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Sammanfattning 
 
Syfte med denna undersökning var att ta reda på vad förskollärare hade för 
uppfattningar om begreppet mobbning i förskolan och hur de arbetar för att förebygga 
det. För att få svar på syfte och frågeställningar användes kvalitativa intervjuer där 

tankar och åsikter ligger i fokus. Vi valde därmed att intervjua sex stycken förskollärare 
på tre stycken förskolor, en privat och två kommunala. Intervjusvaren analyserades och 

sammanfattades inom kategorier som framkom som mest centrala i resultatet. Resultatet 
visar att det råder delade meningar samt en otydlighet om vad mobbning innebär i 
förskolan. Förskollärarna benämnde begreppet mobbning mer som utanförskap och att 

det handlar mer om medvetna handlingar bland äldre barn. När det gäller det 
förebyggande arbetet framkom det fyra centrala delar att arbeta efter som material, 

likabehandlingsplan, arbetslaget och att vara närvarande bland barnen. I 
resultatdiskussionen framkommer det att mobbning är ett laddat begrepp och det är 
vanligt att mobbningstendenser inom barnens sociala samspel upplevs mer som 

vardagsföreteelser.  
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Förord  
 

Ett stort tack till de förskollärare som deltog i vår studie, utan er medverkan har inte vi 
kunnat genomföra denna undersökning. Vi vill tacka vår handledare Paula Larsson för 
den hjälp och stöd vi har fått under arbetets gång. Vi vill även tacka våra nära och kära 

som har stått ut med oss under dessa veckor. Sist men inte minst vill vi tacka oss själva 
för ett gott samarbete.  
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1. Inledning 
Mobbning är något som förekommer överallt i vårt samhälle främst inom skola och 

arbete. Frånberg och Wrethander (2011) menar att begreppet mobbning i dag är något 
de flesta av oss känner till och att mobbningen kan resultera i allvarliga konsekvenser. 
Høiby (2002) belyser även hur mobbningen är ett stort problem i vårt samhälle men 

också i andra länder omkring oss. I Sverige och Norge har det förebyggande arbetet 
varit aktivt under en lång tid vilket har visat resultat, men enligt Høiby måste detta 

betydelsefulla arbete ständigt fortsätta även i andra länder eftersom mobbning är en 
uppgift som aldrig anses kunna bli klar. Tidigare forskning som Kirves och Sajaniemi 
(2012) har utfört bevisar att mobbning förekommer bland barn inom förskolan och 

denna mobbning liknar den som yttrar sig i skolan. Enligt deras studie visar resultatet att 
små barn på ett eller annat sätt är involverade i någon form av mobbning, och den 

vanligaste formen visade sig vara uteslutning.  

Vi båda har erfarenheter av mobbning genom vår uppväxt, där vi båda har upplevt och 
beskådat någon form av mobbning eller kränkande behandling.  Starka minnen är något 
som finns kvar än idag och får oss att förstå hur viktigt det är att förhindra att mobbning 

uppstår och fortgår.  Innan hade vi inte riktigt relaterat att mobbning förekommer i 
förskolan utan mer i skolan bland äldre barn. Detta tror vi beror på att vi sällan har hört 

att barn blir mobbade i förskolan. Vi har däremot ofta hört och även sett att mobbningen 
är ett stort problem bland äldre barn i skolan. Under den verksamhetsförlagda 
utbildningen har vi båda upplevt samt sett situationer och händelser mellan barnen som 

vi anser är någon form av mobbning och kränkning. Vi har både hört och sett a lltifrån 
”Du får inte leka med oss, för du har för fula kläder” eller ” Du får komma på mitt 

kalas, men inte du”. Även hur ett barn vid flera upprepande gånger blivit utstött och inte 
får vara med genom hånfulla kommentarer eller viskningar. Vi anser att det är förfärligt 
att handlingar som nämns ovan ska förekomma i ett sådant tidigt stadium som i 

förskolan. Vi har även under vår utbildning stött på förskollärare som både anser och 
inte anser att mobbning finns inom förskolans verksamhet. För oss som blivande 

förskollärare anser vi att denna undersökning om mobbning inom förskolan kommer 
öka vår kunskap samt att vi blir mer förberedda inför vår kommande yrkesroll.  

Vi anser att det är viktigt att förebygga mobbning redan i tidig ålder och därför ville vi 
även fördjupa oss i hur förskollärare arbetar emot mobbning och deras syn på detta. Vi 

båda ser detta ämne som otroligt betydelsefullt då förskolan ska lägga grunden för 
barnens värderingar och människovärde. Lpfö (1998) menar även hur en av förskolans 

uppdrag är att förankra de värden som vårt samhälle vilar på. Där ”Människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 
mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla 

levande i arbetet med barnen” (s. 4). 
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1.1 Syfte 
Syfte med denna undersökning är att ta reda på vad förskollärare har för uppfattningar 

om begreppet mobbning och hur det arbetar för att förebygga att mobbning uppstår.  
 
Frågeställningar:  

 Hur definierar förskollärarna begreppet mobbning?  

 Vilka skillnader och likheter finns det på förskollärarnas uppfattningar om 
mobbning i förskolan?  

 På vilket sätt uppfattar förskollärarna att mobbning förekommer mellan barnen 
inom förskolan?  

 Vilka metoder eller material använder förskollärarna inom det förebyggande 

arbetet?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

2. Bakgrund 
I denna del kommer vi redogöra relevant litteratur till undersökningens frågeställningar 

samt syfte. Vi kommer att börja redovisa vad tidigare forskning belyser om mobbning 
bland barn i förskolan. Sedan framförs en litteraturgenomgång där definitionen av 
begreppet mobbning redogörs samt eventuella orsakerna till att mobbning uppstår och 

hur det kan åtgärdas och förebyggas. 

 
 

2.1 Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer vi redogöra vad tidigare forskning belyser när det gäller 

mobbning i förskolan.  
 

2.1.1 Mobbningens förekomst i förskolan 

Vlachou, Andreou, Botsoglou och Didaskalou (2011) beskriver i sin studie om 
mobbning och kränkande behandling hos förskolebarn. De menar att 

mobbningsbeteendet relateras och bestäms av den sociala kompetensen, vilket är det 
som granskas samt observeras i förhållandet till barnens period i förskolan. Vidare 
beskriver författarna hur det förekommer olika former av hämndaktioner under 

förskoleåldern. Barnen lär sig att bygga och upprätthålla vänskap med andra samt att 
utveckla olika sociala färdigheter. Vlachou m.fl. belyser att när barnen är 5-6 år är de 

mer benägna att skaffa sig gemensamma vänner samt engagera sig både ensam och mer 
socialt med andra omkring sig. De äldre barnen får även en större förståelse att kunna 
närma sig sina kamrater inom det sociala och olika beteendeformer. Vidare menar de 

hur de yngre barnen inte har samma förståelse för de sociala beteendemönstren.  Monk 
och Smith (2006) redogör även i sin studie hur forskningen inte är överens om 

begreppsförklaringen av mobbning, utan många av forskarna anser att det inte behöver 
ske upprepande gånger, utan det kan också förekomma vid enstaka tillfällen. Även hur 
den som orsakar en skada hos en annan individ inte alltid har avsikt med sitt agerande, 

men att den som blir utsatt upplever det som mobbning.  
 

Monk och Smith betonar även hur betydelsefullt det är att ta reda på hur den utsatte 
upplever situationen för att kunna få en mer översiktlig bild. Författarna beskriver även 
hur ämnet mobbning kan förekomma på olika sätt, både indirekt och direkt. En direkt 

mobbning förklaras med att handlingarna sker ansikte mot ansikte mellan mobbaren och 
den som blir utsatt. Indirekt mobbning sker oftast via en tredje part eller bakom offrets 
rygg. Författarna tar även upp fysisk mobbning som att slå, sparka och verbal mobbning 

som innebär hotfulla kommentarer eller någon form av utskällning. Kirves och 
Sajaniemi (2012) tar också upp att det finns tre olika metoder och former av mobbning 

på liknande sätt i förskolan som skolan. Dessa tre omfattar den fysiska, verbala och 
psykiska mobbningen.  Rigby (2003) belyser att det är viktigt att ta mobbning på allvar, 
eftersom att det kan leda till problem senare i livet, både hos offret och den som 

mobbar. Mobbning är en riskfaktor i barns utveckling så det är betydelsefullt att kunna 
se tidiga tecken på mobbning så att de kan förhindras så snabbt som möjligt. Barnen 

som blir mobbade lider ofta av låg självkänsla, ångest, depression och kan även ha 
självdestruktiva tankar.  
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2.1.2 Hur mobbning yttrar sig inom förskolan 

Vlachou, m.fl. (2011) menar att forskningen hittills har bevisat hur barn inom förskolan 
kan ingå samt ingripa i olika interaktioner som innehåller mobbning, även inneha roller 

som offer och översittare. Vidare menar författarna att barn i samma nivå kan visa 
direkta samt indirekta typer inom ett mobbningsbeteende. Författarna redogör att 
förskolebarn kan berätta och ge information om olika roller som berör mobbning, där de 

menar att det finns lämpliga metoder att arbeta utifrån tillsammans med barnen.  
Vlachou, m.fl belyser att samtal med barn kan illustrera att de är medvetna om 

varandras beteenden och handlingar. Enligt Monk och Smith (2006) belyser de att 
forskning om mobbning relaterat inom skolan har gjorts under 20 år och har blivit ett 
stort ämne för internationell forskning, där många barn är inblandade som offer eller 

mobbare. De menar att mycket av forskningen har riktas mot äldre barn, men studier 
visar att aggressiva beteenden har tenderat att leda till mobbning bland barn i fyra års 

ålder vilket har studerats inom flera länder som USA, Spanien och England.  
 
Fanger, Frankel och Hazen (2012) har utfört en undersökning, där målet var att 

undersöka små barns användning av uteslutning. De försökte få fram om barnen i ung 
ålder bara använde uteslutningsmetoden för att skada offret eller om det fanns några 

andra anledningar. De ifrågasatte om uppförandet alltid berodde på någon form av 
aggressivitet. I deras studie kom de fram till att uteslutning är ett vanligt beteende som 
barnen använder i leken. De använder strategin när de på ett medvetet sätt inte vill 

inkludera en jämlike eller skydda leken, så det behöver inte nödvändigtvis ske avsiktligt 
för att skada någon. Författarna fick fram att det fanns olika sorters sätt att exkludera 

och ibland var barnen mycket bestämda i sina metoder att utesluta någon, och de kunde 
ofta säga ifrån tydligt på en gång åt den som inte fick delta i leken. Andra gånger kunde 
barnen istället vara mer skickliga och mildra deras metoder. Fanger, m.fl. (2012) belyser 

ett bra exempel på hur den mildrade uteslutningen kan gå till.   
 

“One child called out the availability of “muffins for kitties and doggies” 
that she had made out of sand. However, when another child pretending to 
be a dog approached, she was told, “They’re not done.” A few minutes 

later when she asked, “Are the muffins ready yet?” she was informed that 
they were now “only for kitties.””  (s. 245).  

