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Abstrakt

Syftet med den här studien var att undersöka vilka uppfattningar ett antal pedagoger har kring 
mobbning mellan flickor i förskolan. Med uppfattningar menar vi om pedagogerna i förskolan 
anser att det försiggår mobbning mellan flickor och om de har några erfarenheter kring ämnet. 
De data som vi använt oss av har varit tidigare forskning inom detta område. För att inhämta 
vår information har vi utfört intervjuer med sex pedagoger på två olika förskolor i Norrland. 
Informationen från våra intervjuer har sedan behandlats och analyserats. Resultatet av 
intervjuerna påvisade att de flesta pedagoger direkt eller indirekt medger att mobbning mellan 
flickor kan vara svårare att upptäcka än mellan pojkar, detta menar de beror på att flickors 
mobbning är mer subtil. En av pedagogerna beskriver hur ett barn som känner sig trängd av 
andra barn söker ögonkontakt med en vuxen, vilket pedagogen menar är ett tecken på 
mobbning. Av resultatet framkommer också att två av pedagogerna har erfarenhet av 
mobbning mellan flickor, medan de andra pedagogerna ger något otydliga svar. De har 
erfarenhet av barn som blivit felbehandlade, men de inte kan ge någon konkret definition på 
begreppet mobbning.
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1. Inledning

Mobbning är och har alltid varit ett problem inom skolan, och man kan nog säga att de flesta 
av oss på ett eller annat sätt har kommit i kontakt med det i såväl skolåldern som vuxen ålder. 
Vi båda har erfarenheter av mobbning, där den ena av oss har varit den mobbade och den 
andra har, utan att vara medveten om det, varit den som mobbat. När man tittar i tidigare 
forskning kring ämnet mobbning så är det många gånger konstaterat att det hela främst riktar 
sig mot mobbning mellan pojkar. Då flickor oftast mobbar ”i det dolda” så anses detta svårare 
att upptäcka. Då vi båda har sett olika mobbningssituationer mellan flickor när vi varit ute i 
olika förskoleverksamheter och jobbat, så började vi diskutera varför detta sker och hur det 
skulle kunna stoppas. Vi anser att detta är ett högaktuellt och intressant ämne att skriva vår C-
uppsats om. Dels för barnens skull, då det bör vara en grundläggande självklarhet för varje 
barn att känna trygghet och stabilitet, samt att kunna utveckla en god självkänsla och ett gott 
självförtroende i sin tid i förskolan och inför de kommande åren i skolan. Men även vi 
pedagoger bör sträva efter en medvetenhet i detta ämne, så att man kan arbeta förebyggande 
med detta i såväl förskola som skola. Vi anser att detta är en oerhört viktig del att ha med sig i 
den blivande yrkesrollen som förskollärare.

2. Syfte och forskningsfrågor

Syfte 

Vi vill titta närmare på om, och i så fall varför, mobbning mellan flickor anses svårare att 
upptäcka. Vi vill ta reda på hur man skulle kunna synliggöra flickors mobbning i ett 
förebyggande syfte.  Vi vill skaffa oss kunskap om vad olika pedagoger har för uppfattningar 
kring mobbning mellan flickor i förskolan. 

Forskningsfrågor 

1. Anser pedagogerna i förskolan att mobbning mellan flickor är svårare att upptäcka än 
mellan pojkar, i så fall varför? 

2. Vilka tecken kan man titta efter för att se om det pågår mobbning i en flickgrupp i 
förskolan?

3. Vad har pedagogerna för erfarenheter av mobbning mellan flickor i förskolan?
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3. Bakgrund

Vi kan nog alla vara överens om att mobbning är något som förmodligen har existerat väldigt 
länge, speciellt bland barn. I Sverige var det dock först omkring 1970-talet som man började 
uppmärksamma och forska kring mobbning. De forskningsstudier som genomfördes 
fokuserades på pojkar och deras fysiska och högljudda sätt att mobba. I forskningen tittade 
man alltså inte på flickors mobbning, då det ännu inte hade uppmärksammats. Det var först på 
1990-talet som man fick upp ögonen för flickor och deras sätt att mobba ”i det fördolda”. I 
följande avsnitt tar vi upp flickors olika sätt att mobba. Det är ett beteende som i många fall är 
väldigt subtilt men som, om man är medveten vad man skall titta efter, ändå kan upptäckas.

3.1 Flick- och pojkmobbning

På vilka sätt skiljer sig egentligen flickors och pojkars mobbning? Eriksson m.fl. (2002) tar 
upp begreppet direkt och indirekt mobbning, där direkt mobbning handlar om t.ex. fysiska 
attacker, såsom sparkar, slag och att ta saker från offret. Indirekt mobbning kan vara att 
exempelvis sprida rykten, vara hånfull mot någon, retas eller att medvetet utesluta någon ur 
kamratgruppen. Detta tar även Kyiakides m.fl. (2006) upp  i sin studie där de fann att pojkar 
var mer utsatta för och brukade mer mobbning, detta i större utsträckning än flickor. De tar 
även upp hur pojkarna i denna studie använde sig mer av fysisk mobbning, medan flickor 
använde sig av psykisk/indirekt mobbning.   

Den forskning som tidigare har gjorts kring och om mobbning har främst riktat sig till den 
tydliga direkta mobbningen som ter sig som slag och andra fysiska kränkningar, och är 
vanligast bland pojkar.  Frånberg (2011) menar att problemet med detta är att man helt 
kringgår flickornas sätt att mobba. Flickors mobbningsteknik som räknas till indirekt 
mobbning har därför inte blivit synlig i samma utsträckning. Detta har i sin tur lett vidare till 
att flickor helt saknats inom den tidigare mobbningsforskningen. Skolverket (2011) menar att 
de åtgärder som gjorts för att minska mobbningen vanligen rör sig om hårdare ordningsregler 
i skolverksamheten. Vid presentationen av reglerna gör man då tydligt för eleverna om vilka 
konsekvenserna är om reglerna bryts. Dock har utvärderingar av denna disciplinära strategi 
visat att den endast reducerar mobbning bland pojkar. De skolor som arbetar med att 
förebygga den direkta mobbningen löper risk att missa den subtila och indirekta mobbningen 
som är vanligare bland flickor.

Frånberg (2011) talar om mobbning som ett uttryck av inre aggressivitet, men menar att detta 
enbart har klassats som ett fenomen hos pojkar. Förutom att detta har lett till att tidigare 
forskning och analyser enbart har lett till framsteg för mobbning mellan pojkar har även 
forskare menat att en del lärare vägrar vidgå att flickor kan mobba. I nyare forskning har det 
istället visat sig att aggressiviteten även finns hos flickor men att uttrycksformen ter sig 
annorlunda och är därför också svårare att lägga märke till.
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Jonsdottir (2007) tar upp hur man i tidigare forskning påpekat att genetiska skillnader kan 
ligga bakom differenserna mellan flickmobbning och pojkmobbning. Författaren menar 
vidare att flickor i förskoleåldern anses bättre på att kommunicera än vad killar är vilket också 
kan återspeglas i deras sätt att kränka varandra.
Det finns även forskning som visar att mobbning ur ett socialt perspektiv är mer accepterat 
bland pojkar än bland flickor. Valachou (2011) anser att det finns tydliga könsskillnader 
mellan flickors och pojkars mobbningskultur i förskolan. Bland de pojkar som mobbar så är 
deras beteende mer relaterat till dominans och makt. En pojke som mobbar är sällan ensam 
medan en flicka som mobbar i förskolan systematiskt blir utesluten ur barngruppen för sitt 
beteende. De har därför sällan någon att leka med, kamraterna tycks ha svårare att acceptera 
en flicka som är dominant.

