass förekommande, och kan 

man inte förebygga det i förskolan, så blir det ännu värre i vuxen ålder. 

     (informant 3) 

 

En av informanterna uttrycker, att den inte har fått någon kunskap alls, från sin 

utbildning vad gäller mobbning mellan barn i förskolan. Dock, framkommer det 

av svaret, att informanten har haft en fältuppgift vad gäller mobbning mellan barn 

i förskolan, i kursen ”värdegrund för hållbar utveckling”. Men informanten 

uttrycker att denna uppgift var liten och uppfattningen är att informanten inte fick 

mycket kunskap ut från den. Vilket framkommer i citatet nedan: 

 

 /…/ i värdegrunden för hållbar utveckling kursen så fick vi en fältuppgift där man skulle 

observera mobbningssituation. Det är det enda jag kan komma ihåg. Och det var inte 

speciellt mycket förkunskaper om det, eller efter, utan det var mer att vi skulle gå ut och 

observera. Vi skulle skriva ner vad som hände, och sen skulle vi utifrån någon litteratur 

tolka det. 

     (informant 5) 

 

5.2.2. Mobbning rör vuxnas värld 

 

Då studien pekar på att utbildningens fokus på mobbning mellan barn i förskolan inte är 

tillräcklig, som vi nämnt ovan, uttrycker dock de flesta av informanterna att de mött 

några närliggande begrepp. De begrepp som informanterna talar om att de mött under 

utbildningen är: kränkande behandling, diskriminering, uteslutning och 

konflikhantering. I informanternas svar framkommer det att när dessa begrepp har lyfts 

under utbildningen, så har fokus legat på relationerna mellan de vuxna. Informanterna 

uttrycker att: 

 

Nej, det hade vi inte utan det var mer lite grann om konflikthantering, men då var det ju 

även att vi tog upp konflikthantering mellan vuxna också. Mellan kollegor och så där. 

     (informant 4) 

 

Vår data visar att dessa olika begrepp som kränkande behandling, diskriminering, 

uteslutning och konflikhantering inte kopplas samman med mobbning mellan 

barn. Vilket citatet nedan påvisar: 
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Vi tog upp lite flyktigt om kränkande behandling, och vad vi som förskolelärare ska göra 

om man tycker att någon blir kränkt, eller om man som vuxen också blir kränkt. /…/  Men 

inte om det skulle uppstå någon form av mobbning, eller kränkande behandling mellan 

barnen, vad man ska göra. 

     (informant 4) 

 

5.2.3. Kunskap om mobbning fattas i utbildningen 

 

Informanternas uppfattning är att de saknar kunskap om mobbning från sin 

utbildning. Dock uttrycker de flesta av informanterna, att de har haft möjlighet att 

vid specialiseringen, välja till kurser, för att få mer kunskap om mobbning. Men 

de uttrycker att detta är något de önskar ska finnas i den ordinarie utbildningen. 

Då det är ett sådant viktigt fenomen för alla som är verksamma i förskolan, enligt 

dem.  

 

Det är värt mycket specialpedagogiken och det är ju tillval. 

     (informant 5) 

 

Data visar att endast en av informanterna gjorde detta val under specialiseringen. 

Informanten i fråga säger, att genom detta val, fick den möjlighet att skaffa sig 

kunskaper om fenomenet mobbning. En annan informant säger, att genom 

diskussioner i sin studiegrupp tillskaffade den sig viss kunskap om mobbning 

mellan barn. Dock, påpekar informanten att detta skedde på eget initiativ och att 

det inte var inom ramen för den ordinarie utbildningen.  

 

/…/ där var det ju väldigt mycket prat om mobbning, i vår studiegrupp. 

     (informant 2) 

 

5.3. Handlingsberedskap från sin utbildning  
 

Nedan presenteras de olika kategorierna som framkom av informanternas svar, vad 

gäller deras uppfattning huruvida utbildningen gett dem handlingsberedskap, för att 

kunna arbeta aktivt och förebyggande mot mobbning mellan barn i förskolan: Ingenting 

som utbildningen ger, Verktyg från estetiska ämnen att använda mot mobbning och 

Förebredande kunskap mot mobbning uppfattas som tillvald. 
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5.3.1. Ingenting som utbildningen ger 

 

Informanterna uttrycker att de i de ordinarie kurserna, i utbildningen, inte fått tillräckligt 

med handlingsberedskap för att aktivt och förebyggande kunna arbeta mot mobbning 

mellan barn i förskolan. Vilket styrks av följande uttalande: 

 

