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Sammanfattning  

Uppsatsen handlar om förekomsten av mobbning i förskolan samt vilken syn förskollärarna har 
på mobbning och hur de arbetar för att förebygga och åtgärda det. Uppsatsen har en form av en 
fallstudie i en förskola. De kvalitativa intervjuerna analyserades med innehållsanalys. 
Resultaten visar att två av förskollärarna samt förskolechefen anser att mobbning förekommer 
i förskolan. Medan de andra anser att det inte förekommer. Alla som intervjuades har liknade 
syn men beskriver begreppet mobbning på olika sätt. Vidare säger de att begreppet inte används 
i förskolan. På förskolan arbetar de aktivt med att förebygga mobbning och kränkningar. Detta 
sker genom exempelvis diskussioner, teman, lekar och sociala relationer. Förskolan använder 
sig av ett utredningsmaterial som innehåller frågor och olika steg för att hitta en lösning på ett 
problem. Materialet kan hjälpa personalen att hitta åtgärder i fall någon blivit utsatt för något. 
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Inledning 
Varje år drabbas 60 000 barn och unga av mobbning, därför är det ett samhällsproblem (Friends, 
u.å. A). På grund av detta tycker vi att det är viktigt att undersöka problemet och ta reda på vad 
vi i förskolan kan göra för att motverka detta.   

Vi har erfarenheter av mobbning på olika sätt. En av oss har bevittnat mobbning under hela sin 
skoltid, där ett barn blev utsatt för fysisk, psykisk och verbal mobbning. Vi båda blivit utsatta 
för mobbning under delar av vår skoltid, detta visade sig i form av uteslutningar och 
kränkningar. Mobbningen upphörde när en av oss bytte skola och när en av oss fick en ny lärare. 
Än idag är det något vi får bära med oss, minnen och känslor som inte kommer försvinna men 
som lättar med åren. Vi kan därför tänka och sätta oss in i hur förfärligt det är för en person att 
utsättas för mobbning.  

När vi besökt, jobbat och praktiserat på olika förskolor har vi uppmärksammat att mobbning 
inte diskuterats i vardagen. Därför kan det antas att begreppet inte används i förskolan. 
Förekommer mobbning bara i skolan eller börjar det redan på förskolan? Om mobbing 
förekommer i förskolan är det vårt ansvar som blivande förskollärare att ha kunskap och 
förståelse i området. Vad som kan vara anledning till mobbning, hur mobbning kan yttra sig 
samt hur vi aktivt kan arbeta för att förebygga och åtgärda det. Om vi tar tag i problemet redan 
i förskolan och inte låter det fortgå kan det förhindra att mobbningen fortsätter i skolan vilket i 
sin tur förhindrar lidandet hos barnen som blir utsatta.  

Syfte  

Eftersom området mobbning är så stort har vi valt att fokusera på mobbning i förskolan. För att 
vidare begränsa studien används en förskola som en fallstudie där verksamma förskollärare 
intervjuas. Syftet med studien är att undersöka vilken syn förskollärarna har på mobbning i en 
förskola samt hur de arbetar för att förebygga och åtgärda det. Ovanstående övergripande syfte 
preciseras i följande frågeställningar: 

• Vilken syn har förskollärarna på begreppet mobbning? 
• Förekommer mobbning i förskolan? Och i så fall på vilket sätt? 
• Hur arbetar förskolan med att förbygga och åtgärda mobbning? 
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Bakgrund 
I den här delen presenteras en genomgång av befintlig litteratur samt tidigare forskning inom 
området. Detta utgör vår teoretiska ram.  

Historik 

Det var inte förrän i början på 1960-talet som barns samt elevers våld mot varandra 
uppmärksammades som en problematik i den svenska skolan (Frånberg, 2011). I början på 
1970-talet insamlades kunskap om mobbning även om mobbning som händelse varit känt sedan 
tidigare. Sociologen Hans-Edvard Roos anser att begreppet ”mobbing” funnits så långt tillbaka 
som den franska revolutionen. Han definierar begreppet ”mobbing” utifrån engelskan mobba 
vilket betyder ”(…) pöbla, anfalla, angripa eller bråka i gäng eller grupper” (Björk, 1999, s. 
14). Begreppet mobbning förekommer inte utanför Skandinavien, förutom i Tyskland. I övriga 
länder används begrepp som ”bullying” när det gäller barn och när det gäller vuxna används 
”discriminiation” och vid vissa tillfällen används begreppet ”victimization” (Björk, 1999). 

Frånberg & Wrethander (2011) och Björk (1999) lyfter fram radiologen och skolläkaren Peter-
Paul Heinemann som en viktig person när det gäller begreppet mobbning. Frånberg & 
Wrethander (2011) beskriver att han skapade en debatt om begreppet samt dess konsekvenser 
genom sin bok samt flera artiklar. Genom dessa visade han att forskningen inom mobbning 
behövde fördjupas. Boken samt artiklarna gav många ett igenkännande och de kunde relatera 
till fenomenet. Innan det fanns det inte någon benämning utan han skapade det. Heinemann 
(1972) beskriver begreppet mobbning som vardagsengelska. ”Det betyder ungefär ”pöbla” 
eller ”bråka i gäng eller grupper” eller ännu neutralare ”trängas i mängder” (s. 9). Författaren 
anser dock att betydelsen behöver utvecklas eftersom mobbning inte bara innebär aggressivt 
beteende utan det kan även innebär småretande. Björk (1999) konstaterar att Peter-Paul 
Heinemann införde begreppet mobbning. Han utgick från den etologiska betydelsen av 
mobbning, där alla anfaller en. Författaren anser att det kan vara förklaringen till att stora delar 
av mobbningen aldrig upptäcktes eftersom det även kan ske en mot en.   

Forskningen om mobbning fördjupades i Skandinavien under 80-talet (Björk, 1999). Enligt 
Björk (1999) är de främsta forskarna inom området i Sverige, pedagogen Anatol Pikas samt 
psykologerna Heinz Leymann och Dan Olweus. Pikas och Olweus har fokuserat sin forskning 
på mobbning i skolan och Leymann mot mobbning som sker bland vuxna. Forskarna har olika 
definitioner på begreppet mobbning. Pikas definition är att ”mobbning är medvetna, icke-
legitima fysikska eller psykiska angrepp och/eller uteslutningar ur gemenskapen, som riktas 
mot en enskild person i underläge av en grupp vars medlemmar förstärker varandras beteende 
i interaktion” (s. 21). Olweus definition är att ”det är mobbning när en eller flera individer, 
upprepade gånger och över en tid blir utsatta för negativa handlingar från en eller flera 
individer” (s. 21). Leymanns definition på mobbning är att det sker ”i arbetslivet regelbundet, 
och under en länge tid förekommande psykiskt våld, som hotar att ge allvarliga konsekvenser” 
(s. 21).  

Forskningstraditioner kring mobbning  
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En generell definition av begreppet mobbning beskrivs som ”en elev blir mobbad när han eller 
hon upprepade gånger eller under en viss tid utsätts för negativa handlingar från en eller flera 
andra elever” (Fors, 2007, s.57). En negativ handling är en avsiktlig handling där någon 
försöker skada eller få en annan person känna obehag, det kan visa sig genom fysiskt kontakt, 
ryktespridning, uteslutningar eller med elaka ord, grimaser osv. (Fors, 2007). Det finns flera 
definitioner på begreppet mobbning. Den första är psykisk mobbning som kan innebära 
utfrysning, gester, ignorering och blickar. Den andra är verbal mobbning där ingår glåpord, 
skvaller och rykten. Den tredje är fysisk mobbning kan vara slag, sparkar och knuffar (Friends, 
u.å. B). 

Definitionen på mobbning kan beskrivas som ”en grupp som trakasserar en eller flera” 
(Höistad, 1994, s. 41). Definitionen behöver dock kompletteras, förslag på tillägg till 
definitionen är ”När en person blir systematiskt utsatt av en eller flera” (Höistad, 1994, s. 41).  
En fördjupning inom området har genomförts genom att dela upp begreppet mobbning i tre 
delar. Den första och den vanligaste formen av mobbning är den psykiska. Den beskrivs som 
en mobbning som är svår att upptäcka eftersom det sker i det tysta, genom exempelvis suckar, 
minspel, grimaser och blickar. Den andra formen, verbal mobbning sker genom att tala illa om 
andra. Exempel på detta kan vara att sprida rykten, hota och retas. Den tredje formen av 
mobbning är den fysiska som innebär bland annat slag, knuffar och sparkar. Dessa är enklast 
att upptäcka och den är används oftast bland barn i de yngre åldrarna. Fysisk mobbning kan 
även innebära mindre synliga företeelser som nypningar, rita i någons bok eller stå i vägen för 
den andre (Höistad, 1994). Höistad (2005) beskriver en annan definition av begreppet 
mobbning som ”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. 72). 
Författaren förtydligar att det är betydelsefullt att inse att enstaka negativa handlingar inte 
klassas som mobbning även om situationen upplevs som obehaglig.  

Det centrala i mobbning är att förstå att mobbning handlar om ett övergrepp och inte om en 
konflikt. Om mobbning sker bör särskilda åtgärder vidtas. Definition av begreppet mobbning 
är när en person vid flertal tillfällen blir utsatt för negativa handlingar av en eller flera personer. 
Det sker genom att maktförhållandet mellan parterna inte är vid jämnvikt. Den utsatta blir då i 
underläge och nästintill hjälplös inför den eller de som utför de negativa handlingarna (Høiby, 
Levin & Thulin, 2006). Som tidigare nämnt påverkar maktbalansen förhållandet mellan två 
parter. Makten är dock inte avgörande när det gäller mobbning, men den har betydelse. Makten 
kan yttra sig genom en typ av våld där mobbaren förtrycker den utsatta, eftersom den är i behov 
av att förtrycka och gör detta för att utnyttja den utsattas sårbarhet. För att förtryckaren inte ska 
bli ifrågasatt bör den ha hög status i gruppen. Förtryck kategoriserar som kränkningar, 
övergrepp och våld, både fysiskt och psykiskt (Larsson, 2000). 