Wasseberg (1995) talar om tidigare forskning där det står klart att det väldigt sällan är någon 
som mobbar en av det motsatta könet. Pojkar riktar nästan alltid sin mobbning mot andra 
pojkar och flickor riktar heller inte sin mobbning mot annat än flickor.

3.2 Barns kamratkulturer och sociala samspel

Löfdahl (2007) beskriver begreppet kamratkulturer, där hon menar att detta begrepp kan 
hjälpa till att beskriva och ge kunskap om vad som sker i barns relationer med varandra, när 
de möts och är tillsammans i förskolan. Författaren menar att små barn som vistas längre 
perioder tillsammans utvecklar egna kamratkulturer.  En vanlig norm på förskolor är att alla 
ska få vara med, detta är en regel som alla barn måste följa oavsett om de vill det eller ej. De 
brukar dock hitta vägar runt denna regel, exempelvis genom leken, där de kan exkludera ett 
annat barn med förklaringen att det inte passar att barnet är med i just den leken. Utifrån sett 
kan en lek mellan barn uppfattas som något positivt och glädjefyllt, vilket det oftast är menar 
Löfdahl (2007), men det finns även en annan sida av det hela. Vid sidan av de positiva 
aspekterna i leken finns också inslag av makt, positionering och svårigheter. För vissa barn 
anser Löfdahl (2007) att leken kan vara en obehaglig upplevelse när de kämpar med att 
förvärva en position. Även om leken kan tyckas vara en glad och trevlig stund så innehåller 
den även tillfällen av uteslutningar och relationsskapande.

Jonsdottir (2007) kommer in på samma ämne som Löfdahl, men väljer att använda begreppet 
socialt samspel. Jonsdottir (2007) menar att barn är fullt medvetna om hur skört det sociala 
samspelet i förskolan är. En barngrupp kan ha svårt att släppa in nya barn i gruppen eftersom 
man redan har förbestämda roller i leken. Ett till barn kan förändra allt och det vet barnen. 
Uteslutning är därför ett sätt för barnen att skydda sig själva och framför allt leken. Barn 
väljer främst att ha ett socialt kamratskap med mellan fyra och sju barn. Med det antalet 
vänner känner sig barnet tryggt och hinner stadga sin egen grupptillhörighet. På så vis 
minskar även risken för att barnet ska bli uteslutet. Dock menar Jonsdottir (2007) att hon i 
sina egna studier sett att de barn som utesluts inte nödvändigtvis blir det nästa dag. Men det 
finns barn som aldrig får vara med och det tyder på allvarliga kamratrelationsproblem. Det får 
oss att fundera över vad detta kan bero på?
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Laine m.fl. (2010) ger ett förslag på hur detta kan förklaras, där de menar att forskning kring 
barns kamratrelationer och sociala status visar att för att ett barn skall bli accepterat av andra 
barn bör det ha goda sociala, emotionella och kognitiva färdigheter. Forskarna menar vidare 
att barn som utsätts för uteslutning, och därmed inte får chansen att interagera med något 
annat barn, även blir påverkad i sin personliga utveckling. Torftiga kamratrelationer gör att 
barnet inte får chansen att utveckla sociala färdigheter, vilket kan medföra att de får 
svårigheter i skolan som är en plats där just sociala färdigheter är nödvändiga. I och med detta 
kan även läroprocessen försvagas för barnet, och kan medföra att det blir alltmer sårbart för 
andra problem i livet.

3.3 Banal mobbning och kränkningar

Thors (2007) tar upp begreppet banal mobbning, där hon beskriver ordet banal som något 
vardagligt och inte väcker speciell uppmärksamhet. Det ses som en del av den normala och 
vanemässiga tillvaron. Detta begrepp använder författaren för att diskutera de sociala och 
kulturella anordningar som medverkar till att legitimera, och med detta banalisera, mobbning 
och kränkningar i skolans vardag. Thors (2007) menar dock att de inblandade nog trots allt 
vet att detta beteende inte är rätt. Författaren beskriver hur det i några aktuella undersökningar 
av förskolebarns förhandlanden om sociala positioner visar att det ses som helt legitimt att 
sätta sig över och håna någon som är yngre. De som är äldre har alltså företräde över de barn 
som är yngre. I förskolekulturen förefaller ålder som en viktig resurs, såväl socialt som 
kulturellt, i kampen om positionerna. Åldern fungerar både som ett sätt att skaffa sig makt i 
enskilda situationer samt ett allmänt accepterat motiv för social uteslutning. I det här fallet, 
menar Thors (2007), består banaliseringen i att det i den gemensamma synen på villkoren 
kring tillhörighet ingår att den som har makt, d.v.s. de som är äldre, kan bestämma sina egna 
regler och sätta det allmängiltigt överenskomna ur spel. Författaren menar vidare att ålder är 
en starkt laddad och väl fungerande drivkraft för uteslutning, och ett mått på det sociala 
värdet. Thors (2007) anser dock att detta inte är något speciellt konstigt, med tanke på hur 
förskolans organisation och verksamhet ofta använder sig av ålder för indelningar i grupper. 
De äldre barnen har även en högre social status när det kommer till att klara av saker på egen 
hand. Författaren menar med detta att det i det fortsatta lärandet om de stora demokratiska 
frågorna (som handlar om rättvisa, delaktighet och inflytande), kan det som i förskolekulturen 
ses som en självklarhet bli problematiskt om det anses legitimt att de äldre barnen har makt att 
bestämma över de yngre barnen, speciellt då detta tar sig uttryck genom kränkningar och 
ignorans av gemensamma regler. Thors (2007) menar att banaliseringen då finns i detta.

Vad kan man då göra för att förhindra att kränkningar uppstår? Höiby (2004) menar att så 
länge de vuxna inte griper in så kommer barn fortsätta att falla offer för att bli mobbare och 
att bli mobbad. Inget barn ska behöva utsätta andra barn för kränkningar, skador och 
förföljelser utan att en vuxen sätter ner foten. Det kommer alltid vara den vuxnes ansvar att 
lära barnen hur man uppför sig så att de själva och kamraterna mår bra. Man ska hellre lägga 
sig i för ofta än för sällan. Om pedagogerna inte sänder ut signaler om att mobbning inte 
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tolereras så kommer den aldrig att avvecklas, snarare utvecklas. Om alla dessutom delar 
samma uppfattning om vad som är mobbning och vad som inte är mobbning blir det också 
lättare för den enskilda pedagogen att ta sig tid att arbeta mot just mobbningen. De skolor där 
man tidigt uppmanar barn att ta kontakt med vuxna om de skulle bli utsatt för någon 
kränkning har dessutom mindre problem med mobbning. Det är alltså av stor vikt att, som 
vuxen, säga ifrån så fort man ser något som kan anses vara kränkande. 

Att ignorera mobbning och kränkande handlingar, som pedagog, kan ge stora konsekvenser 
för det utsatta barnet. Eriksson (2002) skriver att det finns studier som visar på att flickor tar 
mer skada av indirekt mobbning än vad pojkar gör. Skadorna visar sig i form av stress, 
depression och dålig självbild. Effekterna är ganska desamma som för de som blir utsatt för 
fysisk mobbning.

