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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i förskoleklass ser på mobbning och hur 

de arbetar med att motverka det. Syftet är även att ta reda på hur lärarna talar med barnen om 

mobbning och om förskollärarna tror att självkänsla har någonting med mobbningen att göra. 

Studien genomfördes på tre olika skolor där jag intervjuade sammanlagt fem förskollärare. 

Jag använde mig av kvalitativa intervjuer för min undersökning,  varje intervju 

transkriberades sedan ordagrant och sedan gjorde jag en sammanfattning av varje intervju. 

Sist jämförde jag alla svar och sammanställde likheter och skillnader. 

Resultatet visar på att förskollärarna var relativt överens om att mobbning är när någon blir 

kränkt upprepande gånger. Resultatet visar även på att alla förskollärare på olika vis talar med 

barnen om mobbning och att de anser att det är viktigt att involvera föräldrarna i arbetet. 

Slutligen visade resultatet att alla förskollärare anser att självkänsla spelar roll i mobbning. De 

menar att mobbaren oftast är den som har dålig självkänsla.  

 

 

 

 

 

Nyckelord 
Mobbning, förskoleklass, förskollärare, Självkänsla, arbete mot mobbning 
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1. Inledning 
Valet av ämne för denna uppsats var för mig ett lätt beslut då jag länge har engagerats av just 

mobbning. Anledningen till att detta arbete riktar sig mot just förskoleklassen är att jag själv 

blev utsatt för mobbning från förskoleklass och uppåt. Av denna anledning anser jag att det 

har varit mycket givande att få ta del av lärarnas syn på mobbning.  

Det har på senare tid kommit en del forskning om mobbning i förskolan men jag har inte 

kunnat hitta någon om mobbning i förskoleklass och det är ännu en anledning till att jag valde 

att fokusera på mobbning i förskoleklass.  

I mitt arbete har jag bland annat valt att undersöka hur lärarna uppfattar mobbning och vad de 

gör för att förhindra det. Jag har även undersökt om lärarna anser att självkänsla har någonting 

med mobbning att göra. Johnson (2003) skriver om just detta i sin bok, hon talar om 

mobbningsroller och vilken typ av självkänsla dessa personer har. Detta är någonting jag 

kommer att nämna mer lite längre in i texten.  

 

När jag i detta arbete talar om mobbning inkluderar jag kränkningar och diskriminering, jag 

väljer att nämna detta eftersom mobbning är så svår identifierat. I skollagen och andra 

dokument står det oftast diskriminering och kränkning istället för mobbning, dock innefattas 

dessa i vad mobbning är och därför använder jag mig till stor del av ordet mobbning. Jag 

kommer även att använda mig av uttryck så som diskriminering och kränkningar, det eftersom 

mycket forskning visar på att det många gånger förekommer kränkningar och/eller 

diskrimineringar i mobbning. Förutom det jag nämnt ovan finns det ytterligare en sak som 

räknas till mobbning och det är retningar.  

Jag kommer mer ingående förklara vad forskare och lärare anser vara mobbning senare i 

arbetet. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

2.1. Syfte 

Syftet med denna studie är att ta reda på vad lärare i förskoleklass har för uppfattningar om 

mobbning i just förskoleklass och hur de arbetar för att motverka det. Syftet är även att ta reda 

på hur lärarna talar med barnen om mobbning och om de anser att barnens självkänsla har 

något med mobbningen att göra. 

 

2.2. Frågeställningar 

Vad anser lärarna vara mobbning? 

Hur lyfter lärarna frågan om mobbning med barnen? 

Hur arbetar lärarna för att motverka och förhindra mobbning? 
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3. Bakgrund 
I det här avsnittet börjar jag med att ge olika definitioner av mobbning sedan talar jag om vad 

förskolan och skolans läroplaner säger om mobbning, lika så vad övriga styrdokument säger 

om det. Sist talar jag om olika organisationer som arbetar mot mobbning.  

 

3.1. Definitioner av mobbning 

Enligt Olweus (1999) är mobbning när ett eller flera barn upprepade gånger och under en viss 

tid utför någon form av kränkande behandling mot ett barn som helt eller delvis inte kan 

försvara sig. Olweus menar också att det finns tre omständigheter som kännetecknar 

mobbning, dessa tre är;  

 ”negativt eller elakt beteende 

 som upprepas och pågår under en viss tid 

 i en relation som präglas av obalans i styrkeförhållandet mellan parterna” (s.10).  

Mobbning kan se ut på olika sätt endera genom direkt mobbning genom slag, sparkar, 

hånfulla kommentarer och liknande. Sedan finns det även indirekt mobbning som visar sig 

genom utfrysning, skitsnack bakom ryggen, hindrad att skaffa vänner och liknande. Även 

upprepande retsamhet som ogillas av mottagaren räknas som mobbning (Olweus, 1999). 

Dock räknas det inte när man retas vänner emellan, inte heller om två personer med liknande 

fysisk eller psykisk styrka bråkar eller slåss (a.a.).  

 

Berlin och Enqvist (2002) menar att det är flera faktorer som spelar in om någon blir mobbad. 

Tre av dessa faktorer är att barnen endast till viss del kan välja vem de går med, barnen kan 

inte strunta i skolan utan att det får komplicerade konsekvenser och att barnen går i skolan 

under så lång tid. Vidare talar Berlin och Enqvist om att mobbning är när någon flera gånger 

utför en negativ handling mot någon annan och även obalans i styrkeförhållandena mellan 

barnen är mobbning enligt författarna.  

Enligt Friends finns det tre typer av mobbning, den psykiska mobbningen som består av 

utfrysning och utstuderade metoder så som gester, miner, sucka, undvikande, blickar och 

ignorering. Den verbala mobbningen som innebär överdrifter, glåpord, rykten, förtal och 

skvaller, sist är det den fysiska mobbningen som förföljelse, sparkar, tafsningar, knuffar, slag 

och sabotage (www.friends.se). Enligt Friends undersökningar mobbas ca 7-8 % av barn i 

skolan, vilket motsvarar ca 60 000 elever (www.friends.se). Dock framgår det inte vilka 

åldrar som deras undersökningar fokuserat på.  

 

En kränkning är enligt Öhman (2009) när någon uppträder på ett sätt som eliminerar den 

andres värdighet. Kränkningar kan vara endera tydliga eller svårupptäckta, de kan vara 

verbala eller ickeverbala och de kan vara psykiska eller psykiska. Kränkningar kan även vara 

medvetna eller omedvetna. Det finns två dimensioner av kränkningar, den yttre och den inre 

dimensionen. Den yttre dimensionen av kränkningar handlar om observerbara tecken, som 

endera pedagogen kan upptäcka vid granskning av barnens samspel eller som barnen själva 

kommenterar på. Den inre dimensionen handlar om barnens upplevelser av att bli kränkt, 

avvisad eller sänkt (Öhman, 2009). 