 
Jonsdottir (2007) har i sin studie gjort en kartläggning av 353 barns sociala relationer 
inom förskolan där hon har fokuserat på deras kamrat och vänskapsrelation samt 

utanförskap. Studien belyser också vad pedagoger har för uppfattningar om barnens 
sociala färdigheter i förskolan.  Jonsdottir menar i likhet som de ovanstående författarna 

hur barn intar och har förutbestämda roller inom sin lek. Där hon även utifrån sitt 
resultat av studien fått fram hur barns vänskap i förskolan innebär att barn ofta försvarar 
en gemenskap mot andras intrång. Vidare beskriver hon hur det generella 

samspelsmönstret mellan barnen i förskolan var att barnen interagerade med ett fåtal 
kamrater. Hon hänvisar också att barn utifrån Corsaros (1981) undersökning tar till sig 
olika strategier för att kunna avvisa sina kamrater ifrån lek eller en gemenskap. Där 

barnen kunde utesluta varandra genom att säga ”Nej, du kan inte leka med oss” eller 
”Du har inte samma färg på tröjan”. Utifrån detta menar Corsaro att barn är medvetna 

om det sociala samspelet inom förskolan och hur denna medvetenhet kan leda till att 
barnen skapar social kontakt med några barn som de sedan leker med regelbundet. 
Jonsdottir (2007) belyser hur resultatet av hennes studie visar att många barn inte har en 
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kamrat och för några av dessa kan det handla om en självvald ensamhet vilket hon 
menar att förskolan ska respektera och att det inte behöver innebära ett utanförskap.  
 

Även Kirves och Sajaniemi (2012) påpekar att systematisk mobbning förekommer 
bland barn i förskoleåldern. Mobbningen ska även likna mobbningen som förekommer i 

skolåldern. Enligt intervjuer som de ställde under sin studie så blev resultatet att barn i 
åldrarna tre till sex år var involverade i mobbning på något slags sätt och den vanligaste 
formen var uteslutning. Det kan vara svårt att upptäcka mobbning bland små barn, men 

förskolebarn har inget problem med att peka ut vem som mobbar, men de har svårare att 
veta vem som är offret. Kirves och Sajaniemi upplyser att Heymann, Herzman, Barer 

och Evans (2006)  menar att det är förskollärarna som har mest möjlighet att kunna 
analysera vem som är offer och vem det är som mobbar. Författarna belyser även att 
man allmänt har trott att barn i förskoleåldern är inkapabla att utföra metodisk 

mobbning. Men det är redan i den unga åldern som den sociala hierarkin börjar 
utvecklas och barnen vet vilka de gillar och ogillar. Uteslutning är vanligt och det bör 

tas på allvar eftersom att barn blir sårade. I förskolans verksamhet är det mycket 
betydelsefullt att alla barn känner sig accepterade av resterande medlemmar i gruppen 
så att de känner välbefinnande, för utan det kan lärandeutvecklingen bli lidande. 

Vlachou m.fl (2011) menar att förskolan är det avgörande stege t i många barns 
utveckling eftersom det är då barnen skapar samspel med andra, och hur barns 

svårigheter i sociala interaktioner med sina kamrater oftast kan upptäckas samt bedömas 
av oss vuxna.  
 

 

 
2.2 Litteraturgenomgång 
Inom följande avsnitt kommer vi redogöra vad den utvalda litteraturen beskriver och 
definierar mobbning och orsakerna till att det uppstår, samt hur det kan förebyggas.  

 

2.2.1 Definition av begreppet mobbning  

Flertalet av författarna utifrån litteraturen som vi har använt oss av, har en relativt 

liknade definition av mobbning där det tydligt redogörs hur mobbning relateras till olika 
orsaker i form av beteende, kränkande behandlingar och sociala problem.  
 

Skolverket (2009) relaterar begreppet mobbning till när en eller flera personer utför 
kränkande handlingar under en längre tid mot det utsatta offret. När en individ blir 

kränkt en enstaka gång kopplas inte det till mobbning. Skolverket menar också att det 
finns olika tolkningar på hur ofta kränkningar ska förekomma innan det resulterar inom 
begreppet mobbning.  Frånberg och Wrethander (2011) menar att det idag finns 

mängder av olika vetenskapliga förklaringar till mobbning och varför det uppstår. De 
menar att det under 1970 till 80 talet låg fokusering i att ta reda på hur många samt vilka 

som blev mobbad utifrån specifika egenskaper. De var inte vanligt att forskningen 
fokuserade på miljön samt aktiviteter barn och elever befann sig i. Den nyare 
forskningen menar författarna har visat att mobbning och kränkning sker på olika sätt i 

olika sammanhang. De menar att ” Mobbningen har alltså många ansikten och det tycks 
vara ett socialt fenomen som är svårt att komma tillrätta med” (s. 16).  

 
Norske Olweus, är professorn inom psykologi och har länge forskat om mobbning 
internationellt, och nämns återkommande i vårt urval av litteratur samt vetenskapliga 
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artiklar. Olweus (1999) beskriver att mobbning är när en eller flera personer som vid 
upprepande tillfällen samt under en längre tid, gör eller säger kränkande saker mot en 
person som upplever svårighet i att försvara sig. Vidare menar Olweus att detta kan visa 

sig i form av en direkt mobbning som sparkar, slag, skällsord, kränkningar eller hånfulla 
kommentarer samt hotelser. Han beskriver även om en indirekt mobbning som kan 

innebära utfrysning samt att ingen får vara delaktig i en kamratgrupp som innebär prat 
bakom ens rygg eller att någon hindrar en till att få vänner. Retsamhet kan också vara 
tecken på mobbning som inte sker på ett vänskapligt plan utan som mer upprepas och 

att den person som blir retad känner sig illa till mods. Om inte dessa gärningar sker 
flertalet gånger under en längre tid, så anser Olweus att det inte kan fastställas som 

mobbning.    
 
Höistads (2001) syn på mobbning är ” När en eller flera personer upprepade gånger, 

under en längre tid, utsätter en eller flera individer för medvetna, aktiva destruktiva 
handlingar och/eller uteslutning” (s.73). Høiby (2002) beskriver även att det kan vara 

svårt att avgöra var gränsen egentligen går mellan vad som upplevs som skoj eller 
mobbning. Vidare menar författaren hur skämtsamma handlingar kan leda till att 
individen reagerar negativ och upplever det som någon form av mobbning eller 

kränkning. Många gånger menar Høiby hur mobbning ofta har denna utgångspunkt och 
att mottagaren kan uppleva sändares signaler på ett annat sätt än vad som var menat från 

början. Sharp och Smith (1996) menar att mobbning kan vara en form av aggressivt 
beteende, som vanligtvis är avsiktligt och som resulterar i att skada någon annan både 
psykiskt och fysiskt. Det kan även handla om ett långvarigt och upprepande beteende. 

Bakom mobbningen ingår även ett slags maktmissbruk och en önskan om att få 
dominera samt trakassera en annan individ. Mobbning påverkar den utsattes liv på ett 
negativ sätt vilket kan leda till allvarliga konsekvenser. Deras självkänsla och 

självförtroende riskeras att sjunka och de kan uppleva att det är deras eget fel att de blir 
utsatta för den mobbning som pågår.  

 
 

2.2.2 Orsaker till mobbning 

Höistad (2001) belyser att många olika faktorer måste samverka för att mobbning ska 
kunna pågå samt uppstå. Egenskaper hos den som mobbar, offret, läraren, gruppen samt 

miljön är med och påverkar processen. Vidare menar författaren att den mobbade kan 
orsaka det själv, genom att med sitt eget beteende dra till sig omgivningens ogillande 
vilket resulterar i att individen blir utstött. Höistad menar att vi alla har ett ansvar för 

vårt eget beteende gentemot andra och att vi inte kan handla negativt mot våra 
medmänniskor och räkna med att alla kommer att acceptera det. Öhman (2008) 

beskriver att det i barns vardag ingår att ständigt värdera varandra. Med detta menar hon 
att ”barn är oavbrutet involverad i relationsarbetet de hissar och dissar- dvs. uppmuntrar, 
uppskattar och ger varandra erkännande likasåväl som de kränker, sänker och avvisar 

varandra” (s. 8) Med detta menar författaren påverkar det enskilda barnets självkänsla 
men också klimatet i gruppen. Öhman beskriver vidare att uteslutningar samt 

kränkningar förekommer ofta då inga vuxna finns närvarande på plats. Svårigheten är 
också att tydligt se detta beteende eftersom det förekommer inom barnens lek. 
Författaren menar att barn signalerar sin utsatthet på olika sätt även att barn ofta kan 

inta sin roll som given och uppleva detta som det normala.  

Löfdahl (2004) tar upp och beskriver mycket om barnens gemensamma lekar inom 
förskolan och hänvisar till Corsaros (1985) resultat av sina studier om barns 
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kamratkultur. Han menar att barn är medvetna om hur betydelsefull kommunikationen 
är inom leken. Barn har kunskap om de olika statusroller som kan förekomma. En del 
barn som har hög status tenderar till att erövra makten och kontrollerar de barn med 

lägre status. Öhman (2008) menar också att barn ofta kan avvisa varandra på grund av 
att vissa är aggressiva, bråkiga eller retas. Detta kan bero på att barn tolkar varandras 

leksignaler fel eller väljer att dominerar över leken samt de inblandade. Vidare belyser 
Öhman att barn som hamnar utanför i samspel eller i leken med andra kan bero på att de 
själva väljer att vara ensamma. Det kan också handla om att barn inte förstår samt kan 

tolka de koder som andra barn använder till att förhandla sig genom samspel och lek, 
eller att de inte accepteras av sina lekkamrater.   

 

Öhman (2008) menar att uteslutningar är vanligt inom barnens lek och att barn kan säga 
nej till någon annan som vill vara med i deras nuvarande lek. Vidare beskriver 

författaren att uteslutningar inte bara behöva innebära någon form av 
maktdemonstration eller kränkning utan det kan vara en strategi barn tar till sig för att 

bevara eller skydda en given gemenskap, som en pågående lek.  ”När barn innesluter, 
eller inkluderar, varandra skapar de tillhörighet och dem förvaras och bevaras bland 
annat genom att utesluta eller exkludera andra” (s.18).  I likhet till det som författaren 

ovan menar så beskriver även Wrethander Bliding (2007) hur uteslutande handlingar 
kan användas som ett redskap för barn, för att sedan skapa en samhörighet och 

gemenskap. Vidare menar författaren att inneslutning och uteslutning är ett och samma 
arbete som bygger på att barnen strävar efter att förankra samt etablerar relationer med 
varandra. Hon upplyser även hur uteslutning kan leda till konflikt och utfrysning.   

 
Wrethander Bliding belyser utifrån sin studie hur risken för att barn utesluts eller utsätts 
för kränkande behandlingar inte blir uppmärksammad som ett problem om det inte går 

att definierar det som mobbning utan istället bortförklaras eller ignoreras.  Öhman 
(2008) belyser om att barns uteslutningar kan leda till ett utanförskap. Att barns 

gemenskap och tillhörighet är något som ständigt ställs på prov i deras sociala värld. 
Där barn utvecklar sina egna strategier för att sedan kunna skapa en gemenskap och 
komma med i samspel med andra. Författaren menar också att tillfällig exkludering 

skapar erfarenheter hos förskolebarnen som kan vara givande för det relationella 
lärandet.  