3.4 Flickors kamratrelationer

En fråga som dök upp för oss var huruvida mobbaren och offret står varandra nära eller ej. 
Simmons (2004) menar att det är flickor som har en nära relation, s.k. ”bästisar”, som oftast 
fastnar i perioder av emotionella kränkningar och trakasserier. Den mobbade, som är ung, 
känner inte igen de tecken som finns på trakasserier och försöker därmed få det som händer 
att gå ihop med deras bild av vänskap. Den som mobbar brukar heller inte förstå att de 
överskrider en gräns, menar Simmons (2004), utan är tvärtom väldigt fäst vid den mobbade. 
Författaren menar vidare att man sällan får höra talas om sådana här berättelser om mobbning 
mellan flickor, då de utgör en ovanlig blandning av kärlek och rädsla och stämmer dåligt 
överens med många av de antaganden vi har om hur vänskap ska vara.  Simmons (2004) 
påpekar också att flickor som själva blivit mobbade löper en avsevärt högre risk att även bli 
den som mobbar. Författaren menar vidare att det är av stor vikt att, på samma sätt som man 
lär såväl pojkar som flickor att det är ett oacceptabelt beteende att slå någon, även lära dem att 
det är lika oacceptabelt att hota någon om att inte längre vara någons vän. Denna undervisning 
menar författaren måste börja tidigt och fortsätta år efter år. Författaren anser att bara för att 
ett barn använder sig av suckar istället för att skrika, eller himlar med ögonen istället för att 
öppet håna så ska ett sådant beteende inte gå obemärkt förbi.

Duncan och Owens (2011) tar upp hur viktigt det är för flickor att passa in i kamratgruppen. 
Om ett barn på något sätt sticker ut kan det göra så att de andra flickorna plötsligt utesluter 
barnet ur gruppen, vilket medför att barnet ifråga mår väldigt dåligt. Författarna menar vidare 
att mobbning är länkat till social makt.
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3.5  Alternativa former av aggressivitet

Simmons (2004) beskriver hur man genom tiderna har sett på flickor och kvinnor som 
svekfulla, lömska, hemlighetsfulla etc. Flickors aggressivitet som, enligt Simmons (2004), 
inte är öppet erkänd har heller inte varit ett intressant föremål för forskning. De första 
studierna av aggressivitet genomfördes med nästan enbart försökspersoner av manligt kön. 
Simmons (2004) menar att män oftast visar sin aggressivitet öppet, något som fick forskarna 
att dra slutsatsen att aggressivitet bara yttrade sig på detta sätt. Andra former av aggressivitet 
som observerades beskrevs som avvikande eller ignorerades helt. Författaren menar vidare att 
dessa tidigare brister i forskningen följde med i studier av mobbning. Man letade efter direkta 
uttryck för aggressivitet, som t.ex. slag, hot eller att någon retades. Studierna utfördes 
dessutom i sådana miljöer som gjorde det nästintill omöjligt att iaktta indirekta uttryck för 
aggressivitet. Enligt Simmons (2004) dröjde det ända till år 1992 innan en grupp norska 
forskare visade en studie som gjorts på en grupp flickor. Dessa forskare gjorde upptäckten att 
flickor inte var så negativt inställda till aggressivitet, utan uttryckte bara sin ilska på andra, lite 
mer ovanliga sätt. Forskarna hade en hypotes vilken gick ut på att aggressivitet, som av ett 
eller annat skäl inte kan riktas fysiskt eller verbalt mot en viss person, måste hitta andra vägar 
för att nå sitt mål. Forskarnas resultat bekräftade denna hypotes. På grund av samhällets 
kulturella regler mot öppen aggressivitet ägnade sig flickor åt andra, icke-fysiska former av 
aggressivitet. 

Man kan då fråga sig på vilket annat sätt flickorna beter sig aggressivt? Simmons (2004) 
förklarar det hela med begreppet ”alternativa former av aggressivitet”, ett beteende som är 
osynligt för de vuxna. Hon menar att flickor sårar varandra i hemlighet och döljer detta 
genom att visa en vänlig och behaglig sida utåt. Det författaren menar med alternativa former 
av aggressivitet är exempelvis att ge varandra blickar, vända ryggen till, att viska med någon 
annan och le hånfullt.

Simmons (2004) tar vidare upp ett annat begrepp, ”relationsanknuten aggressivitet”. Även 
detta beteende handlar om osynliga beteendemönster hos flickorna. Med osynliga 
beteendemönster menas att det är svårt för vuxna att upptäcka, då flickorna använder sig av 
kroppsspråket som i många fall kan vara väldigt subtilt. Relationsanknuten aggressivitet är 
vanligare bland flickor än bland pojkar, något som kan ses redan i treårsåldern och denna 
klyfta blir större i takt med att barnen blir äldre. Hon menar vidare att en kombination av icke-
fysisk och dold aggressivitet är extremt farlig, mestadels p.g.a. att detta beteende är nästintill 
omöjligt att upptäcka. I och med svårigheterna att upptäcka detta beteende finns det en hög 
risk att ett barn som blir utsatt för ett sådant beteende under en längre tid kan må fruktansvärt 
dåligt, rent psykiskt. Relationsanknuten aggressivitet har fortsatt att vara osynlig eftersom 
detta beteende inte stämmer överens med de mönster som normalt förknippas med mobbning. 
Ett av de kännetecken som finns på relationsanknuten aggressivitet är, som vi tidigare tagit 
upp, kroppsspråket. Eftersom de kulturella reglerna i samhället säger att kvinnlig vrede inte 
får uppstå, och därmed förhindrar flickorna att uttrycka sin ilska med ord, har de istället lärt 
sig att använda sina kroppar. Till detta beteende hör även elaka blickar, vissa former av 
utestängning och att vägra tala med någon. Vissa av de mobbade flickorna blir även förvirrade 
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av detta, menar författaren, då kroppsspråk kan vara såväl irriterande otydligt som 
omdömeslöst tydligt.

Vad kan man då göra för att få igång ett samtal med barnen, och få dem att förstå att dessa 
beteenden inte är acceptabla? Simmons (2004) ger som förslag att man som pedagog 
använder sig av berättelser om barn som utsätts för alternativa former av aggressivitet, eller 
använder sina egna personliga erfarenheter av mobbning för att få till en diskussion eller 
åtminstone så ett litet frö i barnens tankar. Författaren anser dock att det viktigaste är att 
ständigt kommunicera med flickorna i barngruppen, och låta dem bli de vuxnas ögon i deras 
dolda värld. Genom samtal med flickorna kan man få upp ögonen för hur deras värld ser ut. 
Något som man dock bör tänka på, enligt Simmons (2004), är att varje uteslutning inte 
nödvändigtvis behöver vara mobbning. Det kan handla om ett barn som behöver hjälp med att 
utveckla sin sociala förmåga, något som hon skall få hjälp med. Men författaren menar att det 
inte är andra barns uppgift att kompensera för vad det barnet saknar.

 

3.6  Flickmobbning: Tecken och symptom

Mobbning mellan flickor ter sig alltså annorlunda jämfört med pojkar. Detta medför även att 
de tecken man bör titta efter för att upptäcka mobbningen bland flickor också är annorlunda. 
Pipping (2010) menar att förutom den fysiska mobbningen finns även något som kallas 
psykisk mobbning som uttrycker sig med suckar, blickar och utfrysning. Pipping (2010) vill 
däremot inte betona att psykisk mobbning är präglat efter något kön. 