 

http://www.friends.se/
http://www.friends.se/


Sida 7 av 24 

 

3.2. Lpfö98/10, Lgr11 och övriga styrdokument om mobbning och kränkande 

behandlingar 

Enligt skolverket (2010) ska förskolan arbeta för att hålla de grundläggande värdena vid liv i 

sitt arbete med barnen. Några av dessa värden är alla människors lika värde, individens frihet 

och integritet och jämställdhet mellan könen. 

Även i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (skolverket 2011) står 

det att skolan ska förmedla och åskådliggöra de grundläggande värdena.  

En mening som finns med i både läroplanen för förskolan (Skolverket.2010) och läroplanen 

för grundskolan (skolverket.2011) är ”Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på 

grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos 

någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.” ( S.4 i 

Lpfö98 och S.7 i Lgr11).  

 

Enligt skolverket (SFS S2010:800) är förskollärare, lärare eller annan personal skyldiga att 

anmäla till förskolechefen eller rektorn om något barn anser att han eller hon har blivit utsatt 

för någon form av kränkande behandling. Rektorn eller förskolechefen har sedan en 

skyldighet att anmäla det vidare till huvudmannen, som i sin tur är skyldig att utreda de sagda 

kränkningarna och även om det behövs vidta åtgärder för att förhindra vidare kränkningar. 

Detta ska tillämpas på sådant vis som diskrimineringslagen (SFS 2008:567) avser. 
 

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) säger att syftet med lagen är att motverka 

diskriminering och på olika sätt gynna lika rättigheter och möjligheter. Det oavsett kön, etnisk 

tillhörighet, religion, ålder med mera. Med diskriminering avser lagen direkt diskriminering 

så som att någon blir sämre behandlad än någon annan, indirekt diskriminering när någon 

missgynnas genom tillförande av någon bestämmelse. Bristande tillgänglighet är ytterligare 

en diskriminering, det kan vara att en byggnad inte är anpassad så att en person med 

funktionsnedsättning inte tar sig fram. En annan diskriminering är trakasserier och det kan 

vara när någon kränker någon annans värdighet, sedan finns det även sexuella trakasserier 

som är när någon gör någonting av det sexuella slaget och mottagaren blir kränkt av det (SFS 

2008:567).  

 

3.3. Organisationer mot mobbning  

I detta avsnitt väljer jag att nämna några organisationer som arbetar mot mobbning för att visa 

på olika alternativ som lärare och förskollärare kan använda sig av i sitt arbete mot mobbning. 

Friends är en antimobbningsorganisation som grundades 1997 av en kvinna som heter Sara 

Damber, Friends är idag den största organisationen mot mobbning. Organisationen arbetar 

aktivt mot att minska mobbning i skolor, förskolor och inom idrottsorganisationer. Friends 

drivs endast av stöd som kommer från privatpersoner och företag, därför är alla bidrag till 

organisationen viktiga.  

Friends fungerar på så vis att skolan, förskolan eller idrottsföreningen hör av sig till dem och 

Friends åker då dit och utbildar personalen. Det Friends hjälper till med är att bistå med mål 

för att få ett långsiktigt mål och ett helhetstänkande. Enligt organisationen är det viktigt att 

alla som finns runt barnet blir delaktiga, personal/ledare, andra barn och unga och föräldrar. 

Att få barn och unga delaktiga i arbetet mot mobbning menar Friends är viktigt, dock är det 

alltid de vuxna som har det största ansvaret. Arbetet mot mobbning förankras hos vuxna för 

att sedan föras vidare till barnen.  

Friends vision är ”ett samhälle där barn och unga växer upp i trygghet och jämlikhet” 

(http://friends.se/om-oss/om-friends/).  

http://friends.se/om-oss/om-friends/
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BRIS (Barnens Rätt I Samhället) grundades 1971 efter att en pappa misshandlat sitt barn till 

döds, organisationen drevs då för att inget barn skulle behöva bli utsatt för våld av en vuxen. 

Idag arbetar bris för att alla barn ska må bra. De tar emot samtal om bland annat mobbning 

och utanförskap. Bris mål är att alla barn ska få sina rättigheter tillfredsställda i enlighet med 

FNs (Förenta Nationerna) barnkonvention. Organisationen vänder sig till största del till barn 

men de har även föreläsningar för vuxna. Detta arbete Bris har för vuxna kallas för 

brisakademin och den vänder sig till de vuxna som på ett eller annat sätt möter barn och unga. 

Bris har gett utbildningar till personer inom så väl skola, barnomsorg, socialtjänst och hälso- 

och sjukvård. De brukar även ge föreläsningar till föräldragrupper, privata näringslivet och 

ideella organisationer (www.bris.se).  

 

www.UMO.se är en satsning av regeringen inom jämställdhetsområdet. UMO är en sida där 

ungdomar kan hitta information om bland annat sex, hälsa och relationer. UMO samarbetar, 

förutom med unga, med bland annat BRIS. På UMO.se finns det information om våld och 

kränkningar och under den rubriken kan man välja vilken typ av kränkningar man vill läsa 

mer om. Bland annat finns det information om mobbning och vad du kan göra om du 

misstänker att någon blir mobbad. Det finns även filmer och kortare tester för att lära sig om 

mobbning. Det finns även information till den som mobbar, om hur de kan sluta mobba och 

vad de ska göra.  

UMO förklarar även vad mobbning faktiskt är, hur mobbning uppstår och hur man kan 

minska på mobbingen.  

 

Rädda barnen är en organisation som utgår från FNs barnkonvention. Rädda barnens mål är 

att alla barn ska få växa upp utan övergrepp, våld, kränkningar, ha inflytande över sin vardag, 

ha rätt till att gå i skolan, rätt till att äta sig mätt och få sjukvård. Rädda barnen är enligt 

många en organisation som arbetar för att upprätta skolor i fattiga länder eller helt enkelt 

hjälpa barn i länder som har det sämre än Sverige. Men rädda barnen har också ett program 

mot mobbning. Det rädda barnen gör i arbetet mot mobbning är tillexempel föreläsningar och 

coaching. De har även ett material som handlar om hur man kan få en skola för alla, det 

materialet heter ’för en tryggare skola’ och ger många bra tips och råd på hur man kan arbeta 

mot mobbning (https://www.raddabarnen.se/Documents/vad-vi-gor/sverige/utbildning-och-

skola/Tryggare%20skola.pdf )  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bris.se/
http://www.umo.se/
https://www.raddabarnen.se/Documents/vad-vi-gor/sverige/utbildning-och-skola/Tryggare%20skola.pdf
https://www.raddabarnen.se/Documents/vad-vi-gor/sverige/utbildning-och-skola/Tryggare%20skola.pdf
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4. Tidigare forskning 
I den här undersökningen har jag haft användning av fyra stycken forskningsrapporter.  