Mobbning är således en typ av kränkande behandling eller liknande vilket innebär ”(...) en 
upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller 
försöker tillfoga en annan skada eller obehag” (Skolverket, 2012, s 9). Dessa handlingar kan 
genomföras av en eller flera samt vara riktad mot en eller flera personer. De negativa 
handlingarna kan ske öppet eller i det dolda. De kan exempelvis visa sig genom rykten, 
förolämpningar, utfrysning, hot om våld eller fysiskt våld. Dessa kränkningar kan ske vid ett 
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tillfälle men om det sker vid upprepade tillfällen som är planerade så graderas det till mobbning 
(Skolverket, 2012). Skolverket (2011) lyfter fram vilka negativa handlingar som bedöms som 
mobbning. De tre första är fysisk mobbning, ”(…) knuffad/fasthållen, hotad med stryk, 
slagen/sparkad(…)” (s. 11) och de tre sista är psykisk mobbning, ”(…) hånad/kallad elaka 
saker, utsatt för ryktesspridning, utstött/utfryst” (s. 11). 

Begreppet kränkning definieras som ett beteende som bidrar till att den utsatta tvivlar på sin 
existens samt känner sig ”dissad”. En kränkning kan vara psykisk och fysisk samt verbal och 
icke-verbal. Den kan vara lätt eller svår att upptäcka samt vara medveten eller omedveten. 
Kränkningar och uteslutningar äger ofta rum när det inte finns någon vuxennärvaro. Därför kan 
de vara svåra att upptäcka eftersom det sker i barnens lek. En fysisk kränkning kan exempelvis 
innebära att med våld ta en leksak från en annan eller visa sig aggressiv. En relationell 
kränkning kan till exempel vara att en person blir utesluten eller pratas illa om. Alla kränkningar 
har en yttre och en inre dimension. Den yttre dimensionen visar sig genom det barnen säger 
mellan varandra samt pedagogens observationer kring barnens samspel. Den inre dimensionen 
handlar om känslan hos barnet av att bli kränkt, avvisad eller sänkt. Upplevelsen av en 
kränkning är individuell, bara den som blivit utsatt kan bestämma om det är en kränkning eller 
inte. Därför är det viktigt att ta tillvara på barnets egen upplevelse (Öhman, 2005). 

Kamratkulturer 

”Kamratkulturer är ett teoretiskt begrepp i den meningen att det kan hjälpa till att beskriva och 
förstå vad som händer i barns relationer med varandra, när barn möts och är tillsammans i 
förskolan” (Löfdahl, 2014, s. 13). Barn i förskolan har en egen kamratkultur som innehåller 
kunskap om hur barnet själv och andra barn är i olika situationer. Det innebär att förstå sin 
position i relation till andra och förstå innebörden att umgås med andra. Oftast är barnens lekar 
positiva och trevliga men ibland kan leken även vara otrevlig och obehaglig. Leken är inte alltid 
”på skoj” utan den kan innehålla uteslutningar. Corsaros teori om kamratkulturer utgår från att 
barnen inte är elaka i sin natur utan att de bara är rädda om sitt interaktiva utrymme. När ett 
barn blir uteslutet från barngruppen kan det bli ett normaliserat beteende bland barnen. Även 
fast barnen vet vilka regler som gäller på förskolan, tolkar det reglerna på sitt eget vis för att 
kunna anpassa det in i det sociala mönstret. Därför har arbetet med normer och värden en 
betydande roll på förskolan (Löfdahl, 2014).  

Förebyggande arbete  

Det är otroligt viktigt som pedagog i förskolan att uppmärksamma och reagera på kränkningar 
som sker i barngruppen. Det är viktigt att förebygga dessa kränkningar så att det inte skapas en 
norm om att det är okej att utesluta andra barn. Det är dock lika viktigt att främja barns positiva 
handlingar och värderingar eftersom det medverkar till ett inkluderande och positivt klimat på 
förskolan. Detta arbetssätt är långsiktigt och pedagogerna bör genom observation och 
delaktighet se barnens samspel här och nu. Om en pedagog befinner sig i en situation där det 
uppkommer kränkningar är det betydelsefullt att se situationen ur flera perspektiv samt i sin 
helhet. Förutsättningen till att skapa en god förskola där alla kan känna trygghet är att alla tar 
avstånd från alla typer av kränkande behandling. För att göra detta möjligt ska arbetslaget 
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diskutera hur de ser på kränkningar och hur de kan ta avstånd från dessa. Egen reflektion med 
sig själv som pedagog är en början till att se hur verksamheten påverkas av personalen. Frågor 
som kan ställas är ”Hur uttrycker jag mig? Vilken ton anger jag? Vad uppmuntrar jag till? Hur 
markerar jag att jag tar avstånd från kränkningar? I vilka situationer kan jag själv vara 
kränkande?” (Öhman, 2005, s. 24).  

Likabehandling 

Diskrimineringslagen lyder ”Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på 
andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder” (SFS 2014:958). I Skollagen framgår det att ”Detta kapitel har till 
ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever. Bestämmelserna tillämpas på 
utbildning och annan verksamhet enligt denna lag” (SFS 2010:800). Svaleryd & Hjertson 
(2012) lyfter fram skollagen och diskrimineringslagen som viktiga i verksamheten. Författarna 
anser att utifrån diskrimineringslagen ska verksamheten skapa en likabehandlingsplan och 
enligt skollagen ska en årlig plan mot kränkande behandling formuleras i verksamheten. 
Planerna kan bilda en gemensamplan och den planen kan fungera som ett konkret verktyg i 
verksamheten. Diskrimineringslagen samt Skollagen har ett gemensamt syfte ”Att skydda barn 
och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling” (Svaleryd & Hjertson, 
2012, s 20). I förskolans läroplan framgår liknande, ”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” 
(Skolverket, 2016, s 4).  

Svaleryd & Hjertson (2012) beskriver det första steget för att kunna arbeta med likabehandling. 
I det steget bör hierarkier, normer och värderingar synliggöras. Normerna som finns i skolan, 
förskolan och samhället måste göras synlig och granskas samt relationerna mellan oss. För att 
arbete ska fungera måste ett normkritiskt arbetssätt genomsyra hela verksamheten, allt från 
kontakt med föräldrar och barn samt till material som används. Diskussion om vilka värden 
skolan samt förskolan vill förmedla är grunden för att arbeta med likabehandling. Innan 
diskussionerna bör alla alltid utgå från sig själv ”Vad står jag och vad är jag beredd att arbete 
för att förändra?” (s. 31). Författarna har tagit fram fem begrepp inriktade mot förskolor, skolor 
och fritidshem för att hjälpa dessa i arbetet med likabehandling och mot diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling. 

Dessa begrepp handlar om: 

”Förbjuda diskriminering (F1), Främja likabehandling och jämställdhet (F2), 
Förebygga och förhindra diskriminering, kränkande behandling och trakasserier (F3), 
Förankra arbetet i hela organisationen, hos samtliga barn och elever, medarbetare och 
vårdnadshavare (F4), Följa upp likabehandlingsarbetet och de åtgärder som genomförts 
(F5)” (Svaleryd & Hjertson, 2012, s 13).  

Det är viktigt att samspelet mellan barn och vuxna fungerar för att barns rättigheter ska kunna 
omvandlas till praktiken. Ansvaret för att göra detta möjligt ligger hos de vuxna genom aktivt 



9 
 

lyssnande, handla efter barnens behov och rättigheter. Därför är det även viktigt att de vuxna är 
pålästa och har goda kunskaper inom området (Svaleryd & Hjertson, 2012). Om en person 
kränker en annan vid ett tillfälle kan det räcka med en tillsägelse och sedan en uppföljning. Men 
om det handlar om mobbning räcker inte det. I en del skolors och förskolors likabehandling är 
det ingen skillnad på åtgärderna mot mobbning och kränkande behandling. I likabehandlingen 
bör det dock lyftas fram hur maktspelet fungerar samt kartlägga detta för att sedan kunna skapa 
åtgärder. Skolan och förskolan bör vara försiktiga om det specificerar en lösning på 
mobbningens maktspel för detta kan stjälpa istället för att hjälpa och lösa problemet (Fors, 
2007).  

Förskolans läroplan lyfter fram att:  

Förskolechefen har ansvaret för att förskolans kvalitet och har därvid, inom givna 
ramar, ett särskilt ansvar för att (…) upprätta, genomföra, följa och utvärdera förskolans 
handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och 
kränkande behandling, såsom mobbning och rasistiska beteenden bland barn och 
anställda (Skolverket, 2016, s 16).  

Begreppet mobbning finns inte i lagar som rör skolan och begreppet håller på att fasas ut från 
styrdokumenten. Begreppet har ersatts med trakasserier, kränkning, kränkande behandling och 
diskriminering. En anledning till varför det kan vara så är att om en person bryter lagen en gång 
ska det inte upprepas igen. Det kan också vara så att den som kränker en annan person inte gör 
det för att vara elak utan det kan ske omedvetet. Det är viktigt att komma ihåg att det är personen 
som blir utsatt som bestämmer om det är en kränkning eller inte. Det optimala arbetssättet för 
att förhindra trakasserier och kränkningar är att använda sig av förebyggande arbete med 
likabehandling så att det inte förekommer överhuvudtaget. Arbetet med likabehandling ska ses 
som en process och inte ett mål. Kunskap om varför kränkande behandling uppstår är därför 
viktigt för att kunna stoppa dessa. Det är även viktigt att inneha ett systematiskt arbetssätt, både 
kunskap och arbetssätt motverkar fler kränkningar. Arbetet med likabehandling ska kartläggas 
för att kunna ligga steget före ifall en situation skulle uppstå. ”Tanken med 
likabehandlingsarbetet är att vem som helst när som helst ska kunna möta, delta i och känna 
sig välkommen i verksamheten” (Svaleryd & Hjertson, 2012, s 132).  

