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dess förekomst i förskolan 

Angelica Motor & Nida Shahid 

 

Sammanfattning 

 

Syftet med studien är att öka insikten kring mobbning i förskolan. Vi är medvetna om att mobbning 

uppmärksammats i skolan och finner därmed intresse i att ta reda på om det även förekommer i 

förskolan. Våra frågeställningar utgår från hur förskollärarna uppfattar mobbning och på vilket sätt det 

förekommer. Ytterligare en frågeställning är hur förskollärarna berättar att de får syn på fenomenet 

och hur de förklarar att de arbetar för att förebygga uppkomsten. Studiens ämnesområde undersöks 

med hjälp av kvalitativa intervjuer och sex förskollärare intervjuas. Det teoretiska perspektivet som vi 

använder är det sociokulturella perspektivet. Resultatet pekar på att förskollärarna definierar mobbning 

som något som sker under en längre tid och att en systematik ska finnas samt att  viss medvetenhet 

finns i utförandet. Förskollärarna berättar att mobbning kan ske på olika vis och att flickor och pojkar 

har olika sätt att utöva mobbning. Gällande det förebyggande arbetet får vi reda på att de diskuterar 

med barnen om situationer för att göra dem medvetna om sina handlingar och visa på konsekvenser 

som handlingarna ger, därmed komma på lösningar för att förebygga mobbning. Vår slutsats är att 

mobbning förekommer i förskolan och att förskollärarna behöver mer kompetens samt konkreta 

verktyg för att motverka uppkomsten för att det inte ska fortsätta upp till skolåldern. 
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Förord 

 
Vi har tillsammans valt att skriva denna uppsats om mobbning då det är något som berört oss under 

vår uppväxt.  Detta har medfört att vi vill undersöka fenomenet närmare för att kunna påverka och 

förebygga situationer där mobbning sker för att barn i framtiden inte ska behöva bli utsatta för 

mobbning.  

Vi vill tacka alla förskollärare som deltagit på intervjuerna - tack för era tankar, uppmuntran och 

entusiasm för vår uppsats. Vi vill också passa på att tacka vår handledare Maria Bergman som stöttat 

oss och drivit studien framåt under processens gång.  

Avslutningsvis vill vi framförallt tacka våra familjer, varandra samt våra vänner som hela tiden 

motiverat och stöttat oss genom utbildningens samt uppsatsens gång.  

Tack! 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

 
I arbetet har vi båda samarbetat under samtliga rubriker.  

Vi har lagt upp arbetet genom att dela upp exempelvis insamlingen av litteratursökningen och böcker 

vi funnit för att hitta relevant information till rubrikerna ”tidigare forskning” och ”bakgrund”. Sedan 

har vi individuellt skrivit anteckningar och sammanfattningar utifrån litteraturen som vi delat upp för 

att vid senare tillfälle föra ihop det till en sammanvävd text.  

Vi har i sökandet efter intervjupersoner tillsammans kontaktat olika förskolor och även gemensamt 

deltagit under samtliga intervjuer. Därefter har vi delat upp arbetet med att ta fram 

transkriberingsmaterial. 

I helhet och under resterande rubriker har vi tillsammans tagit fram och bearbetat uppsatsen med hjälp 

av all material och data vi funnit relevant inför denna studie. Vi har även kompletterat varandra när vi 

upptäckt att något fattats eller behövts utvecklas under respektive rubrik. 
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Inledning 

Vi har valt att skriva denna studie för att öka förståelsen kring fenomenet mobbning i förskolan. 

Mobbning är för oss ett tungt och laddat begrepp dels för att vi själva blivit utsatta för någon form av 

mobbning dels för att vi vet att detta efterlämnar en negativ påverkan hos den som blivit utsatt. En av 

oss blev under skoltiden utsatt för utfrysning och kränkning under en längre tid, vilket resulterade i att 

hon alltid blev sist vald i olika aktiviteter, baktalades och hade få vänner vilket har satt djupa spår i 

form av dålig självkänsla än idag.  

Mobbning är som tidigare nämnts ett ytterst laddat begrepp och då det är ett väldigt känsligt område 

anser vi att det bör hanteras med omsorg och varsamhet. Som nyexaminerade förskollärare har vi ett 

tydligt ansvar och en plikt att uppmärksamma om ett barn i någon form utsätts för mobbning, vilket 

även Skolverket påpekar i följande citat:  

Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt 

motverka alla former av kränkande behandling. (Skolverket 2013, s. 37) 

Under utbildningens gång har vi erhållit kännedom om detta ämne och därav berörts av hur detta 

fenomen påverkar de drabbades uppväxt och självbild. Därför känner vi att det är nödvändigt för oss 

som nyexaminerande förskollärare att få en djupare förståelse och kunskap kring ämnet för att sedan ta 

med oss detta och påverka samt förebygga situationer där mobbning kan antas förekomma i 

arbetslivet.  

Vi är medvetna om att mobbning är ett fenomen som förekommer bland elever i skolan, något som 

visade sig genom litteratursökningen som vi genomfört i denna studie. Litteraturen beskriver ämnet 

mobbning till största del riktat mot skolan och tar väldigt sällan upp fenomenet inom förskolan. Detta 

har lett till frågeställningar om hur mobbning uppfattas i förskolan samt om det förekommer på 

likartade sätt som i skolan. Vi har också funderingar kring på vilket sätt förskollärare anser att de 

arbetar för att förebygga förekomsten av mobbning.  
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Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi att lyfta fram ett antal teman som förklarar vad mobbning innefattar i sin 

helhet, vilka som mobbar respektive mobbas samt var mobbning förekommer. Vi kommer även att ta 

upp hur mobbning kan upptäckas och dessutom beskriva det förebyggande arbete som finns på 

skolorna. Slutligen presenterar vi de lagar som ansetts relevanta och som pedagoger i förskolan och 

skolans verksamhet bör förhålla sig till. Anledningen till att vi valt att beskriva en bred bakgrund beror 

framför allt på att fenomenet mobbning är mer beforskat inom skolan jämfört med förskolan, därav har 

vi orienterat oss i forskning som är relaterat till skolan och som vi tror kommer hjälpa oss att tolka vår 

data i senare avsnitt.  

 

Vad är mobbning? 

 
Mobbning handlar främst om att skada den utsatta i ett förtryck eftersom att målet hos mobbaren är att 

känna auktoritet och utnyttja den utsatta personens sårbarhet. Mobbning uppkommer på grund av att 

någon eller några har ett behov av att få utlopp för aggressivitet, därefter väljs en lämplig person som 

blir utsatt för den andres vrede. Däremot behöver mobbning inte endast utövas av en person utan kan 

även utövas av en grupp mot en gruppmedlem, förutsatt att den som är ledare har en stark position i 

grupphierarkin (Larsson 2000, s. 15-21). Vidare kan mobbning ta sig uttryck på två sätt: direkt och 

indirekt mobbning. Direkt mobbning innebär att den drabbade blir utsatt för sparkar, skällsord, 

kränkande och hånfulla kommentarer samt hotelser. Den andra typen är indirekt mobbning som 

innebär att bli utfrusen och nekas till deltagande av kamratkretsen, baktalas samt att bli hindrad från att 

skapa vänskapsrelationer. Även ständig retsamhet är ett sätt att utsätta någon för mobbning (Olweus 

1999, s 9-10). 