 

Levine och Tamburrino (2014) talar om vad mobbning är och vilka roller som finns i 

mobbning. Mobbning är enligt författarna är mobbning repetitiva handlingar som har för 

avsikt att skada eller skämma ut offret. Levine och Tamburrino talar om de olika rollerna som 

ofta förekommer inom mobbning, dessa roller är mobbaren, observeraren och offret. 

Mobbaren är i regel den som planerar eller börjar mobbningen, offret är den som blir utsatt 

och observeraren anses vara vittne och de kan aktivt motstå, stå upp mot mobbaren eller tala 

ut mot mobbaren(Levine och Tamburrino 2014). 

Enligt författarna kan mobbning oftast delas in i två kategorier, fysisk aggression och 

relations aggression. Fysisk aggression är bitningar, slag, sparkar och knuffar. Relations 

aggression är indirekta handlingar så som exkludering, kontroll av vänskaps relationer eller 

om en vänskaps separation uppstår. Till relations aggression hör även nätmobbning, verbal 

mobbning och sexuella trackaserier.  

Relations aggression är enligt Levine och Tamburrino(2014) mer vanligt hos flickor än hos 

pojkar då flickor ofta har en tendens att vara mer verbala, medan pojkar är mer fysiska. 

Levine och Tamburrino (2014) talar om de vanligaste strategierna för mobbning hos flickor 

och pojkar, de tar även upp de vanligaste strategierna bland förskolebarn. Enligt dem är det 

vanligare med verbal mobbning hos flickor medan fysisk mobbning är mer vanlig hos pojkar.  

Författarna säger att mobbning påverkar alla barn oavsett om de är offren, mobbaren eller 

observeraren. Levine och Tamburrino(2014) menar med detta att alla inblandade i någon form 

av mobbning behöver prata om det och inte endast offret, ofta finns det en underliggande 

anledning till mobbningen.  

Denna longitudinell forskning har utformats för att undersöka förekomsten och co-förekomst 

av inbördes problem såsom avslag, återkallande, ensamhet, mobbning och utsatthet upplevs 

av barn (99 pojkar, 80 flickor) i sin vardag på dagis, i förskolan och första klass av skolan 

varje successiv fjäder i åldrarna 5, 6, och 7. Barn utvärderades i enskilda testsessioner varje år 

av inbördes intervjuer består av separata bedömningar av alla problem. Resultaten stödde vår 

hypotes att barns kamratproblem var vanliga, vilket tyder på co-förekomst, variation och 

stabilitet samt förändringar under åren. Det fanns vissa barn som hade en sämre prognos än de 

andra eftersom deras missgynnade positioner inom sina kamratgrupper verkade vara 

oföränderliga mellan de på varandra följande år. 

 

Denna studie som gjorts av Laine, Neitola, Auremaa och Laakkonen (2010) handlar om att 

undersöka förekomsten av kompisproblem, så som avslag, ensamhet, tillbakadraganden, 

mobbning och diskriminering bland barn mellan åldrarna fem och sju år. Studien följde 

samma grupp med barn under tre år för att tydligare se skillnader i kamratrelationerna i olika 

åldrar. Det Laine et al (2010) fick fram i undersökningen var att om ett barn är utsatt för 

mobbning när han/hon är fem är det troligt att han/hon även kommer vara det vid sju år med. 

Dock menar de att det är vanligt att barn byter position i kamratgruppen när de blir äldre, det 

finns däremot ett fåtal barn som inte byter position. De barn som inte byter position i 

kamratgruppen har sällan bra kamratrelationer, vilket kan leda till att barnet blir ännu mer 

utsatt än tidigare. Dessa dåliga kamratrelationer kan i längden öka barnens problematiska 

kamratrelationer ännu mer(Laine et al.2010).  
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De dåliga kamratrelationerna har en mycket aktiv roll i barns övriga utvecklingsprocesser 

också. Dåliga kamratrelationer kan försvaga barnets akademiska bedrifter och de barn som 

blir utsatta har också en tendens att vara mer sårbara (Laine et al.2010) 

 

Harwood och Copfer (2015) talar om både hur lärarna och barnen ser på retningar, de menar 

att retning är någonting som är komplicerat och svårdefinierat. Författarna menar att retningar 

ofta sker i det dolda och att sätten att retas på hela tiden förändras, det är alltså svårt att se alla 

retningar. Harwood och Copfer (2015) menar att det många gånger är upp till läraren att 

bedöma om retningarna är vänskapliga eller kränkande, vilket är en otroligt svår uppgift. 

Någonting som gör det ännu svårare för läraren i sådana situationer är att retningar ofta räknas 

som mobbning och att skolors handlingsplaner mot mobbning sällan gör någon skillnad på 

vänskapliga gliringar och retningar som är kränkningar.  

Tidigare forskning visar på att barn som blir retade kan få låg självkänsla, depression, 

ätstörningar, ångest och dålig kroppsuppfattning (Harwood och Copfer, 2015). 

Enligt Harwood och Copfer (2015) diskuterade de deltagande lärarna hur de hanterar 

retningssituationer, lärarna sade att en strategi var att under en period iaktta de barn det 

handlade om och se om retningarna var av det vänskapliga slaget eller av det kränkande 

slaget. På det sättet ansåg de att de lättare kunde bedöma om åtgärder skulle sättas in. 

Dock menar författarna att det är väldigt olika hur varje barn reagerar på retningar, det den 

som retar menar som en vänskaplig gest kan mottagaren ta som en kränkning, därför anser 

Harwood och Copfer (2015) att retningar är ett svårt ämne.   

 

 

Camodeca, Caravita och Coppola (2015) talar i sin artikel om de olika rollerna som finns 

inom mobbning, om social kompetens har någonting med mobbning att göra och om sociala 

preferenser. De två uppenbara rollerna är mobbaren och offret, men ofta finns det fler 

deltagare till mobbningen. Det finns den som försvarar offret, den som hänger på mobbaren 

och den som väljer att se bort (outsider roll) (Camodeca et al.2015. S,2). 

Det författarna kunde se i sin undersökning var att dessa roller ofta förekommer redan bland 

förskolebarn. Camodeca et al. (2015) menar att det är en tydlig skillnad på mobbaren och 

följeslagaren men att det inte alltid är lätt att urskilja vem som är vem, outsider rollen menar 

dock författarna är mer relevant till mobbarrollen än vad följeslagaren är. Författarna menar 

att outsidern har större risk för att senare själv begå mobbning.  

Camodeca et al. (2015) menar att mobbning är en form av aggression där en eller flera 

personer, systematiskt och över tid, gör illa, förnedrar, exkluderar eller trakasserar någon som 

är svagare. Maktobalansen mellan mobbare och offer och upprepning är viktiga faktorer för 

att kunna skilja på mobbning och bråk (Camodeca et al.2015). 