Frånberg (2011) anser att vetskapen om pojkars fysiska mobbning är större just på grund av 
att forskningsintresset har varit större där. Hon menar även att det kan bero på att pojkars 
mobbning har varit lättare att observera än flickors. Tecken på fysisk mobbning som slag och 
knuffar både syns och hörs mer än blickar, suckar och skvaller. Pipping (2010) tar istället upp 
i sin bok Jag mobbar inte ett exempel där två flickor i åtta års ålder beger sig på en pojke i sju 
års ålder. Pojken som tidigare var en glad och livlig kamrat började efter en tid klaga på 
huvudvärk och ont i magen. När föräldrarna frågade hur det var i skolan blev pojken arg. 
Efter en tid vågade pojken till slut berätta om de två flickorna som låste in sig med honom på 
toaletten varje dag och tvingade honom att bland annat doppa fingrarna i toaletten och sedan 
suga på dem. 

Elliott (2002) anser att en del pedagoger nekar helt till att mobbning ens existerar eller 
påverkar deras verksamhet. En av pedagogerna hade till och med sagt att det bara handlade 
om barn som lekte och att det minsann inte var frågan om någon mobbning. Samma pedagog 
hade tidigare haft en diskussion med en orolig förälder som påstod att hennes barn blev 
mobbat på förskolan av en annan fyraårig flicka. Det visade sig senare att den fyraåriga 
flickan betedde sig lika illa mot andra barn som var på besök i hemmet som på förskolan. Hon 
var fullt medveten att hon skadade de andra barnen. Hon angrep de andra barnen nämligen 
bara när ingen av pedagogerna såg på.
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Valachou (2011) menar att forskning visar att barn som blir offer för ickeprovocerande 
psykisk mobbning tenderar att vara väldigt oroliga, försiktiga och har väldigt låg självbild.

Sammanfattningsvis tyder litteraturen  på att pojkar och flickor använder olika metoder för att 
mobba. Den fysiska direkta mobbningen förknippas med pojkar och den indirekta psykiska 
mobbningen används av flickor. Mobbning har tidigare klassats som ett fenomen som bara 
drabbat pojkar och därför har den mobbningsforskning som bedrivits enbart inriktat sig på 
pojkars fysiska mobbning. De åtgärdsprogram som görs för att stoppa fysisk mobbning anses 
alltså inte ha någon inverkan på flickor och deras mobbning. 
De tecken som finns för den psykiska mobbningen, som är betingat med flickor, är enligt 
litteraturen knuffar, suckar, blickar och utfrysning. Mobbningen är svår att upptäcka då den 
sker bakom stängda dörrar eller när någon vuxen inte ser på. De symptom som drabbar offret 
är orolighet, låg självbild, huvudvärk, ont i magen samt personlighetsförändringar. En del 
pedagoger förnekar att mobbning ens finns i verksamheten och anser att allt som sker är 
någon form av lek.  Det är av stor vikt, för såväl offer som mobbare, att pedagogerna tittar 
efter de små tecken som finns på att mobbning pågår i en flickgrupp. Det är viktigt att inte 
banalisera viskningar, blickar eller hånfulla leenden. Man understryker också hur det utåt sett 
kan se ut som att flickorna har goda kamratrelationer till varandra, vissa kan även sägas vara 
bästa vänner, men trots detta kan det pågå en mobbningssituation mellan flickorna. Då det är 
pedagogerna som har ansvaret för barnens välmående på förskolan bör dessa pedagoger vara 
noga med att samtala med barnen kontinuerligt. Detta för att kunna se genom barnens värld 
hur deras verklighet egentligen ser ut.
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4. Metod

För att genomföra detta arbete valde vi att ta kontakt med två förskolor i två olika kommuner. 
Anledningen till att vi valde dessa två förskolor var för att vi på så vis skulle kunna se om 
tankarna kring flickor och mobbning skiljer sig mellan två förskolor i olika kommuner. Då en 
av förskolorna arbetar väldigt aktivt mot just mobbning gav det ytterligare ett intresse för att 
se ifall det finns några skillnader eller likheter i pedagogernas arbete mot och personliga 
tankar kring mobbning. Vi var dock inte medvetna om att en av förskolorna utförde ett sådant 
arbete mot mobbning, innan vi började med denna uppsats. Vi vill även påpeka att båda 
förskolorna har likabehandlingsplaner som de går efter i det vardagliga arbetet och använder 
om exempelvis en mobbningssituation skulle uppstå. Vi menar alltså inte att en av förskolorna 
inte arbetar mot mobbning. Dock så har den ena förskolan ett mer aktivt arbetssätt mot just 
mobbning.

4.1  Metodologiska överväganden

De metodologiska överväganden som vi gjorde var ifall vi ville använda oss av intervjuer, 
skicka ut enkäter till förskolorna eller göra egna observationer för att skaffa oss god empiri. 
Med en utskickad enkät kunde personalen på förskolorna noggrant svara på frågorna utan vår 
närvaro och vi skulle även kunna få så många som möjligt att ställa upp. Men barnen skulle 
inte kunna vara med att svara på en enkät, om inte vi specialtillverkade en enkät bara för 
barnen det vill säga. Risken med enkäten är även att svaren skulle bli identiska då inget skulle 
hindra pedagogerna från att svara på frågorna i grupp och göra det med läroplanen i ena 
handen och plan mot kränkande behandling i den andra.  Dessutom har Ahlqvist och Eriksson 
(2007) erfarenheter från sitt examensarbete att trots att ett stort antal enkäter blir utskickade 
finns det risk för att bortfallen bland dessa är stora. Därav uteslöts enkäter som metodval. 

4.2  Intervju

Intervjuer är mer tidskrävande under själva intervjuprocessen och om intervjuerna spelas in 
tar även transkriberingen sin tid. Vi upptäckte även att det skulle ta för lång tid att intervjua 
både barn och vuxna, så barnintervjuerna fick vi stryka i detta fall. Dock skulle intervjuer ge 
oss möjlighet att sitta med pedagogerna en och en och på så vis förhoppningsvis få lite fler 
skilda tankar om ämnet. Då intervjufrågorna mycket berörde huruvida den enskilda individen 
har några personliga erfarenheter om flickor i mobbningssammanhang, vad de själva anser är 
mobbning och om de tror att flickors mobbningsbeteenden är svårare att upptäcka än pojkars 
så passade det bäst att intervjua pedagogerna en åt gången. Vi ansåg att det skulle räcka med 
att intervjua tre pedagoger på vardera förskola för att få en helhetsbild på vad de har för tankar 
och syn på flickor och mobbning i verksamheten. Det spelade därför heller ingen roll vilken 
avdelning pedagogerna jobbade på för att vi skulle få ihop den information vi behövde till 
arbetet.  Genom att välja intervju istället för enkät hade vi även möjlighet att komma med 
eventuella följdfrågor som förutom det som Trost (1997) beskriver att motverka att en 
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utdragen tystnad skulle uppstå även kunna förklara frågan utförligare för den som behöver 
det. 