Den direkta mobbningen har varit mer i fokus än den indirekta. Detta beror på att den indirekta formen 

av mobbning som flickor framför allt utövar inte upptäcks lika mycket till skillnad från pojkar som 

oftast utför direkt mobbning, vilket är lättare att upptäcka (Frånberg & Wrethander 2011, s. 32-33). 

Vidare nämner Höistad (2001, s. 96-88) att anledningen till att pojkars sätt att utföra mobbning 

uppmärksammas mer beror på att den är högljuddare än flickornas tillvägagångsätt. Detta eftersom att 

pojkars mobbning tar sig uttryck genom i hot, knuffar, slag, stänga in eller trycka in offret i en vägg. 

Upptäcks detta slutar det vanligtvis med att mobbaren bortförklarar händelsen och säger att ”det är på 

skoj”. Flickors mobbning är däremot mer personlig och handlar om att spela ut varandra på olika sätt. 

De typiska dragen för flickors mobbning är att baktala offret, kommentera klädsel eller frisyr och även 

genom att som grupp exkludera offret genom att sucka, kasta blickar eller göra miner för att hålla 

gruppen ihop och påvisa vem som utesluts. Olweus (1999, s. 12) tillägger att flickor manipulerar 

kamratrelationer genom att exempelvis ta ”bästisen” från någon.  
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Vem blir mobbad? 

 
Det finns två karaktärstyper av mobboffer, den första är det passiva eller undergivna mobboffret och 

det tyder på att offret oftast är en känslig, stillsam, försiktig person som också har lätt för att gråta. 

Den utsatta är oftast osäker, har ett dåligt självförtroende och har få eller inga vänner. Denne kan vara 

rädd för att göra sig illa eller slåss och har lättare för att umgås med vuxna än med de i sin egen ålder. 

Denna person är också oftast fysiskt svagare än sina klasskamrater. Om det är pojkar som utsätts för 

mobbning undviker de att slåss på grund av att de är fysiskt svagare (Olweus 1999, s. 16-19).  

Den andra karaktärstypen som Olweus (1999, s. 16-19) lyfter fram är det provocerande mobboffret, 

vilket kännetecknas av att offret oftast är hetlevrad och vanligtvis ger tillbaka utan att lyckas. Offret är 

okoncentrerad, rastlös och uppfattas som irriterande av andra i omgivningen eftersom vissa av de är 

hyperaktiva och kan försöka mobba andra som är svagare.  

De personer som blir utsatta för mobbning får konsekvenser i form av sämre självuppfattning och 

självkänsla, ångest, depression, självmordstankar som även kan leda till självmord. Det ses ibland som 

den enda utvägen för att komma loss från utsattheten. Orsaken till detta beror på att utsatta elever inte 

vågar berätta för vuxna vad som sker och de tyngs ofta av skamkänslor. Skulle de berätta att de blir 

utsatta för mobbning utesluts de från gemenskapen, blir därmed mer utsatt och anses då vara 

”odugliga”(Frånberg & Wrethander 2011, s. 34-37). 

Vilka mobbar? 

 
Orsaken till mobbning är aggressivitet hos den som mobbar och att det leder till att eleven blir 

stämplad för bärare av ett problem som de själva måste leva upp till. Kännetecken för den som mobbar 

är att det oftast har en positiv inställning till våld och är aggressiv mot barn och vuxna. Detta är ett 

behov att ha makt eller dominera över andra i form av att hävda sig själv som en ”ledare”. Oftast 

förknippas detta beteende med pojkar som kommer från dysfunktionella familjeförhållanden där 

mamman har en oförmåga att sätta gränser eller där pappan är hårdhänt eller har en hårdhänt fysisk 

uppfostringsmetod. Detta leder till att pojkar kan utveckla aggressiva beteenden, för mycket frihet kan 

vara en orsak till detta mönster (Frånberg & Wrethander 2011, s. 34, 47-50). Men vilka är de 

gemensamma dragen hos den som mobbar? 

Dessa personer har oftast har en positiv inställning till våld, oftast fysisk starkare än sina kamrater, har 

ett starkt behov av att dominera över andra samt utöva makt men även att de är impulsiva och inte tål 

hinder eller misslyckanden. De har även svårigheter att hålla sig till regler, anses vara tuffa av andra 

och saknar medkänsla för de utsatta och att de har lätt för att prata sig ur besvärliga situationer. I 

många fall är mobbarna under ytan osäkra och rädda eller så är de istället tuffa beroenden på 

självuppfattningen (Olweus 1999, s. 19-24).  

Många mobbare anses enligt Olweus (1999, s. 19-24) vara populära eller omtyckta och att mobbarna 

oftast har fler kamrater som också deltar i mobbningen på olika sätt. Sker mobbningen i grupp finns 

det vissa elever som är med men som inte tar initiativ till det, antingen är de passiva mobbare eller 

medlöpare. De passiva mobbarna kännetecknas av osäkra och ängsliga elever. Denna typ av 

gruppmobbning kallas för en social smitta där eleverna har ett behov att hävda sig och deltar därför i 

mobbningen om den som leder mobbningen är någon de ser upp till. Andra mekanismer som 
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förekommer vid gruppmobbning är försvagning av normala spärrar mot aggressiva tendenser och 

innebär om varken lärare eller klasskamrater försöker stoppa mobbningen anser mobbaren att den 

”segrar” över sitt offer och fortsätter men kan även se till att elever som inte mobbar börjar att göra det 

också. Minskad känsla av personligt ansvar är en annan mekanism som innebär att de som är med och 

mobbar känner mindre skuldkänslor om flera deltar. I detta fall blir konsekvensen att lättpåverkade 

elever kan delta i mobbningen utan orsak och endast göra det för att skuldkänslor inte uppkommer på 

grund av flertalet deltagare. Gradvisa förändringar i uppfattningen av mobboffret är enligt Olweus 

(1999, s. 24) den tredje mekanismen och innebär att offret som utsätts uppfattas som en ”värdelös” 

person som ”tigger stryk”. Detta leder till att deltagarna i gruppmobbningen får minskade skamkänslor 

vilket bidrar till att andra inte ingriper.  

Hur upptäcks mobbning? 

 
Tidigare menade Olweus (1986, s. 15) att mobbning oftast sker på vägen till och från skolan medan 

Olweus i sin senare bok (1999, s. 14) lyfter fram att 50-70% av mobbningen sker under skolrasten så 

som på skolgården, korridoren eller på undanskymda platser. Han menar även att det också 

förekommer under lektionerna om läraren inte uppmärksammar detta. 