/…/ingenting
3
 som utbildningen gett mig/…/ 

     (informant 2) 

 

5.3.2. Verktyg från estetiska ämnen att använda mot mobbning  

 

Några av informanterna uttrycker dock att de genom estetiska ämnen, fått verktyg att 

kunna arbeta med barnen vad gäller mobbning. Till exempel genom att dramatisera 

händelser och tillsammans med barnen arbeta med dessa. Informanterna påpekar att 

detta inte var uttalat som verktyg för att arbeta aktivt med mobbning, men de själva 

säger att dessa verktyg är användbara i arbetet med mobbning. Exempel på detta kan ses 

i följande citat:  

 

Skapandet, man kan mötas genom skapandet, som verktyg och nå varandra på det viset. 

Det kan vara allt från att sätta igång en musikskiva eller måla/…/ 

     (informant 3) 

 

5.3.3. Förebredande kunskap mot mobbning uppfattas som tillvald 

 

Som vi tidigare nämnt har en av informanterna valt till kurser som belyst mobbning och 

dess förekomst. Informanten säger att genom dessa kurser har den fått 

handlingsberedskap för att kunna arbeta aktivt och förebyggande. Vilket styrks av 

följande uttalande: 

 

Ja, jag tycker ju det, men det är ju på grund utav de här valbara kurserna. Och sen att jag 

själv har sett till att få det kanske, på grund utav att jag inte tycker att man får det så 

mycket i grundutbudet. Det var därför jag valde att skriva min A-uppsats om det. I och med 

att vi inte tagit upp så mycket om det. 

     (informant 5) 

                                                 
3
 Informanten syftar till vilken handlingsberedskap den fått vad det gäller mobbning mellan barn i 

förskolan under sin utbildning 

 



 

26 

 

 

Som vi tidigare påvisat, är informanternas uppfattning, att de inte genom de ordinarie 

kurserna i utbildningen har fått någon handlingsberedskap, för att kunna arbeta aktivt 

och förebyggande mot mobbning. När vi däremot frågade informanterna om de varit i 

kontakt med någon form av värdegrundskurs under sin utbildning, framkommer det att 

de flesta av informanterna har varit i kontakt med värdegrunden i olika grad, under sin 

utbildning. De hade gärna velat ha mer av det. Exempel på detta kan ses i följande citat:  

 

Vi har arbetat med värdegrund men den har dykt upp lite här och där, inte en kurs. 

     (informant 2) 

 

Genom informanternas uttryck ser vi att de har en viss förberedande kunskap, vad gäller 

det förebyggande arbetet med mobbning mellan barn i förskolan. Exempel på detta kan 

ses i följande citat:  

 

Att ge barnen stark självkänsla och lär varandra att man visar respekt. Och man lyssnar på 

varandra och alla är olika men lika mycket värda. Det är nu man på något vis har 

möjligheten att lära barnen, det är ett slags lärande, hur man behandlar varandra. 

(informant 2) 

 

Vi kan inte uttala oss varifrån denna kunskap kommer, huruvida den är från 

utbildningen eller inte. Det vi dock kunde urskilja är att informanterna uttrycker 

osäkerhet vad gäller att kunna agera, då en mobbningssituation uppstår eller redan 

har uppstått. 

 

5.4. Kunskap som fattas kring fenomenet mobbning i 

utbildningen  
 

Nedan presenteras de olika kategorierna, som framkom av informanternas svar, vad 

gäller deras uppfattning om vad de anser fattas kring fenomenet mobbning i 

utbildningen. Dessa kategorier är: Kunskap om mobbningens olika uttryck, Det behövs 

mer konkreta erfarenheter, Mer kunskap för att kunna sköta arbetet på ett bra sätt och 

Mer förberedd för att kunna förhindra mobbning - för barnen och för alla. 
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5.4.1. Kunskap om mobbningens olika uttryck  

 

Flera av informanterna uttrycker en önskan om att utbildningen skulle belysa vad 

mobbning är. Hur det kan se ut och var gränsen går mellan mobbning och kränkande 

behandling. Vilket följande citat visar på:  

 

Den teoretiska kunskapen är väl också det här att: vad är det för något mobbning? För det 

kan ju te sig på ganska många olika vis. 

     (informant 5)  

 

5.4.2. Det behövs mer konkreta erfarenheter 

  

En av informanterna uttrycker en vilja att få föreläsningar av människor som själva 

upplevt mobbning och deras egen berättelse.   