Orsaker till mobbning  

Det finns olika förklaringar till varför mobbning uppstår. Den första förklaringen kallas ”En 
biologisk förklaringsmodell” den anser att mobbning är den utsattas fel, att den är annorlunda 
och inte passar in. Den andra modellen, ”Den socialpsykologiska förklaringsmodellen” handlar 
om roller i gruppen, det finns olika roller såsom ”ledare” och ”hackkyckling”. Den tredje, ”En 
inlärningspsykologisk förklaringsmodell” den lyfter fram att problemet ligger hos mobbaren 
för att den inte lärt sig vad som är rätt och fel samt de sociala koderna. Den fjärde förklaringen 
”En psykoanalytisk förklaringsmodell”. Här präglar barndomen in som en faktor och om ett 
barn haft en svår uppväxt kan den ta ut detta på andra barn. Den femte heter ”En 
gruppsykologisk förklaringsmodell” där fokus ligger på gruppdynamiken. Gruppen går mot en 
person och ger den skulden för något som inte är dennes fel. Den sjätte och sista 
förklaringsmodellen är ”Den värdepedagogiska förklaringsmodellen”. Skolan vill förmedla en 
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värdegrund som innehåller bland annat människors lika värde och respekt för andra. Men den 
blir motarbetad av medias syn på människor, som i filmer där det innehåller kvinnoförtryck och 
våld. Därför anser denna modell att mobbning som problem hänger på samhället. 
Förklaringarna som beskrivits har utgångspunkt i att mobbning är antingen offrets, mobbarens 
eller miljöns ”fel”. Förklaringar går in i varandra och olika faktorer samspelar och förstärker 
varandra. Dessa har betydelse till varför mobbning uppstår (Granström, 2007).  

I förskolan ses ålder som en ”viktigt kulturell och social resurs i kampen om positionerna” 
(Hägglund, 2007, s 104). Ålder används till att få makt i enskilda situationer och det anses även 
accepterat för att utesluta någon ur gruppen. I förskolans verksamhet delas ofta barnen in utifrån 
ålder, för att de äldre barnen anses ha högre status eftersom de kan klara av mer saker på egen 
hand än de yngre barnen (Hägglund, 2007). Löfdahl (2014) lyfter även fram ålder som ett sätt 
att skaffa makt och genom det utesluta yngre barn. Äldre barn kan använda sig av ålder som 
makt vid olika leksituationer när de inte vill att de yngre barnen ska delta, exempelvis om de 
äldre barnen vill leka själva kan de välja ett rum där de vet att de yngre barnen inte få vistas i. 
Ålder som maktmedel kan även användas för att trycka ner de yngre barnen genom exempelvis 
grimaser och ord som kränker. Ålder skapar uteslutningar istället för gemenskap i barngruppen. 
Detta anses som ett problem eftersom förskolan ska utgå från värdegrunden, alla människor har 
samma värde. Enligt Barnkonventionen Artikel 2 ”Alla barn är lika mycket värda och har 
samma rättigheter. Ingen får diskrimineras” (UNICEF, u.å.).  

Konsekvenser och metoder 

Mobbning medför konsekvenser för alla inblandade, både den utsatta och den som utsätter. Det 
kan exempelvis leda till posttraumatiska reaktioner samt dålig självbild hos den utsatta. Den 
som utsätter kan känna skuld, själv vara rädd för att bli mobbad och bli aggressiv. ”Forskning 
om unga människor som har gjort allvarliga självmordsförsök visar att 90 procent har haft 
erfarenhet av mobbning i skolan” (Fors, 2007, s 32). Om ett barn blir utsatt för övergrepp under 
en lång tid kan det medföra skador. Det visar sig genom hur barnet ser på sig själv samt hur 
barnet utvecklas (Fors, 2007). Redan på förskolan kan konsekvenser av mobbning visa sig. 
Barnen kan exempelvis bli stressade, få huvudvärk, depression eller rädsla av att vistas på 
förskolan. Om barn blir utfrysta eller avvisade från de andra vid upprepade tillfällen kan det 
visa sig negativt hos barns hälsa, välmående, framtida kompisrelationer samt dess sociala 
kompetens. Därför är det betydelsefullt att pedagoger stävjar och förhindrar dessa situationer 
(Alasker, 2006-2012). Utöver konsekvenserna ovan är även ensamhet, psykiska hälsoproblem 
och låg självbild konsekvenser som kan uppstå hos personer som blivit utsatta av mobbning i 
ung ålder. Konsekvenser som kan visa sig i äldre ålder är alkohol- och drogproblem, lägre 
studieresultat, skolkning från skolan, självskadebeteende samt självmordstankar (Barker, 
Boivin, Brendgen, Fontaine, Arseneault, Vitaro, Bissonnette & Tremblay, 2008). 

Mobbning är i dagens samhälle ett känt begrepp och att mobbning kan bidra till allvarliga 
konsekvenser är också något som alla känner till. Men hur problemet ska lösas är osäkert, det 
finns olika metoder som ofta är inriktade på att behandla symptom. Dock har det introducerats 
metoder om hur problemet ska lösas i litteratur. Denna litteratur är oftast baserad på författarens 
egna erfarenheter och moraliska ställningstaganden. Det kan innehålla bland annat steg för steg 
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metoder samt värderingsövningar. Forskare och författare har olika definitioner på begreppet 
mobbning. Men idag har forskning om mobbning tagit sig an olika perspektiv, det vill säga de 
använder olika ”glasögon” för att se på mobbning på flera sätt (Frånberg & Wrethander, 2011). 
Precis som forskarna använder olika perspektiv bör även varje fall av mobbning analyseras och 
behandlas på olika sätt för att varje situation är unik. ”Att hålla sig till en enda metod kan liknas 
vid att ordinera Albyl till alla krämpor” (Granström, 2007, s 55). 

Program mot mobbning 

Skolverket (2009) har analyserat och kritiskt granskat åtta program mot mobbning. En del av 
dessa används för att förebygga och förhindra mobbning medan de andra har fokus på åtgärder. 
Men några är även mer inriktade på värdegrundsarbete.  

Farstametoden används för att åtgärda och inte förebygga mobbning. I den metoden finns en 
grupp av personal som arbetar på skolan, dessa personer har i uppgift att upptäcka och åtgärda 
akuta fall av mobbning. Samtal är centralt i den här metoden, både ett behandlingssamtal och 
ett uppföljningssamtal bör utföras. Eftersom mobbarna ska upptäcka deras eget beteende direkt 
för att mobbningen ska stoppas. Den här metoden kan användas på förskolan med bör anpassas 
efter verksamheten (Skolverket, 2009). 

Friends arbetar med att förebygga mobbning genom att utbilda personal och elever. De 
rekommenderar att skolor ska ha vissa elever som kompisstödjare, för att de ser eleverna som 
betydelsefulla i arbetet mot mobbning. Friends erbjuder skolor ett material där elever kan 
utveckla självständighet och samarbete med andra. Materialet är inte inriktat direkt mot 
mobbning men det hjälper till att skapa ett bra klimat i klassen. Friends använder samtal som 
metod, likt Farstametoden men Friends använder återkommande samtal. De anser att ett samtal 
inte räcker för att mobbaren ska inse att det den gör är fel (Skolverket, 2009).  

Kommunikationsmetoden förkortas Komet. Denna metod riktar sig mot personal som arbetar 
med barn och ungdomar mellan tre till arton år. Metoden utgår från en manual och innehållet i 
den är uppdelat i tre delar, ledarskap och förhållningssätt i klassrummet, kompisarbete och 
konfliktlösning. Dessa är till för att bidra till ett gott klimat i klassen samt god arbetsro. Komet 
verkar för att föräldrar och lärare ska få bättre kommunikation med barnen (Skolverket, 2009).  

Lions Quest har skapat ett program som utgår från grundläggande värderingar, vid namn 
”Tillsammans”. Programmet riktar sig till barn och ungdomar i alla åldrar samt föräldrar, lärare 
och annan personal på skolan. Programmet innehåller olika delar, självdisciplin, respekt för sig 
själv och för andra, empati, gott omdöme, ansvar, ärlighet, kommunikation, tillförlitlighet och 
engagemang. Målen för programmet är ”Att ge barnen tillfälle att öva gott kamratskap genom 
att arbeta i grupp och att hjälpa andra, Att ge barnen kunskap om hur de kan leva ett sunt liv, 
Att hylla mångfald och uppmuntran till respekt för andra” (Skolverket, 2009, 129).  

Olweusprogrammet används vid förebyggande arbete mot kränkande behandling samt 
mobbning. Programmet är baserat på en manual och den riktar sig framför allt till personal i 
skolan. Manualen består av tio kapitel och redovisar hur skolan ska använda programmet. 
Programmet presenterar även åtgärder i tre delar. Först på skolnivå vilket innebär exempelvis 
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en temadag om mobbning som involverar både personal och elever samt ett rastvaktsystem. På 
klassnivå sätter klassen tillsammans upp regler mot mobbning samt ett föräldramöte hålls med 
klassens föräldrar om arbetet mot mobbning i skolan. Läraren i klassen håller även i 
regelbundna klassmöten. På individnivå hålls samtal med den utsatta och den som utsätter 
någon för mobbning samt föräldrarna till dessa. Individuella åtgärdsplaner kan skapas med 
mobbaren och lärarna för att komma fram till hur de ska göra för att mobbningen ska upphöra 
(Skolverket, 2009).  

SET – social och emotionell träning är ett pedagogiskt program som är manualbaserat. Det 
inriktar sig mot barn och ungdomar mellan sex till sexton år. Syftet med programmet är att 
utveckla deras sociala och emotionella kompetens. Programmet bör genomsyra all undervisning 
i skolan. SET syftar till att skapa ett förhållningssätt som bidrar till ett positivt klimat mellan 
elever men också mellan elever och lärare. Vidare används metoder i SET med praktiska 
övningar som tränar eleverna att hantera sina känslor, känna empati, utveckla självkännedom 
och social kompentens samt motivation (Skolverket, 2009).  

Skolmedling är ett program som utgår från två inriktningar, ”(…) a) där elever medlar i 
konflikter på skolan och b) där vuxna medlar i konflikter på skolan” (Skolverket, 2009, s 162). 
Detta medför till att det blir ett positivt gruppklimat samt att relationerna mellan eleverna stärks. 
Programmet kallas ”Medkompis” och innebär att den som har kunskap om det lär ut till de 
andra. När eleverna får kunskap blir de en del av programmet och kan själva medla och lösa 
konflikter. ”Medkompis” utgår från fem huvudprinciper som innebär att inget hot, våld eller 
tvång får användas vid medling, medlingen är frivillig för alla inblandade och de som 
medverkar i den har tystnadsplikt. Medlingen utgår från relationerna i konflikten och inte 
konflikten i sig samt att den som medlar ska vara opartisk. Processen är det väsentliga i 
medlingen snarare än att hitta en lösning på konflikten (Skolverket, 2009). 