Dock frågar sig författarna om mobbning i låg ålder visar sig på samma sätt som mobbning 

hos äldre barn, då det finns ytterst lite forskning om mobbning bland barn under sju år. 

Camodeca et al. (2015) menar att offret och följeslagarna ofta blir avvisad av kamrater, 

medan försvararen oftast är den som är mest omtyckt och outsiderns sociala status är något 

lägre än genomsnittet både i den sociala acceptansen och avvisningen. Vilket tyder på att även 

outsidern försummas av kamraterna.  
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5. Metod 
I detta kapitel presenteras mitt val av metod för undersökningen, urval av skolor och 

förskollärare, hur intervjuerna genomfördes och etiska riktlinjer. Sist i detta kapitel redovisas 

bearbetningen av det insamlade materialet. 

5.1. Val av metod 

För att få svar på mina frågeställningar valde jag att använda mig av kvalitativa intervjuer. Jag 

ansåg att intervjuer var den undersökningsmetod som passade bäst eftersom jag skulle 

undersöka förskollärares perspektiv och ville få en djupare förståelse av skolans och 

förskoleklassens arbete mot mobbning.  

5.2. Urval 

Jag valde att använda mig av ett målinriktat urval när jag valde skolor. Ett målinriktat urval 

innebär att jag medvetet valde de skolor jag ansåg skulle vara av intresse för min 

undersökning(Bryman,2011).  Jag valde specifikt ut fem skolor att genomföra 

undersökningen på, valet av skolor berodde mycket på om jag hade möjlighet att ta mig till 

dem utan bil. Jag försökte även att välja skolor utifrån om jag hade varit där och vikarierat 

eller inte, målet var att alla skolor skulle vara nya för mig. Det var dock svårt då jag varit på 

många olika skolor och förskolor i kommunen. Lärarna valdes ut av endera rektorerna eller på 

plats av mig, deras utbildning spelade ingen roll, dock visade det sig när alla intervjuer var 

genomförda att alla intervjupersoner hade en förskollärarutbildning. Därför skriver jag 

förskollärare istället för lärare. Av dessa fem utvalda skolor deltog förskollärare från tre av 

dem.  

På alla deltagande skolororna blev jag rekommenderad lärare utav rektorn. Vid första 

intervjutillfället intervjuade jag den lärare som hade rekommenderats, lika så vid intervju tre. 

Dock vid tredje intervjun valde jag att även använda mig av ett snöbollsurval (Bryman,2011) 

vilket innebär att jag på plats berättade för förskollärare om min undersökning och tillfrågade 

dem om de var villiga att deltaga (a.a.). På det viset fick jag ihop ytterligare två intervjuer. 

Vid intervju nummer två träffade jag den läraren som rektorn rekommenderat, dock hade hon 

fullt upp och bad mig då intervjua en av hennes kolleger istället.  

 

5.2.1. Etiska riktlinjer 

I min undersökning har jag tagit hänsyn till vetenskapsrådets (2011) etiska riktlinjer. 

Deltagarna blev informerade om att uppgiften kommer att publiceras i DIVA men att inget av 

det de sade skulle kunna kopplas till dem som personer eller till skolan. Jag var även noga 

med att tala om att det var helt frivilligt att delta och frågade dem därför innan intervjun om 

de var villiga att delta. Jag frågade också deltagarna om det var okej att jag spelade in 

intervjuerna, vilket alla deltagare godkände att jag gjorde. Sedan startade jag min surfplatta 

för ljudupptagning och bekräftade återigen att deltagarna godkände sitt deltagande.  

 

 

5.3. Tillvägagångssätt för genomförandet i undersökningen 

Nedan presenterar jag hur jag kontaktade rektorer och skolorna, vilken typ av intervju som 

användes, hur jag genomförde intervjuerna och bearbetningen av materialet.  
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5.3.1. Kontakt med rektorer och skolor 

Jag började med att mejla fem rektorer där jag berättade om mitt arbete och förklarade syftet 

med det, jag bifogade även ett brev där jag  mer ingående beskrev min undersökning (se 

bilaga 2). I dessa mejl bad jag även rektorerna att rekommendera lärare/förskollärare som 

han/hon trodde skulle vara intresserade av att deltaga i min undersökning. Jag väntade sedan 

en vecka sedan kontaktade jag även rektorerna via telefonen för att få presentera mig och 

återigen berätta om min undersökning, efter kontakten med rektorerna gav alla fem mig en 

eller två lärares namn som jag sedan kontaktade. Jag kontaktade sedan fem 

förskollärare/lärare (en från varje skola) och frågade om de var intresserade av att deltaga i 

undersökningen. Av de fem fick jag ett ja från fyra, av de fyra deltog sedan endast tre, detta 

på grund av tidsbrist från lärarens sida.  

 

5.3.2.Semistrukturerad intervju 

För att få svar på mina frågeställningar valde jag att använda mig av intervjuer med 

förskollärare i förskoleklass. Alla intervjuer var semistrukturerade, med det menas att jag 

hade huvudfrågorna bestämda men följdfrågor kunde ställas utifrån intervjupersonernas svar 

(Bryman,2011).. Anledningen till valet av semistrukturerade kvalitativa intervjuer var att jag 

skulle få en uppfattning om vad lärarnas personliga åsikter om mobbning i förskoleklass och 

hur de arbetade för att motverka det. Nackdelen med att jag använde mig av kvalitativa och 

inte kvantitativa intervjuer är att svaren kunde bli ganska långa och gå lite utanför frågans 

ram, dock höll de sig inom ämnet (Bryman, 2011).  . Genom att direkt få svar av lärarna på 

deras uppfattningar om mobbning fick jag en begränsad men tydligare bild på just dessa 

lärares uppfattning om mobbning. Jag fick även en tydligare bild av hur de arbetar för att 

förhindra mobbning, hade jag använt mig av enkäter istället hade jag kanske fått en bredare 

syn på lärares syn på mobbning men så hade svaren kanske inte varit lika definierade.  

Bryman (2011) nämner nio olika typer av frågor som man kan använda sig av i en intervju jag 

använder i mina intervjuer fem av dessa frågekategorier. De kategorierna som jag använder 

mig av är inledandefrågor, uppföljningsfrågor, indirekta frågor, tystnad och tolkande frågor.  

 

5.4. Genomförande av intervjuerna 

Innan var intervju var jag noga med att tala om för förskollärarna om de etiska aspekter som 

jag förhöll mig till, att jag inte nämnde några namn på lärare, elever eller skola för att undvika 

att någon skulle kunna räkna ut vem och vart jag intervjuat. Jag var även noga med att tala om 

för dem att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde lämna intervjun. Att 

meddela de tillfrågade deltagarna om att det är frivilligt och konfidentiellt är otroligt viktigt 

enligt Trots (2005), genom att meddela deltagarna det känner de inte att de måste vara med. 