 

/.../ självupplevda föreläsningar helt klart! Folk som lyckats ta sig igenom och inte blivit 

knäckt av det. Rest sig och bestämt sig. Det här ska jag klara! Det inspirerar /.../ 

     (informant 3) 

 

Flera av informanterna uttrycker att de vill ha mer praktiskt kunskap om mobbning och 

att detta fattas enligt dem i utbildningen.  

 

Det är det, som läkare måste du ha teorier. Men du måste ju testa, för att kunna operera 

innan du går in i en operationssal. Det känns som vi ska bara kastas in i. Man kan ju 

hamna på ställen där det är mycket konflikt, och det sker mobbning. Och du står där, och 

du vet inte alls hur du ska hantera det. Och då har man inte fått någon övning på det. 

     (informant 2) 

 

Informanterna önskar även att de skulle fått mer praktiska fall att arbeta med, under 

utbildningen. Där de tillsammans fått sitta ner i grupper och diskutera, fundera och 

analysera. Vilket styrks av följande uttalande: 
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Ja, uppgift och litteratur och diskussioner. Så att man får nästan olika fall, så det blir mer 

konkret. När vi kommer ut är det ju du och jag, som ska lösa detta. Och då har man fått, 

även om det inte blir på riktigt när man sitter i en grupp, så får man ett fall på ett papper 

och kan diskutera om olika infallsvinklar. ”Här skulle man kunna jobba förebyggande”, 

”Här har vi ett problem, hur löser vi det” man skulle ha fått lite mer verktyg för då kan 

man alltid plocka fram någonting. 

     (informant 2) 

 

En av informanterna talar även om att få dramatisera dessa fall, vilket syns i detta citat:  

 

/…/ praktisk och att man hade fått – ja, men dramatisera olika scenarier.   

     (informant 4) 

 

Några av informanterna uttrycker att de hade velat ha uppgifter om mobbning i 

förskolan att göra under den verksamhetsförlagda utbildningen. En av informanterna 

säger att:  

 

/…/ja, alltså man kanske får med sig uppgift till sin praktikplats, kolla på det här, kolla på 

det här… Man får vissa punkter som har just med utanförskap, mobbning och sådana 

saker. Så man kunnat belyst det mer/…/ 

     (informant 1) 

 

5.4.3. Mer kunskap för att kunna sköta arbetet på ett bra sätt 

 

Informanterna önskar att ämnen som psykologi, konflikthantering, 

specialpedagogik och framför allt mobbning ska få större utrymme i utbildningen. 

Informanterna uttrycker sig som att dessa ämnen skulle hjälpa till att skapa en 

förståelse för helheten vad gäller detta. 

 

Jag anser att mobbning, konflikthantering, psykologi/.../ betyder mycket mer för mig för att 

sköta mitt arbete på ett bra sätt/.../ 

     (informant 1) 
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5.4.4. Mer förberedd för att kunna förhindra mobbning - för barnen 

och för alla  

 

Informanterna uttrycker att det enligt dem fattas mycket i förskolelärarutbildningen vad 

gäller mobbning mellan barn. Vilket styrks av följande uttalande: 

 

Man hade i alla fall varit lite mer förberedd, om man hade läst lite om mobbning i 

utbildningen. 

     (informant 2) 

 

Informanterna uttrycker att de vill få denna kunskap, för att redan i förskolan kunna 

stoppa mobbningstendenser. Exempel på detta kan ses i följande citat:  

 

Jag känner så här, skulle man få med sig mer kunskap om mobbning, hur det är, och hur 

det uppstår. Då kanske man är ännu mer lyhörd redan i förskolan. Så kanske inte barnet, 

det här barnet följer med, och har med sig allt det här upp, när det börjar sjuan åttan. För 

det är det, hinner man stoppa det i tidig nivå. Att lyfter upp det, och kanske stärker det här 

barnet, eller vad som helst, får in personer som kan hjälpa detta barn. Och så kanske det 

blir lindrigare för det barnet/…/ 

     (informant 1) 

 

Som vi tidigare påpekat, visar studien på, att alla informanternas uppfattning är att 

mobbning mellan barn i förskolan är något som förekommer. Informanterna uttrycker 

en rädsla att inte upptäcka mobbning, då det är ett viktigt ämne. Informanterna påpekar 

att det behöver läggas mer fokus på mobbning under utbildningen. Vilket en av 

informanterna uttrycker enligt följande: 

 

Det ska vara en hel kurs om mobbning, utanförskap, allt som innerfattar mobbning… för 

oss själva för barnen och för alla. 

     (informant 1) 

 

Informanterna uttrycker en önskan om mer kunskap, för att känna sig säkrare i hur 

de kan arbeta aktivt och förebyggande, tillsammans med barnen. Och hur de kan 

agera om en mobbningssituation redan uppstått.  