Stegvis är ett undervisningsprogram som inriktar sig till barn och elever i förskola, skola och 
fritidshem. ”StegVis syftar till att öka barns emotionella kompetens och att förebygga 
aggressivt beteende” (Skolverket, 2009, s 176). Det förebyggande arbetet bör börja tidigt för 
att få goda resultat. Målet med programmet är att barnen ska få möjlighet att utveckla sin sociala 
kompetens, exempelvis lösa sociala problem, vara en bra kompis och hantera sin aggressivitet. 
Vidare vill programmet hjälpa barn att stärka sin självkänsla och utifrån den kunna utveckla 
mer kunskaper om exempelvis språk. Språk är en grundpelare i programmet för att kunna ger 
ord på sina känslor (Skolverket, 2009).   
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Metod 
Den här delen tar upp vilken metod som används i examensarbetet, beskriver urval, 
innehållsanalys, reliabilitet och validitet samt visar hur de forskningsetiska principerna 
uppfylls. Syftet med studien är att undersöka om vilken syn pedagoger har på mobbning i en 
förskola samt hur de arbetar för att förebygga och åtgärda det. Bakgrunden i arbetet presenteras 
som litteraturgenomgång med tidigare forskning och med annan relevant litteratur inom 
området.  

Intervju som metod 

Den empiriska delen av arbetet är en kvalitativ undersökning med intervjuer av förskollärare 
på en förskola. Kvalitativa intervjuer är den vanligaste metoden när man utför intervjuer 
(Backman, 2008). Anledningen till att vi valde en kvalitativ metod var ett avsiktligt urval som 
grundar sig på ett intresse av att ta reda på vilken syn och vilka erfarenheter pedagogerna har 
av mobbning i förskolan. Dalen (2007) anser också att intervju som metod ger en djupare 
inblick i informantens erfarenheter, tankar och känslor. Vi anser även att fördelen med att 
använda intervju som metod är att den är flexibel, anpassningsbar och att följdfrågor kan 
utveckla svaren. Intervju som metod är en process som kräver tid. Det är av betydelse att det 
insamlade materialet är av god kvalitet för att kunna göra en bra tolkning och analys. Därför är 
det viktigt att inte intervjua för många informanter (Dalen, 2007). Utifrån informationen om att 
inte planera för många intervjuer genomförde vi sex stycken enskilda intervjuer.  

Tiden har betydelse för intervjuns utfall. Det är viktigt att informanten får god tid på sig och 
möjlighet att prata till punkt (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén, 2014). Därför valde vi att 
intervjuerna skulle pågå i ungefär en timme. Utifrån intervjuguiden (se Bilaga, 2) ställde vi 
öppna frågor samt följdfrågor utifrån informanternas svar. De inspelade intervjuerna 
transkriberades ord för ord och analyserades. Delar av intervjuerna visas i rapportens resultat. 
Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén (2014) anser att ett aktivt lyssnande till förskollärarens 
berättelse samt att spela in material som sedan transkriberas ner ord för ord är en bra metod för 
att kunna bearbeta datainsamlingen  

Fallstudie  

Vårt examensarbete är en fallstudie. Fallstudie beskrivs som en forskningsmetod som 
undersöker ingående. Vidare lyfts det fram fördelar med att använda sig av fallstudie som 
metod, ”Fördelen med fallstudier är främst att man studerar vad som sker under verkliga 
förhållanden” (Hektor, 2005, s. 95). Fallstudien har två syften, det första inriktar sig på 
meningssammanhang samt regler och rutiner som skapar möjligheter eller begräsningar för 
människor att agera. Det andra riktar in sig på sociala relationer, processer och sociala strukturer 
som kan utveckla teorier inom dessa, teorierna kan användas utanför det studerade området. En 
fallstudie kan inriktas mot en enskild enhet för att undersöka en grupp och dess medlemmar 
samt det sociala mönstret och samspelet inom denna grupp (Dovemark, 2007). I fallstudien kan 
”(…) den enskilda skolans unika erfarenheter framstå, men också en mera generell kunskap 
om de studerande fenomenets villkor i andra skolor” (Dovemark, 2007, s 136).  
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Vår fallstudie har utgått från ett intresse att undersöka en förskola och hur förskollärarna ser på 
begreppet och arbetar med mobbning. Analytisk och naturalistisk generaliserbarhet används i 
kvalitativa metoder för att säkerhetsställa generaliserbarheten i undersökningar.  Naturalistisk 
generaliserbarhet bygger på personliga erfarenheter och upplevelser, som kallas tyst kunskap. 
Den tysta kunskapen innehåller kunskap om hur saker och ting förhåller sig och leder till 
förväntningar (Kvale & Brinkman, 2009). Genom att använda oss av öppna frågor i intervjuerna 
med fokus på den tysta kunskapen har vi fått ta del av informanternas personliga erfarenheter 
och upplevelser. Analytisk generalisering är en bedömning om hur resultaten från en 
undersökning kan användas och bidra till kunskap om vad som kan ske i en annan situation. 
Denna generalisering grundar sig i skillnader och likheter mellan situationerna (Kvale & 
Brinkman, 2009). De mönster vi har uppmärksammat utifrån intervjuerna skulle kunna 
förekomma i liknande undersökningar på andra förskolor. I vårt examensarbete jämförs olika 
förskollärares erfarenheter och uppleversler om mobbning i en förskola. Därför skulle resultatet 
som vi kommit fram till också kunna förekomma på andra förskolor, speciellt i Umeå kommun 
eftersom de innehar liknande arbetssätt samt följer samma lagar och styrdokument.  

Urval  

Vi valde att göra en fallstudie inom Umeå kommun enligt en subjektiv bedömning. Vilket 
innebär att en yrkesgrupp med viss utbildning valts som informanter (Perlinski, 2009). Vi 
besökte förskolan och berättade lite kort om vårt examensarbete samt om oss själva. Vi lämnade 
ett informationsbrev (se Bilaga, 1) till alla avdelningar för att de skulle få mer information om 
undersökningen och våra kontaktuppgifter. Några av förskollärarna bokade in intervjuer direkt 
medan de andra ville fundera lite. Veckan efter gick vi tillbaka till förskolan för att intervjua de 
första som visat intresse, då bokade vi in resten av intervjuerna med de andra förskollärarna. 
Förskolechefen fick informationsbrevet via mejl eftersom hon inte närvarade på förskolan när 
vi var där.   

Innehållsanalys    

Vi har skapat en analys utifrån rekommendationer från Malmqvist (2007). För att kunna 
bearbeta de kvalitativa uppgifterna som vi fått ta del av genom våra intervjuer har vi strukturerat 
och försökt få ordning på dessa med utgångspunkt i vårt syfte samt våra frågeställningar. Ur de 
kvalitativa uppgifterna har vi markerat textstycken som är av intresse till vårt syfte och våra 
frågeställningar. Eftersom det är viktigt att ta med både det som talar med och mot det som ska 
belysas har vi exempelvis använt oss av information som beskriver att mobbning förekommer 
och att det inte förekommer. Denna analysmetod används vid ”kvalitativt inriktad forskning” 
(Malmqvist, 2007, s 131). Eftersom kvalitativa metoder ger stora mängder material samt 
ostrukturerade uppgifter är det viktigt att bearbeta, tolka och analysera systematiskt och 
strukturerat (Malmqvist, 2007).  

Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet och Validitet är viktiga begrepp som man bör ta hänsyn till när det gäller kvalitativ 
forskning. Kvale (1997) konstaterar att reliabilitet innebär tillförlitlighet och genom det ska 
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andra forskare komma fram till samma resultat vid senare tillfällen. Beroende på om 
intervjuaren ställer öppna eller ledande frågor kan svaren se olika ut, det samma gäller om det 
är olika personer som intervjuar kan de få olika svar. När intervjuerna ska tolkas kan det läggas 
för stor vikt på reliabiliteten, detta kan påverka variation och kreativitet. Validitet innebär 
studiens giltighet, det vill säga att man mäter det man planerat att mäta. Intervjuguidens upplägg 
påverkar den kvalitativa forskningen, om den inte visar relevans för området och syftet bör den 
ses över för att validiteten ska säkras. Reliabiliteten i vårt examensarbete bekräftas eftersom vi 
har ställt öppna frågor under intervjuerna samt att andra kan få samma resultat som oss. Dock 
kan vi inte fastställa detta eftersom det kan bero på hur de ställer frågorna samt att personen 
som blir intervjuad kan ge andra svar vid ett annat tillfälle. Validiteten styrks genom att vi 
planerade vårt syfte och våra frågeställningar och har undersökt utifrån dessa. Vår intervjuguide 
har relevans utifrån det valda området. 

Forskningsetiska aspekter   

Forskning som skapas inom lärarutbildning utgår från ”Forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning”. Dessa är framtagna av Vetenskapsrådet för att 
forskning ska vara av betydelse för samhällets utveckling. Principerna måste följas för att en 
studie ska kunna genomföras. ”De etiska principerna ska fungera som vägledning” (Björkdahl 
Ordell, 2007, s. 26). Därför blev informanterna informerade om vetenskapsrådets fyra 
forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Vi förklarade att deltagandet är frivilligt 
och att informanterna har rätt att avbryta deltagandet utifrån informationskravet. Enligt 
samtyckeskravet har vi fått samtyckte från deltagarna om att delta i undersökningen och på 
vilket sätt de vill delta. I enlighet med konfidentialitetskravet har inga personuppgifter insamlats 
och i rapporten kommer det inte framgå något som kan kopplas till informanterna eller dess 
arbetsplats. Uppgifterna som vi fått ta del av kommer endast användas till undersökningen och 
inte till kommersiellt bruk enligt nyttjandekravet. 

Presentation av informanter 

Informanterna som deltog i undersökningen är alla verksamma på en och samma förskola i 
Umeå kommun. För att få en bredd på resultatet intervjuades fem förskollärare från olika 
avdelningar och med olika bakgrunder samt förskolechefen på förskolan. I resultatet får 
informanterna fingerade namn för anonymitetens skull. Därför nämns de som Lisa, Åsa, Olivia, 
Karl och Pernilla. Förskolechefen nämns vid Frida.   