Ett mobbat barn uppvisar flera olika tecken på att det är utsatt, detta går att få syn på både i hemmet 

och i skolan. I hemmet kan föräldern märka att barnet förändrats i sitt beteende, exempelvis nedsatt 

lust för skolgång samt att inget är roligt längre på samma sätt som tidigare. Utsatta barn uppvisar även 

andra tecken som kan vara signaler på utsatthet men behöver inte tyda på att kamratrelationerna är 

rubbad. Exempel på dessa tecken är koncentrationssvårigheter när det gäller läxor, är oftast ensam, har 

huvudvärk och magont samt att den utsatta ofta är sjuk. I skolan är kännetecknen för utsatthet att offret 

inte ville gå ut på rast, spenderar sin rast på toaletten och håller sig i närheten av rastvakten (Höistad 

1994, s. 61-62)  .  

Vidare menar Olweus (1986, s. 42-43) att det finns andra tecken för att upptäcka att en elev utsätts för 

mobbning. I hemmet uppvisas det genom att eleven kommer hem med trasiga kläder eller böcker, har 

blåmärken eller andra skador på kroppen utan förklaring på hur dessa uppkom. Individen har inga 

vänner att leka med på fritiden, vill sällan gå till skolan och väljer andra vägar att ta sig till skolan. 

Andra kännetecken är att de sover dåligt, är olyckliga, deprimerade, får plötsliga utbrott samt stjäl eller 

ber om pengar för att stilla mobbarna.  

Om skolan informerar elevens föräldrar om att personen blir utsatt för mobbning är det ytterst viktigt 

som förälder att ta detta på allvar. Detta eftersom att offret sällan berättar om vad som pågår då denne 

inte vill förvärra utsattheten eller så har personen försökt berätta utan framgång. Föräldrar måste vara 

vaksamma för de varningssignaler som redogjorts för att upptäcka mobbning. Man bör inte 

bortförklara problemet eftersom att de sällan löser sig på egen hand. Det är viktigt att detta tas på 

allvar eftersom mobbning ger konsekvenser för det vuxna livet, sätter djupa spår och kan dessutom 

leda till en negativ självbild samt depressiv attityd när mobbningen upphört. Upptäcker en förälder att 

dess barn mobbar andra genom de kännetecken som tidigare nämnts är det viktigt att försöka bryta 

mobbarens mönster. Dels för att rädda offret men också för att rädda barnets framtid från att hamna i 

kriminella kretsar (Olweus 1999, s. 25-27). 

Förebygga mobbning 

 
I och med att mobbning har blivit ett vanligt problem i dagens samhälle har det av behov framkommit 

olika metoder inom skolmiljön med syfte att förebygga och motverka fenomenet. Ett av de vanligaste 
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sätten att hantera mobbning är genom att använda olika förebyggande anti-mobbningsprogram.  

Detta har resulterat i att mobbning förminskats med ca 20-23% och att utsatthet/kränkning förminskats 

med 17-20%. Dessa program har dock en större inverkan på mobbning som är relaterat till skolan och 

bland äldre barn som är elva år och äldre i jämförelse med de yngre barnen som exempelvis går i 

förskolan (Vlachou, Andreou, Botsoglou & Didaskalou 2011, ss. 346-347). 

Dessa anti-mobbningsprogram kan utvecklas och formas på olika sätt och därmed ge olika alternativ 

för hur förebyggandet ska gå tillväga. Exempel på detta kan vara att sätta upp klassrumsregler, ha 

skolkonferenser, förbättrade lekplatser/rastplatser, samarbetande grupparbeten och gå ut med 

information till både lärare och föräldrar (Vlachou, et al. 2011, ss. 347).  

Det finns dock inte en specifik lösning eller metod som fungerar i alla de olika fallen relaterade till 

mobbning då situationer kan se olika ut och där orsaken skiljer sig från andra sammanhang, därmed 

behövs olika strategier för olika fall (Granström 2007. s. 47).  

När mobbning uppstår i skolan är det viktigt att upprätta en handlingsplan som skolan utformat sedan 

tidigare mot diskriminering och kränkande behandling. Denna handlingsplan bör inkluderas i en 

utarbetad skolpolicy som strävar efter att skapa trygghet och säkerhet för eleverna i skolan. Det är 

nödvändigt att det tydligt framgår att alla våldsamma akter är förbjudna. Upptäcker personal i skolan 

att någon blir utsatt för våldsamma handlingar har de en plikt att anmäla detta till rektorn (Herlin & 

Munthe 2011, s. 160).   

Det räcker dock inte med att bara förlita sig på handlingsplanen utan personal bör agera och ta 

ställning till alla negativa aktiviteter som sker och tydligt markera att det inte är acceptabelt att kränka 

någon. Lärarnas inställning och agerande kan påverka klimatet i skolan på ett positivt sätt beroende på 

det ställningstagande och förhållningsätt som de har gentemot dessa handlingar. I det förebyggande 

arbetet i skolan handlar det följaktligen om att kunna ta ansvar och skapa goda relationer med 

ömsesidig respekt gentemot varandra (Höistad 1994, s. 100).  

Utöver handlingsplanen är det viktigt att i skolan försöka öka medvetenhet och kunskap om mobbning 

under studiedagar eller temadagar med eleverna. Dessutom kan det vidare vara bra att enas om 

gemensamma mål och diskutera skolans ställningstaganden så att elever får en större förståelse för hur 

skolan arbetar kring mobbning och dess förekomst (Höistad 1994, s. 101).   

Att arbeta förebyggande i klassen går att göra genom att skapa samhörighet liksom att betona allas lika 

värde och ansvar mot varandra för att skapa en vi-känsla. Eleverna kan dessutom gemensamt 

formulera klassregler och kontrakt mot mobbning där klassen tillsammans tar ett ställningstagande 

mot olika negativa handlingar. De kan gemensamt utföra olika samarbetsövningar och positiva 

aktiviteter då de exempelvis kan öva på rollspel för att sätta sig in i olika personer/offers liv för att 

skapa förståelse och empati (Höistad 1994, s. 101).   

Under föräldramöten kan pedagoger informera föräldrar om handlingsplanen och skolans 

ställningstagande kring mobbning så att föräldrar inkluderas i det förebyggande arbetet. Under dessa 

möten bör man betona hur viktigt samarbetet är mellan skolan och föräldrar för att komma fram till ett 

gemensamt förhållningssätt kring mobbning och andra negativa handlingar. Det är bra att föräldrar får 

information kring vem de kan kontakta om de misstänker att deras barn blir utsatt av någon form av 

mobbning (Höistad 1994, s. 102). Att arbeta förebyggande inom elevrådet kan innebära att man 

tillsammans går igenom och diskuterar skolans handlingsplan och ställningstagande. Elevrådet kan 

bestämma sig för att vara extra vaksamma för mobbning eller annan kränkande handlingar under 

exempelvis rasterna. En fördel är om elevrådet utser olika elever till faddrar och kamratstödjare så att 

de kan hjälpa nya elever och andra behövande i skolan för att skapa en känsla av att de får stöd 

(Höistad 1994, s. 102). 
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Vad säger lagen? 