Genom att deltagarna vet att det de säger hålls konfidentiellt känner de sig tryggare och 

chansen att de säger ja till en intervju är större (Trots, 2005).  

 

Tre av deltagarna fick i förväg ta del av frågorna jag planerade att ställa, detta eftersom jag 

ansåg att frågorna var så svåra att få svar på annars. Genom att i förväg delge deltagarna med 

intervjufrågorna hann de fundera på vad de tyckte. De två sista intervjupersonerna däremot 

hade inte fått tillgång till frågorna innan eftersom de valdes med hjälp av ett 

snöbollsurval(Bryman,2011). Varje intervju startades med några inledande frågor som 

berörde hur länge de arbetat i förskoleklass och vilken typ av utbildning de hade.  Vid 

sammanställning av intervjuerna visade det sig att samtliga intervjupersoner hade en 

förskollärarutbildning.  



Sida 13 av 24 

 

Intervjuerna genomfördes på tre olika skolor vid tre olika tillfällen, alla intervjuer 

genomfördes på eftermiddagen mellan ca klockan 13 och 14. Plats för intervjuerna valdes av 

intervjupersonerna, en intervju genomfördes på ett kontor, en i ett tomt klassrum, en i ett 

personalrum och två i en korridor. Medellängden på intervjuerna blev ca 10 minuter, en av 

intervjuerna var vi tvungen att pausa på grund av ett telefonsamtal så den intervjun blev 

tidsmässigt sett längre men materialet höll sig omkring 10 minuter. En av intervjuerna var 

kortare en de andra, jag ansåg först att den blev för kort men efter att ha lyssnat på intervjun 

insåg jag att trots att den var kortare gav den lika informerande svar som i de andra 

intervjuerna. Detta är någonting som Bryman (2011) talar om, han menar att korta intervjuer 

kan vara precis lika givande som långa. Han menar att korta intervjuer ofta kan vara relevanta 

eftersom intervjupersonen då sällan svävar ut från frågan. 

Intervjupersonernas erfarenhet inom förskoleklass varierade från 1 år till 22 år.  

 

Jag valde att använda mig av ljudinspelning med hjälp av en surfplatta under intervjuerna, det 

för att lätt kunna gå tillbaka och lyssna på vad som sagts. För att komplettera 

ljudinspelningarna valde jag att också föra anteckningar, detta ifall någonting skulle hända 

och ljudupptagningen skulle brytas eller att ljud runtomkring störde. 

 

5.5. Bearbetning 

När alla intervjuer var genomförda lyssnade jag igenom dem och där efter transkriberade jag 

dem. Efter att ha lyssnat igenom alla intervjuer och transkriberat dem valde jag att flytta dem 

till datorn och lägga alla ljudfiler och transkriptioner i en och samma mapp, den flyttade jag 

sedan över till ett USB-minne som endast jag har tillgång till.  

 

Efter varje intervju bearbetade jag materialet och transkriberade ordagrant det 

intervjupersonen sade. Sedan sammanfattade jag varje enskild intervju genom en kvalitativ 

analys. När jag bearbetade intervjuerna funderade jag på uttryck, tonlägen och liknande som 

jag hade lagt märke till under intervjuerna. Sedan tolkade jag intervjuerna utifrån mitt 

intresseområde och såg vad som var av intresse för min undersökning (Trots, 2005). Efter det 

sammanställde jag alla intervjuer i ett dokument och kunde på så vis se likheter, skillnader 

och teman. Detta skrev jag ut och gick noga igenom för att hitta, genom att använda mig av 

denna metod fann jag ut fyra teman som besvarade mina frågeställningar.  

För att ingen lärare eller skola ska kunna identifieras har jag valt att ge alla intervjupersoner 

fiktiva namn. Jag har döpt dem till Edith, Anna, Rut, Ida och Ingrid. 

 

6. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet från intervjuerna i min undersökning. Jag har 

kategoriserat och delat in resultatet i fyra teman som behandlar lärares uppfattningar om 

mobbning, hur lärare arbetar mot mobbning och självkänslans roll i mobbningen enligt 

lärarna.  

6.1. Förskollärares uppfattning om mobbning 

Alla intervjupersoner sade vid intervjuerna att det är svårt att exakt säga vad mobbning är, 

men när de fått fundera en stund hade alla någon förklaring till vad mobbning är.  



Sida 14 av 24 

 

Mobbning då ska det ju vara vid upprepade tillfällen! Men vad är upprepande?....... Kanske om 

det är  två tre gånger så är det ganska upprepande. Jag menar händer det att någon är elak en 

gång är det ju inte heller okej, men jag tycker inte att det är mobbning. (Ingrid) 

Ingrid hade från början svårt att ge mig en förklaring på vad hon ansåg vara mobbning men 

efter några frågor kom hon ändå fram till vad hon ansåg vara mobbning. Vilket enligt henne 

är när någon/några upprepade gånger utsätter någon annan för någonting elakt. Anna hade 

även svårt att säga vad som är upprepande men efter en stunds fundering kom hon fram till att 

upprepande för henne är två till tre gånger. Även Ida och Rut menar att mobbning är 

någonting som sker vid upprepade tillfällen. Ida och Rut ger, till skillnad från Ingrid, även 

förklaringar på vad mobbning kan vara. 

Det är nånting som händer kontinuerligt, som man märker av verbalt eller fysiskt eller 

någonting. (Ida) 

Mobbning kan vara allt från kränkningar till utfrysning och mer fysisk mobbning så som slag 

och sparkar. Mobbning är också när någon eller några upprepade gånger ger sig på ett utvalt 

barn. (Rut)  

Ida talade om att mobbning är någonting man märker av verbalt eller fysiskt, min tolkning av 

detta är att hon menar att mobbningen alltid syns på ett eller annat sätt. Rut däremot nämner 

utfrysning som en typ av mobbning, min tolkning på att hon separat nämner utfrysning som 

mobbning är att hon sett mobbning ske på detta vis. Jag tolkar det även som att det är svårare 

att se när ett barn blir mobbat med utfrysning som metod än om ett barn blir mobbad fysiskt 

med t.ex. slag och sparkar.  

 

Mobbning är när någon eller några säger någonting taskigt om någons kläder eller om 

till exempel två stycken kollar på varandra och gör miner eller liknande som rör ett 

annat barn. Det kan även vara om någon flera gånger får sina känslor sårade, får mössan 

avryckt, att han eller hon blir vänd ryggen om och om igen eller att någon vägrar hålla 

ett specifikt barn i handen vid utflykter. (Anna) 

Ingrid ger en tydlig beskrivning av vad hon anser vara mobbning, utifrån hennes svar tolkade 

jag det som att hon hade erfarenhet av mobbning i olika former.  