 

Vi behöver också konkret handling att kunna gå efter när mobbning sker, så här gör vi och 

så vidare/…/  

     (informant 3) 
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5.5. Konklusion  
 

Det informanterna uttrycker i sina svar om mobbning mellan barn i förskolan kan 

sammanfattas i att det handlar om värderingar, attityder och handlingar. 

  

Informanterna uttrycker i sina svar att det är viktigt att man kan vad mobbning är för 

något och hur det kan se ut, för att kunna arbeta aktivt och förebyggande redan i 

förskolan med det: 

  

Den teoretiska kunskapen är väl också det här att: vad är det för något mobbning? För det 

kan ju te sig på ganska många olika vis. 

     (informant 5) 

   

Informanterna uttrycker också att de vill se och förstå vad mobbning är för något. För att 

veta när de ska gripa in och på vilket sätt de kan gripa in: 

  

Vi behöver också konkret handling att kunna gå efter när mobbning sker, så här gör vi och 

så vidare/…/  

      (informant 3) 

 

Informanterna ger även uttryck för att det är viktigt att veta hur man gör. Att få 

handlingsberedskap, för att kunna arbeta aktivt och förebyggande mot mobbning mellan 

barn, redan i förskolan och kunna stoppa mobbningstendenser redan där: 

  

Jag känner så här, skulle man få med sig mer kunskap om mobbning, hur det är, och hur 

det uppstår. Då kanske man är ännu mer lyhörd redan i förskolan. Så kanske inte barnet, 

det här barnet följer med, och har med sig allt det här upp, när det börjar sjuan åttan. För 

det är det, hinner man stoppa det i tidig nivå. Att lyfter upp det, och kanske stärker det här 

barnet, eller vad som helst, får in personer som kan hjälpa detta barn. Och så kanske det 

blir lindrigare för det barnet/…/ 

(informant 1) 
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6. Diskussion  
 

Nedan diskuteras studiens resultat och metoden som används. Samt förslag på vidare 

forskning.  

 

 

6.1. Resultatdiskussion 
 

Under studiens gång har vårt syfte utökats då vi i analysarbetet av transkriberingarna 

sett viktiga aspekter som tillfört bredd till vår studie. Resultatet svarar på studiens syfte 

då vi kunnat beskriva förskolepedagogernas uppfattning om mobbning mellan barn i 

förskolan och vilken kunskap och handlingsberedskap de anser sig ha fått från sin 

utbildning. Samt vad de anser fattas i utbildningen kring detta. Resultatet kommer att 

diskuteras i tre olika rubriker: Uppfattningar om fenomenet mobbning mellan barn i 

förskolan, Kunskap och handlingsberedskap från sin utbildning och Kunskap som fattas 

kring fenomenet mobbning i utbildningen.  

6.1.1. Uppfattningar om fenomenet mobbning mellan barn i förskolan  

 

Tidigare forskning och litteratur visar på att mobbning mellan barn i förskolan är ett 

omdiskuterat ämne idag, vilket även resultatet i vår studie pekar på. Vår studie visar att 

alla informanter är eniga om att mobbning mellan barn i förskolan är något som 

förekommer, vilket även Alsaker och Valkanover i Juvonen och Graham (2001), Monks 

och Smiths (2006), Perren och Alsaker (2006), Stoor-Grenner och Kirves (u.å.) och 

Barker m.fl. (2008) skriver att deras olika studier pekar på. Resultatet av Vlachou m.fl. 

(2011), granskning av tidigare studier visar att förskolebarn är kapabla att engagera sig i 

mobbningsinteraktioner. Dock, visar resultatet i vår studie på att informanterna ser det 

främst hos de äldre barnen. Alvestad (Förskoletidningen 2/2005) däremot hävdar att 

små barn inte mobbar utan att de övar på det sociala samspelet. Även en av 

informanterna uttrycker en viss osäkerhet om det är uttalat mobbning bland de små 

barnen. Forsman (2003) och Öhman (2009) är tveksam till att använda ordet mobbning 

överhuvudtaget i förskolan. Som Friends (hämtat 2012-08-20) påpekar kan detta bero 

på att det finns många olika definitioner av vad mobbning innebär. Informanterna i vår 

studie uttrycker att mobbning mellan barn i förskolan kan se ut på olika sätt, vilket även 

Olweus (1999) och Höistad (2001) påpekar. Enligt Höistad är det inte alltid lätt att se de 

olika sätt som mobbning kan ta uttryck i.  
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6.1.2. Kunskap och handlingsberedskap från sin utbildning  