4.3 Genomförande

Intervjuerna skedde på plats i förskolan i enskilt rum utan barn och andra vuxna. Under de 
intervjuer som gjordes valde vi att ta upp röstinspelningar på alla inblandade. Här frågade vi 
givetvis först om deras tillåtelse att spela in intervjun. Vi hade heller inte svårt att få ihop 
pedagoger till intervjuerna. 

För att undvika att något material skulle försvinna eller att ljudkvalitén skulle vara för dålig så 
använde vi oss utav två ljudupptagningskällor. Skulle oturen även vara så stor att båda dessa 
skulle sluta fungera under intervjun så lät vi dela upp oss som så att en ställde frågorna och 
den andra förde anteckningar på det mest väsentliga. Vi valde att ha samma roller vid varje 
intervju, att en ställde frågorna medan den andre antecknade. Dock menar Trost (1997) att två 
intervjuare kan skapa en miljö där den intervjuade kan känna sig utsatt och i underläge. Men 
två intervjuare kan även vara en fördel i och med att man oftast samlar mer information i par 
än om man skulle sköta intervjun ensam. 

Vi var noga med att ställa så raka frågor som möjligt. Som Trost (1997) menar är det bättre att 
gå rakt på sak och sikta på det man är ute efter med intervjun. Vi var även noga med att avstå 
från eufemismer som Trost (1997) anser är något man bör undvika då konstiga omskrivningar 
kan skapa risken att den man intervjuar inte förstår frågan. 

Vi bearbetade intervjuerna genom att renskriva varje intervju ordagrant, utifrån vad de 
intervjuade personerna svarade. Efter detta valde vi att sammanfatta varje intervju genom en 
kvalitativ analys, och tittade därefter på vilka likheter och skillnader som fanns i 
intervjusvaren. Vi har tagit hjälp av tre analysmetoder som Kvale (1997) rekommenderar, 
vilka handlar om koncentrering, kategorisering och tolkning. Med hjälp av koncentreringen 
fick vi fram sammanfattningar av intervjuerna, och därefter gjorde vi genom kategorisering 
och tolkning en analys av vilka likheter och skillnader som stod att finna i intervjusvaren. 

Liksom Trost (1997) påpekar så är det ganska svårt att mäta reliabilitet och validitet vid 
kvalitativa studier. Då idén med dessa begrepp och termer har sitt ursprung i kvantitativ 
metodologi kan det kännas en aning malplacerat att använda sig av dessa i en kvalitativ 
intervjustudie. Kvalitativa intervjuer handlar om att ta reda på vad intervjupersonerna menar 
med, eller hur de uppfattar, ett ord eller en företeelse. Om personerna skulle få gå igenom 
intervjuerna en gång till, på samma sätt (så långt det är möjligt) så vill vi hoppas på att de 
skulle ge samma eller bättre resultat än tidigare. Men uppfattningar och tankar förändras, de 
är inte statiska. Därför kan vi inte med säkerhet säga att vi skulle få exakt samma resultat om 
vi gjorde om studien en gång till.
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4.4  Etiska överväganden

Vi följde vetenskapsrådets (2011) fyra huvudkrav gällande information, samtycke, 
konfidentialitet och nyttjande. De fyra kraven infattar ett informationskrav där vi med hjälp av 
ett missivbrev informerade intervjudeltagarna om syftet med vårt arbete. I missivbrevet 
upplystes även de som deltar i intervjun om att deras medverkan i arbetet är helt frivilligt och 
att de när som helst har rätt att ångra sitt deltagande till dess att arbetet är publicerat, allt enligt 
samtyckeskravet. Vi försäkrade även de deltagande att allt material så som ljudupptagning 
och transkribering inte finns tillgängliga för obehöriga. Detta i enlighet med 
konfidentialitetskravet. Alla uppgifter som samlats in kommer enligt nyttjandekravet endast 
att användas i detta arbete och enbart i forskningssyfte. 

Det enda etiska dilemma vi stötte på var att en av pedagogerna önskade att se frågorna i 
förväg för att lättare kunna svara på dessa. Men efter att vi förklarat anledningen till varför vi 
sparar frågorna till den enskilda intervjun förstod pedagogen bättre.
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5. Resultat och analys

Vi intervjuade en manlig och fem kvinnliga pedagoger i åldrarna ca 25-55 år, pedagogerna 
har olika långa erfarenheter av att jobba inom förskolan. I avsnittet som följer har vi gjort en 
sammanfattning av pedagogernas svar för att lättare kunna finna skillnader och likheter i 
svaren. 

Skillnader i pojkars och flickors beteenden

Pedagogerna beskriver vilka skillnader som kan finnas mellan flick- och pojkmobbning, där 
de tar upp hur man rent generellt brukar se på pojkar och flickor. De menar att flickor är 
subtila i sitt handlande och gör varandra illa i en miljö där ingen vuxen ser på, medan pojkar 
är mer fysiska och verbala mot varandra. Det som framkommer under intervjuerna är alltså 
uppfattningen att den tydliga mobbningen oftast är väldigt lätt att se, men den subtila 
mobbningen är inte alltid lika lätt att upptäcka. Under intervjun ändrar pedagogerna 
uppfattningen kring pojkars och flickors beteenden. De framhåller den generella synen på 
pojkar och flickor, men beskriver samtidigt att de inte delar denna syn till fullo. Pedagogerna 
påpekar att många flickor är ganska rättfram, som pojkar, och att saker och ting inte alltid 
brukar ske i det fördolda. En del flickor kan göra elaka saker på ett tydligt sätt, medan andra 
flickor kan sköta det hela mer diskret. De beskriver vidare flickorna som högljudda och att de 
tar mycket plats. Pedagogerna menar att pojkar kan bete sig lika fult mot varandra och göra 
elaka saker i det dolda, på samma sätt som flickor. Pojkarna kan dock vara mer accepterande 
när de blir tillsagda om hur saker och ting ska vara, medan flickorna kan vara mer luriga och 
räviga. Det hela, menar pedagogerna, handlar alltså om något helt individuellt. Beroende på 
vilken individ det gäller så kan både pojkar och flickor vara elaka mot varandra, antingen på 
ett väldigt tydligt eller ett väldigt subtilt sätt.

Skillnad mellan mobbning och konflikt

Under intervjuerna uppkommer en osäkerhet om man ska använda mobbning som ett begrepp 
i förskolan. Pedagogerna menar att det är skillnad på en konflikt och mobbning. Konflikter 
bland barnen är något som hör till vardagen och handlar om ett testande mellan barnen, det 
hela beskrivs som ett socialt spel. Då barnen är väldigt små så har de inte den medvetenhet 
som finns i ett mobbningsbeteende. Begreppet mobbning används inte av pedagogerna, och 
de känner heller inte till att någon annan förskola runtom i deras områden använder sig av det 
begreppet. Pedagogerna förklarar vidare att man inom arbetslaget kan ha olika åsikter om hur 
man definierar mobbning, och var man drar gränsen för ett kränkande beteende. De 
understryker dock att det inte har någon betydelse huruvida man använder sig av begreppet 
mobbning eller ej, det viktiga i det hela är att man jobbar med likabehandlingsplanen och ser 
till att inget barn blir kränkt eller diskriminerat på något sätt.
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Tecken på mobbning att titta efter 