 
Coloroso (2007) menar att de som blir utsatta för mobbning endast har en sak 
gemensamt och det är att någon eller flera har utsett dem till ett offer som de anser sig 

kunna nedvärdera, håna och förakta. Orsaken till detta är att dessa individer skiljer sig 
ifrån mängden och är annorlunda i mobbarens ögon. Författaren påpekar även att det är 

viktigt att ha i åtanke att mobbning inte handlar om konflikter eller ilska, utan att det 
faktiskt handlar om förakt. Den som mobbar känner ett starkt ogillande mot offret som 
anses vara mindre värd. Hon menar vidare att det bara går att upptäcka en mobbare 

genom dess handlingar. Mobbare lär sig att mobbas och blir påverkade av sin 
omgivning och ibland kan de även inspireras av filmer som de har sett. Hon nämner 

även att små barn utsätts för mer mobbning än vad de flesta tror eller vill medge, 
dessutom så är de yngre barnen mest utsatta därför att de inte har hunnit utveckla någon 
självkänsla. Författaren belyser även ”medlöparna”, som är de individer som stödjer och 

hjälper mobbaren genom att antingen göra något aktivt eller genom att strunta i att göra 
något. Dessa medlöpare kan stå bredvid och titta bort, uppmuntra mobbaren eller själva 

delta i mobbningen och bli mobbare. Medlöparna kan skapa mer smärta för den 
mobbade och den som utför mobbningen blir stärkt av deras närvaro. Höistad (2001) 
menar vidare att medlöparna kan påverkas negativt av att närvara i mobbningen, därför 
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att de kan hamna i kläm. De känner rädsla för mobbaren samtidigt som de har 
skuldkänslor för mobboffret. Vi människor är mycket rädda för att hamna utanför och 
bli utstötta ur gemenskapen, och den rädslan är så stark att den kan få oss att göra saker 

som vi annars aldrig skulle kunna utföra, yttrar författaren. 
 

Höistad (2001) påpekar att de som utför mobbning inte mår bra, de har inget bra 
självförtroende och är inte trygga i sig själv. Mobbning är en slags problematik inom 
individen, vilket resulterar i aggressivitet och ett slags maktbehov hos mobbaren. När 

barn växer upp i ett hem där det finns brist på empati och medkänsla får barnen i sin tur 
svårt att veta vad medkänsla är eftersom det inte fått uppleva det. De får ingen 

förbindelse med sina känslor och kan därmed inte sätta sig in i andras känslor. Dessa 
barn kan då inte förstå när de gör någon annan illa.  
 

 

2.2.3 Förebyggande åtgärder mot mobbning 

Sharp och Smith (1996) beskriver om förebyggande åtgärder som de menar är viktiga 

att lärare samt alla vuxna på skolan är medveten om. Eftersom att det förekommer 
mobbning på många skolor och på platser som ligger mer skymundan. Både lärare och 

rastvakter behöver regelbundet observera och besöka sådana ställen där risken för att 
mobbning kan utföras är stor. Høiby (2002) belyser att Sverige och Norge har kommit 
långt med det förebyggande arbetet mot mobbning, men grannlandet Danmark har inte 

ett lika effektivt arbete. I Sverige finns det en mer organiserad och offentlig 
antimobbningspolitik i skolorna. Många skolor och förskolor har utformat 

handlingsplaner mot mobbning som de följer men många skolor har inte förverkligat 
denna plan på grund av arbetsbörda. Mobbning är något som kan förebyggas, genom att 
lärare på olika sätt arbetar för att mobbning inte ska uppstå och utvecklas. Detta innebär 

att de hela tiden arbetar med barnens sociala relationer till varandra samt sitt eget 
förhållningssätt gentemot barnet.  

 
Öhman (2008) belyser vikten av att pedagoger ständigt måste arbeta med klimatet i 

barngrupperna samt med relationerna till varandra. Författaren menar att pedagoger 
aktivt bör var närvarande med barnen i sociala sammanhang för att skapa sig en 
förståelse och närma sig barnens olika perspektiv. Vidare beskriver hon hur viktigt det 

är som pedagog att kunna granska sig själv och det som tas för givet. Öhman beskriver 
även att det finns två betydelsefulla saker man kan göra för det utsatta barnet. Dels att 

hjälpa barnet att komma in sig i lekens värld, samt att ifrågasätta när uteslutningar i 
barns samspel uppstår. Vidare menar författarna att det behövs mycket reflektion samt 
diskussion i arbetslaget för att studera varför barn utesluter varandra och vad 

konsekvenserna kan bli.  
 

Coloroso (2007) belyser hur nödåtgärder som att bestraffa mobbaren eller att gå in och 
rädda mobboffret bara blir tillfälliga lösningar, som även kan förvärra situationen och 
öka ilska och aggression. Det måste skapas goda vanor för att kunna sätta stopp på de 

onda handlingarna. I det förebyggande arbetet bör pedagogerna få mobbaren att 
utveckla empati och en förståelse för att beteendet är fel. Samtidigt är det betydelsefullt 

att pedagogerna visar att de bryr sig och visar att de vill hjälpa den som mobbar att 
ställa allt till det rätta. Om barnet märker att någon bryr sig, är det lättare att föra den 
omtanken vidare till andra. Höistad (2001) menar att det måste läggas ner mycket tid på 

att hjälpa och stötta både mobboffret och mobbaren och åtgärderna bör sättas in så 
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snabbt som möjligt så att de får hjälp med sin problematik. Offret måste få stödsamtal 
för att stärka sitt självförtroende och få övning i hur svåra situationer kan hanteras. Den 
som mobbar måste få övning i hur han kan hantera sin aggressivitet samt arbeta med 

sina tidigare erfarenheter som har bidragit till att han har blivit mobbare. Författaren 
menar vidare att det kan vara betydelsefullt att ha en handlingsplan mot mobbning nära 

till hands, som underlättar när situationer uppstår. Höistad belyser även att det är viktigt 
som pedagog att börja arbeta med sig själv i det förebyggande arbetet. Känna efter 
vilken slags människa man är, se vilka värderingar och syn man har på sig själv och till 

andra i omgivningen. Efter det kan arbetet med barnen börja. Även Coloroso (2007) 
påpekar att vuxna är betydelsefulla förebilder för barnen, eftersom att de tar efter de 

vuxnas förhållningssätt. Høiby (2002) upplyser att en konkret handlingsplan underlättar 
det förebyggande arbetet. Handlingsplanen ska innehålla och beskriva hur läraren kan 
gå tillväga om det uppstår situationer som berör mobbning. Författaren förespråkar även 

vikten av att läraren visar engagemang för att kunna stötta och hjälpa barnen att bygga 
upp en bra kamratskap.   

 
Dahlöf och Ekelund (2005) anser att små barn oftast inte har förståelse över att de 
mobbar, men att många barn kan hamna utanför gemenskapen under tiden i förskolan, 

speciellt när ingen pedagog är närvarande för att kunna se och höra. Författarna menar 
vidare att detta beteende kan vara en början på mobbning som kan fortgå genom hela 

skoltiden. Dahlöf och Ekelund har tagit del av en intervju med pedagogen Agneta 
Svedjeland aktivt har arbetat med utanförskap och mobbning bland barn i 
förskoleåldern. Svedjeland menar att mobbning förekommer bland små barn eftersom 

att de på ett medvetet sätt sätter saker i system, de är medvetna om vilka handlingar de 
utför samt vilka konsekvenser de har. Hon menar vidare att det främst handlar om 
knuffar hos barnen som är under tre år gamla, sedan när de har lärt sig prata och 

utvecklat sin empatiförmåga kan man se skadeglädje hos barnen när de har lyckats med 
sitt ändamål. Vidare anser hon att det är ett hårt uttryck att säga att så pass små barn 

mobbar, men det är viktigt att ta det på allvar eftersom att beteendet kan leda till 
allvarlig mobbning senare i skolan.  
 

Hägglund (2007) belyser även att en banal mobbning ofta kan förekomma inom 
förskolans verksamhet. Med detta menar hon att mobbningen kan ses som något 

vardaglig och normalt som inte väcker sådan stor uppmärksamhet. Författaren menar att 
en banal mobbning kan leda till att olika former mobbning samt kränkande handlingar 
kan resulterar i att bli en vardagsföreteelse i skolor samt förskolor. Dessa sociala 

händelser kan passera utan att någon vuxen reagerar, vilket Hägglund menar måste 
ifrågasättas. Hägglund beskriver hur hon har observerat att det är ett vanligt beteende att 

de äldre barnen inom förskolan sätter sig över de yngre barnen och hånar dem. I 
förskolans kultur är ålder en viktig resurs i kampen om de sociala positionerna, där 
åldern spelar roll för att skaffa sig makt och använda en social uteslutning. Frånberg och 

Wrethander (2011) menar att i Sverige används ordet mobbning som något alla är 
överens om vad det innebär och ser begreppet med en riktning. De beskriver även hur 

forskningen har ett mer riktat fokus på en social konstruktion av begreppet mobbning 
och menar att det vi ser i vår vardag inte skall tas för givet.  
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2.2.4 Lagar och Styrdokument 

I läroplanen för förskolan (1998) beskrivs de mål som alla inom förskolan ska arbeta 

efter. Förskolan ska erbjuda barnen en trygg mötesplats på förskolan som även utmanar 
till lek samt aktivitet. Barnen ska även lära sig hur de ska förhålla sig till sina kamrater 
och vuxna. Barnen ska få utveckla sin förmåga att kunna ta hänsyn till andra 

medmänniskor och leva sig in i hur andra människors situationer kan vara, de ska även 
utveckla viljan att hjälpa andra. Förskolan ska skapa en förståelse hos barnen om hur vi 

människor har lika värde oavsett vilken bakgrund, kön, etnisk tillhörighet, religion eller 
funktionsnedsättning som vi har. Förskollärare ska även se till att varje barn blir 
respekterad och får uppleva sitt eget värde, även tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där 

barnen ska få delta och utveckla normer i barngruppen. I förskolans vardag uppstår även 
dilemma och konflikter där barnen ska uppmuntras till att ta ställning och reflektera 

omkring de problem som uppkommer.   
 
Enligt skolverket (2012) ska ägaren till skolan eller förskolan arbeta målmedvetet för att 

främja barn samt elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett individuella olikheter 
som kön, etnisk tillhörighet, religion osv. Även förbygga om ett barn eller elev blir 

utsatt för någon form av diskriminering eller trakasserier. Enligt lagen ska en 
likabehandlingsplan upprättas varje år och den ska innehålla en kartläggning av nuläget 
samt det som bör förbättras för att främja lika rättigheter och möjligheter för barnen.  

 
Skolverket (u.å.) belyser att en likabehandlingsplan ska vara ett stöd för arbetet emot 

kränkningar samt diskriminering. Denna plan ska vara en dokumentation omkring det 
främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet. En likabehandlingsplan ska upprättas 
årligen inom varje verksamhet i skola och förskolan, vilket innebär att varje verksamhet 

ska ha egna planer och kartläggningar som gäller inom deras verksamhet. I planen ska 
det finnas mål samt förebyggande insatser som ska bygga på tidigare års arbete, även 

beskrivningar om det arbete som planeras att utföras och utvecklas. I Lpfö (1998) 
belyser även hur förskolechefens ansvar är att se till hur det upprättas ett 
handlingsprogram för att förebygga samt motverka olika typer av diskriminering och 

kränkande behandlingar som mobbning mellan barn och personal.  
 

3. Metod 
I detta avsnitt beskrivs de metoder som använts i denna studie, där val av metoder 

redogörs och motiveras samt genomförandet av intervjuerna. Vi kommer även att 
hänvisa vilka forskningsetiska principer denna studie utgått ifrån.  
 