Lisa är förskollärare och i 35-års ålder, hon har arbetat på olika förskolor i ungefär femton år 
och har arbetat på den här förskolan sedan 2009. Åsa är i 30-års ålder och är utbildad 
grundskollärare samt förskollärare. Hon har arbetat på den här förskolan sedan 2009 då 
utbildningen avslutades. Olivia är i 35-års ålder och har arbetat fem år som barnskötare sedan 
vidareutbildade hon sig till gymnasielärare men ångrade valet av utbildning och bestämde sig 
för att utbilda sig förskollärare. Hon har arbetat på den här förskolan i sju år. Karl är i 25-års 
ålder och har arbetat som förskollärare i två år av dessa två år har han arbetat ett år på den här 
förskolan. Pernilla är i 25-års ålder och är utbildad grundskollärare med inriktning mot 
förskoleklass och årskurs 1-3. Detta är hennes första anställning och hon har arbetat på den här 
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förskolan sedan augusti 2016. Förskolechefen Frida är i 45-års ålder och har utbildad sig 
grundskollärare, förskollärare samt vidareutbildat sig till förskolechef. Hon har en bred 
erfarenhet eftersom hon har arbetat under flera år inom skola och förskola. Hon är förskolechef 
på den här förskolan sedan augusti 2016 men har erfarenhet inom yrket sedan 2011.  
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Resultat 
I denna del redogör vi undersökningens resultat som kommit fram av de utförda intervjuerna. 
Strukturen följer syfte och frågeställningar.  

Förskollärarnas syn på begreppet mobbning 

De fem förskollärarna samt förskolechefen anser att mobbning är något som sker vid upprepade 
tillfällen. Förskollärarna beskriver begreppet på olika sätt men med liknande syn. Två av 
förskollärarna samt förskolechefen anser att begreppet innefattar fysisk, psykisk och verbal 
mobbning vilken en av förskollärarna beskriver som ”(…) hot, kränkningar, våld, 
förlöjliganden på olika sätt med ord eller kroppsspråk (…) när kanske någon talar illa om den 
som inte är där och kan försvara sig, alltså skitsnack mer eller mindre, ryktesspridning osv.” 
(Lisa). Tre av förskollärarna beskriver begreppet som en kränkning och två av dem lyfter även 
fram utfrysning. Två av förskollärarna lyfter fram begreppet makt som en viktig aspekt när det 
gäller mobbning. De beskriver hur maktbalansen påverkar barnens samspel, om maktbalansen 
är ojämn och den som har mer makt utnyttjar den på ett negativt sätt och under upprepade 
tillfällen blir det mobbning, exempelvis ”(…) att det är två mot en eller att det är en starkare 
individ som alltid bestämmer (…)” (Lisa).  

Två av förskollärarna beskriver begreppet mobbning som ett ord med negativ klang och som är 
känslomässigt laddat. En av dessa anser att de inte använder begreppet i förskolan eftersom det 
inte finns med i något av deras dokument eller likabehandlingsplan, istället används begreppet 
kränkande behandling. Förskolechefen tror att begreppet inte används i förskolan för att det 
finns en historik om att barn som är så små inte mobbar.    

Förekomsten av mobbning i förskolan  

”Alltså det klart att det gör, det är hundra barn här så det klart att det förekommer. Sen i vilken 
utsträckning det kan jag inte säga, det är så att det skulle vara ett problem, det tror jag inte att 
det är” (Frida).  

Två av förskollärarna samt förskolechefen anser att begreppet mobbning inte används i 
förskolan men att det förekommer ”(…) nä de tar vi nog inte i våran mun riktigt, vi pratar om 
kränkningar, vi pratar om utfrysning, vi pratar om ja… beteendet men inte just om begreppet 
mobbning” (Frida). De andra tre anser att begreppet inte används och att mobbning inte 
förekommer på förskolan. Två av dessa tror att det inte förekommer mobbning på grund av att 
personalen jobbar aktivt med hur man är en bra kompis och hur en beter sig mot andra. Olivia 
anser att mobbning är något medvetet och utstuderat och att ”(…) den sociala kompetens hos 
så små barn känns inte som det är utstuderat på det sättet. Att om de gör någonting så är det 
för att testa reaktioner i så fall”.   

Tre av förskollärarna tar upp en incident som hänt på förskolan som de klassar som en 
kränkning. De pratade med förskolechefen om detta och fick till svar att göra en anmälan om 
kränkande behandling. Lisa förklarar situationen genom att ett barn blev instängt på toaletten 
av två andra barn som planerade detta. När barnet som blev instäng kom ut berättade hen ”nu 
blev jag rädd, de får inte göra såhär mot mig”. Olivia anser dock att en anmälan mot kränkande 
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behandling kan vara på både gott och ont. Eftersom anmälan följer med barnen till skolan där 
lärare kan se om barnen blivit utsatt eller har utsatt någon för en kränkning och att ”även om 
det händer en incident i skolan och de finns en anmälan på förskolan betyder inte det alltid 
heller att det var något uppsåt så att säga” (Olivia).  Vidare anser hon att förskollärarna måste 
ses som kompetenta att hantera situationer som uppstår på förskolan. ”(…) det är vårt jobb, och 
gör vi inte det så gör vi inte vårat jobb”. Hon beskriver även att barnen är så små på förskolan 
och att de inte lärt sig allt inom det sociala samspelet och att det är på förskolan de ska få 
möjlighet att lära sig det.  

Åsa och Karl beskriver när barnen planerar i förväg vem eller vilka som får delta i leken. Karl 
beskriver det som varningsklockor eftersom det är en planerad och medveten handling att 
utesluta någon annan. Åsa beskriver situationer vid deras aktivitetstavla där planerade 
uteslutningar ofta sker ”(…) vi är tre stycken då skyndar vi oss och om du och jag går dit!” Då 
är det ju ofta samma barn som hamnar utanför. Vidare berättar hon om ett barn som uttrycker 
att det inte trivs på förskolan på grund av att det blivit utfryst av specifika barn. Arbetslaget har 
diskuterat händelserna men inte använt ordet mobbning för händelserna. Lisa lyfter fram ett 
exempel på hur ett barn kan bli kränkt av andra barn på grund av utseende och bakgrund. Hon 
berättar om ett barn som hade föräldrar från ett annat land och de andra barnen tyckte han var 
annorlunda för att han hade annan hudfärg än de själva. De uteslöt barnet ur gemenskapen, de 
ville till exempel inte sitta bredvid barnet, hålla den i handen eller leka med barnet. Även här 
diskuterade arbetslaget hur de skulle gå vidare med detta. De tog tag i problemet direkt och 
frågade barnen ”Spelar det någon roll vad man har för hudfärg? Har de någon betydelse för hur 
man leker, hur man är som kompis?”. Personalen på förskolan arbetade aktivt med problemet 
tillsammans med barnen och bildade kunskap och då blev det bättre.  

Lisa berättar att det är väldigt många föräldrar som är sportintresserade och barnen blir påverkad 
av detta och uppfattar det som blodigt allvar. ”(…) mitt lag är det bästa laget, ditt lag är ett 
skitlag (…)”, ”(…) jag kan inte leka med honom, han håller ju på det där laget”. Vidare 
beskriver hon att det gått så pass långt att barnen mobbar varandra utifrån vilket lag de håller 
på. Föräldrarna blev inblandade eftersom det är deras ”laganda” som barnen tagit till sig. ”När 
jag har kalas ska jag baka en tårta med mitt lags färger så ska jag tvinga honom att äta upp det 
tills hans spyr”.  

Lisa och Olivia nämner båda att det är vanligt att barn på förskolan ifrågasätter andra barns 
uttal. Ett exempel på detta som Lisa lyfter fram är när ett barn vid frukostbordet blir ifrågasatt 
och utskrattad om varför hen säger ”filmbor” istället för flingor. Enligt henne är det viktigt att 
ta upp detta direkt med barnen och förklara att det inte är okej att skratta och förlöjliga någon 
annan och försöka få barnen att förstå att alla uttalar på olika sätt. Vidare anser hon att om detta 
fortsätter kommer barnet att stänga in sig och sluta prata. Olivia anser att barnen som 
ifrågasätter och skrattar åt andras uttal inte gör det för att vara taskiga utan för att de själva lär 
sig språket. Vidare berättar hon att barnen brukar sluta när en vuxen säger till dem att sluta. 
Men om det fortfarande fortsätter så får en vuxen sätta sig ner med barnet ifråga och verkligen 
förklara dess handlingar och hur det påverkar det utsatta barnet.  

Förskolans förebyggande arbete och åtgärder mot mobbning 
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Hela förskolan arbetar med att förebygga mobbning och kränkningar. Arbetslagen för 
diskussioner kring kränkande behandling och hur de ska arbeta kring detta. Även på 
arbetsplatsträffar kommer ämnet upp som en punkt i dagordningen. Diskussionerna sker 
kontinuerligt även i vardagen. Åsa och Lisa sammanfattar att första terminen med en ny 
barngrupp går ut på att barnen ska lära känna varandra och skapa trygghet. De brukar arbeta 
ganska intensivt med att ”(…) få till bra rutiner, ha bra samarbetslekar, lära känna varandra- 
lekar” (Åsa). Vidare poängterar hon att prata med barnen om hur en bra kompis ska vara och 
hur man beter sig mot andra samt hur man själv vill bli behandlad så skapas det en trygghet i 
gruppen och en bra gemenskap vilket kan förebygga mobbning och kränkande behandling. Lisa 
anser att de är en förskola som arbetar aktivt med barns sociala relationer och ifall det uppstår 
problematik i dessa tar de tag i de problemen. Vidare berättar hon att de brukar arbeta med 
regellekar där alla kan delta för att träna på att vara tillsammans. I lekarna bör pedagogerna 
delta eller vara nära för att kunna ingripa om något skulle hända.  

Pernilla och Karl lyfter fram forumspel och teater som ett arbetssätt de använder sig av. Där 
spelar personalen upp olika scenarion, exempelvis uteslutningar som de sett barnen göra mot 
varandra för att sedan kunna se hur barnen reagerar samt diskutera tillsammans men barnen. 
”Vad var det som hände här? Var det nått som blev fel? Hur kan man lösa det?” (Pernilla). 
Barnen brukar reagera ganska starkt på dessa scenarion eftersom det är en vuxen som beter sig 
på samma sätt som de kan göra. ”Sådär får du inte göra”, ”du puttas ju”, ”du måste ge tillbaka 
den där” (Karl). Pernilla tar även upp Alfonslådan, som är ett material som berör vänskap och 
värdegrundsfrågor anpassat till barn. Förskolan arbetar med aktivt med den och i den finns 
bland annat böcker, cd-skivor och händelsekort samt diskussionskort som pedagogerna kan ta 
upp med föräldrarna på föräldramöten. Karl beskriver att de arbetar med att barnen ska vara så 
inkluderande som möjligt och att alla får vara med. Han anser att detta är svårt för både barn 
och vuxna, att vara inkluderande mot alla hela tiden, varje dag. Vidare lyfter han fram att de 
arbetar mot kränkande behandling och om det leder till mobbning så har det gått för långt, det 
får inte hända på förskolan och då anser han att personalen har misslyckats. Lisa lyfter också 
fram hur vuxna är mot varandra. De vuxna är förebilder och om de står och pratar dåligt om 
någon annan vuxen samtidigt som de sagt till barnen att en ska vara snäll mot alla och inte säga 
taskiga saker så är det dubbelmoraliskt mot barnen. Klimatet bland de vuxna påverkar barnen, 
barnen ser och hör hur de vuxna beter sig. ”Vi måste gå tillbaka till vi vuxna, är vi så himla bra 
på det här?” (Lisa).  