Pedagogerna menar att en förutsättning för att kunna upptäcka mobbning är att alltid vara 
vaksam och närvarande. Det skall inte finnas några obevakade områden eller stängda dörrar 
där man inte vet vad som sker. Man skall även vara noga med att se vad som sker i leken. Utåt 
sett kan det se ut som att flickorna leker, medan i själva verket kan handla om mobbning. 
Pedagogerna menar dock att ett tecken på mobbning skulle kunna vara när barnen leker 
mamma, pappa, barn och det alltid är en och samma person som får vara hund. Då är det 
viktigt att man som pedagog går in i leken och lyfter det barnets status inför de andra barnen. 
I övrigt menar pedagogerna att ett tydligt tecken på mobbning bland flickor är om någon inte 
får vara med och leka, blir utfryst eller på något annat sätt blir utesluten ur gruppen. Dessa 
drag menar pedagogerna även finns bland de små barnen. Pedagogerna tar också upp hur ett 
barn som känner sig trängd oftast söker ögonkontakt med en vuxen. Något annat som 
pedagogerna tar upp är vikten av att lära sig att tolka barnen och deras beteenden. Detta menar 
de att man kan lära sig exempelvis genom föreläsningar som handlar om barns signaler. 
Observationer anser de också vara ett bra redskap att använda sig av för att upptäcka 
mobbning mellan flickor. 

5.1  Likheter i intervjusvaren

När de intervjuade pedagogerna resonerade kring vilka tecken man kan titta efter för att 
upptäcka mobbning så var det två stycken som menade att det som utåt sett ser ut som en 
lekfull situation, i själva verket kan handla om kränkande behandling. Detta menar man bero 
på att flickor kan göra elaka saker på ett tyst sätt, vilket gör det svårt för de vuxna att 
upptäcka. Många av pedagogerna tog även upp uteslutning som ett tecken på mobbning, de 
använde dock begreppet på olika sätt. Vissa valde att kalla det för att bli knuffad ur en lek, att 
vissa aldrig får vara med och leka.

 Ett annat exempel var att ett barn kunde vända ryggen till eller sätta sig vid ett ritbord på ett 
sådant sätt att det utsatta barnet inte når färgpennorna. En av pedagogerna poängterade att 
tydliga tecken på mobbning är oftast väldigt lätta att se och ta tag i, men den subtila indirekta 
mobbningen är inte alltid lika lätt att upptäcka. Något som alla pedagoger talade om i sina 
intervjuer är ”den generella uppfattningen” om pojkar och flickor. Grundtanken är då att 
flickor gör varandra illa i en tystare miljö, när ingen vuxen ser på, medan pojkar är mer 
fysiska och högljudda. En av pedagogerna konstaterar att det är lättare att upptäcka en smäll 
snarare än en blick. En annan av pedagogerna ansåg dock att pojkar och flickor är likadana. 
Men hon tillägger sedan att pojkar kan vara mer högljudda, och flickor är mer luriga och 
”räviga”. Det kan alltså vara lite svårare att upptäcka mobbning mellan flickor, men alla är 
överens om att de inte nonchalerar ett sådant beteende när de väl upptäcker det. 

Fyra av pedagogerna tar även upp begreppet medvetenhet, något som två av dem menar är 
viktigt för en pedagog att ha. Det gäller att vara medveten om allt som händer, genom 
medvetenhet och närvaro kommer man att kunna upptäcka mobbning eller konflikter. De 
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andra två pedagogerna talar istället om medvetenheten hos barnet. Den ena pedagogen menar 
att det finns en medvetenhet i mobbning, något som småbarn inte kan hantera ännu då de inte 
har lärt sig hur man skall vara mot varandra. Pedagogen menar att det hela handlar om 
konflikter och ett socialt spel, där barnen testar varandra. Den andra pedagogen är inne lite på 
samma spår, och talar om att barn kan vara medvetna om vad de gör, men saknar sociala 
färdigheter för att förstå att de gör ett annat barn illa. 

Något annat som de flesta pedagoger verkar vara överens om är pedagogens ansvar. Med 
detta menar de exempelvis att ifall ett barn har svårt att komma in i en lek så är det upp till 
pedagogen att hitta vägar och verktyg till barnet, för att det ska kunna komma in i 
sammanhanget. Något annat pedagogerna tar upp är att barnen aldrig skall vara skuldbelagda, 
man får inte skylla på barnen i någon situation. Om det händer något så är det pedagogernas 
ansvar, inte barnens. 

Hälften av pedagogerna talar även om vikten att vara närvarande. Det kan handla om att se 
över miljön och titta ifall det finns något område som ofta är obemannat av vuxna, och 
därmed kan ge stora risker för att kränkningar eller mobbning sker. Det är även viktigt att ha 
all personal på plats, om man är underbemannad finns det annars risk för att saker och ting 
kommer lättare undan. De dagar personalen är på plats delar de upp sig så att det finns en 
vuxen i varje rum, detta konstaterar dock två av pedagogerna att det inte alltid fungerar så i 
verkligheten. En av pedagogerna understryker hur viktigt det är att vara med från start, och 
aldrig ge någon en chans till att kränka eller mobba någon annan.

5.2  Skillnader mellan intervjusvaren

Det som skiljer pedagogerna åt är just synen på var gränsen för mobbning går. En del menar 
att mobbning är något som sker systematiskt vid upprepade tillfällen riktat mot en individ, 
medan en lika stor del av pedagogerna anser att det inte alls behöver vara fråga om 
upprepningar. En pedagog menar att gränsen går vid glåpord, uteslutning och ifrågasättningar. 
En pedagog vill mena att gränsen går redan vid första kränkningen.  

En annan tydlig fråga som delar upp pedagogerna i två block är frågan om de tror att sina 
arbetskamrater har samma uppfattning om vad som är och vad som inte är mobbning. Detta 
helt oberoende från vilken av förskolorna de arbetar på. Hälften av pedagogerna anser att alla 
i arbetslaget delar samma uppfattning om vad som är mobbning och den andra hälften menar 
på att alla i arbetslaget utgår från samma plan gällande kränkande behandling men vad 
personerna anser är mobbning eller ej är olika från person till person.  
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6. Diskussion 

Det vi avsåg med vårt syfte var att kontrollera om pedagoger anser det vara svårare att 
upptäcka mobbning mellan flickor, än mellan pojkar. Vi ville även se om pedagogerna var av 
uppfattningen att det finns tecken att titta efter för att upptäcka mobbning. Vi kommer nu att 
redovisa dessa punkter genom en diskussion, samt presentera nya tankar som har uppkommit 
under detta arbete.

6.1 Flickors diskreta mobbning

En likhet som vi upptäckte i våra intervjuer med pedagogerna, och som såväl Simmons 
(2004) och Elliott (2002) tar upp, är att flickor kränker varandra i hemlighet. Detta kan vi 
även se att fler författare är överens om. Bland annat Pipping (2011) visar ett exempel där två 
flickor utför sin mobbning avskilt bakom en stängd dörr inne på en toalett. Andra författare 
som exempelvis Elliott (2002)  menar att pedagogerna i sin undersökning påstår att det bara 
handlar om lek. Flera av pedagogerna var också eniga med att det utåt sett kan se ut som lek, 
men i själva verket kan röra sig om mobbning och kränkande behandling, något som även 
Löfdahl (2007) tar upp.  

” Utåt kan det ju se ut som dom leker. Men man vet ju inte vad som försiggår inom gruppen.” 
Pedagog.

Att upptäcka flickors mobbning menar pedagogerna enbart sker genom observation och 
närvaro. Precis som Elliott (2002) påstår pedagogerna att mobbningen sker när inte den vuxne 
ser på.