 
I syfte att motverka och förebygga mobbning i skola och förskola har en del lagar och riktlinjer 

uppkommit för att skapa goda förutsättningar bland barn och elever. I läroplanen som är det främsta 

styrdokumenten riktat till förskolan och skolans värld har det införlivats flera olika bestämmelser som 

utgår från andra tillskrivna lagar som exempelvis skollagen, diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen 

och socialtjänstlagen (Herlin & Munthe 2011, s. 19). 

Nedan kommer vi att nämna några riktlinjer och citat från lagtexter som både pedagoger och lärare i 

skola och förskola bör förhålla sig till och arbeta utifrån. Både skollagen och läroplanen för förskolan 

och skolan tar upp dessa citat som baseras på de grundläggande värderingar som vårt samhälle är 

uppbyggt av. 

 

Läroplanen för förskolan tar upp att:  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska 

hålla levande i arbetet med barnen. (Skolverket 2010, s. 4) 

 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet tar upp: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 

skolan ska gestalta och förmedla. (Skolverket 2011, s.7) 

 

Ovanstående snarlika citat grundar sig i Skollagen som lyfter fram att:  

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och 

de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar 

inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av 

kränkande behandling. (SFS2010:800 i Herlin & Munthe 2011, s. 20-21) 

 

Utifrån dessa citat framkommer det att institutionerna ska värna om människans okränkbarhet och lika 

värde så att ingen utsätts för kränkningar eller utsatthet i verksamheterna. Att arbeta för att motverka 

utsatthet är något som all inblandad personal måste förhålla sig till genom att ta ett ställningstagande 

när sådana situationer uppstår. Vilken skyldighet personal och huvudman har i motverkandet av 

mobbning tar vi upp i nedanstående stycke.  

 

I Skollagen (SFS 2010:800) tas det upp två paragrafer som belyser förebyggandet av mobbning i 

verksamheten där pedagoger och huvudman dels har en skyldighet att anmäla uppmärksammande av 

mobbning, dels att upprätta en årlig plan med åtgärder för att motverka mobbning. Planen ska 

innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörja eller genomföras under det 

kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i 

efterföljande års plan: 

 

En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser 

sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla 

detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett 

barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten 

är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda 



7 

 

omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som 

skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. (SFS 2010:800) 

 

 

Tidigare forskning 

Vi kommer först att ta upp mobbningens historia eftersom att vi anser att det är viktigt att ha 

kännedom om dess framväxt. Fenomenet har genom åren tilldelats flertalet definitioner av olika 

forskare som tagit fram detta utifrån sina olika uppfattningar av begreppet. Som vi tidigare nämnt har 

litteratursökningens träffar mestadels belyst skolmiljön mer än förskolan, vilket leder till att vi först 

belyser den forskning vi funnit inom skolans värld. Därefter presenterar vi den forskning vi funnit som 

riktar sig mot förskolan och dess förebyggande arbete.  

 De nordiska länderna uppmärksammade mobbning under 1970-talet med fokus på fysiskt våld. Under 

1980-talet breddades begreppet och därmed inkluderades förnedring, uteslutning och ryktesspridning i 

begreppet mobbning. Mobbning handlade redan då om att dominera över andra för att upprätthålla 

status i kamratskapen. I Skandinavien har begreppet ”mobbning” använts för den engelska 

benämningen ”bullying” (Nordhagen, Nielsel, Stigum & Köhler 2005, ss. 693-694). Begreppet 

”mobbning” härstämmar från Lorenz som menar att begreppet används för att beteckna en kollektiv 

attack av en flock gäss som utför attacken på en räv eller annat rovdjur. Mobbning används också när 

en skolklass attackerade och förföljde ett avvikande barn som inte upprätthöll de normer som fanns 

(Lorenz 1966 i Nordhagen et al. 2005, ss. 694). Förnedring, förlorad respekt eller utfrysning från 

grupp eller klass uppges vara det mest skadliga dragen av att vara mobbad även om det handlar om 

fysiska eller psykiska former. Utfrysning kan leda till en ond cirkel där barnet blir ensamt, deprimerat, 

förlorar skydd och självkänslan. Detta bidrar till att barnet missar möjligheter till att kunna spegla sig 

hos andra, förlorar sin sociala kompetens så som att ha kul och leka med andra vänner.  

En annan forskare vid namn Olweus (1986, s. 1) lyfter fram att det inte var förrän på slutet av 1960-

talet och början av 1970-talet som Sverige uppmärksammade problematiken om mobbning som sedan 

spred sig vidare till de skandinaviska länderna. Detta medförde även till att Norge fick stora problem 

med mobbning då det uppmärksammades av föräldrar, lärare men även massmedia medan 

skolmyndigheterna höll sig passiva. Det var inte förrän 1982-1983 som en markant förändring skedde 

när tre pojkar från Nordnorge begick självmord på grund av mobbning, vilket utlöste reaktioner vars 

resultat ledde till att kampanjer mot mobbning startades hösten 1983. Av denna orsak fick begreppet 

mobbning sedan olika definitioner av författare, därav har vi valt att lyfta fram några för att påvisa de 

olikheter vi funnit i definitionen av begreppet.  

En elev är mobbad eller utsatt när han eller hon utsätts upprepande gånger och över en lång tid för 

negativa handlingar av en eller flera elever. (Olweus 1987 i Nordhagen et al. 2005, ss. 693) 

En annan definition beskrivs av Monks och Smith på detta sätt: 

Bullying refers to behaviors that hurt or harm another person, with intent to do so; the hurt or harm 

may be physical or psychological and is repeated; and there is a power imbalance such that it is 

difficult for the victim to defend him- or herself. (Monks & Smith 2006, ss. 802)   

Mobbning är ett stort skolproblem runt om i hela världen och studier uppvisar att 20-50% av elever är 

involverade i mobbning, som mobboffer eller mobbare. De som mobbar har oftast höga nivåer av 
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aggression eller impulsiva beteenden mot kamrater. Mobboffren sägs vara svaga, deprimerande eller 

lida av ångest. Mobbaren tenderar att själv vara offer av sina kamrater eftersom de oftast lider av låg 

självkänsla, depression eller ångest och har låga skolresultat. De typiska karaktärsdragen för en 

mobbare är att de är aggressiva, tuffa dominerande och har impulsiva beteenden (Jansen, Veenstra, 

Ormel, Verhulst & Reijneveld 2011, ss.1, 472). 

Vidare menar Nordhagen et al. (2005, ss. 693-694, 697-699) att mobbning oftast handlar om att 

förnedra, frysa ut och sprida rykten om den utsatta. Detta gör att mobbaren är i behov av att dominera 

över andra samt att upprätthålla sin status i kamratgruppen. Studien visar att pojkar tenderar att vara 

mer involverade i mobbning än flickor. De som blir utsatta för mobbning vet att det är nedbrytande 

och vågar därför inte berätta för sina föräldrar om detta för att inte vara den som avslöjar sin utsatthet. 