 

Studiens resultat visar en gemensam uppfattning hos informanterna, vad gäller 

kunskapen om mobbning mellan barn i förskolan. Resultatet visar att mobbning är ett 

fenomen som inte belysts inom utbildningen och att informanterna anser att de inte fått 

handlingsberedskap. Det vi ser som intressant utifrån detta är att enligt Lpfö 98 (2010), 

Skollagen (SFS 2010:800) och Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) ska förskolan 

arbeta aktivt och förebyggande mot kränkande behandling, så som mobbning.  Enligt 

Diskrimineringslagen ska förskolor även upprätta en likabehandlingsplan. Några av 

informanterna säger att deras uppfattning är att det som utbildningen tog upp, vad gäller 

mobbning, var fokuserat på de vuxnas värld. Vilket även det, talar för att kunskapen om 

mobbning mellan barn inte har getts enligt informanterna. Som Ekelund och Dahlöf 

(2009) påpekar, är det pedagogens skyldighet att arbeta förebyggande, samt hantera 

mobbningssituationer som uppstår, vilket informanterna tydligt uttrycker att de inte 

uppfattar sig ha tillräcklig kunskap om. Eftersom det är pedagogens skyldighet att 

arbeta mot och hantera mobbning så blir det, enligt oss, förståligt att informanterna 

söker sig denna kunskap själv när inte utbildningen uppfattas ge dem den. 

 

I analysarbetet av transkriberingarna framträder det att mobbning ses som ett tillvalt 

ämne enligt informanterna och inte något som hör till den ordinarie utbildningen. Trots 

att Skolverkets (2012) rapporter visar att det förekommer att personal accepterar att barn 

och elever blir utsatta för upprepade kränkande handlingar.  

 

En intressant aspekt, som vi ser, är att genom informanternas uttryck framkom det 

kunskaper om hur de kan arbeta förebyggande mot mobbning mellan barn. Till exempel 

nämner de arbetet med att dramatisera olika scenarier som uppstått, behandla varandra 

med respekt och att vara en bra vän. Dock, kopplade de inte detta till det förebyggande 

arbete mot mobbning samt att de inte framkom i intervjuerna huruvida den kunskapen 

kom från utbildningen eller inte. Som Høiby (2004), Alsaker (hämtat 2012-08-07), 

Olweus (1999) och Öhman (2009) påpekar kan vuxna, genom att sända ut tydliga 

signaler hur man ska bete sig mot andra, skapa ett förhållningssätt för hur barnen i sin 

tur ska behandla varandra.  
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6.1.3. Kunskap som fattas kring fenomenet mobbning i utbildningen  

Resultatet i vår studie visar på att det är viktigt att redan i förskolan arbeta aktivt och 

förebyggande för att stoppa mobbning. Stoor-Grenner och Kirves (u.å.) hävdar även de 

att det är viktigt att så tidigt som möjlig börja arbeta mot mobbning. Vår studie visar att 

informanterna uttrycker en rädsla för att inte ha den kunskap som behövs för att kunna 

se mobbning och alla dess olika uttryck. De uttrycker att konsekvensen av det kan bli att 

mobbningen följer med barnen upp i åldrarna. Som Vlachou m.fl. (2011), Fors (2007), 

Perren och Alsaker (2006) och Lamer (1991) påpekar, kan mobbning ge kort- och 

långsiktiga konsekvenser för den utsatte.  

 

Enligt studien uttrycker informanterna tydligt vad de uppfattar saknas i utbildningen, 

vad gäller mobbning mellan barn i förskolan. De uttrycker att mobbningens olika 

uttryckssätt är något de önskar skulle belysas i utbildningen, då de uttrycker att deras 

uppfattning är att mobbning kan se ut på olika sätt. Både Olweus (1999) och Höistad 

(2001) visar på att mobbning kan ha olika uttryck och alla uttryck inte är lika lätta att 

upptäcka. Uppmärksammas inte mobbningen kan det leda till det Hägglund (2007) 

skriver om, banal mobbning. Alsakers (hämtat 2012-08-07) studie pekar på att lärare 

behöver mer kunskap om hur tidiga tecken på mobbning kan se ut, att kunna se skillnad 

på de tecknen och de vardagliga konflikterna som kan uppstå mellan barn. Detta 

stämmer överens med vad informanterna i vår studie uttrycker att de önskat få kunskap 

om. Vårt resultat visar att kunskap om mobbning uppfattas kunna ge trygghet och 

förberedelse inför yrkeslivet. De uttrycker en önskan om mer kunskap om vad 

mobbning är för att känna sig säkrare och för att kunna agera om mobbning 

uppkommer. Även Öhman (2009), Stoor-Grenner och Kirves (u.å.) och Alsaker (hämtat 