6.2 Mobbning som begrepp i förskolan

Något vi lade märke till var att ingen av pedagogerna använde sig av begreppet mobbning. 
Flera av dem verkar tveksamma till om det hela verkligen handlar om mobbning, eftersom 
barnen är i ett så pass tidigt stadium i lärprocessen. Detta får oss att fundera på om det är 
något positivt eller negativt, att de inte vill använda sig av begreppet mobbning? Det kan man 
bara spekulera i, och frågan är om detta begrepp behövs i förskolan? Då flera pedagoger var 
tveksamma till om alla i arbetslaget hade samma uppfattning kring vad som är mobbning så 
kanske ordet behöver införas så att, som Höiby (2004) också påpekar, diskussioner startas 
kring ämnet och alla har samma utgångspunkt i arbetet mot mobbning.

Två av pedagogerna menar att mobbning inte förekommer i förskolan utan att det istället rör 
sig om konflikter och social träning. Detta kan sammanfalla med de pedagoger som Elliott 
(2002) tar upp i sin undersökning som menar att mobbning inte existerar i förskolan. 
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6.3 Tecken på mobbning

Några tecken på hur mobbning mellan flickor går till, som pedagogerna tog upp i våra 
intervjuer var bl.a. utfrysning, att vända ryggen till eller en sådan subtil handling som att hålla 
färgpennorna utom räckhåll för ett annat barn. 

Thors (2007) beskriver även åldern som ett maktmedel, där äldre barn oftast utnyttjar sin 
position för att få sin vilja fram. Något sådant framkom inte i våra intervjuer, vilket får oss att 
spekulera över om detta kan bero på att åldersrelaterad mobbning inte förekommer på dessa 
förskolor, eller ifall det kan handla om brist på medvetenhet kring den här typen av mobbning 
bland pedagogerna? Ifall det handlar om det senare, löper verksamheten stor risk att 
normalisera dessa mönster kring statuspositionerna, något som även Löfdahl (2007) 
konstaterar. Även detta är dock endast spekulationer, inte fakta.

Dock menar en av pedagogerna att ett väldigt tydligt tecken på att något är fel är att barn som 
känner sig trängd ofta söker ögonkontakt med en vuxen. Detta är något som endast en av 
pedagogerna tog upp under intervjun och det är heller inget som vi kan finna bland tidigare 
forskning. Dock är detta något som man skulle kunna forska vidare inom med observationer 
och videodokumentering. 

6.4 Pojkar och flickor

En annan sak som vi upptäckte i vårt arbete, och som kan sättas i relation till en av våra 
frågeställningar, var hur pedagogernas uppfattningar handlade om den generella synen på 
pojkar och flickor. Detta är även något som stämmer överens med Simmons (2004) 
beskrivning på den tidigare forskningen kring mobbning, där man var av uppfattningen att 
mobbningen skedde mellan pojkar och handlade om fysiskt utåtagerande. Flickor ansågs 
senare, enligt Simmons (2004), å andra sidan också använda sig av mobbning, dock på ett mer 
osynligt sätt. Pedagogerna påpekade hur den allmänna uppfattningen av pojkars och flickors 
beteenden ser ut, och konstaterade att pojkar oftast är mer högljudda och fysiska medan 
flickor gör elaka saker i det dolda. Detta sker dock efter en del tvekande hos pedagogerna. En 
del av de intervjuade börjar med att klargöra att det inte är någon skillnad mellan flickor och 
pojkars sätt att mobba och kränka men medger senare att det visst är skillnad. 

Kan detta velande ha att göra med att pedagogerna till en början gärna vill svara så politiskt 
korrekt som möjligt, men att deras personliga erfarenheter inte överensstämmer med tanken 
att flickor och pojkar är helt lika? Dock är detta bara spekulationer. 

Uppfattningen om att flickor och pojkar mobbas på två olika sätt stämmer överens med 
Frånberg (2011), som beskriver hur forskningsintresset främst har varit större kring 
pojkmobbning och förklarar att kunskapsområdet därför är större när det gäller mobbning 
mellan pojkar. Detta menar författaren kan bero på att pojkars fysiska mobbning hörs mer än 
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flickors psykiska mobbning. I intervjuerna gav de allra flesta pedagoger den här 
beskrivningen av pojkar och flickor, men ansåg personligen att pojkar även kan göra elaka 
saker i det dolda och flickor kan vara högljudda och fysiska. Detta stämmer till viss del 
överens med Pippings (2010) uppfattning att psykisk mobbning inte behöver vara stämplat 
efter något kön. Vår tolkning av detta är att pedagogerna, direkt eller indirekt, medger att 
flickors mobbning är svårare att upptäcka än pojkars, dock med vissa undantag. 

Författarna Wasseberg (1995) och Pipping (2010) är dessutom oense om huruvida mobbning 
är något som sker inom könen eller mellan könen. Wasseberg (1995) påstår att mobbning 
enbart riktas till någon av samma kön samtidigt som Pipping (2010) tar upp ett konkret 
exempel där två flickor mobbar en pojke. 

Samtliga pedagoger talar även om vikten av det vuxna ansvaret, att aldrig lägga skulden på ett 
barn då det är de vuxna som ska lära barnen hur man beter sig mot varandra. Detta ser vi som 
en sund tanke, och något som vi kommer ta med oss i vår framtida yrkesroll som 
förskollärare.

En medvetenhet i att flickors mobbning sker i det dolda skulle kunna skapa en möjlighet att 
upptäcka och förhindra denna typ av mobbning mellan flickor i större utsträckning.

6.5 Arbetet mot mobbning i de två förskolorna

Vi har valt att kalla den förskola som arbetar aktivt mot mobbning för förskola 1, och den 
andra förskolan för förskola 2. Detta för att man lättare skall kunna urskilja vilken av 
förskolorna vi syftar på i texten. Vi anser att båda förskolorna arbetar aktivt mot mobbning. 
Båda förskolorna använder sig av observationer, dock så använder sig förskola 1 av 
observationer med hjälp av penna och papper medan förskola 2 menar att de ständigt håller 
koll på vad barnen gör och var de är. Vi vill understryka att det inte finns någonting i vårt 
arbete som säger att någon av förskolorna är bättre än den andra. Vi vill dock påpeka att de 
metoder som förskola 1 använder sig av för att upptäcka mobbning är något som alla 
förskolor borde ta vara på. Brist på tid kan visserligen vara något som kan förhindra 
pedagogerna att använda sådana metoder. 

Något annat som båda förskolorna tar upp är vikten av att kommunicera med varandra inom 
personalgruppen. På förskola 2 beskriver de hur dem en gång per vecka har ett möte där de 
diskuterar eventuella händelser som har observerats i verksamheten. De brukar även diskutera 
sinsemellan, utöver detta veckoplanerade möte, om de upptäcker något. På förskola 1 är de av 
samma uppfattning, att pedagogerna kontinuerligt bör kommunicera med varandra.