I många fall upptäcker föräldrar detta eftersom den utsattas beteenden förändras på grund av 

mobbningen.  

 

Mobbning i förskolan 

I kommande del lyfter vi fram hur forskare förklarat mobbningens förekomst och förebyggande arbete 

i förskolan. Forskarna har skilda åsikter angående vilken ålder mobbning kan förekomma, av detta 

skäl har vi valt att börja med att lyfta fram olikheterna för att påvisa skillnader. Därefter tar vi upp 

forskning som belyser förebyggande arbetet i förskolan.  

Studier fokuserar främst på skolmobbning då det finns begränsat med studier som berör förskolans 

verksamhet. De studier som däremot finns och som berör förskolan tar upp att mobbning funnits i över 

tjugo år men att fokus har legat på åldrarna åtta år och uppåt samt att mobbning har identifierats redan 

hos barn vid fyra års ålder (Monks och Smith, 2006 ss. 801). Olweus (1991, s. 14) är överens om att 

mobbning äger rum till största del i skolvärlden men att mobbning eller mobbningstendenser 

förekommer även i förskolan.  Förekomsten av mobbning sker främst hos barn mellan åldrarna två till 

tolv vilket tyder på att mobbning förekommer i förskolan (Nordhagen et al. 2005, ss. 693). De sätt 

som barn är kapabla att utföra mobbning på är att de intar roller som mobbare och mobboffer där 

utsätter varandra både för indirekt och direkt mobbning (Vlachou et al. 2011, ss. 329-331).  

 

Som tidigare nämnt finns det begränsat med studier angående förebyggandet av mobbning som berör 

förskolan. Det som däremot har framkommit enligt Vlachou et al. (2011, ss. 345) är att organisation 

och planering av förskolemiljön både kan påverka och motverka mobbning/aggressivt beteende i 

verksamheten. I studien uppmärksammas att det finns ett samband mellan aggression och fysiska 

miljöer, exempelvis att i öppna och slutna områden samt ospecificerade platser  kan bidra till att 

aggressiva beteenden tar form. Exempel på sådana platser kan vara bygghörnan, sand-vatten hörnan 

samt vid klädhyllorna i hallen. Ett tredje utrymme som benämns som ”ospecificerade platser” kan 

bidra till förekomsten av aggressiva beteenden. Dessa ospecificerade platser innefattar områden där 

det inte finns en tydlig ordning eller organisation för barnen och där de inte får möjlighet att utöva sin 

kreativitet. Exempel på ospecificerade platser kan vara stora och öppna ytor samt gångvägar som leder 

till andra rum som exempelvis hallen. Därför är det viktigt att organisera och planera miljön 

gemensamt på ett givande sätt för barnens förutsättningar så att en positiv atmosfär skapas för en god 

social interaktion mellan barnen. Dessutom kan brist på material under exempelvis den fria leken bidra 

till aggression hos barnen, därför är det nödvändigt att planera så att tillräckligt med material finns 

tillgängligt för barnen. Särskilt under den fria leken som är ostrukturerad behöver pedagoger befinna 

sig i närheten inom syn-och räckhåll för barnen, för att kunna se till att situationerna mellan barnen 

inte eskalerar (Vlachou et al. 2011, ss. 345-346).  
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Ett förebyggande program vid namn ”Seeds of empathy” hanterar sociala och emotionella 

kompetenser gällande förskolans verksamhet. ”Seeds of empathy” riktar sig till barn mellan tre till fem 

år som handlar om att lära barnen perspektivtagande så att de kan få en förståelse för hur andra känner 

och på så sätt utvecklas ett socialt ansvar mellan barnen. Genom att försöka förbättra barnens sociala-

emotionella kompetenser kan aggressivt beteende förminskas mellan barnen och därmed förminskas 

mobbningen (Vlachou et al. 2011, ss. 348).  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att erhålla en djupare förståelse kring förskollärarnas uppfattning av fenomenet 

mobbning och dess förekomst i förskolan. Detta syfte har mynnat ut i tre huvudsakliga 

frågeställningar:  

 

 Hur uppfattas mobbning av förskollärare i förskolans verksamhet? 

 På vilket sätt beskriver förskollärare att mobbning uppstår i förskolan och hur får de syn på 

förekomsten? 

 Hur berättar förskollärarna att de arbetar kring barns utsatthet i verksamheten och vilka 

metoder/åtgärder används?  

Sociokulturellt perspektiv 

Vi har valt att i denna studie utgå från det sociokulturella perspektivet då vi anser att det är en 

passande teori för att undersöka fenomenet mobbning. Anledningen till detta val är att vi tror att teorin 

kan bli användbar i senare avsnitt (se analys och diskussion) för att lyfta fram hur miljön, samhället 

och kulturen skapar situationer där mobbning tar form. Vi kommer att inleda med en kort introduktion 

till de grundläggande kännetecknen inom denna teori som belyser kulturens och det sociala samspelets 

betydelse för lärandet. Därefter kommer vi särskilt fokusera på språket då vi strävar efter att försöka 

förstå förskollärarnas uppfattning om mobbning eftersom att Säljö, Riesbeck och Wyndhamn (2003, s. 

219) tar upp att individer inte kan skåda in i människors hjärna för att förstå deras 

omvärldsuppfattning, begreppsbildning och reaktioner, men att individer kan ta del av deras uttryck i 

form av ord och fysiska handlingar. 

Teorin om det sociokulturella perspektivet grundar sig på Vygotskijs tankar om att kunskap 

konstrueras utifrån de kulturella kontexterna samt de sociala interaktioner individer befinner sig i 

(Vygotskij 2001 i Gjems 2011, s. 19). Han menar dessutom att individer alltid interagerar med 

varandra i specifika omgivningar, oavsett var de befinner sig. I denna interaktion skapas kunskap och 

lärande som bygger på sociala processer där individerna lär sig något i samspel med andra, till 

exempel i samtalet med en annan person (Gjems 2011, s. 20). Interaktionen och samspelet mellan 

människor anses vara den yttersta faktorn för att lärande och kunskapsutbyte ska ske inom det 

sociokulturella perspektivet. Därmed finns två begrepp som vi vill belysa. Det första begreppet är 
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appropriering som Säljö (2014, s. 119-120) lyfter fram vilket innebär att människan är i ständig 

utveckling där individerna har möjlighet att ta över och ta till sig ny kunskap i alla situationer de 

samspelar i. Detta innebär att människan inte endast är bärare av kunskap utan att de ständigt 

approprierar ny kunskap med stöd av vad de tidigare kan och vet. Människan lär sig hur sociala 

praktiker är uppbyggda och använder sedan sina nya kunskaper för att sedan agera i de sociala 

praktikerna. 