3.1 Metodval 
Innan undersökningen påbörjades satte vi oss in i litteratur och tidigare forskning. 

Eftersom att syftet var att ta reda på hur förskollärare uppfattar mobbningen som 
förekommer i förskolan, samt hur de arbetar förebyggande. Valet blev därmed att 
genomföra intervjuer för att få fram syftet på bästa sätt. Trost (2005) menar att syftet 

med studien ska vara avgörande om vilken metod som används. Om vi är intresserade 
av att försöka skapa oss en förståelse över människors sätt att tänka och reagera så är en 

kvalitativ intervju lämplig enligt Trost. Kvale och Brinkmann (2009) belyser även hur 
samtal är en grundläggande form av mänskligt samspel. Genom samtal får vi kunskap 
om människors erfarenheter, känslor samt attityder. Under intervjuer ställer forskare 

olika frågor och lyssnar och tar till sig det som medverkaren yttrar. På liknande sätt 
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menar även Kvale och Brinkmann att en kvalitativ intervju inte syftar på kvantifiering 
utan målet är att ta del av intervjupersonens tankar och åsikter.  

 
 

3.2 Urval 

I denna studie har sex intervjuer utförts med förskollärare inom tre förskolor varav en 
var privat, de andra kommunala, alla inom samma kommun. Tanken var att intervjua 
pedagoger med förskollärarutbildning för att begränsa vår studie samt hålla oss till 

syftet. Urval av antalet förskollärare samt förskolor valdes med syfte att samla in ett 
blandat resultat för att kunna jämföra och se om det fanns likheter och skillnader mellan 

en privat och kommunal förskola. Trost (2005) belyser att det är betydelsefullt att samla 
in en sådan stor variation som möjligt som leder till att svaren kan skilja sig åt. Vidare 
menar han hur urvalet ska vara blandat men ändå hålla sig inom ramarna.  Antalet 

intervjupersoner bestämdes utifrån det som Kvale och Brinkmann (2009) belyser om 
hur antalet beror på vad vi vill uppnå och få fram utifrån vårt syfte. Författarna nämner 

både för och nackdelar med att ha för många antal intervjupersoner samt för få. ”Antalet 
nödvändiga intervjupersoner beror på undersökningens syfte” (s.129). Förskollärarna 
valdes utifrån ett bekvämlighetsurval som Trost (2005) menar är ett praktiskt 

tillvägagångssätt för att uppnå ett metodiskt urval. Vi kontaktade en förskollärare från 
varje förskola via telefon, som i sin tur hörde med sina kollegor om vilka som var 

villiga att ställa upp. Utifrån den vägen bestämde vi tid och plats för intervju. 
 

3.3 Procedur 
Innan vi utförde intervjuerna kontaktade vi varje förskollärare via telefon där vi 
bestämde ett datum då vi kunde komma och lämna ett informationsbrev (se bilaga 1) 

och förklarade även vad vi hade för avsikt med mötet. Intervjuerna utfördes med en 
enskild förskollärare åt gången i ett enskilt rum vilket genomfördes på samma sätt inom 
de förskolor vi berörde. Vi frågade innan om förskollärarnas tillåtelse om att bli 

inspelade på band och informerade även att ett skriftligt anförande var ett alternativ. 
Syftet med att spela in intervjuerna via band var att det skulle underlätta för oss att 

bearbeta materialet samt att ingen information skulle gå förlorat. Trost (2005) menar att 
det finns många fördelar med att spela in vid intervjuer för att sedan kunna lyssna på 
materialet flera gånger, samt att det är ett säkert sätt att få med allt ifrån intervjun. Kvale 

och Brinkmann (2009) belyser om att göra omfattande anteckningar under en intervju 
kan vara distraherande och avbryter det fria samtalsflödet, men ett skriftligt anförande 

fanns tillgängligt under vår intervju. Syftet med detta var att kunna skriva ner stödord 
som kunde vara till användning vid sammanställning av resultatet. Intervjuernas längd 
varierade mellan 20-30 min, vilket förskollärarna fick information om i förväg.   

Efter intervjuerna bearbetades materialet där vi först avlyssnade varje individuell 
röstinspelning som sedan skrevs ned i sin helhet. Utifrån en analys från intervjuerna 

sammanställdes resultatet under olika kategorier som var mest centrala. Olika citat från 
intervjuerna har även tagits med för att stärka resultatet ytterligare. Kvale och 
Brinkmann (2009) menar också att utvalda citat ger ett större intryck av intervjuns 

innehåll och att det är ett vanligt sätt att redogöra ett resultat från intervjuer.  

 
3.4 Tillförlitlighet  
Rosenqvist och Andrén (2006) belyser att tillförlitlighet handlar om hur vidare 

rapporten och resultatet är trovärdigt. Detta beskriver även Trost (2005) att tillförlighet 
är en mätning som ska vara stabil och inte utsatt för någon slumpinflytelse. Med detta 
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menar författaren att alla som blir intervjuad ska bli frågad på samma sätt och 
situationen ska vara så lika som möjligt för alla berörda. Vi utgick ifrån att alla skulle få 
samma förutsättningar men under intervjuerna kunde följdfrågorna variera beroende på 

deras svar.  
 

Rosenqvist och Andrén (2006) beskriver även begreppen validitet och reliabilitet som 
används för att säkerställa sanningen i resultatet. Med validitet menar författarna att 
man har tagit reda på om man har fått svar på sin undersökningsfråga utifrån de metoder 

som studien använts sig av. Kvale och Brinkmann (2009) menar också att validiteten 
handlar om att metoden har undersökts utifrån syftet. Metoden i denna studie har utgått 

ifrån vad den var tänkt att undersöka, där intervjufrågorna är baserade på syftet samt 
frågeställningar. Författarna belyser att reliabilitet hänvisas till forskningsresultatens 
tillförlighet och om resultatet kan återges vid andra tillfällen av andra forskare. Med 

detta menar Kvale och Brinkmann att intervjufrågorna kan återanvändas igen och 
resultera i liknade resultat. Johansson och Svedner (2006) menar att reliabiliteten vid 

intervjuer kan brista eftersom det är i princip omöjligt för en annan individ att upprepa 
samma frågor vid en annan tidpunkt. Denna studies reliabilitet är relativt hög men kan 
möjligtvis ha sina brister utifrån intervjumetoden.   

 
 

3.5 Forskningsetiska överväganden 
I vår undersökning har vi tagit hänsyn till de fyra viktiga begreppen i god forskningsed 
(2011). De fyra huvudkraven studien har utgått ifrån är sekretess, tystnadsplikt, 

anonymitet och konfidentialitetskravet.  
 

I informationsbrevet blev de berörda förskollärarna informerade om vårt syfte med 
denna studie. I brevet framgick det att deras medverkan var frivillig, de blev även väl 
upplysta muntligt inför varje enskild intervju, om att de när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande. Begreppen sekretess samt tystnadsplikt är något förskollärarna blev 
upplysta om i informationsbrevet. Där vi nämner skriftligt hur materialet enbart 

kommer att användas i vår undersökning. Konfidentialitetskravet framkommer tydligt i 
vårt informationsbrev där vi nämner att personuppgifter samt det som framförs under 
intervjuerna inte kommer att kunna identifieras med de berörda vilket också omfattar 

anonymiteten. Det som även framgick i informationsbrevet var att underlaget av 
intervjuerna kommer att förvaras på högskolan i Gävle i ett kassaskåp under fem år 

därefter raderas.  
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4. Resultat 
I detta avsnitt redovisas resultatet av intervjuerna som utfördes med sex förskollärare. 

Sedan presenteras vår bearbetning av intervjusvaren i olika kategorier som har 
framkommit och varit centrala med koppling till studiens syfte samt frågeställningar. 
Även utvalda relevanta citat kommer att redogöras i den löpande texten och 

intervjupersonerna kommer att presenteras i form av en kort presentation med 
fingerande namn.  

 

4.1 Kort presentation 
Denna kategori består av en kort presentation för att förtydliga vilka förskollärare som 

arbetar på vilken förskola. Namnen som vi har använt oss av är fingerade.  
 

Privat förskola - Förskolläraren: Linda  
 
Kommunal förskola 1- Förskollärarna: Annelie och Emma 

 
Kommunal förskola 2- Förskollärarna: Tindra, Alva och Eva 

 
 

4.2 Mobbning som begrepp i förskolan 
Under denna kategori menar samtliga förskollärare att begreppet mobbning är svårt att 
fastställa och synliggöra inom förskolansverksamhet. Intervjuerna visar att 

förskollärarna har olika uppfattningar angående mobbning som begrepp i förskolan. 
Fem förskollärare menar att begreppet mobbning är en handling som sker upprepande 
gånger och har svårt att relatera det inom förskolan utan mer något som förekommer i 

skolan. Förskollärarna beskriver att mobbning som begrepp i förskolan benämns mer 
som utanförskap samt uteslutning.  Förskollärarna hade liknande tankar om begreppet 

mobbning och kopplar det till barn som är dumma och gör andra ledsna.  
 
”Människor som mår dåligt över att andra människor är dum på dem” 

(Emma) 
 

”Jag tänker på ledsna barn och att det börjar tidigt” (Tindra)  
 
 

Förskolläraren Annelie menar att det kan vara svårt att avgöra när det är mobbning och 
vart gränsen går, eftersom att i många händelser som förekommer i förskolan kan båda 

parterna vara lika delaktiga i händelseförloppet. Det förekommer ofta att barnen retas 
och knuffas men det är likväl betydelsefullt att undersöka vad som egentligen har skett.   
 

”Det är lite knytnävar och att de bits ibland men det är ganska vanligt i 
den här åldern” (Annelie)  

 
Annelie hade svårt att fastställa om mobbning existerar i förskolan men beskrev 
samtidigt att hon upplever att barn gör dumma och elaka saker mot varandra, dock anser 

hon att det är ganska vanligt i den åldern och lägger vidare ingen större vikt på detta.  
 

Åsikterna skilde sig angående om medveten mobbning redan förekommer i den åldern 
eller inte. Fem av förskollärarna uttryckte osäkerhet kring om det egentligen handlar om 
mobbning inom förskolan eller inte, då barnen är så unga och befinner sig i ett sådant 
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tidigt stadium så tvekade dem om barnen verkligen har förståelse över alla de 
handlingar det gör.  De hade svårt att koppla till begreppet mobbning inom förskolan 
men de kunde ändå se många tendenser som de upplevde kunde vara någon form av 

mobbning. 
 

 

4.3 Mobbning bland äldre barn 
Under denna kategori framkomer det hur förskollärarna menar att mobbning 

förekommer mer bland äldre barn på förskolan och i skolan. De menar att äldre barn är 
mer medvetna om sina handlingar och hur man ska vara mot sina medmänniskor. 

Utifrån intervjuerna framkommer det hur mobbning inte har samma innebörd som i 
skolan bland äldre barn, utan i förskolan menar förskollärarna att mycket handlar om 
den sociala kompetensen som ännu inte är fullt utvecklad.   

 
Samtliga sex förskollärare beskrev hur mobbningen eventuellt blir mer synlig när 

barnen blir äldre mellan 3-5 år, då barnen har utvecklats mer verbalt och förhåller sig 
mer till det sociala. Linda menar också hur den riktiga mobbningen blir mer synlig och 
tydligt bland äldre barn i skolan.  