Två av förskollärarna samt förskolechefen argumenterar för materialet Levla. Det är ett nytt 
material som elevhälsan tagit fram inriktad mot skolan. Men även förskolor var intresserad av 
materialet och då skapades även ett för förskolan. Olivia uttrycker att det är ett hjälpmedel för 
att få personalen att tänka och diskutera kring vad som egentligen hänt i en viss situation. De 
kan använda material för att se om ett beteende är upprepat och se under vilka omständigheter 
och vad som händer i runtomkring.  Lisa benämner Levla som ett dokumentationsmaterial, 
observationsmaterial samt ett utredningsmaterial. Materialet har olika steg och frågor som 
personalen ska svara på för att kunna hitta en lösning på problemet. Fokus ligger inte på det 
enskilda barnet utan på miljön och andra saker som sker för att se en helhet på situationen.  
Förskolechefen förklarar att materialet kan hjälpa personalen att kartlägga vad som händer. 
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Materialet kan användas till olika situationer, exempelvis om ett barn har svårigheter med 
någonting eller om någon blivit utsatt för något. Förskolechefen håller med om att fokus tas 
bort från det enskilda barnet för att inte försöka hitta något fel på barnet ifråga. Frågeställningar 
som framgår i material är bland annat ” Hur jobbar vi? Hur bemöter vi? Hur gör vi? Hur kan 
vi göra annorlunda för att det ska bli bättre för barnet?” (Förskolechef). Frågeställningarna 
för tankemönstret framåt, ibland kan det uppstå situationer där idéerna tar stopp för att man har 
provat allt. ”Så finns det ju en risk att man tänker att det är fel på barnet, hur ska vi göra för 
att vi ska laga det här så att det passar in i mallen? När vi ska ändra på mallen istället för att 
alla ska passa in” (Frida). 

Förskolan har en likabehandlingsplan och Olivia anser att en handlingsplan mot mobbing inte 
behövs eftersom mobbing inte förekommer på förskolan. De arbetar inte mot mobbing utan ser 
det som enstaka incidenter. Hon tycker att de arbetar med likabehandling och att det genomsyrar 
hela verksamheten samt att både personal och föräldrar är inkluderade för att alla ska må bra. 
Frida anser att handlingsplanen mot mobbning ingår i likabehandlingsplanen eftersom den tar 
upp alla diskrimineringsgrunder. Vidare anser hon att om mobbning förekommer faller de in 
under någon av dessa grunder. Karl instämmer med ovanstående, om att handlingsplanen mot 
mobbning ingår i likabehandlingsplanen. Han tycker att det är en grundlig plan som man kan 
falla tillbaka till och att den är levande i verksamheten. Vidare anser han att det är olika 
situationer och olika barn som kan bli utsatt för en kränkning och att personalen måste anpassa 
lösningar efter specifika fall och inte följa någon ”lathund”. Lisa bekräftar att en 
likabehandlingsplan finns på förskolan och att de ska finnas på alla förskolor. Hon berättar att 
de försöker få barnen delaktiga i deras likabehandlingsplan genom att kartlägga vilken 
problematik som finns på förskolan. ”(…) vilka rum känns det kanske lite jobbig att vara i utan 
vuxen? eller vad är de för bråk som förekommer? eller men vilka miljöer och vilka situationer 
kan vara svåra på förskolan?” (Lisa) är exempel på frågor som barnen får svara på. Åsa 
beskriver likabehandlingsplanen som väldigt omfattande men att en specifik handlingsplan mot 
mobbning bör tilläggas, antingen som en egen plan eller som en del i likabehandlingsplanen.  

Åsa uppmärksammar att förskolan inte har något samarbete med några externa aktörer. Medan 
Karl anser att de har samarbete med externa aktörer men att han inte varit med om att det 
kopplats in kring mobbning och kränkande behandling, men hjälp finns att få, bland annat av 
specialpedagog. Olivia nämner även specialpedagog som en extern aktör att få hjälp ifrån. Samt 
att förskolan fått en föreläsning om kränkande behandling. Lisa berättar om en grupp som tillhör 
området och i den gruppen sitter bland annat en specialpedagog och en annan förskolechef samt 
en förskollärare från varje förskola. Gruppen tar de upp fall och diskuterar dessa, hur förskolan 
kan lösa fallen på bästa möjliga sätt och kanske en annan förskola haft ett liknande fall som kan 
ge tips och idéer. Lisa berättar även att elevhälsan, BVC, och BUP är externa kontakter de kan 
få hjälp av. Vidare meddelar hon att de inte tagit in hjälp av externa aktörer när det gäller 
mobbning eller liknande. Frida anser att de inte direkt har något samarbete med någon extern 
aktör men att de fått en föreläsning från Friends där de upplyste om normer och kritiskt tänkande 
om sig själv. Vidare tycker hon att arbetar med sin egen kunskap men om det känner att de 
behöver stöd så har de tillgång till elevhälsan.  
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För att förebygga mobbning i förskolan beskriver både Frida och Olivia att de behöver mer 
personal eller mindre barn i barngruppen, antal vuxna per barn bör öka. Olivia poängterar att 
det är det enda som kan lösa problemet med mobbning i både skola och förskola. Hon syftar 
även på att om det finns mer personal kan de säga till barnen direkt om något händer och 
förklara att det inte är okej i stället för att ta det i efterhand. Diskussioner i arbetslaget samt med 
barnen är något Olivia vill sträva efter när de ska förebygga mobbning.  Frida betonar att 
vuxennärvaron inte är den enda vägen för att förebygga mobbning men att den är viktig. Hon 
anser att personalen på förskolan arbetar aktivt med att ha fokus på barngruppen, barns samspel 
och se vad som sker i barngruppen och detta är något som kan förhindra mobbning. Karl vill 
arbeta förebyggande mot mobbning som de redan gör och bygga en värdegrund hos barnen. 
Han vill inte att de ska behöva vidta åtgärder eftersom barnen redan ska veta vad som är okej 
eller inte att göra mot sina kompisar. Lisa anser precis som ovanstående att arbetet som de redan 
gör är förebyggande. Hon tar även upp dialog med barnen bör ske kontinuerligt tillsammans 
med både pedagoger och andra barn. I dialogen är det viktigt att alla barn får komma till tals 
och det är upp till pedagogerna att göra det möjligt. För att göra detta möjligt påpekar Lisa att 
de behöver mer personal eller mindre barn i barngruppen.  

Åsa vill jobba mer strukturerat, planerat och genomtänkt än vad de gjort tidigare. Hon vill även 
ha mer inspiration till hur de kan jobba förebyggande mot mobbning genom exempelvis böcker 
att diskutera i arbetslaget och föreläsningar om mobbning. Detta tycker hon krävs för att en 
dialog om ämnet ska öppnas. Hon vill även kunna vara mer närvarande med barnen i deras lek 
för att stävja kränkande behandling. Pernilla förespråkar kontinuerligt arbete mot mobbning för 
att det ska bli en del av vardagen. Hon tycker inte att det räcker med ett tema eller liknande utan 
de ska börjas i tid och fortlöpa genom hela barnens vistelse på förskolan för att förhindra att 
mobbningen tar vid i skolan.  
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Analys 
I denna del kommer materialet från resultatet analyseras utifrån vår teoretiska ram, se kapitel 
Bakgrund. Strukturen följer syfte och frågeställningar. Dessa benämns som synen på begreppet 
mobbning, förekomsten av mobbning i förskolan och förskolans förebyggande arbete och 
åtgärder mot mobbning.  

Synen på begreppet mobbning 

I resultatet framgår det att alla förskollärarna inklusive förskolechefen anser att mobbning är 
något som måste ske upprepade gånger. Fors (2007), Höistad (2005) och Høiby, Levin & Thulin 
(2006) beskriver även att mobbning är något som sker vid upprepade tillfällen. Olweus 
definition innefattar också att en eller flera måste utsätta en eller flera upprepade gånger för att 
det ska klassa som mobbning (Björk, 1999). Informanterna beskriver begreppet mobbning på 
olika sätt men med en liknande syn. Tre av dem nämner att begreppet innefattar fysisk, psykisk 
och verbal mobbning, vilket en av dessa beskriver som ”(…) hot, kränkningar, våld, 
förlöjliganden på olika sätt med ord eller kroppsspråk (…) när kanske någon talar illa om den 
som inte är där och kan försvara sig, alltså skitsnack mer eller mindre, ryktesspridning osv.” 
(Lisa). Pikas definition handlar också om psykiska eller fysiska angrepp och att dessa 
handlingar riktas mot en individ som är i underläge gentemot de andra (Björk, 1999). Friends 
(u.å. B), Höistad (1994) och Skolverket (2011) lyfter även fram att mobbning kan vara fysisk 
och ske genom slag, sparkar och knuffar. Precis som en av förskollärarnas beskrivning av 
mobbning anser Höistad (1994) att psykisk mobbning kan innebära grimaser, blickar, suckar 
och minspel. Detta styrks av Skolverket (2011) samt Friends (u.å. B) men de anser även att 
utfrysningen ingår i den psykiska mobbningen. Den verbala mobbningen kan innefatta 
ryktesspridning, glåpord och retas (Friend, u.å. B), (Höistad, 1994).    