Förskollärarna hade olika förklaringar på vad de ansåg vara mobbning men fyra av fem var 

eniga och sade att mobbning var någonting upprepande. 

 

6.2. Arbete mot mobbning 

Jag frågade förskollärarna hur de arbetade för att förhindra mobbning och hur de talade med 

barnen om det. Edith berättade att de uppmuntrar barnen att tala om ifall det är någonting, 

Anna och Ingrid däremot verkar ha mer ingående arbeten för att förhindra mobbning. 

Nu är det de här att vi uppmuntrar att prata med fröken om det är någonting.. För det är ju 

det här med kränkande behandling att det är ju upp till var och en vad som är kränkande, 

om man tar illa vid sig eller .. Och just det att vi uppmuntrar att säga till om det är 

någonting! Vi brukar ibland även kunna använda oss av litteratur för att prata med barnen 

om mobbning. Den litteratur vi tidigare använt oss av anser jag har fungerat bra och därför 

använder vi det ibland om vi inte tycker att samtalen räcker.(Edith) 
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Min tolkning av Ediths svar är att de arbetar ytterst lite med arbeten mot mobbning, de kan 

ibland använda sig av litteratur om det skulle behövas. Men hon menar att de samtal de har 

oftast räcker. Anna däremot arbetar med ett ständigt pågående värdegrundsarbete som 

påbörjades för ca 20 år sedan. 

Just på den här skolan har vi ett stort värdegrundsarbete varje höst, som vi har hållit på 

med i säkert 20 år och det har fallit så väl ut i goda resultat. Värdegrundsarbetet 

genomförs en gång per år, då vi har en vänskapsdag då vi talar med barnen om hur man 

ska vara mot varandra, hur vi vill ha det här på skolan och så. Vi pratar väldigt mycket så 

till en början, sen får barnen skriva på vänskapsregler som de själva har utarbetat. Vad vill 

vi vad ska vi ha för regler för att trivas?  Först skrivs dessa regler klassvis sen 

sammanställer vi alla klassers regler och sen plockar vi vuxna ut kanske 7-8 regler, sen 

har vi en vänskapscermoni där barnen får skriva på de här reglerna. Reglerna sätts sedan 

upp i varje klassrum så att alla kan komma ihåg de regler som hela skolan tillsammans 

bestämt. Vi har haft ett lugnt klimat, vi tycker att de äldre barnen verkligen tar hand om de 

yngre och vi har haft väldigt få fall av mobbning och kränkningar. Vilket vi tror är tack 

vare värdegrundsarbetet. (Anna) 

Enligt Anna är det tack vare detta värdegrundsarbete som det ytterst sällan förekommer 

mobbning i förskoleklasserna och övriga klasser på skolan. Eftersom Anna säger att de äldre 

barnen är duktiga på att ta hand om de yngre tolkar jag det som att tack vare att de varje år 

förnyar vänskapsreglerna påminns de äldre om hur de ska vara mot andra och självklart mot 

de yngre. Ingrid som arbetar på en mångkulturell skola menar att de ofta talar om allas lika 

värde, de involverar även ofta föräldrarna i arbetet mot mobbning.  

Vi pratar mycket med barnen om hur det känns när någon är elak och om hur man är en 

bra kompis. Vi pratar även mycket om att alla är lika mycket värda oavsett hudfärg, 

storlek (längd/vikt), var man kommer ifrån, om man tycker om att leka eller hur man 

pratar. Vi brukar även leka lekar och sjunga sånger som handlar om att vara en bra 

kompis. Vi har även berättat för föräldrarna när vi har haft dessa arbeten, vi har då talat 

om för dem vad vi har gjort och hur man är en bra kompis. Vi har sedan bett föräldrarna 

fortsätta prata hemma med barnen om hur man är en bra vän och så. (Ingrid)  

 

6.3.  Självkänsla och mobbning 

När jag läst artiklar, undersökningar och böcker om mobbning har författarna ofta talat om 

vilket samband självkänsla och självförtroende har med mobbning. Jag frågade därför 

förskollärarna om de trodde att självkänsla hade någonting med mobbning att göra.  

Vi jobbar också mycket med självkänsla och självförtroende med barnen så att de ska 

våga själva. För ibland så säger de ¨ja men ha gjorde ju så¨ och när en sådan situation 

uppstår pratar vi med barnen om att de inte ska göra samma sak som någon annan. Vi kan 

säga typ ¨du vet att du inte får göra så trots att han gjorde det¨ och oftast förstår barnen 

och håller med. Men vi jobbar mycket med att de ska bli en egen person och vi försöker 

ge alla barn en möjlighet att få säga någonting i grupp varje dag.(Ida) 

Av Ida fick jag inget rakt svar om hon ansåg att mobbning och självkänsla var kopplade till varandra, 

däremot talade hon om hur de arbetar med barnens självkänsla och självförtroende. Ingrid menade att 

låg självkänsla spelar in när någon börjar mobba, hon menade också att det är hos mobbaren och inte 

offret som självkänslan är låg. 
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Jag tror att självkänsla ofta spelar in när någon börjar mobba och sedan hänger andra barn 

på. En grej kan ju vara att barnet som mobbar är rädd för att inte få vara med och då kan 

barnet hitta en ¨svag¨ att hacka på för att själv slippa bli utanför. Det tror jag har en del 

med barnets självkänsla att göra. Jag anser att mobbaren själv också är ett offer och inte 

bara den mobbade. Anledningen att jag tycker det är att eftersom den som mobbar oftast 

mår dåligt på grund av olika anledningar oftast har en sämre självkänsla som sedan leder 

till att han eller hon börjar mobba. Troligtvis mår han/hon väldigt dåligt över det också 

och därför ser jag även mobbaren som offret. (Ingrid) 

Ingrid gav mig ett långt och genomtänkt svar på hur hon såg på självkänsla och mobbning. Rut 

däremot kunde inte ge något svar på om hon trodde att självkänsla har någonting med mobbning att 

göra, istället refererade hon till forskning om mobbning.  

Alltså forskning visar ju på att den som mobbar har väldigt dålig självkänsla och då ger 

man ju sig på andra. Om man är en stark person får man ofta flera med sig, fler ¨svaga¨ 

med sig, såna här som inte vågar säga nej. Mycket sitter ju i att den som mobbar det är den 

som är, den som mår dåligt. Sen kan det ju mycket väl vara att man ger sig på någon man 

finner mottaglig för mobbningen. (Rut) 

 

6.4. Likheter och skillnader mellan intervjuerna 

Intervjupersonerna sade alla att de tyckte det var svårt att säga exakt vad som är mobbning 

men efter en stunds funderande så sade alla att mobbning är upprepande kränkande 

behandlingar. Av de fem intervjuade var det endast en som utvecklande beskrev vad 

mobbning var för henne. Förskollärarna använde sig av ord som förtryck, kränkningar, 

utfrysning, slag, verbalt, fysiskt, retningar och taskiga kommentarer när de förklarade vad 

mobbning var.  