 
 

”Riktig mobbning är den man ser mer i skolan, men det förekommer också 
i förskolan att barn är dumma mot varandra, men att det inte har utvecklats 
till den mobbning jag tänker på” (Linda)  

 
Intervjuerna redovisar uttryckligen ett slags dilemma då fem av förskollärarna var 

övertygade om att det förekommer mobbning inom förskolan men samtidigt hade svårt 
att se tydliga underlag till att det är ett medvetet beteende. Förskolläraren Eva upplever 
att begreppet mobbning är ett väldigt laddat begrepp och att de små barnen inte är 

medvetna på samma sätt som de äldre barnen. Hon menar att det förekommer att barn 
blir utsatta men ser inte det som mobbning bland yngre barn. Sammanfattningsvis 

menar hon att mobbning inte är lika utstuderat i förskolan som i skolan, hon anser att de 
äldre gör ett val med större medvetenhet än de yngre barnen.  
 

”Det är klart att barn blir utsatta här på förskolan också, det händer men 
rent spontat säger jag nej till att mobbning förekommer.” (Eva) 

 
 

4.4 Mobbning förekommer 
Den kategorin som tydligt framkom utifrån intervjuerna är om mobbning existerar inom 
förskolans verksamhet. Alla sex förskollärarna var eniga om att det finns barn i 

förskolan som är elaka och utför handlingar som inte är acceptabla. Endast två av 
förskollärarna var tydliga med hur mobbning förekommer i förskolan medan resterande 
var mer tveksamma om mobbning verkligen finns inom förskolan.  

 
Förskolläraren Linda menade att mobbning förekommer i förskolan, vilket hon 

underströk att det inte var någon tvekan om. 
 

”Varje dag är barn mer eller mindre dumma mot varandra, det finns” 

(Linda) 
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Linda menar vidare att mobbning i grunden uttrycker sig på samma sätt men att den 
utsatte förhåller sig till detta på olika sätt i olika åldrar. Vidare menar Tindra att det är i 
förskolan som grunden läggs hos barnen och att det därför är viktigt att förebygga 

mobbning i tid och inte lägga det åt sidan, eftersom att det annars kan följa med barnen 
upp i skolåldern. Hon belyser även att hon hört många pedagoger uttala sig om att 

begreppet mobbning är för känsloladdat och inte bör användas med så små barn. Detta 
anser hon själv vara felaktigt eftersom en grundläggande kunskap om begreppet tidigt i 
förskolan kan vara mycket värdefullt för barnen. Hon menar vidare att mobbning 

förekommer redan på förskolan men att begreppet ofta istället benämns som 
utanförskap. 

 
”Jag tycker att man kan kalla det för mobbning. Det viktigt att lära barnen 
den benämningen tidigt och inte skjutsa undan det. För det är ett begrepp 

som de måste lära sig vad det är för någonting. Då ska man medveten göra 
dem om vad de egentligen gör och hur andra kan reagera på det.” (Tindra)  

 
Förskolläraren Eva beskriver även att det är mycket viktigt att lyssna till individen 
eftersom den individuella upplevelsen spelar störst roll, personen kan faktiskt känna sig 

mobbad oavsett om det är avsiktlig mobbning eller inte. Alva menar också att: 
 

”Känslan kan nog vara detsamma för den som blir utsatt oavsett åldern”(Alva)  
 
 

 

4.5 Hur mobbning yttrar sig mellan barnen 
I denna kategori framkommer det att förskollärarna upplever att mobbning uttrycker sig 
på olika sätt i förskolan samt att beteendet kan skilja sig i olika åldrar. Utifrån 
intervjuerna framkom det att alla var medvetna om att det finns olika former av 

mobbning och att förskolebarnen använder sig av olika strategier, samt av olika nivåer 
av mobbning.  

 
De äldre barnen använder sig i regel mer av det verbala uttrycket, kan säga kränkande 
saker som t.ex. negativa uttalanden angående andras utseende. Alla sex förskollärare 

hade liknande upplevelser av att dagligen både sett och hört kränkande 
fraser/handlingar, samt elaka strategier som blivit utförda av barnen. I den fria leken är 

alla förskollärare överens om att det förekommer olika mobbningstendenser, eftersom 
att leken under den fria formen inte är lika styrd så har barnen större möjligheter till att 
välja ställen både inne och ute på gården som befinner sig mer skymundan. Annelie 

nämnde vidare att det är vanligt att det inträffar mycket knuffar, slag och retningar i 
röriga situationer, t.ex. när barnen är i kapprummet och ska klä på sig och gå ut. 

Förskolläraren Tindra belyser att det ibland sker att flertalet barn samarbetar och 
manipulerar en annan, hon tvivlar dock på om det är en medveten handling eller inte. 
Hon menar att det i grund och botten handlar om olikheter och att det är dessa som 

bidrar till mobbning. Vidare menar Tindra att det är vanligt att barnen tar till sig olika 
former av hotelser för att få sin vilja igenom. Vilket hon poängterar kan leda till 

mobbning.  
 

”Hot som att du får inte komma på mitt kalas, är jättevanligt bland alla 

barn” (Tindra)  
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4.5.1 Uteslutning 

Utifrån intervjuerna visade det sig att uteslutning är den vanligaste metoden som 
används i mobbning mellan barnen i förskolan. Förskollärarna anser att uteslutning 

innebär att något barn inte får delta inom en gemenskap, som de menade kunde vara en 
barngrupp. Uteslutning är något som alla pedagoger upplever förekommer i den fria 
leken, då de vuxna inte har samma möjligheter till att vara närvarande i lika stor 

omfattning som i de mer styrda aktiviteterna.  
 

”Uteslutning kan vara en strategi som sedan kan utvecklas till mobbning” 
(Eva) 

 
Vidare menar Annelie att barn som i den fria leken använder sig av uteslutningar inte 

helt klassas som mobbning, dock kan det tenderar till en elak strategi om ett barn far 
illa. Alla sex förskollärare anser att barnen i den fria leken som använder sig av 

uteslutningar kan vara på grund av att barnen vill leka själva då de har påbörjat en lek 
som kanske tenderar till att avta om någon annan kommer in. Annelie menar att det 
ibland kan finnas andra orsaker till att ett barn blir ensamt, ibland kan det handla om att 

ett barn inte har ett stort behov av ett socialt umgänge och vill leka själv, det behöver 
nödvändigtvis inte alltid handla om mobbning. Förskollärarna är överens om att ett 
tydligt varningstecken synliggörs om samma barn blir utanför i leken återupprepade 

gånger, detta måste tas på allvar och förebyggas i tid. Utifrån intervjuerna framkommer 
det också hur barnen intar olika sociala roller samt statusar vilket får skilda betydelser i 

olika sammanhang. I leken kan samtliga pedagoger synligt se att en del barn intar en 
högre roll som innehar mer status än andra. Dessa barn som oftast intar sådana roller 
styr och bestämmer över de andra som har eller bli tilldelad en lägre status.   

 

4.6 Förebyggande arbetet 
Samtliga informanter belyste utifrån intervjusvaren hur det förebyggandet arbetet är 
betydelsefullt, där de diskuterade mycket om fyra centrala punkter som vi kommer att 

presentera. Dessa fyra kategorier som framkom som mest centrala utifrån 
informanternas svar om det förebyggande arbetet är: Närvarande, Arbetslaget, 
Likabehandlingsplan och Material.  

 

4.6.1 Närvarande 

Under denna kategori beskriver förskollärarna vikten av att vara en närvarande pedagog 

för att kunna upptäcka och förhindra att någon form av kränkande handling eller 
mobbning ska uppstå och fortgå. 

 
Både inomhus och utomhus beskrev de sex förskollärarna vikten av att vara en 
närvarande pedagog med barnen och vara med och observera barnens samspel och lek. 

Detta upplevde förskollärarna är ett sätt att förebygga mobbning eller någon form av 
kränkning på, eftersom att pedagogerna kan ta tag i situationen på en gång och samtala 

med barnen.   
 
Fem av pedagogerna menade också hur barnen kan ta till sig elaka strategier för att 

kränka någon och att deras handling går ut på att vara elak. Det är i dessa situationer 
samtliga pedagoger menar att de snabbt kan förklara för barnen hur en individ kan bli 

sårad och ledsen om elaka handlingar utförs. Detta gör att barnen får mer förståelse över 
hur de ska agera för att vara en bra vän.  
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”Man ska inte strunta eller låta det få fortsätta, för varenda liten grej ska 
man prata med dem om. Man låter alla vara med, man säger inte (Du får 

inte vara med!) till någon hela tiden, för då blir det mobbning och det är 
detta vi försöker förebygga. När vuxna inte ser det är då det blir 

mobbning, eftersom det är då det får fortsätta” (Emma)  
 
Alla förskollärarna nämnde svårigheterna med att kunna vara närvarande bland barnen 

hela tiden på grund utav stora barngrupper och att tiden inte räcker till. Förskolläraren 
Eva beskrev hur barnen i den fria leken är på ställen både inne och ute där barnen vet att 

de kan vara ensamma och menar samtidigt att det oftast är då som det uppstår saker 
mellan barnen. Tre av pedagogerna menar att detta kan förebyggas bättre genom att 
observera där barnen ofta leker ensamma och på samma gång undersöka om ett 

återkommande mönster pågår som tenderar till mobbning. Detta kan åtgärdas genom att 
begränsa vissa rum eller områden där pedagogerna inte känner att det har full kontroll 

och uppsikt över barnen.  
 

4.6.2 Arbetslaget 

Förskollärarna betonade vikten av att kunna samspela med varandra i arbetslaget samt 
diskutera omkring mobbning och andra händelser. Alla förskollärarna menar hur 
betydelsefullt arbetslaget är när det gäller det förebyggande arbetet genom att kunna ta 

hjälp och stöd av varandra.  
 

Fyra av dem berättade att de avsatte och tog sig mycket tid till att reflektera och gå 
igenom områden som berör mobbning. Emma önskade att det fanns mer tid för 
reflektion och diskussion i arbetslaget om ämnet mobbning, eftersom att det är ett 

betydelsefullt ämne att diskutera. Alla förskollärarna nämner också hur mobbning kan 
leda till negativa konsekvenser för barnen om vi inte aktivt arbetar mot detta. Om 

barnen tror att det är ett normalt beteende redan i förskolan kommer de att få negativa 
följder inför deras fortsatta utveckling. Arbetslaget är en viktig del i sådana situationer 
som berör mobbning, Eva menar vidare att de tillsammans kan diskutera och komma 

fram till vilka åtgärder som kan utföras inom den situation som har uppstått.  
 

”Prata mycket om allas lika värde, påminner varandra om det varje dag” 
(Alva) 

 

4.6.3 Likabehandlingsplan 

Under denna kategori lyfter förskollärarna fram sitt arbete med likabehandlingsplanen. 

Samtliga pedagoger nämnde att handlingsplaner och likabehandlingsplaner förekommer 
i deras förebyggande arbete. Effektiviteten kring planen skilde sig dock åt mellan 
förskolorna i det förebyggande arbetet.  

 
Två av förskollärarna på en kommunal förskola menade att likabehandlingsplanen inte 

var ett ”Levande dokument” som de lägger någon stor fokus på. De ansåg att de redan 
vet vad som står i planen och att det handlar mycket om sunt förnuft. De var inte insatta 
i planen och använde den inte överhuvudtaget i deras arbete utan de upplevde mer som 

något de enligt lag måste utföra. De två beskrev ändå att likabehandlingsplanen är 
betydelsefull men inte till så stor hjälp när det uppstår olika händelser som berör 
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mobbning.  Inom den andra kommunala förskolan och den privata var alla överens om 
att likabehandlingsplanen var till stor hjälp i deras förebyggande arbete. Hos dem var 
planen ett mer levande dokument som de använder för att få en djupare inblick inom 

områden som de behöver utveckla samt förbättra när det gäller diskriminering och 
kränkning. Vidare beskrev de även hur de arbetar efter en handlingsplan som innehåller 

mer konkreta exempel på hur de kan agera i olika situationer när det uppstår mobbning.  
 