Det andra begreppet som Säljö (2014, s. 120) uppmärksammar är ZPD eller även det som kallas för 

det närmaste/proximala utvecklingszonen. Begreppet mäter avståndet mellan vad en person kan 

prestera på egen hand utan hjälp från en utomstående, och vad individen kan åtstaskomma i samarbete 

eller under ledning av någon som är mer kompetent. Detta innebär att med handledning kan individen 

lösa problem som skulle vara svåra att lösa på egen hand genom att någon mer kompetent bidrar med 

något den andre inte kan. 

Vidare belyser den sociokulturella teorin de olika redskap som används i syfte att kommunicera med 

varandra. Dessa redskap kan både vara fysiska och intellektuella/språkliga. Redskapen används i syfte 

att mediera något, vilket innebär att förmedla något. Detta uttryck framkom för att beskriva att 

människor inte står i direkt kontakt med omvärlden utan med hjälp av fysiska och intellektuella 

redskap hanterar och agerar de i olika sociala praktiker. Detta tar oss vidare till språket som vi kommer 

att lägga fokus på (Säljö 2014, s. 81). 

Enligt Gjems (2011, s. 21,34) anses språket vara det mest centrala redskapet inom den sociokulturella 

teorin. Språket innefattar ord och tecken och är inte endast signaler utan innehåller budskap som 

människan i sin kultur lär sig att tolka och förstå. Därav blir språket ett medierande redskap som 

hjälper individen att ta del av andras kunskap och erfarenheter. Säljö (2014, s. 82-83) beskriver på 

samma sätt att språket och dess ord blir ett medel där de används i medierade syfte för att förmedla 

omvärlden och därmed skapa meningsfullhet i tillvaron. Genom att se språket som ett kommunikativt 

redskap får individer möjlighet att beteckna och beskriva världen i olika sociala sammanhang. Detta 

sker i ett aktivt deltagande och i samspel med andra människor. Språket fyller då enligt Vygostkij en 

indikativ funktion vilket innebär att det har en utpekande funktion då individerna får möjlighet att 

peka ut och benämna saker i deras omgivning med hjälp av ord (Vygotskij 1986 i Säljö 2014, s. 83). 

Han menar att denna funktion motsvarar pekfingret då orden kan använda för att peka ut saker i 

omgivningen för att rikta uppmärksamheten mot något specifikt. Däremot finns det en ytterst stor och 

viktig skillnad mellan språket och pekfingrets funktion. Språket är inte bara begränsat till den 

omedelbara miljön eller situationen. Säljö (2014, s. 83-84) beskriver vidare hur språket fyller en 

abstrakt funktion för att beskriva sådant som inte alltid kan förmedlas på ett konkret sätt som 

exempelvis fysiska objekt eller handlingar kan göra. Därmed bidrar det till att människan får möjlighet 

att kommunicera om saker och fenomen som inte går att beskriva på ett konkret sätt eller som inte är 

närvarande. Detta i sin tur betyder att språket inte binder människan till den omedelbara plats eller 

situation utan istället öppnar dörrar för att tala om det abstrakta, ogripbara.  

Språket är ett ytterst viktigt begrepp inom denna teori då det skapar förutsättningar för oss att förstå 

och ta del av de erfarenheter, kunskaper samt den förståelse förskollärarna har om fenomenet 

mobbning. Genom språket tror vi att vi kommer få en djupare men framförallt tydligare inblick i 

förskollärarnas uppfattningar och kunskap kring begreppet mobbning. Därför instämmer vi även med 

Säljö, Riesbeck och Wyndhamn (2003, s. 219-220) som menar att språk i form av samtal tillåter 

människor att dela erfarenheter med varandra, vilket innebär att under interaktion med andra görs 

tankarna tillgängliga för att reagera och resonera kring. Med andra ord erbjuder språket en förståelse 

samt delaktighet i medmänniskans vardagliga händelseförlopp. 
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Metod 

I denna del kommer vi att börja med att lyfta upp valet av kvalitativ intervju, vad det innebär samt 

orsaken till att vi valt denna metod. Därefter kommer vi att beskriva urvalet av våra informanter och 

belyser sedan hur vi gått tillväga från att samla in det empiriska materialet inför denna studie till 

genomförandet av datainsamlingen. Avslutningsvis kommer vi redogöra för beskrivningen av data och 

analysen av materialet, vilka forskningsetiska överväganden vi ställts inför, och sedan avrunda med att 

framföra studiens kvalitet. 

Kvalitativ intervju 
Vår studie grundar sig på en kvalitativ intervjumetod som Kvale och Brinkmann (2014, s. 17) tar upp, 

där forskaren försöker få insyn i de intervjuade personernas synvinkel och värld genom deras 

erfarenheter samt uppfattningar om sin omvärld. De styrkor intervjumetoden medför är att det anses 

vara en lätt och okomplicerad process att intervjua och att det är enkelt att be en individ att berätta om 

sina erfarenheter. Problematiken kring denna metod är att människan är född med förmågan att ställa 

frågor men utmaningen blir för forskaren att kunna ställa de rätta frågorna för att få svaren hen 

efterfrågar vilket däremot är betydligt svårare.  

I den kvalitativa intervjumetoden finns det två olika perspektiv på begreppet subjektivitet enligt Kvale 

och Brinkmann (2014, s.254-255) där den första tolkningen beskrivs som tendentiös subjektivitet, 

vilket innebär att forskaren endast noterar det som instämmer med deras egna uppfattningar. 

Materialet tolkas selektivt där forskaren väljer att endast lyfta fram det som förstärker deras egna 

slutsatser och negligerar det som går åt en annan riktning. Den andra tolkningen utgår från en 

perspektivisk subjektivitet som innebär att forskaren är öppen för olika perspektiv och ställer olika 

frågor som ger möjlighet att tolka materialet på olika sätt. Vi har i vårt arbete förhållit oss till den 

senare definitionen av subjektivitet genom att ställa öppna frågor till undersökningspersonerna och 

därmed vara öppna för olika tolkningar och uppfattningar kring fenomenet mobbning. Däremot har vi 

i efterhand upptäckt att vi pendlat mellan perspektiven då vi har reagerat kritiskt på vissa svar då de 

gick emot våra förväntningar. För att besvara frågeställningarna har vi valt att använda intervju som 

forskningsmetod. Vi instämmer med Repstads (2007, s.83) tankar om att intervju som metod fokuserar 

på enskilda personers åsikter då vi anser att det inte är felaktigt att fråga om deras erfarenheter eller 

upplevelser kring ett fenomen. Vi delar denna åsikt och anser att intervju som metod medför att vi får 

en rikare förståelse kring hur förskollärarna tänker kring det specifika ämnet vi har valt att undersöka. 

Urval och avgränsningar 
Vårt mål i början av denna uppsats var att vända oss till pedagoger som arbetar i förskolan, vare sig 

det gällde förskollärare eller barnskötare men efter flera reflektioner tillsammans bestämde vi oss för 

att endast använda oss av förskollärare. Detta val gjorde vi eftersom vi båda ansåg att förskollärare har 

en längre och djupare utbildning i ryggsäcken samt att förskollärare är mer teoretiskt förankrade i 

verksamheten än barnskötare trots att vi båda är mycket medvetna om att många barnskötare är väldigt 

duktiga och innehar god kompetens. 