2012-08-07) påpekar vikten av kunskap om mobbning, för att kunna arbeta 

förebyggande och kunna ingripa om det uppstår mobbningssituationer. Studien visar på 

en önskan från informanterna att mobbning mellan barn i förskolan under utbildningen 

skulle belysas med konkreta händelser. Utifrån deras uttryck är det den aktiva 

kunskapen, att kunna se och bryta när en mobbningssituation uppstår, som de saknar 

mest.  Stoor-Grenner och Kirves (u.å.) studie visar även den, att personalen upplever att 

de inte fått tillräckligt med kunskap för att känna igen mobbning eller redskap för att 

kunna ingripa. Dock är det viktigaste, som Olweus (2007) påpekar, att se till personen 

som blir utsatt. Upplever den att de upprepade trakasserierna är kränkande, är det 

mobbning.  
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Informanterna, säger att mobbning är något som förekommer i förskolan och de 

uttrycker att kunskapen om mobbning mellan barn i förskolan är viktig för att kunna 

sköta sitt arbete på ett bra sätt, för barn och för alla. Som Perren och Alsaker (2006) och 

Alsaker (hämtat 2012-08-07) skriver påverkar mobbning hela barngruppen, inklusive 

personal och föräldrar. Informanterna uttrycker att mobbning skulle belysas mycket mer 

under utbildningen och att de önskar en hel kurs om mobbning för att kunna arbeta 

aktivt och förebyggande med detta. Alsaker och Valkanover i Juvonen och Graham 

(2001) skriver att förebyggande arbete ger effekt på mobbning. Även Skolverkets 

(2012) rapporter visar, att om personal fått utbildning ökar det personalens förståelse 

kring mobbning och kränkande behandling vilket minskar problemet med mobbning. 

Eftersom vår studie visar att informanterna inte uppfattar sig fått denna kunskap från 

utbildningen ställer vi oss frågan varför inte ämnet mobbning prioriteras högre under 

utbildningen? Då tidigare forskning visar på att pedagogers kunskap om mobbning gör 

att problemet minskar. 

 

6.2. Avslutande diskussion  
 

Utifrån studien är vår slutsats att informanterna önskar mer kunskap om mobbning från 

sin utbildning som förberedelse, då de uttrycker att detta förekommer i förskolan. Som 

Olweus (1999) påpekar har lärarnas beteende, attityder och rutiner stor betydelse för 

hur utbred mobbningen blir. Vår uppfattning är att informanterna uttrycker att det 

handlar om att de vill ha kunskap om hur mobbning kan se ut, de vill kunna uppfatta 

och förstå vad mobbning är samt veta hur de kan ingripa och stoppa om en 

mobbningssituation uppstår. I enighet med Friends (hämtat 2012-08-20) menar vi att 

den viktigaste frågan inte är om mobbning förekommer i förskolan eller inte, utan hur 

förskolepedagogerna ska arbeta för att barn ska vara trygga och bli rättvist behandlade 

på förskolan. Vi ser att resultatet i denna studie kan användas till att förstå 

nyexaminerade förskolepedagogers uppfattning om vilken kunskap de fått från sin 

utbildning, vad gäller mobbning mellan barn i förskolan. Resultatet i vår studie kan 

förhoppningsvis även användas i utbildningssyfte, som underlag till utformning av 

innehållet i utbildningen. 
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6.3. Metoddiskussion 
 

Eftersom syftet med studien är att beskriva uppfattningar valde vi att använda oss av 

kvalitativa intervjuer. Då Kvale och Brinkmann (2009) skriver att genom de kvalitativa 

intervjuerna kan fenomenet förstås genom informanternas eget perspektiv. Vi valde att 

använda oss av det Kvale och Brinkmann kallar för en intervjuguide med stödord samt 

stödfrågor, för att våra intervjuer skulle följa ungefär samma mönster, då vi intervjuade 

var för sig. Vi valde även, att i urvalet av informanter, se till att få en variation vad 

gäller ålder, tidigare erfarenhet inom yrket innan utbildningen samt utbildningsort. 