Kommunikationen med barnen är något som båda förskolorna förespråkar. I likhet med 
Simmons (2004) förslag på att använda sig av berättelser om barn som utsätts för mobbning, 
använder sig förskola 1 av sociala berättelser och sketcher, och samtalar med barnen om hur 
man skall vara mot varandra. 
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6.6 Metodval

Vårt val av metod upplever vi har varit ett bra verktyg att använda sig av, då vi fått många 
innehållsrika svar. Genom intervjuer har vi fått möjlighet att finna likheter och skillnader i 
pedagogernas tankar kring flickors mobbning. Vi anser dock att en kombinerad enkät och 
intervjumetod hade kunnat ge en tydligare bild av pedagogernas tankar och uppfattningar 
kring flickmobbning.

Enkäten hade kunnat se ut på två vis men alltid ha riktat sig till pedagogerna på förskolan. En 
tanke var att ha exakt samma frågor som i intervjuerna och eventuellt lägga till några. Denna 
enkät kunde sedan lämnas ut till betydligt fler förskolor och pedagoger än det antal vi 
intervjuade. Därefter skulle vi kunna föra statistik på resultaten och se hur många pedagoger 
som anser att det är skillnad på pojkmobbning och flickmobbning. Det alternativet hade 
främst varit ämnat att svara enskilt på, men eftersom inget skulle hindra dem från att svara på 
enkäten tillsammans hade vi tankar på ett annat alternativ. En enkät ämnad för hela förskolan 
där alla tillsammans kunde svara på frågorna. Dock skulle det kräva att frågorna mer riktades 
till hur förskolan arbetar mot mobbning mellan flickor istället för den enskilda individens 
tankar och erfarenheter som istället skulle tas upp i intervjuerna. Risken med enkäter är dock 
att bortfallen skulle bli allt för stor och även att svaren skulle bli allt för politiskt korrekt för 
att få något forskningsvärde. Genom intervjuer kunde vi istället boka tid med pedagogerna 
och bli garanterad att få svar.

Intervjuerna gick förvånansvärt bra och vi fick ut mer information än vad vi hade hoppats på. 
Vi visste redan efter första intervjun att vi hade valt rätt metod. Enda misstaget som vi kan 
komma på i efterhand är att vi inte hade några direkta frågor om tecken på mobbning. Dock 
anser vi själva att vi fått fram den informationen med de frågor som vi använde. 

6.7 Avslutande diskussion 

Något vi också funderade över, och som kom upp i intervjuerna, var att många pedagoger har 
andra arbetsuppgifter att utföra utöver att vara nära barnen. Kan det vara så att barngrupperna 
är för stora för verksamheten, eller har pedagogerna för många uppgifter än vad som är 
rimligt? Kan detta ha något att göra med att det är svårt att upptäcka flickors mobbning i 
förskolan? Vi vill dock understryka att detta bara är spekulationer och tankar som har kommit 
till under arbetets gång. 

7. Vidare forskning.
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Avslutningsvis vill vi lämna några tankar och funderingar kring hur man kan forska vidare på 
ämnet mobbning mellan flickor. En intressant tanke är att se efter om det är som Jonsdottir 
(2007) påstår, att genetiska skillnader ligger bakom differensen mellan flickor och pojkars sätt 
att mobba. Eller om det är som Pipping (2010) menar, att den psykiska subtila mobbningen 
inte är präglat efter något kön. Därav kan man spekulera om barns sätt att mobba helt beror på 
hur barnen är uppfostrade och vilka värderingar de har eller om flickor och pojkar helt enkelt 
är genetiskt byggda att mobba på två olika sätt. Detta är något som de flesta genusforskare vill 
ta reda på. Dock skulle ett arbete om detta vara otroligt stort och tidskrävande. 

En annan intressant sak att forska vidare i är mobbning som begrepp i förskolan. Använder 
förskolor begreppet, använder pedagoger begreppet eller används begreppet i barngruppen? 
Finns det ett behov av begreppet mobbning i förskolan? Vilka för- och nackdelar finns det 
med detta?  

Då inte all personal är överens om vad som räknas till mobbning och vad som inte räknas till 
mobbning skulle det kunna vara en bidragande faktor till att mobbning hos flickor skulle 
kunna vara svårare att upptäcka.

Ytterligare observationer av flickor på förskolorna är också något man kan jobba vidare med. 
Då vi själva inte uppfattade mer än några få situationer som skulle kunna klassas som 
mobbning under våra observationer, menar vi på att detta kan beror på att vi observerade för 
lite. Ytterligare observationer, både med och utan kamera skulle behöva göras för att få en 
klarare bild om hur flickors mobbning är svårare att upptäcka än pojkars mobbning. Framför 
allt vore det intressant att en om teorin om att barn söker en vuxens blick i trängda situationer 
förekommer och även om den vuxne registrerar detta. 
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Bilaga 1 Missivbrev pedagoger

Hej alla pedagoger!

Vi är två studenter som läser till förskollärare på Högskolan i Gävle.  Nu är det dags för den 
avslutande uppgiften på lärarutbildningen, som är vårt examensarbete, vilket motsvarar nio veckor 
av heltidsstudier och skall vara klart i oktober 2012. Vårt syfte med arbetet är att undersöka hur 
pedagogerna på förskolan tänker kring mobbning bland flickor, samt huruvida det finns eller har 
funnits flickor på förskolan som har blivit utfrysta. Genom observationer vill vi undersöka hur de 
leker, vilka gruppkonstellationer som eventuellt förändrats samt om det finns några synliga 
maktrelationer mellan flickorna. Utöver detta har vi tänkt att med hjälp av tidigare forskning jämföra 
våra observationer med olika teorier som finns kring flickors lek.
Vi vill även titta närmare på varför mobbning mellan flickor anses svårare att upptäcka, och hur man 
skulle kunna synliggöra dessa problem i ett förebyggande syfte. Detta vill vi göra genom att intervjua 
tre eller fler av er pedagoger på förskolan.

Vi önskar genomföra observationerna samt intervjuer under vecka 35. Med detta brev ber vi er delta 
i denna tänkta intervju, där såväl ni som förskolan garanteras anonymitet. I enlighet med de etiska 
regler som gäller är ert deltagande helt frivilligt. Till den dag arbetet är publicerat har ni när som helst 
rätt att avbryta ert deltagande. 

Vi önskar få er underskrift där ni godkänner er medverkan i intervjun, och lämnar in detta brev till oss 
vid intervjutillfället.

Datum………………………..

Er underskrift……………………………………………………………….

Vid ytterligare frågor kan ni kontakta oss på våra e-postadresser eller telefonnummer:

Med vänliga hälsningar

Emma Edling och Per Samuelsson

emma_edling@hotmail.com     per_samuelsson@hotmail.se 
Emma: 0763920086  Per: 076809458
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Bilaga 2 Intervjufrågor

• Har du någon gång upptäckt någon form av mobbning mellan flickor?
- Hur hanterade du den situationen?

• Upplever du att det är svårt att upptäcka mobbning mellan flickor?
- Om ja: Varför? Om nej: Hur gör du för att upptäcka detta?

• Hur arbetar förskolan för att motverka att flickor blir mobbade av 
varandra?

• Finns det något i ditt arbete som du upplever förhindrar upptäckter av 
mobbning mellan flickor?

• Vad anser du behövs i verksamheten för att snabbt kunna upptäcka och 
förebygga mobbning bland flickor?

• Vart går gränsen för mobbning?

• Delar all personal på er förskola samma uppfattning om vad som är 
mobbning/vad som inte är mobbning?

• Om mobbning upptäcks i barngruppen. Hur går ni vidare med det då?

• Är det lättare att nonchalera flickors beteenden snarare än pojkars?
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