 

Tre av fem förskollärare berättade att de hade ett värdegrundsarbete kallat vänskapsresan, 

detta arbete gick ut på att barnen tillsammans med lärarna pratade om hur man är en bra vän. 

Under denna resa fick barnen bestämma några regler som de tyckte att de skulle följa på 

skolan. Detta värdegrundsarbete var någonting som hade pågått i ca 20 år på den skolan och 

de vänskapsregler som sätts förnyas varje år. Arbetet är någonting som de kontinuerligt pratar 

om med barnen, de diskuterar bland annat hur man är en bra vän.  

De två andra förskollärarna sade båda två att de talar mycket om att vara en bra kompis, en av 

dem berättade att de brukar prata om hur det känns i magen när någon är elak och att de 

brukar använda sig av böcker som talar om mobbning. Förskolläraren från den mångkulturella 

skolan sade att de talar mycket om allas lika värde och att de ofta leker lekar som handlar om 

att vara en bra vän.   

En stor skillnad mellan intervjuerna var att några av intervjupersonerna tydligt förklarade och 

beskrev vad de tyckte, trodde och visste medan några andra endast gav korta svar. Detta är 

även någonting som syns i de citat som jag valt att använda mig av. 

 

7. Diskussion 
Diskussionen har jag valt att dela upp i metod-, resultat- och slutdiskussion. 

I metoddiskussionen kommer jag att diskutera för och nackdelar med min valda metod, i 

resultatdiskussionen diskuterar jag en del av förskollärarnas svar. 
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7.1. Metoddiskussion 

Jag tycker inte att min metod var det bästa sättet att gå till väga på. Jag trodde att det bästa 

sättet att få kontakt med lärare var genom att först höra av mig till rektorerna. En anledning 

till att jag gjorde det var att jag förutom lärarnas godkännande även ville ha rektorernas 

godkännande att komma och intervjua lärare. Genom att först skicka mejl till rektorerna och 

be dem vidarebefordra mitt mejl till några lärare tror jag att de blev ett stort bortfall av 

möjliga intervjupersoner.  

Jag tror att jag lättare hade fått fler som var villiga att bli intervjuade om jag hade gått direkt 

till varje skola och presenterat mig och där bett om deltagare till min undersökning. 

Ytterligare en orsak till att så få var villiga att delta var tidsbrist, de flesta var mitt uppe i 

utvecklingssamtal och kände då inte att de hade tid för mig. Dock tack vare snöbollsurvalet 

(Bryman, 2011) som jag valde att göra på en skola fann jag fler förskollärare som var 

intresserade, tyvärr blev det då inte den spridning av skolor som jag hoppats på. 

Att använda mig av röstinspelning under intervjuerna anser jag var ett bra val och även att jag 

samtidigt skrev ned stödord. Stödorden hjälpte mig i de avsnitt av inspelningarna som var 

svåra att höra på grund av att intervju personen mumlade eller ljud från andra personer runt 

om oss.  

Slutligen ställer jag mig frågan om jag fick svar på de frågeställningar och det syfte jag ställt. 

Både syftet och frågorna anser jag besvarade utifrån de frågor jag ställde i intervjuerna. Jag 

hade hoppats på åtminstone en intervjuperson från varje skola för att få en överblick på hur 

olika skolor jobbade, tyvärr fick jag inte det, men trots det fick jag svar på de frågor jag valt 

att undersöka.  

Fast än jag hade svårt att hitta intervjupersoner fann jag min undersökning intressant och 

lärorik.  

 

7.2. Resultatdiskussion 

Min avsikt med denna studie var att se vad lärare i förskoleklass ansåg vara mobbning, hur de 

arbetade mot mobbning och hur de prata med barnen om det. Nedan kommer jag att diskutera 

syftets problemställning och de frågeställningar som jag haft.  

 

Tre av fyra intervjupersoner menade att mobbning är när någon blir utsatt för kränkningar 

upprepade gånger. Det är någonting som även Olweus (1999) och Öhman (2009) säger, de 

menar att mobbning är kränkningar som en eller flera personer utför mot någon annan flera 

gånger. Jag kan hålla med förskollärarna och författarna när de säger att mobbning är vid 

upprepade kränkningar. Men vad är egentligen en kränkning? Samma händelse kan få ett barn 

att känna sig kränkt medan ett annat barn inte bryr sig alls. Detta är dock en spekulation från 

min sida, men det är någonting som jag tror är viktigt att man funderar på.  

Någonting som alla deltagande var överens om var hur viktigt det är att involvera föräldrarna 

i arbetet mot mobbning. Ett av citaten som jag valt att ha med i detta belyser deras arbete med 

föräldrarna och läser man i skolverket (2011) står det att  

”Läraren ska 

• samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och 

kunskapsutveckling, och  
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• hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och iaktta respekt för 

elevens integritet”(s.16). ” 

 
 
Det här citatet styrker lärarna i deras val att involvera föräldrarna i verksamheten.   

Personligen tror jag att det är lika viktigt att involvera föräldrarna i det 

mobbningsförebyggande arbetet som det är med barnen.   

 

När förskollärarna fick frågan om de ansåg att mobbning och självkänsla hörde samman 

menade tre av dem att det gör det. De menade att mobbaren ofta är osäker i sig själv och 

behöver då hacka på någon svagare, på så vis menade en av intervjupersonerna att mobbaren 

också egentligen är ett offer eftersom han/hon ofta själv mår dåligt. Det tycker jag är en 

intressant teori, som en av intervjupersonerna nämner så visar ju forskning på att självkänsla 

och mobbning är sammankopplade. Men frågan är då om detta stämmer i alla fall? Det skulle 

mycket väl kunna vara att mobbaren mår dåligt eller är rädd för att vara utanför, men borde 

det inte finnas fler förklaringar till varför någon mobbar? Jag tror att självkänsla absolut har 

en del med mobbning att göra men att det även finns fler faktorer som spelar in, som kanske 

miljön.  

Tre av de förskollärare jag intervjuade arbetade på samma skola och på den skolan använder 

de sig av ett värdegrundsarbete som de döpt till vänskapsresan, det arbetet består bland annat 

av vänskapsregler som barnen fått bestämma. Denna vänskapsresa verkar utifrån intervjuerna 

vara lyckad, alla tre intervjupersoner talar om för mig att de använt sig av vänskapsresan i 

nästan 20 år och en av intervjupersonerna tror att det är tack vare detta som de har haft ytterst 

få fall av mobbning på skolan. Tack vare förskollärarnas positiva inställning till detta 

värdegrundsarbete och den ,enligt dem, tydliga effekten av arbetet tror jag att detta är 

någonting som fler skolor skulle dra nytta av. Frågan är dock om det är så bra som 

förskollärarna säger? Kan det vara så att det förekommer mobbning när de inte ser och att det 

inte kommer fram? Det finns nog både för och nackdelar med detta värdegrundsarbetet, 

fördelen är ju om det faktiskt funkar som det ska och inget barn blir mobbat, nackdelen skulle 

kunna vara att personalen blir blind  och endast ser de positiva resultaten och därför inte ser 

de barn som faktiskt blir mobbade.  