Valet av förskolor vägde inte in lika mycket i våra tankar som valet att hitta tillgängliga förskollärare 

som var villiga att ställa upp på intervju. Detta då vi båda var medvetna om tidsbristen och brist på 
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engagemang hos potentiella informanter, vilket resulterade i att vi besökte de förskolor som gärna tog 

emot oss. Slutligen hade vi tre förskolor som vi besökte och utförde sex kvalitativa intervjuer med sex 

olika kvinnor. Anledningen till att det endast blev kvinnor var för att på en av förskolorna hade 

förskolechefen vid vårt besök redan innan utfört ett bestämt val, där bestämda förskollärare redan var 

tilldelade uppgiften att ställa upp. I de andra två förskolorna hade vi enskilt fått tala med förskollärarna 

som var verksamma i verksamheten och bestämt träff med dem. Den slutliga orsaken är att i de 

förskolor vi blivit välkomna i arbetade endast kvinnor, vilket gjorde att möjlighet till att få ta del av 

manliga förskollärares uppfattningar om fenomenet mobbning inte fanns. Därav tillkom bortfall i de 

två senare förskolorna där två av förskollärarna var borta på grund av sjukdom eller glömt bort det 

inplanerade besöket. Snabbt fick vi dock en ny tid med den sjuka förskolläraren och en oplanerad 

förskollärare som ville delta i studien som kompensation för förskolläraren som glömde bort sin 

inplanerade intervju med oss.  

Undersökningspersoner 

Vi kommer inte att namnge förskollärarnas riktiga namn eftersom vi inte vill avslöja deras identitet på 

grund av konfidentalitetskravet som Löfdahl (2014, s. 38) tar upp, där av har vi valt att namnge de 

som förskollärare A, B, C etc. Däremot kommer vi i nedanstående stycken lyfta fram relevanta 

aspekter och information som berör personerna och undersökningsmaterialet. 

Förskollärare A: är 45 år och är utbildad till förskollärare samt har arbetat aktivt som pedagog med 

cirka 20 års erfarenhet av yrket.   

Förskollärare B: är 30 år som gick programmet lärare mot yngre åldrar vilket innefattar förskollärare, 

fritidspedagog och lärare. Denna förskollärare har varit verksam som pedagog i drygt nio år och fick ut 

sin examen för cirka två år sedan. 

Förskollärare C: är 54 år gammal och som i grunden är utbildad till barnskötare. Efter att ha varit 

verksam som barnskötare i ett par år vidareutbildade hon sig till förskollärare. Hon har arbetat som 

pedagog i cirka 36 år men varit verksam som förskollärare i 31 år. 

Förskollärare D: är 61 år gammal och som i grunden har en lågstadielärarutbildning men som fått en 

fast förskollärartjänst. Tidigare arbetade hon som lågstadielärare men de senaste 13 åren har hon varit 

verksam i förskolan. 

Förskollärare E: är 41 år och har både en förskollärarutbildning samt en specialpedagogutbildning i 

ryggsäcken. Hon har arbetat i förskolan i cirka 17 år till och från. 

Förskollärare F: är 64 år gammal som har gått en förskollärarutbildning och är samtidigt en utbildad 

specialpedagog. 1977 blev hon officiellt förskollärare och år 2000 blev hon utexaminerad 

specialpedagog. 

Undersökningsmaterialet utgick från förutbestämda och öppna frågor som vi tillsammans skrivit fram 

och som är knutna till vårt arbete och även våra frågeställningar. 

Genomförande 
För att påbörja studien sökte vi efter relevant litteratur som hör till ämnet vi valt att undersöka. Detta 

gjorde vi genom att använda olika databaser för att söka efter relevant forskning. Då vi valt att 

undersöka fenomenet mobbning i förskolan påbörjade vi processen med att söka på frasen ”mobbning 

i förskola” därefter gick vi igenom det resultat sökningen påvisat. Då vi inte fick tillräckligt med 

information utifrån de artiklar som framkommit behövde vi rikta oss åt mot ett mer globalt perspektiv 
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genom att använda oss av engelska sökord istället. Detta resulterade i sin tur att vi fick betydligt fler 

träffar. För att begränsa sökningen kombinerade vi olika sökord tillsammans. Kombinationen av olika 

sökord som vi har använt är “preschool bullying”, “victimization in preschool”, “behavior problems”, 

“bullying in early childhood”. Dessa sökord bidrog till att vi fick fler träffar relaterade till mobbning i 

skolan och förskolan. Problem som uppstod medan vi samlade in empiri till arbetet var bland annat att 

de flesta sökningar gav bristande information om mobbning i just förskolesammanhang då flertalet 

artiklar istället betonade mobbning bland äldre barn i skolan. Ett annat problem vi upplevde var att det 

fanns begränsad forskning på svenska, därmed gav de svenska sökorden inte många resultat bortsett 

från ett flertal examensarbeten. 

Bortsett från de vetenskapliga artiklar vi funnit på nätet valde vi även att också rikta oss mot litteratur 

vi funnit på olika bibliotek. Vi använde oss av bibliotekets egen databas och sökte på frasen 

”mobbning” för att se vilka böcker som fanns tillgängliga. Vi tog också hjälp av en bibliotekarie som 

hjälpte oss att finna information som kunde vara användbart i studien. 

Efter att ha satt oss in i materialet och påbörjat skrivandet av uppsatsen formulerade vi intervjufrågor 

genom att tillsammans skriva fram öppna frågor som är väsentliga till syftet och frågeställningarna. 

Därefter mailade och ringde vi till flera förskolor, både i närhet och på avstånd från där vi bor för att 

finna förskollärare som accepterade att ställa upp på intervju. Sedan kom vi överens om tid och plats 

med intervjupersonerna, vi mailade vårt informations och samtyckesbrev och därefter utförde vi 

intervjuerna tillsammans. Under genomförandet av intervjuerna använde vi oss både av 

ljudinspelningar men även anteckningar som vi förde under intervjuernas gång för att ha tillgång till 

datamaterialet.  

Databearbetning och analysmetod 
Vi valde att transkribera materialet på det sätt som Fägerborg (2011,s. 107) tar upp, vilket innebär att 

översätta de talade orden till skrivna ord. Det gjorde vi genom att lyssna på det inspelade materialet 

och vartefter ordagrant skrev ned förskollärarnas svar på våra intervjufrågor. Däremot valde vi inte att 

ta med kroppspråk, gester och ljudeffekter eftersom att vi inte ansåg att det var relevant att lyfta fram i 

studien. Vi har dessutom valt att fingera barns namn som uppkommit i transkriberingarna eftersom att 

vi vill värna om deras identitet och säkerhet. 