Samtliga pedagoger belyste även hur läroplanen för förskolan är något de arbetar med 

hela tiden som innehåller det mål och grunder som ska uppnås och utvecklas när det 
gäller detta område. Fyra av pedagogerna menade att läroplanen är ett bra material som 

de ska arbeta och utgå ifrån hela tiden.  
 

4.6.4 Material 

Under denna kategori beskrivs det material som förskollärarna använde sig av i det 
förebyggande arbetet. Det som tydligt framkom är att förskollärarna både hade samt 
önskade mer konkret material att arbeta utifrån när det gäller ämnet mobbning.  

 
På en kommunal förskola använde de sig mycket av böcker i sitt förebyggande arbete, 

eftersom att de ansåg att det är ett bra läromedel att ta till sig speciellt i röriga 
barngrupper. De lånar främst böcker från biblioteket som handlar och tar upp hur vi är 
en bra kompis men som även kan röra sig om andra fall som relaterar till ämnet 

mobbning. Detta anser de är ett bra material för att kunna förebygga samt skapa en 
förståelse hos barnen. Detta utförs årligen speciellt vid inskolningar, när det blir nya 

barngrupper och barnen ska bekanta sig med varandra för första gången. Alla sex 
förskollärare påpekar även att det är betydelsefullt att prata med barnen om vad de får 
och inte får göra och att de ska behandla andra som de själva vill bli behandlade. Vid 

allvarligare situationer kontaktas föräldrarna och blir informerade om händelsen så att 
de tillsammans kan hjälpa barnet att förstå att det som inträffat är ett felaktigt beteende. 

Tre av pedagogerna önskar att det fanns ett mer specifikt material som de kan ta till sig 
vid svåra situationer. Alla förskollärarna menar att det borde finnas mer material för att 
motverka att mobbning uppstår och fortgår i barngruppen. På en av de kommunala 

förskolorna använder de sig av den så kallade ”stop och nej- metoden”. Denna metod 
får barnen lära sig att använda vid situationer då de känner sig trängd och orättvist 

behandlad. Barnen sätter då upp handen och säger stopp! Även förskollärarna använder 
sig av metoden för att vara tydliga mot barnen när de utför någon negativ handling. 
Syftet med metoden är att barnen ska kunna utveckla en egen självrespekt och att 

metoden ska vara ett sätt för barnen att kunna säga ifrån.  
 

Intervjuerna visade också hur alla pedagogerna använder leken som ett bra material för 
att förebygga mobbning. Emma belyste om att det skulle vara en bra idé att införa och 
använda sig av mer dramaövningar och teater så att barnen kan få leva sig in i olika 

roller och på så sätt minska och förebygga mobbning i förskolan. Även förskolläraren 
Linda beskriver hur de arbetar mycket med teman och ser det som en bra metod för att 

minska och åtgärda mobbning i ett tidigt stadium, som i förskolan. Linda belyser hur de 
inom sin privata förskola ska arbeta med temat känslor nu till hösten, där tanken är att 
de kommer beröra ämnet mobbning och vägleda barnen hur de ska vara mot varandra. 

Samtliga förskollärare nämner hur viktigt det är att hela tiden arbeta med barnen om 
känslor och empati för varandra och lägga vikten på det sociala området. De menar att 

förskolebarnen möter och utvecklar olika sociala mönster och därför är det 
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betydelsefullt att utforma en bra grund till barnen om hur de ska vara mot sina 
medmänniskor. 
 

4.7 Sammanfattning av resultatet 
Under denna kategori följer en sammanfattning för att förtydliga att resultatet har 

besvarat och utgått ifrån vårt syfte.  
 
Resultatet visar att förskollärarna uppfattar och definierar begreppet mobbning på olika 

sätt inom förskolan. Där utanförskap och uteslutning är något förskollärarna relatera till 
begreppet mobbning. De menar att mobbning kan uttrycka sig på olika sätt i förskolan, 

där uteslutning är den vanligaste tendensen som barnen använder sig av. Barnen kan ta 
till sig olika strategier i form av elaka verbala och fysiska uttryck. Alla förkollärarna 
menar att barnen utvecklas inom det sociala samspelet och formar viktiga egenskaper 

som de bör lära sig för att kunna interagera sig med sina jämlika. Det som framkommer 
utifrån intervjuerna är svårigheten i att se och relatera barnens sociala interaktioner till 

mobbningstendenser då det tydligt redogörs i resultatet hur det kopplas till det normala 
inom barnens utveckling. Endast en av förskollärarna belyste vikten av att nämna och 
arbeta med begreppet mobbning tidigt i förskolans verksamhet. Fem av förskollärarna 

definierar även mobbning till medvetna handlingar som oftast sker bland äldre barn i 
skolan. De framkommer att de små barnen i förskolan inte är medvetna över sina 

handlingar.  
 
Resultatet visar att det finns ett arbete inom förskolan när det gäller att förebygga 

mobbning. Det redogörs tydliga skillnader och likheter mellan förskollärarna samt 
förskolorna när det gäller det förebyggande arbetet.  Likheterna är att alla förskollärarna 

betonade vikten av att vara en närvarande pedagog som observera och är bland barnen 
speciellt i den fria leken. Sedan belyste det vikten av att diskutera i arbetslaget för att 
komma fram till viktiga beslut tillsammans och ta hjälp av varandra i arbetet.  

Förskollärarna menar också hur betydelsefullt det är att diskutera med barnen om hur vi 
ska vara mot våra medmänniskor.  Det som skiljde förskolorna åt var att en kommunal 

förskola använde sig av böcker som berör ämnet mobbning för att skapa en större 
förståelse hos barnen.  Tre av förskollärarna önskade att det fanns ett mer konkret 
material att ta till sig när det uppstår händelser som omfattar mobbning. Alla 

förskollärarna upplever att det borde finnas mer material för att motverka att mobbning 
uppstår samt fortgår.  En stor skillnad som framkommer i resultatet är att den ena 

kommunala förskolan inte använde likabehandlingsplanen som ett levande dokument 
medan de andra två förskolorna arbetade mycket aktivt med denna plan och ansåg att 
det var ett bra material i sitt förebyggande arbete.   
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5. Diskussion 
Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur förskollärare uppfattar mobbning 

inom förskolan och hur de arbetar för att förebygga det. I detta avsnitt diskuteras 
resultatdelen som kommer att presenteras utifrån syftets fyra frågeställningar. Slutligen 
redogörs en metoddiskussion och förslag på vidare forskning.  

 

5.1 Hur definierar förskollärarna begreppet mobbning? 
I resultatet framkommer det hur förskollärarna har en liknande uppfattning om hur 
begreppet mobbning är en form av en negativ händelse eller handling som sker flera 
gånger och som är återkommande. Olweus (1999) menar att mobbning är när en eller 

flera individer som vid upprepande tillfällen och under en längre tid utför kränkande 
handlingar. Skolverket (2009) belyser att det inte är mobbning om de negativa 

gärningarna förekommer en enstaka gång, de måste upprepas flertalet gånger för att de 
ska kunna klassas som mobbning. Både författarna samt förskollärarna menar att 
mobbning är när en individ blir utsatt för elaka handlingar som sker upprepande gånger 

men samtidigt så undrar vi över hur många gånger det bör ske för att det ska relateras 
till mobbning? Parallellt med detta framhåller Monk och Smith (2006) att flertalet 

forskare menar att det inte behöver ske upprepande gånger, utan att det även kan 
förekomma vid enstaka tillfällen. Høiby (2002) upplyser att det kan vara svårt att 
fastställa vart gränsen går mellan vad som är skoj eller mobbning. Detta kunde vi 

relatera till intervjun med förskolläraren Annelie, som upplever att det kan vara svårt att 
avgöra när det är mobbning och vart gränsen ska dras, eftersom att många gånger så kan 

båda parterna vara lika delaktiga till handlingen.  
 

Vlachou, m.fl. (2011) beskriver om mobbning och kränkande behandling hos 

förskolebarn. De menar hur mobbningsbeteendet relateras och bestäms av den sociala 
kompetensen, vilket är det som granskas samt observeras i förhållandet till barnens 

period i förskolan. Frånberg och Wrethander (2011 s. 16) menar också att ” 
Mobbningen har alltså många ansikten och det tycks vara ett socialt fenomen som är 
svårt att komma tillrätta med”. Det som författarna belyser kan kopplas till resultatet 

eftersom att de flesta av förskollärarna hade svårigheter i att definiera mobbning i 
förskolan, samtidigt som de beskrev att det förekommer händelser inom barnens sociala 

utveckling som tenderar att beröra mobbning. Vi har fått uppfattningen att ordet 
mobbning upplevs som ett laddat begrepp som de äldre barnen är mer utrustade för att 
utföra, de yngre barnens ses mer som oskyldiga.  

Frånberg och Wrethander (2011) belyser om att vi alla är överens om begreppet 
mobbnings innebörd och ser det med en riktning och det är förmodligen därför vi har så 

svårt att se utanför ramarna. Detta har vi full förståelse för eftersom att vi innan denna 
studie också upplevde att det förekom mer mobbning i skolan eftersom att det var det 

enda vi hörde, men efter att ha tagit del av forskningen och litteraturen så har vår 
uppfattning kring detta ändrats. Krives och Sajaniemi (2012) informerar om att 
Heymann, m.fl. (2006) menar att man allmänt har trott att barn som går i förskolan ä r 

inkapabla att utföra metodisk mobbning, men faktum är att redan i den unga åldern som 
barnen utvecklar den sociala hierarkin, vilket medför att barnen vet vilka de gillar och 

ogillar. Utifrån resultatet upplever vi att det är konstigt att det inte läggs mer fokus på 
det som författarna ovan belyser, även med tanken på att förskolans läroplan (1998) 
nämner att en god lärandemiljö är ett faktum för barnens lärande. Om inte barnen 

känner sig trygga så kan det påverka barnens utveckling negativt och vi håller därmed 
med förskolläraren Tindra som menar att det är viktigt att börja definiera och benämna 
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begreppet mobbning i tid.  Det är i förskolan som grunden läggs och det är därför 
betydelsefullt att barnen redan då får kunskap om vad mobbning är och vad det kan 
innebära. 

 

5.2 Vilka skillnader och likheter finns det på förskollärarnas uppfattningar 

om mobbning i förskolan? 
Majoriteten av förskollärarna var överens om att mobbning sker mer hos de äldre 

barnen mellan tre till femårsåldern, eftersom att de är mer medvetna om sig själva och 
sina kamrater. Endast få av pedagogerna ansåg att mobbning redan börjar hos de små 

barnen. Samtliga belyste att det förekommer att barn är elaka mot varandra men de hade 
likväl svårt att fastställa mobbning inom förskolan. Förskolläraren Tindra menar att 
begreppet mobbning istället benämns som utanförskap. Utifrån resultatet så fick vi 

uppfattningen av att själva begreppet mobbning är alltför kopplat till skolan och därmed 
sätts det en begränsning i förskollärarnas tankesätt, innerst inne kanske de ändå anser att 

mobbning existerar. Precis som en pedagog yttrade, så handlar allt om mobbning i 
grunden, men det förhåller sig på olika plan i olika åldrar.  
 