Möjligtvis hade studiens resultat kunnat bli än mer tillförlitligt om vi använt oss av både 

kvalitativa intervjuer och enkäter, på grund av det ökade antalet svar och att det är 

lättare att reproducera en sådan studie. Men enligt oss hade inte enkäter kunnat ge oss 

svar på våra frågeställningar på samma sätt som intervjuerna gjorde, eftersom vi under 

intervjuerna hade möjlighet att följa upp informanternas svar med följdfrågor. Kvale 

och Brinkmann skriver att det är kreativiteten och variationsrikedomen som blir 

resultatet, om intervjuaren får improvisera och ställa följdfrågor. Vi menar att vi har 

beskrivit vårt tillvägagångssätt på ett sådant vis att någon annan kan göra om vår studie.  

 

Vad gäller reliabiliteten i vår analysering av informanternas svar, menar vi att vi genom 

intervjuerna och genom att ställa följdfrågor, kunde komma närmare informanternas 

eget perspektiv än vad vi hade gjort genom att analysera enkätsvar. Dock, bör vi ta med 

i beräkningen att vi kan ha påverkat informanternas svar genom våra frågor. En annan 

reliabilitetbrist vi kan se i vår studie är att vi gjorde intervjuer separat från varandra. 

Eftersom det då uppkom olika följdfrågor, vilket innebär att det är svårare att 

reproducera studien. Studiens validitet ser vi som god då vi får svar på våra 

frågeställningar. Vår avsikt med studien var att beskriva informanternas egen 

uppfattning och enligt oss kunde detta göras genom de kvalitativa intervjuerna. Vår 

mening är att studien således svarar mot vårt syfte, i och med att den beskriver det den 

påstår sig att beskriva. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) påpekar att kvalitativa studier inte är generaliserbara 

eftersom det är för få intervjuade, vilket de menar kan användas som kritik. Men 

eftersom syftet med vår studie var att beskriva uppfattningar hos några personer, ser vi 

antalet som tillräckligt. För som de skriver är det studiens syfte som bestämmer hur 

många intervjuer som behöver göras. 
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6.4. Förslag på vidare forskning 
 

Enligt oss är mobbning i förskolan ett viktigt fenomen att fortsätta undersöka då det är 

lite forskat kring detta. Då vi beskriver förskolepedagogers uppfattning om vad de anser 

sig ha fått med sig från sin utbildning kring fenomenet mobbning, ser vi det som 

intressant att göra en fortsatt studie där man beskriver vad utbildningarna menar att de 

ger förskolestudenter, vad gäller detta. Förslag på annan forskning kring mobbning i 

förskolan är att studera vuxen – barn mobbning, hur vuxna bemöter barn. Samt hur 

vuxna inom förskoleverksamheten bemöter varandra. Ska vuxna kunna lära barn att 

acceptera och respektera varandra måste de börja hos sig själva och sitt eget agerande.   
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8. Bilagor  
 

8.1. Missivbrev till förskolepedagoger 
 

Hej! 

 

Vi heter Stina Jonsson och Lena Milebo och är förskolelärarstudenter vid Högskolan i 

Gävle. Vi går nu sista terminen och ska skriva vårt examensarbete där vi valt att skriva 

om mobbning. I litteraturen möter man delade meningar om huruvida mobbning finns i 

förskolan eller inte, vilket intresserar oss. En del använder ordet mobbning medans 

andra använder kränkande behandling. Vi har valt att använda oss av ordet mobbning 

och som Skolverket skriver är mobbning en form av kränkande behandling, vilket de 

påpekar att vi ska arbeta aktivt med för att förebygga och åtgärda. Därför vänder vi oss 

till dig för att få veta vilken kunskap om mobbning mellan barn i förskolan du upplever 

att du fått under din utbildning. 

 

Syftet med studien är att ta reda på vilken kunskap nyexaminerade förskolepedagoger 

upplever att de har fått under sin utbildning vad gäller mobbning mellan barn i 

förskolan. Upplever de att de fått handlingsberedskap för att kunna arbeta aktivt och 

förebyggande mot mobbning mellan barn i förskolan. 

 

Vi kommer att göra kvalitativa intervjuer med nyexaminerade förskolpedagoger, därför 

vänder vi oss till dig. Intervjuerna beräknas ta ca 45-60 minuter och kommer med ditt 

samtycke att spelas in. Materialet kommer enbart att användas för detta ändamål och ni 

kommer inte att kunna identifieras. Resultatet av denna studie kommer att publiceras i 

DIVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet), som är ett öppet arkiv där man kan söka efter 

forskningspublikationer och studentuppsatser. Ert deltagande är frivilligt och kan när 

som helst avbrytas. Efter intervjun är vi tacksamma om vi får kontakta er igen om 

behovet finns för komplettering.  