Tre av förskollärarna lyfter fram begreppet mobbning som en kränkning och två av dem nämner 
även utfrysning som en del av begreppet. Skolverket (2012) lyfter också fram att mobbning kan 
förklaras som en kräkning, men då måste kränkningen ske medvetet och vid upprepade 
tillfällen. För att förstå begreppet kränkning beskriver Öhman (2005) det som en ”dissning” 
vilket leder till att den som blir utsatt tvivlar på sig själv. Kränkningen kan vara medveten eller 
omedveten och därför kan det vara lätt eller svårt att upptäcka. Begreppet makt tas upp som en 
viktig aspekt av två förskollärare. De berättar att maktbalansen påverkar barnens samspel samt 
att maktbalansen kan vara ojämn. Høiby, Levin & Thulin (2006) sammanfattar maktbalansen 
när en blir utsatt och hamnar i underläge inför den eller de som utsätter. Även Larsson (2000) 
påpekar maktbalansen mellan två parter som betydelsefull. Om förtryckaren har mer makt blir 
den inte ifrågasatt av de andra i gruppen.   

En förskollärare berättar att de inte använder begreppet mobbning på förskolan. Anledningen 
till detta är att begreppet inte förekommer i deras dokument eller likabehandlingsplan. Dock 
används begreppet kränkande behandling. Begreppet mobbning används inte i lagar som rör 
skolan och från styrdokumenten håller begreppet på att fasas ut, istället används begrepp som 
kränkningar, kränkande behandling, trakasserier och diskriminering (Svaleryd & Hjertson, 
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2012). Förskolans läroplan tar också upp att inget barn ska utsättas för kränkande behandling 
(Skolverket, 2016). 

Förekomsten av mobbning i förskolan 

En av förskollärarna anser att mobbning inte förekommer på förskolan på grund av ”(…) den 
sociala kompetens hos så små barn känns inte som det är utstuderat på det sättet. Att om de gör 
någonting så är det för att testa reaktioner i så fall” (Olivia). Hon beskriver mobbning som en 
medveten handling och som utstuderat. En annan förskollärare berättar om ett barn som 
uttrycker att det misstrivs på förskolan eftersom barnet blivit utfryst av en grupp barn. 
Konsekvenser av mobbning kan yttra sig redan på förskolan. Barnen kan bli stressade, få 
huvudvärk, depression eller rädd av att vara på förskolan. Om ett barn blir utfryst eller inte får 
vara med i gruppen vid flera tillfällen kan de visa sig negativt genom barnets hälsa och sociala 
kompetens (Alasker 2006-2012). Om en barngrupp fryser ut ett barn kan det bilda ett 
normaliserat beteende bland dessa barn. Därför är det är viktigt att förskolan arbetar med 
normer och värden för att förhindra att utfrysningen blir en norm (Löfdahl, 2014). Hälften av 
förskollärarna nämner en incident som de klassar som en kränkning där två barn stänger in ett 
annat barn på toaletten. Barnet som blev utsatt uttryckte tydligt att den blev rädd och att det var 
en negativ handling. Det är viktigt att lyssna på barnet och hur den upplever situationen 
eftersom det bara är den utsatta som kan bestämma om den känner sig kränkt eller inte (Öhman, 
2005). Svaleryd & Hjertson (2012) anser också att det bara är den utsatta som kan bestämma 
om det är en kränkning eller inte.  

Förskolans förebyggande arbete och åtgärder mot mobbning 

Förskolan arbetar förebyggande mot mobbning och kränkningar. I arbetslagen förs diskussioner 
kontinuerligt kring hur de ska arbeta med detta. En förskollärare poängterar att de arbetar aktivt 
med kompisrelationer för att skapa en trygghet och gemenskap i barngruppen. I de planerade 
regellekarna deltar personalen för att kunna se samspelet mellan barnen och ingripa vid behov. 
Förskolechefen påpekar även att vuxennärvaron är viktig men det är inte den enda vägen för att 
förebygga mobbning. Vid brist på vuxennärvaro kan det vara svårt att upptäcka kränkningar 
och uteslutningar eftersom de oftast sker i barns lek (Öhman, 2005). Två av förskollärarna anser 
att mobbning inte förekommer på förskolan eftersom de arbetar förebyggande med barnens 
sociala samspel samt hur man är en bra kompis. De brukar göra detta genom forumspel, där 
spelar personalen upp olika sociala händelser som kan ske på förskolan. Svaleryd & Hjertson 
(2012) betonar att det bästa sättet att förhindra kränkningar och trakasserier är att arbeta 
förebyggande och systematiskt med detta. En förskollärare lyfter fram Alfonslådan och att det 
arbetar aktivt med den. Det är ett material som innehåller vänskap och värdegrundsfrågor 
anpassat till barn. Friends erbjuder material där barn och elever kan utveckla samarbete med 
andra och sin självständighet. Materialen inriktas på att skapa ett bra klimat mellan barnen 
(Skolverket, 2009).  

Två förskollärare beskriver att vuxna är förebilder för barnen därför är det viktigt att dem 
reflektera över sitt eget förhållningssätt mot både barn och vuxna. Klimatet bland de vuxna 
påverkar barnen, de hör och ser hur de vuxna beter sig. ”Vi måste gå tillbaka till vi vuxna, är 
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vi så himla bra på det här?” (Lisa). Förskolan måste diskutera vilka värden de vill förmedla 
för att kunna arbeta med likabehandling. Innan diskussionerna påbörjas bör alla reflektera själva 
över vilka normer och värderingar de bär på. ”Vad står jag och vad är jag beredd att arbete för 
att förändra?” (Svaleryd & Hjertson, 2012, s 31). Öhman (2005) tar även upp egen reflektion 
som betydelsefull och genom den kan personalen se hur verksamheten påverkas av dem. Vidare 
poängterar författaren att alla bör ta avstånd från alla typer av kränkningar och genom det kan 
en trygg förskola bildas. Förskolan arbetar med likabehandling och den genomsyrar hela 
verksamheten och den inkluderar alla som vistas där. Förskolechefen anser att handlingsplanen 
mot mobbning ingår i likabehandlingsplanen eftersom diskrimineringsgrunderna ingår i den. 
Medan en av förskollärarna anser att en handlingsplan mot mobbning inte finns men bör 
tilläggas, antingen som en egen plan eller som ett tillägg i likabehandlingsplanen. I en del 
förskolors och skolors likabehandlingsplan finns det ingen skillnad på åtgärderna mot 
mobbning och kränkningar (Fors, 2007). Förskolan ska skapa en likabehandlingsplan utifrån 
diskrimineringslagen och en årlig plan mot kränkande behandling utifrån skollagen, planerna 
kan bilda en gemensam plan. Syftet med lagarna är ”Att skydda barn och elever mot 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling” (Svaleryd & Hjertson, 2012, s 20).  

En förskollärare berättar att de har en likabehandlingsplan och att det ska finnas på alla 
förskolor. En annan förskollärare förklarar likabehandlingsplanen som en grundlig plan och att 
den är levande i verksamheten. Eftersom att varje situation är unik måste även lösningarna 
anpassas efter de specifika fallen. De behöver därför inte använda likabehandlingsplanen som 
en ”lathund” utan som ett stöd. När en pedagog ser en situation där det förekommer kränkningar 
är det viktigt att se situationen ur olika perspektiv men även ur sin helhet (Svaleryd & Hjertson, 
2012).  Varje fall av mobbning bör analyseras och bemötas på olika sätt eftersom varje händelse 
är unik. ”Att hålla sig till en enda metod kan liknas vid att ordinera Albyl till alla krämpor” 
(Granström, 2007, s 55). Om det specificeras en lösning på mobbning kan det bidra till att 
problemet blir värre istället för att lösa det (Fors, 2007).  
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Slutsatser och diskussion 
Under denna rubrik presenteras våra slutsatser och diskussioner utifrån resultatet med inriktning 
på vårt syfte samt våra frågeställningar. Vi kommer även presentera en kort diskussion av 
genomförandet och avsluta med förslag på vidare forskning inom området.   

Synsätt på begreppet mobbning 

Innan vi började med examensarbetet hade vi liknande syn på begreppet mobbning. Utifrån 
våra erfarenheter ansåg vi att begreppet innebar fysisk, psykisk och verbal mobbning. Denna 
syn har inte ändrats under arbetets gång utan den har blivit bekräftad av hälften av 
informanterna och litteratur samt tidigare forskning. De anser att också att begreppet innebär 
fysik, psykisk och verbal mobbning. Den andra hälften har informanterna har en lite snävare 
syn på begreppet och anser att de endast innebär kränkningar och uteslutningar. Begreppet makt 
och hur maktbalansen påverkar har två av förskollärarna tagit upp i intervjuerna. Vi har aldrig 
reflekterar att makt kopplas ihop med mobbning, men nu när vi fått det förklarat för oss så 
förstår vi sammanhanget och genom det har vår syn vidgats. Vi anser att en negativ handling 
måste ske upprepade gånger för att det ska klassa som mobbning. Detta är även något som 
framkommit i bakgrunden och resultatet.  

Både vi och informanterna har uppfattningen om att begreppet mobbning inte används i 
förskolan, istället används begreppet kränkande behandling. Vi tycker dock att både begreppen 
ska användas i förskolan. Om endast begreppet kränkande behandling används i förskolan anser 
vi att det kan blir svårare att upptäcka mobbning. Eftersom kränkande behandling sker vid 
enstaka tillfällen och mobbning sker upprepande är det viktigt att skilja dem åt samt åtgärderna 
mot dem. Ordet mobbning är känslomässigt laddat för oss eftersom vi både blivit utsatta för det 
under delar av vår skolgång. Ordet mobbning har en väldigt negativ klang, det märkte vi 
speciellt när vi tog kontakt med förskolan första gången. En del personal ryggade tillbaka och 
blev ställda när vi berättade att vi var intresserade av att intervjua dom om ämnet, det kan bero 
på att de inte har reflekterat över om mobbning förekommer i förskolan.  