En tydlig likhet utifrån resultatet är att mobbning inte är lika utstuderat i förskolan och 
det framkommer även hur de äldre barnen gör ett mer medvetet val än de yngre barnen. 

Det framkom även att flertalet förskollärare hade svårigheter med att benämna 
förskolebarnens negativa handlingar med begreppet mobbning, eftersom att de är osäkra 
på om deras handlingar är medvetna. De verkar tolka mobbning som en medveten 

handling, men enligt Monk och Smith (2006) så kan det som utförts ske omedvetet 
eftersom att det är den utsatte individen som mer eller mindre avgör om det blir 

mobbad. Detta fann vi intressant eftersom att vi tidigare hade funderingar kring om 
mobbning alltid behövde ske medvetet? En vidare fundering som uppstod var över 
förskolläraren Lindas kommentar om ”riktig mobbning” och att det var något som 

förekom mer i skolan? Vi tyder det som att hon menar att den mer medvetna 
mobbningen sker i skolan och att barnen i förskolan mer omedvetet är dumma mot 

varandra eftersom att de inte riktigt har färdigutvecklat sina sociala färdigheter.  
 
Författarna Dahlöf och Ekelund (2005) bedömer att förskolebarn inte alltid uppfattar att 

de mobbar samt att många barn blir uteslutna ur leken, vilket de belyser kan vara en 
början på mobbning. De menar vidare att pedagogen Svedjeland som har arbetat mycket 

med mobbning och utanförskap hos unga barn, själv anser att mobbning förekommer 
bland förskolebarnen eftersom att de är medvetna över deras handlingar och dess 
konsekvenser. Det som Dahlöf och Ekelund belyser anser vi verkar vara ett problem 

utifrån resultatet då de flesta av förskollärarna relaterar mobbning till medvetna 
handlingar bland äldre barn. En tanke som har väckts utifrån studien är om de äldre 

barnens handlingar ständigt behöver vara medvetna? De äldre barnen kanske inte alltid 
är medvetna om hur den utsatte upplever situationen. Monk och Smith (2006) påpekar 
att den som orsakar skada hos en annan individ inte alltid har den avsikten, men offret 

kan uppleva det som mobbning och menar vidare att det är betydelsefullt att alltid 
lyssna på hur offret uppfattar en händelse som förekommit.  

 
Förskollärarna menar att förskolebarnen är så unga att de inte förstår bättre, den sociala 
kompetensen har inte färdigutvecklats än och de verkar därför inte ta barnens agerande 

på allvar. Detta relateras till Hägglund (2007) som belyser hur den banala mobbningen 
ofta kan förekomma i förskolan. Vi upplever att resultatet synliggör att förskollärarna 

slätar över de små barnens mobbningstendenser genom att se det som ett vanligt, 
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normalt beteende som förekommer mellan barnen i den åldersgruppen. Men vart går 
gränsen mellan att barnen övar sig inom det sociala på förskolan, till att barnen utsätts 
för mobbning? Hägglund betonar att detta måste ifrågasättas mer så att det kan skapas 

en mer förståelse och bild över hur de sociala interaktionerna kan leda till mobbning 
samt hur barn känner sig inom olika situationer som uppstår på förskolan. Öhman 

(2008) belyser om svårigheten i att förstå och uppfatta vad barn kan uppleva som 
kränkande. Hur ska vi kunna begripa när barnen känner sig utsatta eller kränkta om 
detta anses vara normalt inom förskolans ramar?  

 

”Det är lite knytnävar och att de bits ibland men det är ganska vanligt i 

den här åldern” (Annelie)  
 

”Det är klart att barn blir utsatta här på förskolan också, det händer men 

rent spontat säger jag nej till att mobbning förekommer.” (Eva) 
 

Dessa citat tydliggör att en banal mobbning kan förekomma inom förskolans 
verksamhet. Vilket kan medföra att något som egentligen ska bedömas som mobbning 
eller kränkning inte blir uppmärksammat på det sätt det borde. Följande kan bli ett stort 

problem i förskolan eftersom att den sociala utvecklingen barnen befinner sig bör 
observeras och undersökas mer utifrån ett mobbningsperspektiv, för att minska risken 

att det blir en vardagsföreteelse.  Frånberg och Wrethander (2011) framhåller även 
vikten av att inte ta allt för givet som sker i vår vardag och att studera närmare på dessa 
negativa händelser som faktiskt förekommer.  

 
5.3 På vilket sätt anser förskollärarna att mobbning förekommer mellan 

barnen inom förskolan? 
I resultatet framkommer och kännetecknas mobbning inom förskolan till det sociala 
området som uteslutning och utanförskap i den fria leken som väldigt centralt. Även 

hotfulla kommentarer, kränkningar av utseende och hur olika statusroller kan tendera till 
mobbning. Vlachou, m.fl. (2011) menar att förskolan är det avgörande steget i många 

barns utveckling eftersom det är då barnen skapar samspel med andra. Det är även inom 
denna tidsperiod som barns svårigheter i sociala interaktioner med sina kamrater oftast 
kan upptäckas samt bedömas av vuxna.  

 
Det som framkom tydligt i resultatet var att uteslutning är ett förekommande problem i 

förskolan som de flesta menade kan leda till mobbning. Fanger, m.fl. (2012) anser att 
uteslutning förekommer mest i leken bland unga barn. De belyser även att barn oftast 
använder uteslutning för skydda leken eller relationen och inte alltid för att avsiktligt 

försöka såra någon annan. Samtliga förskollärare belyste att uteslutningar oftast innebär 
att något barn inte får vara med och delta inom en gemenskap eller lek. I likhet till detta 

menar också Öhman (2008) att barns uteslutningar kan leda till utanförskap där barns 
samhörighet och tillhörighet är något som ständigt ställs inför prov i deras sociala värld. 
Där barn utvecklar egna strategier för att sedan kunna skapa en gemenskap och komma 

med i samspel med andra. Uteslutande handlingar upplever vi utifrån resultatet är 
centrala inslag inom barnens ständiga relationsarbeten, och det kan vara nödvändiga 

inslag för barnen att använda sig av. Uteslutning behöver inte leda till något negativt 
utan kan vara en strategi som behövs för att skapa relationer med andra. Wretahander 
och Bliding (2008) menar att det finns två olika sidor av uteslutande handlingar. Det 

kan vara ett redskap för barn att skapa gemenskap men det kan även resultera i att barn 
förolämpar varandra för att markera olikhet.  
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Resultatet synliggör hur uteslutning är det vanligaste sättet att utöva mobbning på.  
Kirves och Sajaniemi (2012) upplyser att Heymann, m.fl. (2006)  menar att det redan är 

i den unga åldern som den sociala hierarkin börjar utvecklas och barnen vet vilka de 
gillar och ogillar. Uteslutning är vanligt och det bör tas på allvar eftersom att barn blir 

sårade. Vi upplever att det är betydelsefullt att uteslutningar blir studerade utifrån olika 
perspektiv eftersom de kan innebära och medföra olika konsekvenser. Det är viktigt att 
komma ihåg att uteslutningar har sina positiva samt negativa sidor, det är inte bara ett 

sätt för barnen att skapa gemenskap utan de kan även leda till att barnen utövar 
mobbning gentemot sina jämlika. Jonsdottir (2007) hänvisar också till Corsaros (1981) 

undersökning där barn tar till sig olika strategier för att kunna avvisa sina kamrater. Det 
framkommer även i resultatet att barnen kan ta till sig elaka strategier som de uttrycker 
verbalt som ”Du får inte vara med eller du får inte komma på mitt kalas” som var ett av 

det vanligaste som förekom.  
 

En av förskollärarna belyste att mobbning kan förekomma när flera barn går samman 
och exkluderar ett annat barn. I likhet till detta menar Coloroso (2007) att 
”medlöparna”, som är de individer som stödjer och hjälper mobbaren genom att 

antingen göra något aktivt eller genom att strunta i att göra något. Detta kanske är mer 
synligt inom skolan men att resultatet visar att det ändå kan förekomma bland barn i 

förskolan. Resultatet illustrerar även att barn intar olika statusroller som både Löfdahl 
(2004) och Jonsdottir (2007)  belyser att barn har förutbestämda roller inom sin lek. 
Löfdahl belyser utifrån Corsaros (1985) hur de barn med hög statusroll tenderar att 

erövra makten och bestämma över de barn som har en lägre status. Barn som har en 
högre status inom en grupp kan som Coloroso (2007) beskriver få med sig och styra 
sina kamrater, vilket kan resultera i att dessa barn kan välja att utesluta ett barn och få 

med sig de andra barnen som har låg status.  
  

5.4 Vilka metoder eller material använder förskollärarna inom det 
förebyggande arbetet?  
I resultatet framkommer det att förskollärarna arbetar eller vill arbeta mer förebyggande 
mot mobbning inom förskolan på olika sätt. Flera av förskollärarna hade bra material 
och metoder som de arbetar efter för att minska mobbning eller kränkning. Vlachou, 

m.fl (2011) redogör att förskolebarn kan berätta och ge information om roller inom 
ämnet mobbning utifrån lämpliga metoder och arbetssätt. Författarna redogör att 

förskolebarn kan beskriva och uttala sig om olika roller som berör ämnet mobbning. 
Detta visar att barnen har förståelse för varandras beteenden och förskollärarna ansåg att 
det skulle kunna vara givande att införa mer rollekar och drama där barnen får leva sig 

in i olika roller som berör mobbning. Läroplan för förskolan (1998) menar att barnen 
ska få utveckla sin egen förmåga att kunna leva sig in i samt ta hänsyn till människors 

olika situationer och att vilja hjälpa andra.  

Förskollärarna belyser vikten av att vara närvarade bland barnen och att de själva har en 
betydelsefull roll att observera och se vad som händer mellan barnen. S harp och Smith 
(1996) menar att lärare och rastvakter ständigt behöver observera och befinna sig på 

platser där risken är stor att mobbning förekommer, eftersom att det är ett steg i att 
förebygga att mobbning uppstår och fortgår. Problemet som framkommer i resultatet är 

att förskollärarna har för stora barngrupper som gör att det blir svårt för dem att befinna 
sig där barnen är, speciellt i den fria leken. Öhman (2008) betonar hur pedagoger 
ständigt måste arbeta med klimatet i barngrupperna samt med relationerna till varandra. 
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Pedagoger bör aktivt vara med i barnens samspel för att skapa sig en bättre förståelse. 
Att vara närvarande med barnen är inget vi finner som nytt utan mer en självklarhet, 
men vi kan även se problematiken med att ständigt vara närvarande. Höistad (2001) 

menar även att det måste läggas ner mycket tid på att hjälpa och stötta både mobboffret 
och mobbaren och åtgärderna bör sättas in så snabbt som möjligt så att de får hjälp med 

sin problematik. Det som Höistad beskriver är betydelsefullt att utgå ifrån inom det 
förebyggande arbetet eftersom båda parterna behöver lika mycket stöd.   