 

Datum: 

Tid: 

Plats: 

 

Har ni några frågor före eller efter intervjun är ni välkomna att kontakta oss på: 

 

Stina Jonsson: XXXXXXXX@student.hig.se eller XXX-XXX XX XX 

 

Lena Milebo: XXXXXXXX@student.hig.se eller XXX-XXX-XX XX 

 

Handledare för examensarbetet är XXXX XXXXXXXXX: XXX@hig.se  

 

 

 

 

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

 

 

__________________________________________________________  

Deltagarens underskrift och datum.  

mailto:XXXXXXXX@student.hig.se
mailto:XXXXXXXX@student.hig.se
mailto:XXX@hig.se


 

 

 

 

8.2. Missivbrev till förskolechef 
 

Hej! 

 

Vi heter Stina Jonsson och Lena Milebo och är förskolelärarstudenter vid Högskolan i 

Gävle. Vi går nu sista terminen och ska skriva vårt examensarbete där vi valt att skriva 

om mobbning. I litteraturen möter man delade meningar om huruvida mobbning finns i 

förskolan eller inte, vilket intresserar oss. En del använder ordet mobbning medans 

andra använder kränkande behandling. Vi har valt att använda oss av ordet mobbning 

och som Skolverket skriver är mobbning en form av kränkande behandling, vilket de 

påpekar att vi ska arbeta aktivt med för att förebygga och åtgärda. Därför vänder vi oss 

till nyexaminerade förskolepedagoger för att få veta vilken kunskap om mobbning 

mellan barn i förskolan de upplever att de fått under sin utbildning. 

 

Syftet med studien är att ta reda på vilken kunskap nyexaminerade förskolepedagoger 

upplever att de har fått under sin utbildning vad gäller mobbning mellan barn i 

förskolan. Upplever de att de fått handlingsberedskap för att kunna arbeta aktivt och 

förebyggande mot mobbning mellan barn i förskolan. 

 

Vi kommer att göra kvalitativa intervjuer med nyexaminerade förskolpedagoger. 

Intervjuerna beräknas ta ca 45-60 minuter och kommer med personens samtycke att 

spelas in. Materialet kommer enbart att användas för detta ändamål och personen 

kommer inte att kunna identifieras. Resultatet av denna studie kommer att publiceras i 

DIVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet), som är ett öppet arkiv där man kan söka efter 

forskningspublikationer och studentuppsatser. Deltagandet är frivilligt och kan när som 

helst avbrytas.  

 

Datum: 

Tid: 

Plats: 

 

Har ni några frågor före eller efter intervjun är ni välkomna att kontakta oss på: 

 

Stina Jonsson: XXXXXXXX@student.hig.se eller XXX-XXX XX XX 

 

Lena Milebo: XXXXXXXX@student.hig.se eller XXX-XXX XX XX  

 

Handledare för examensarbetet är XXXX XXXXXXXXX: XXX@hig.se  

 

 

 

 

Härmed bekräftar jag att jag läst och godkänt denna intervju:  

 

 

__________________________________________________________  

Förskolechef underskrift och datum.  
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8.3. Intervjuguide  
 

Förskolepedagogens uppfattning om 

 

 Förekomsten av mobbning mellan barn i förskolan  

 Kunskap om mobbning mellan barn från utbildningen  

 Förskoleutbildningens innehåll om mobbning mellan barn i förskolan  

 Handlingsberedskap för aktivt och förebyggande arbete  

 Kunskap som fattas i utbildningen om mobbning mellan barn i förskolan  

 

 

 Berätta för mig om din egen uppfattning om, förekomsten av mobbning mellan 

barn i förskolan?  

- finns, har du något exempel?  

- finns det inte, utveckla?  

 

 Vilken kunskap om mobbning mellan barn uppfattar du att du fick under er 

utbildning? 

-utveckla  

 

 Hur uppfattar du förskoleutbildningens innehåll om mobbning mellan barn i 

förskolan? 

- lyfts detta under utbildningen?  

- föreläsningar? 

- diskussioner? 

- fanns det någon annan benämning än mobbning? 

 

 Uppfattar du att du har fått med dig handlingsberedskap för att aktivt och 

förebyggande kunna arbete mot mobbning mellan barn i förskolan? 

-utveckla  

-redskap? 

- förhållningssätt? 

 

 Vilken kunskap, vad det gäller mobbning mellan barn i förskolan, fattas enligt 

dig i utbildningen utifrån din egen erfarenhet av arbetet med barn i förskolan 

idag? 

- teoretisk kunskap? 

- praktiskt kunskap, handlingsberedskap? 

 

 Något mer som du vill tillägga?  

 
 