Mobbningens förekomst i förskolan 

En av våra frågeställningar handlar om förekomsten av mobbning i förskolan. Tre av 
informanterna anser att mobbning inte förekommer i förskolan medan de andra tre anser att det 
förekommer. ”Alltså det klart att det gör, det är hundra barn här så det klart att det förekommer” 
(Förskolechef). Överlag tar varken forskning eller litteratur som vi läst upp mobbning i 
förskolan, dock tar de upp problemet men riktar sig mot skolan. Utifrån informanternas 
berättelser om situationer där barn varit utsatta på olika sätt anser vi att mobbning förekommer 
i förskolan. Eftersom vi anser att mobbning förekommer i förskolan är det vårt uppdrag som 
blivande förskollärare att stävja problemet. Vi har införskaffat kunskap och förståelse för ämnet 
genom detta examensarbete. Men vi behöver vidareutveckla hur vi kan arbeta förebyggande 
mot mobbning på vår blivande arbetsplats. Friends (u.å. C) uttrycker att det inte är viktigt att ta 
reda på om mobbning förekommer i förskolan utan att det viktiga är att se till att alla barn är 
trygga och behandlas rättvist. Det här fick oss att tänka och vi började reflektera om det 
verkligen är väsentligt att veta om det sker mobbning eller inte i förskolan. Om det förekommer 
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har det redan gått för långt, det ska inte förekomma om vi arbetar aktivt med att förebygga det. 
För att vi ska kunna arbeta förebyggande är det viktigt att tänka på ”Hur kan vi tillsammans 
förändra förutsättningarna så att fler positiva möten mellan barnen kan äga rum?” (Friends, 
u.å. C). 

Åtgärder och förebyggande arbete mot mobbning i förskolan 

Vi tycker att det är otroligt viktigt att arbeta förebyggande mot mobbning. Vi vill göra det till 
en del av vardagen och inte bara genom ett tema eller liknande. Det förebyggande arbetet bör 
genomsyra hela verksamheten och alla bör delta, personal, föräldrar och barn. Vi tror att det 
bästa sättet att förhindra mobbning är genom det förebyggande och inte genom att vidta åtgärder 
när någonting redan har hänt. Men självklart anser vi att åtgärder ska användas om det behövs. 
Innan det förebyggande arbetet kan påbörjas måste vi själva reflektera över vårt eget 
förhållningssätt samt hur vi ser på situationer där kränkningar eller mobbning uppstår.  

Informanterna beskriver att hela förskolan arbetar förebyggande mot kränkningar och 
mobbning. Diskussioner förs i arbetslagen på både möten och kontinuerligt i vardagen. Vad vi 
kan utläsa ur resultatet är att förskolan arbetar just nu med olika teman som handlar att vara en 
bra kompis. De gör detta för att skapen en trygg och bra sammanhållning i barngruppen. Det 
kan uppfattas som att förskolan inte arbetar med detta under hela året utan bara i början på en 
termin när det kommer nya barn och nya barngrupper ska bildas. De arbetar även utifrån 
materialet Levla som används för att hjälpa personalen att reflektera över vad som hänt i en viss 
situation samt hur de ska gå tillväga med åtgärder. Materialet fokuserar inte på det enskilda 
barnet utan fokus ligger på miljön och det som sker runtomkring. Vi anser också att Levla kan 
hjälpa pedagoger att lösa problemet utan att skuldbelägga barnet ifråga. Informanterna berättar 
hur de vill jobba för att förebygga mobbning och kränkande behandling. De vill göra detta 
genom bland annat så som de redan gör och genom värdegrundsarbete, kontinuerliga samtal 
med både vuxna och barn samt att personalen ska vara mer närvarande i barnens lek. Vidare 
anser en av dem att arbetet bör ske kontinuerligt genom hela barnens vistelse på förskolan och 
att det inte räcker med ett tema. En av informanterna lyfter även fram att arbetet bör vara mer 
planerat, strukturerat och genomtänkt än tidigare.  

En del av informanterna anser att förskolan har för stora barngrupper och för lite personal. De 
lyfter fram att vuxennärvaron är en viktig del i arbetet med att förebygga mobbning. Vi anser 
att det är viktigt med vuxna som är närvarande och engagerar sig i barnen. Men vi anser att det 
är ännu viktigare att fokusera på storleken på barngruppen. Vi tror att det är avgörande för hur 
arbetet i verksamheten fungerar. Om det är för många barn i gruppen är det svårt att skapa 
relationer med alla och målet att ”alla ska vara kompis med alla” är svårt att uppnå. Tänk att du 
arbetar på en arbetsplats med trettio kollegor och du ska ha en relation till alla, är detta möjligt? 
Hägglund (2007) lyfter också fram att det blir fler barn i barngruppen på förskolan. Detta kan 
bidra till att fler barn visar symptom på stress, emotionella och psykiska problem. Vi tycker att 
barnen är vår framtid och det viktigaste vi har och vi vill att de ska ha en trygg och stabil grund 
att stå på. Idag är det stora diskussioner kring storleken på barngrupper, både i skola och 
förskola. Är det verkligen viktigare att tänka på ekonomi än barnens hälsa?  
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Avslutande kommentarer  

Vi valde att skriva examensarbetet med varandra eftersom vi har liknande syn på barn och 
lärande samt arbetssätt. När vi började fundera över val av ämne till vårt examensarbete var vi 
både överens om att skriva om mobbning. Vår första tanke var att intervjua tio pedagoger från 
olika förskolor och jämföra deras syn samt hur de arbetade för att förebygga och åtgärda 
mobbning. Men efter samtal med vår handledare ändrade vi riktning. Efter det valde vi att 
fokusera på en förskola genom en fallstudie samt intervjua bara fem förskollärare från olika 
avdelningar samt förskolechefen på den förskolan. För att tiden inte skulle räcka till att intervjua 
så många och för att verkligen få kunskap om vad som sker i praktiken. När vi skulle formulera 
syfte och frågeställningar var det en enkel uppgift eftersom vi redan diskuterat med varandra 
vad vi ville undersöka. Det enda som ändrats från syftet är förskollärare istället för pedagoger. 
Intervjuer var en bra metod för oss eftersom vi ville undersöka informanternas egna upplevelser 
och erfarenheter. Vi tror även att vi fick utförligare svar genom intervju än genom enkäter. 
Eftersom vi skickade frågorna till informanterna innan intervjun fick de även chans att 
reflektera och tänka igenom sina svar innan intervju. Vi valde att göra detta för att det är ett så 
pass laddat ämne och det krävs reflektion och diskussion. Efter två veckor var alla intervjuer 
färdiga, detta underlättade för oss eftersom vi kunde börja skriva på vårt examensarbete i god 
tid.  

Om vi hade mer tid skulle vi vilja intervjua förskollärare samt förskolechefer på olika förskolor, 
både kommunala och privata. För att kunna jämföra deras syn och arbetssätt. Vi skulle även 
vilja samtala med barn om hur de upplever mobbning och kränkningar samt observera 
verksamheter för att styrka svaren i intervjuerna. Under arbetets gång har det varit svårt att hitta 
litteratur och forskning som inriktas på mobbning i förskolan, de flesta handlar om skolan. 
Förslag på fortsatt forskning är därför att forska om mobbning med fokus på förskola. Den kan 
innehålla hur förskolan ska arbeta för att förebygga och motverka mobbning samt hur mobbning 
förekommer i förskolan.  
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Bilagor 
Bilaga 1  

Informationsbrev till förskola 

Vi är två studenter, Jenny Byström och Daniella Gustafsson, som läser sista terminen på 
förskollärarprogrammet vid Umeå Universitet. Vi skriver ett examensarbete om mobbing i 
förskolan. Syftet med examensarbetet är att utveckla kunskap om vilken syn pedagoger har på 
mobbning i en förskola samt hur de arbetar för att förebygga och åtgärda mobbning.  

Vi skulle vilja att ni deltar i enskilda intervjuer tillsammans med oss. Där vi kommer prata om 
mobbning i förskolan och hur ni ser på detta samt hur ni arbetar med det. Intervjuerna beräknas 
ta ungefär en timme. Om ni väljer att delta kommer vi höra av oss till er och bestämma tid och 
plats för intervju.  

När examensarbetet är klart kommer det bli tillgängligt för allmänheten. Därför följer vi de 
forskningsetiska principerna. Deltagandet är frivilligt och varken ni eller förskolan kommer inte 
kunna identifieras. Vi hoppas att ni vill delta i vårt examensarbete!  

 

Om ni har några frågor kan ni vänligen kontakta oss:  

Jenny Byström Daniella Gustafsson 

xxx-xxxxxxx xxx-xxxxxxx 
sxxxxxx@gmail.com sxxxxxx@hotmail.com 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Syfte  

Syftet med studien är att undersöka vilken syn pedagoger har på mobbning i en förskola samt 
hur de arbetar för att förebygga och åtgärda det. 

Frågeställningar  

• Vilken syn har pedagogerna på begreppet mobbning? 
• Förekommer mobbning i förskolan? Och i så fall på vilket sätt? 
• Hur arbetar förskolan med att förbygga och åtgärda mobbning? 

 

Introduktion 

Vi berättar syftet med intervjun och hur länge intervjun ungefär kommer att pågå. Vi informerar 
om att vi följer de forskningsetiska principerna, vilket innebär att deltagandet är frivilligt och 
informanten har rätt att avbryta sin medverkan i studien. Vidare har informanten rätt att 
bestämma om, hur länge och på vilket sätt deltagandet ska ske. Informanten ska inte kunna 
identifieras och det kommer inte stå något i rapporten som kan kopplats till personen eller 
förskolan. Uppgifter kommer inte användas eller utlånas till kommersiellt bruk.  

 

Bakgrund - Uppvärmningsfrågor  

• Berätta lite om din yrkesbakgrund. 
- Utbildning?  
- (Hur kommer det sig att du utbildade dig till förskollärare?) 
- Hur länge har du arbetat på Kompassen? 
- Annan erfarenhet? Annan förskola?  

• Har du kunnat ta med dina tidigare yrkeserfarenheter till ditt nuvarande yrke? Berätta 
gärna vad.  

Intervjufrågor 

• Vad innebär begreppet mobbning för dig? 
• Vilken erfarenhet har du om mobbning i förskolan? 

- Kan du berätta om en situation? 
• Vilka situationer/beteenden och dylikt tolkar du som tecken på mobbning? 

- Eller den övriga personalen? 
• Pratas det om mobbning eller liknande i personalgruppen? 

- På vilket sätt? 
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• Förekommer mobbning på er förskola? 
- På vilket sätt?  
- Om inte, motivera varför.  

• Hur arbetar ni kring mobbning 
- Förebyggande? 
- Åtgärder? 
- Samarbete med externa aktörer? 
- Om inte, motivera varför.  

• Hur skulle du vilja arbeta för att förebygga mobbning?  
- Arbetslaget? 
- Barngrupp? 

• Har ni någon handlingsplan mot mobbning på den här förskolan?  
- Om ja, kan vi få titta på den? 
- Om nej, är det något du anser ska finnas?  

• Nu börjar intervjun närma sig sitt slut, finns det något mer som du skulle vilja berätta? 
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