Resultatet visar också hur förskollärarna betonade vikten av att diskutera och stödja 
varandra inom arbetslaget för att förebygga att mobbning förekommer i detta tidiga 

stadium. Detta skiljde sig utifrån resultatet då det flesta pedagoger avsatte mycket tid till 
diskussion och reflektion, medan de andra ansåg att det inte fanns tid. Høiby (2002) 

betonar hur mobbning kan förebyggas när lärare kan arbete på olika sätt för at t det inte 
ska uppstå samt utvecklas. Vidare menar han att det är betydelsefullt att arbeta med 
barnens sociala relationer till varandra och sitt eget förhållningssätt lärare har mot 

barnen. I likhet till detta menar Höistad (2001) hur viktigt det är som pedagog att 
observera sig själv och sitt eget förhållningssätt gentemot barnen, eftersom att våra 

värderingar har stor påverkan för det förebyggande arbetet. Resultatet visar att det är 
viktigt att ta hjälp av varandra när en händelse uppstår eftersom att flera tolkningar kan 
leda till bättre lösningar och åtgärder. Även att arbetslaget är en viktig resurs i det 

förebyggande arbetet eftersom mobbning kan leda och få negativa konsekvenser för 
barnens framtida utveckling. Rigby (2003) påpekar även att mobbning är en stor 

riskfaktor i barnens utveckling samt vikten av att tidigt kunna upptäcka och förebygga 
mobbning redan i förskolan.   
 

Något som tydligt framkom i resultatet var att likabehandlingsplanen behandlades på 
olika sätt, eftersom att några arbetade mycket aktivt med planen medan andra knappt 

var insatta i den. Høiby (2002) menar att många skolor och förskolor har utformat 
handlingsplaner mot mobbning som de följer men samtidigt har flertalet skolor inte 
förverkligat en likabehandlingsplan på grund av arbetsbörda. Vad kan det bero på att en 

del förskollärare är insatta i likabehandlingsplanen medan andra inte ens har varit med 
och utformat den? Är det verkligen brist på tid som är den största orsaken eller är det 

brist på intresse? Vi upplever utifrån resultatet att detta är ett problem eftersom att det 
blir brister i arbetslaget därför att de ska arbeta efter samma mål för att det 
förebyggande arbetet ska bli så bra som möjligt. På liknade sätt påpekar även Høiby 

(2002) att en konkret handlingsplan underlättar det förebyggande arbetet. Vidare menar 
författaren att handlingsplanen ska innehålla och beskriva hur läraren kan gå tillväga om 

det uppstår situationer som berör mobbning.  
 

6. Slutsats 
Under denna studie har många funderingar och tankar väckts hos oss. Undersökning av 
genomförda intervjuer med förskollärare har stärkt vår uppfattning om att mobbning 

förekommer i förskolans verksamhet, vilket har gett oss kunskaper som vi kommer att 
bära med oss inför vår kommande yrkesroll. När det handlar om definition av begreppet 

mobbning har vi ändrat vår uppfattning mycket under studiens gång genom att ha tagit 
del av resultatet samt tidigare forskning. Utifrån resultatet visade det sig att mobbning 
oftast kopplas till medvetna handlingar bland äldre barn och att förskollärarna benämner 

begreppet mobbning mer som utanförskap i förskolan. Diskussion i arbetslaget kan leda 
till en mer gemensam syn på hur begreppet mobbning kan yttra sig i förskolan. Olika 

synvinklar kan skapa en tydligare bild om hur barnens sociala samspel kan tendera till 
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att beröra mobbning och underlätta det förebyggande arbetet. Det är betydelsefullt att 
lyssna till individen och ta det på allvar, ta tillvara på barnens upplevelser och känslor 
och åtgärda problemet utifrån barnens perspektiv.  

 
 

7. Metoddiskussion 
Denna studie har utgått ifrån kvalitativa intervjuer som metod vilket Kvale och 

Brinkmann (2009) påpekar är en bra metod att använda sig av för att framställa kunskap 
inom ett socialt samspel mellan intervjuperson och intervjuare. Syftet med denna studie 
var att ta reda på hur förskollärare uppfattar begreppet mobbning och hur de arbetar för 

att förebygga det. För att få fram syftet på ett tydligt sätt var kvalitativa intervjuer en bra 
metod. Trost (2005) menar att ”Intervjun går bland annat ut på att förstå hur den 

intervjuade tänker och känner, vilka erfarenheter den har, hur den intervjuades 
föreställningsvärld ser ut” (s.23). De kvalitativa intervjuerna har resulterat i att studien 
fått en djup och stor inblick i förskollärarnas egna erfarenheter och tankar om mobbning 

i förskolan.  
 

Urvalet var att intervjua två förskollärare på varje förskola, där vi hade begränsat oss till 
tre förskolor, två kommunala och en privat. De problem som uppstod var att en var 
villig att ställa upp på den privata förskolan vilket gjorde att vi snabbt fick komma på en 

annan lösning. Vi bestämde oss för att fråga om någon mer var villig att medverka på en 
av de kommunala förskolorna, och vi fick positiv respons. Efter bestämda intervjudagar 
med förskollärarna fick vi ett återbud på grund av sjukdom på en av de kommunala 

förskolorna. Detta gjorde att vi snabbt fick planera om samt boka in en ny tid så tidigt 
som möjligt. Vid den nya tiden kunde dock inte heller en utav förskollärarna delta, vi 

hörde då med en annan pedagog på förskolan som var villig att ställa upp. Innan 
intervjuerna utfördes diskuterades det om vi skulle intervjua förskollärarna samtidigt 
eller enskilt. Från början var tanken att intervjua två stycken med syfte att det skulle 

kännas mer avslappnat samt som Trost (2005) också belyser att informanterna kan bli 
stöd åt varandra och att det kan leda till en större informationsmängd. Vidare menar 

Trost att det bör undvikas att intervjua flera samtidigt eftersom att gruppintervjuer kan 
bli komplicerade genom att de som är mer tystlåtna än andra riskerar att inte komma till 
tals och att de talspråkliga tystnas ner, vilket kan leda till en spänd stämning och ingen 

bra miljö för intervjuer. Vårt val blev följaktligen att intervjua en förskollärare åt 
gången.  

 
Valet av intervjufrågor har svarat på studiens syfte och frågeställningar. Trost (2005) 
menar att det bör ställas enkla och raka frågor som i sin tur ska leda till innehållsrika 

svar. Varje intervju medför ett betydelsefullt material som kan leda till intressanta 
åsikter och erfarenheter. Detta försökte vi ha i åtanke när vi utformade våra 

intervjufrågor (se bilaga 2) där vi också hade allmänna frågor som var relevanta till 
studien. Trost (2005) menar även hur de första frågorna kan vara avgörande för hur 
resten av intervjun fortgår. Med detta menar Trost att ämnet inte bör inledas på ett 

avskräckande sätt.  Antalet frågor visade sig vara lagom eftersom att syftet blev väl 
besvarat. Det uppstod inget problem med att föra ett samtal med informanterna och vi 

upplevde att det var givande för studien att ha följdfrågor, eftersom att det gav ett 
tydligare resultat.  
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8. Förslag till vidare forskning 
En tanke som väcktes hos oss var varför det finns så lite forskning om mobbning och 
kränkning mellan barn i förskolan? Eftersom att den litteratur och forskning som vi har 
tagit del av belyser att det förekommer bland de yngre barnen men att den utvalda 

litteraturen ändå riktas mest mot de äldre barnen.  
 

Vi anser att det behövs mer forskning omkring mobbning i förskolan, därför att det är 
ett viktigt ämne att belysa så tidigt som möjligt så att förskollärarna blir medvetna om 
att det förekommer och kan förhindra samt åtgärda det. Utifrån denna studie har vi 

upptäckt att det kan fördjupas ännu mer i vad förskollärare anser om begreppet 
mobbning, eftersom vårt resultat tydligt visar att begreppet mobbning var svårt att 

definierar inom förskolan. För att utöka studien ytterligare kan även intervjuer och 
observationer med barn ha varit intressant och gett en djupare och mer överskådlig bild 
över hur mobbning yttrar sig inom förskolan. Eftersom att den forskning vi har tagit del 

av belyser att intervjuer med barn har resulterat i att de kan uttala sig om olika roller 
som berör ämnet mobbning och är medvetna om det. För att få ett bredare perspektiv 

kan det även vara intressant att intervjua föräldrar för att få deras syn på hur mobbning 
kan förekomma i förskolan. Detta kan medföra att det förebyggandet arbetet blir mer 
effektivt om föräldrar och förskollärare samverkar tillsammans mot mobbning.  
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Bilaga 1 
Informationsbrev till förskollärare 
 
Hej! 
Vi heter Josefine Säll–Jonsson och Sofia Nordén, båda studerar till förskollärare och vi 

är nu inne på vår sista termin av utbildningen vid högskolan i Gävle. Vi har nu börjat 
med vårt examensarbete, där vårt syfte är att ta reda på vad pedagoger anser om 

mobbning inom förskolan och hur de arbetar för att förebygga det. Med detta hoppas vi 
kunna öka kunskapen om begreppet mobbning inom förskolan samt ge en inblick om 
ämnet hos förskollärare. Att kunna tolka och upptäcka de tecken som kan förekomma, 

samt förebygga mobbning i ett tidigt stadium är något vi vill undersöka med denna c- 
uppsats. 

För att kunna samla in material till vår studie behöver vi intervjua några förskollärare. 
Intervjuerna kommer att spelas in på band eller dokumenteras skriftligt. Om du väljer 
att delta i vår studie kommer vi tillsammans med dig att bestämma en tid som passar. Vi 

kommer endast använda intervjuerna i forskningssyfte och materialet kommer enbart att 
redovisas muntligt samt i en uppsats, vid högskolan i Gävle. Vi kommer inte att 

använda några namn varken ditt eller förskolans, vilket kommer att förbli anonymt. 
Underlaget kommer att förvaras i ett kassaskåp på högskolan i 5 år och kommer därefter 
att raderas. Ditt deltagande är frivilligt men vi hoppas och uppskattar din medverkan i 

vår undersökning. 
 

Tack på förhand! 
 
Namnteckning:____________________________ 

 

Namnförtydligande:________________________ 

 

Datum/Ort:_______________________________ 

 

Om du har några frågor kan du kontakta oss: 

 

Sofia Nordén 
Tel: xxx 
E-mail: xxx 

 
Josefine Säll-Jonsson 

Tel: xxx 
E-mail: xxx 
 

Handledare: Paula Larsson 
Doktorand i pedagogik 

Högskolan i Gävle 
Telefon: xxx 
Mobil: xxx 

E-mail: xxx 

Tel:073-8372101
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 

Allmänna frågor: 

Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

Vilken ålder på barnen arbetar du med? 

Har du fått någon utbildning om mobbning under din arbetstid eller utbildning?  

Frågor om mobbning och förebyggande arbete: 

Vad tänker du på när du hör ordet mobbning? 

Vad innebär mobbning för dig? Anser du att det finns någon skillnad mellan mobbning i 
arbetslivet/skolan/förskolan? 

Har du upplevt under din tid som förskollärare att mobbning förekommer mellan 

barnen? Om ja, på vilket sätt? Om inte, förklara gärna hur du tänker?  

Anser du att små barn kan mobba eller är det för tidigt att ta upp det som mobbning 
tycker du? 

Vad anser du är den vanligaste typen av mobbning som kan förekomma mellan barnen?  

Inom vilka situationer upplever du att mobbningen tar sig s törst till uttryck i förskolans 

vardag? 

Hur agerar du om något barn blir utsatt? Vilka strategier eller åtgärder tar ni till er? 
Något speciellt material? 

Tycker du att ni har ett bra arbete för att förebygga mobbning i förskolan? Eller skulle 

du vilja arbeta på något annat sätt, förklara gärna hur? 

Anser du att ni arbetar aktivt utifrån er likabehandlingsplan? Är den till stor hjälp i ert 
förebyggande arbete? 

 