De andra två förskollärarna (som arbetar vid två olika skolor) talar mycket med barnen om 

hur man är en bra vän och om hur det känns när någon är elak. Det jag fick ut från dessa två 

intervjuer var att de istället för att göra samtal om mobbning till någonting stort har de istället 

valt att tala med barnen på en nivå som de anser lämplig för barnens ålder. En av 

förskollärarna menade att vissa barn kunde använda sig av ordet mobbning medan andra inte 

riktigt förstår vad det innebär och då menade hon att det var bättre att tala om vänskap istället. 

Jag tror att fördelen med att göra som dessa förskollärare valt att göra är att de barn som 

kanske inte har språket, eller inte riktigt förstår innebörden av mobbning lättare kan förstå hur 

de inte får göra mot andra. Nackdelen med denna metod kan vara att mobbning inte tas riktigt 

på allvar sedan när barnen blir äldre.  

 

Fyra av fem förskollärare sade att de trodde att självkänsla har en stor del att göra med 

mobbning. En svarade att hon trodde utifrån forskning att självkänsla kan ha någonting med 

mobbning att göra. Alla förskollärarna menade att rädsla för att bli utanför och låg självkänsla 

resulterar i mobbning. Två av dem sade att både mobbaren och offret faktiskt var offer, de 

menade att mobbaren ofta har personliga problem som gör att han/hon mobbar. Johnson 

(2003) menar att de som mobbar har den typ av låg självkänsla som utåt påskiner att han/hon 
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har bra självförtroende och styrka. Johnson menar att under den fasaden finns det en rädsla för 

att visa sin svaghet och osäkerhet, vilket driver dem att ge sig på en kamrat som han/hon anser 

svagare. Levine och Tamburrino (2014) menar att mobbning påverkar alla inblandade, oavsett 

om det är offret, mobbaren eller observatören, de menar att det oftast finns en underliggande 

anledning till att någon mobbar.  

Camodeca, Caravita och Coppola (2015) talar (som tidigare nämnt) om de roller som finns i 

mobbning, det jag funderar på när det gäller de roller författarna talar om är om vissa av 

rollerna är beroende av varandra. Westlund et al. (2010) talar om att barn oftast gör lika som 

sina vänner, det hon talar om är egentligen inte mobbning men jag tänker att den som har 

rollen som följeslagare har det för att han/hon vill göra lika som sin vän. Följeslagaren kanske 

egentligen inte vill vara med och mobba men gör det för att inte kompisen ska mobba 

honom/henne.  

 

8. Förslag till fortsatt forskning 
Jag har i detta arbete undersökt hur lärare i förskoleklass ser på mobbning och om de anser att 

det förekommer mobbning i just deras förskoleklass, det skulle vara intressant att utveckla 

detta. Ett sätt att ta denna undersökning vidare skulle kunna vara genom att under en period 

följa en förskoleklass och observera om det finns mobbning och vad både lärarna och barnen 

har för tankar om mobbning. Denna typ av forskning tror jag skulle ge en djupare förståelse 

för mobbning i förskoleklass.   
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Bilaga 1 
Intervjufrågorna som ställdes 

 

1. Hur länge har du jobbat inom förskoleklass? 

 

2. Vilken utbildning har du? 

  

3. Vad anser du vara mobbning? 

 

4. Anser du att det förekommer mobbning i din förskoleklass? 

 

4.1 Om ja; På vilket sätt syns mobbningen?  

 

4.2 Om nej; av vilken anledning anser du att det inte förekommer mobbning? 

 

5. Hur arbetar ni för att förhindra mobbning? 

 

6. Hur pratar ni med barnen om vad mobbning är?  

 

7.  Vad har gjort att du reagerat de gånger någon har blivit mobbad? Fanns det några 

specifika tecken som gjorde dig uppmärksam på att mobbning pågick? 

 

8.  Självkänsla är någonting som det pratas mycket om när man talar om mobbning. Är 

dessa någonting som enligt dig är en bidragande faktor till mobbning? 
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Bilaga 2 
Informationsbrev till rektorer och lärare 

 

Hej, mitt namn är Evelina Khalidy och jag utbildar mig till förskollärare.  

Jag håller just nu på med mitt examensarbete som handlar om mobbning i förskoleklass. 

Därför skulle jag vilja komma till er skola och intervjua några lärare som jobbar i just 

förskoleklass.  

Fokus för mitt arbete ligger på att undersöka hur lärarna ser på mobbning och vad de gör för 

att motverka detta. 

Anledningen till att jag har valt att fokusera på mobbning i just förskoleklass är för att det 

finns ytterst lite forskning om mobbning bland barn som ännu inte börjat skolan.  

Viktigt att nämna är att inga namn kommer att nämnas i mitt arbete, varken deltagarnas namn 

eller skolans namn. Deltagandet är självklart frivilligt men jag hoppas att så många lärare som 

möjligt vill delta i undersökningen. Det vore bra om någon skulle vilja vara kontaktperson så 

att vi lätt kan bestämma datum för intervjuer. Den personen får gärna höra av sig till mig via 

mail eller telefon. Skulle ni vilja veta mer om mitt arbete eller vill vara kontaktperson får ni 

gärna höra av er till evelina…..mail.com eller på 07X-XXX XX XX 

Nedan har jag listat de frågor som jag kommer att ställa under intervjun, detta för att ni ska 

känna er förberedda. 

 

1. Hur länge har du jobbat inom förskoleklass? 

 

2. Vilken utbildning har du? 

 

3. Vad anser du vara mobbning? 

 

4. Anser du att det förekommer mobbning i din förskoleklass? 

4.1 Om ja; På vilket sätt syns mobbningen?  

4.2 Om nej; av vilken anledning anser du att det inte förekommer mobbning? 

5. Hur arbetar ni för att förhindra mobbning? 

 

6. Hur pratar ni med barnen om vad mobbning är? 

  

7.  Vad har gjort att du reagerat de gånger någon har blivit mobbad? Fanns det 

några specifika tecken som gjorde dig uppmärksam på att mobbning pågick? 

 

8.  Självkänsla är någonting som det pratas mycket om när man talar om 

mobbning. Är dessa någonting som enligt dig är en bidragande faktor till 

mobbning? 

 

 

 

  

mailto:evelinakhalidy@gmail.com
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