Eftersom Repstad (2007, s. 111) anser att överförningen från inspelning till det skrivna dokumentet är 

en långvarig process valde vi att dela upp intervjumaterialet mellan varandra för att spara tid, då vi 

själva upptäckte att transkriberingen tog längre tid än väntat. Efter transkriberingen av de insamlande 

intervjuerna behövde vi precis som Repstad (2007, s. 127) tar upp med hjälp av analys tolka data så att 

vi kunde upptäcka mönster och strukturer i det förskollärarna berättat. Det gjorde vi genom att ställa 

datamaterialet i förhållande till våra intervjufrågor samt frågeställningar för att få syn på om 

förskollärarna har liknande tankegångar men också för att kunna knyta samband med litteratur vi 

funnit gällande mobbning och dess förekomst. Därefter har vi bestämt oss för användning av 

temabaserad analys eftersom vi anser att det är det lämpligaste sättet att lyfta fram de mönster som 

uppkommit i förskollärarnas utsagor. Repstad (2007, s.148) menar att temabaserade analyser innebär 

att man lyfter ut de olika delar som rör intervjupersonerna och deras sammanhang som går att koppla 

till frågeställningarna. 



14 

 

Forskningsetiska överväganden 
De forskningsetiska överväganden vi har gjort inför, under och efter studien utgår från det 

Vetenskapsrådet (2011, s. 42-44) lyfter fram att informations och samtyckesbrev ska skickas ut till de 

berörda parterna. I informationsbrevet ska det framgå vad syftet med forskningen är, vad forskningen 

ska handla om och vad som sedan ska ske med materialet efter att undersökningen är slutförd. Det ska 

även framgå i brevet att deltagandet är frivilligt och att deltagaren har rätt att avbryta sin medverkan. I 

samtyckebrevet ska informanterna skriva under vid godkännande av deltagande i forskningen.  

Vetenskapsrådet (2011, s. 16-18) tar även upp att individkravet är viktigt att förhålla sig till vid 

forskning för att skydda de personer som deltar i undersökningen från skador eller kräkningar. 

När vi kontaktade olika förskolor och kom i kontakt med förskolechefer och förskollärare talade vi om 

vad studien handlar om, dess syfte samt vårt önskemål om att intervjua förskollärare. När vi fått 

kontakt med förskollärare som ville delta i studien har vi mailat ut ett informationsbrev där vi återigen 

beskrev syftet med studien, vem vi önskar att intervjua, att materialet skall förstöras när studien är 

färdigställd så att ingen obehörig får tillgång till materialet. I informationsbrevet beskrev vi dessutom 

att deras och förskolans identitet inte kommer att avslöjas samt att de har rätt att avbryta sin 

medverkan när som helst. I samband med informationsbrevet tillkom ett samtyckesbrev där 

förskollärarna kunde skriva på brevet om de samtycker till att delta i studien. Under våra besök på de 

olika förskolorna träffade vi förskollärarna för att påbörja vår kvalitativa intervju. De var införstådda 

med informationsbrevet och skrev under samtyckesbrevet innan intervjuerna påbörjades. Vi valde att 

kortfattat inleda med att berätta syftet med studien och att materialet kommer förstöras efter att studien 

genomförts och blivit godkänd. Vi gjorde dem även medvetna om att de har rätt att avbryta 

deltagandet när de vill. Ingen drog sig ur undersökningen utan alla deltog.  

Studiens kvalitet 
Vi anser att metodvalet och genomförandet av de kvalitativa intervjuerna har fungerat smidigare än 

vad vi förväntat oss eftersom att vi hade en uppfattning om att det skulle vara svårt att få tag på 

förskollärare inför studien. Det som fungerat bra var att förskollärarna bemötte våra intervjufrågor på 

ett öppet och reflekterande sätt. Detta bidrog till att deras tankar vidgades till båda parternas fördel då 

vi gav de möjlighet att reflektera över sin yrkesroll samtidigt som vi fick bra och kärnfulla svar. 

Anledningen till att förskollärarna drog nytta av våra intervjuer var att vi gav de möjlighet till att 

reflektera och även uppmärksamma dem på tankar de inte haft förr vilket framkom då de flertalet 

gånger nämnde att vi ställde bra frågor. I denna bemärkelse anser vi att intervju som forskningsmetod 

verkligen gav oss möjlighet till att få ta del av kunskap om de verksamma förskollärarnas tankar och 

mönster. Precis som Fägerborg (2011, s.85) beskriver att intervjuer bidrar till att kulturella mönster 

inom individerna själv uppmärksammas. På samma sätt har vi bland annat under transkriberingen 

noterat särskilda mönster bland de olika förskollärarna vi intervjuat. Flera av informanterna hade 

liknande tankar men som också skiljde sig åt beroende på erfarenheten de hade om mobbning. 

En svaghet vi upplevt under processens gång är att vi endast har fått ta del av kvinnliga förskollärares 

erfarenheter och uppfattningar kring ämnet. Dock hade vi även velat få insikt och förståelse i hur 

manliga förskollärare uppfattar fenomenet. Detta gick inte eftersom att vi inte fick möjligheten att 

träffa en manlig förskollärare. För oss känns studien en aning begränsad då vi endast tagit del av 

vuxna förskollärares perspektiv. Hade vi fått möjlighet till utökad tid skulle vi vilja intervjua barn för 

att få fram deras uppfattning kring mobbning. Genom att få deras uppfattningar skulle vi därefter 

kunna göra en jämförelse mellan barn och vuxna för att få syn på om deras tankar kring fenomenet 

mobbning liknade eller skiljde sig åt. 
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Eftersom att vi har använt oss av en kvalitativ intervjumetod måste vi även reflektera över om studien 

anses vara trovärdig. Trovärdigheten handlar enligt Ross (2014, s.51-53) om att samla data på ett 

noggrant sätt och att det även ska vara i tillräcklig mängd för att forskaren ska kunna dra slutsatser 

utifrån materialet. Dessutom handlar det även om att kunna strukturera arbetet noggrant för att undvika 

att ens egna förgivettagna åsikter färgar studiens syfte och resultat. Utifrån detta anser vi att vår studie 

är trovärdig då vi ställt samma frågor till alla informanter, använt oss av ljudinspelningar och 

anteckningar under intervjutillfällena för att samla in data. Transkriberingarna utfördes även på ett 

noggrant sätt utan att förändra de sagda orden vilket resulterade i att utsagorna höll sig till 

informanternas genuina svar. Däremot kände vi vid vissa tillfällen att informanternas svar möjligtvis 

var färgade av påläst information då de vid flera tillfällen ordagrant besvarade våra frågor utifrån från 

forskning och litteratur som vi stött på. Vi anser också att vi har samlat tillräckligt med material för att 

kunna komma fram till ett resultat samt för att kunna dra slutsatser genom att koppla våra data till 

litteratur och därmed se snarlika mönster som även författare och forskare lyfter fram. Detta leder till 

att vi upplever att studien är rimlig då informationen vi samlat in överensstämmer med det vi velat 

undersöka (Bryman 2011 i Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 142-143). Däremot har 

vi även reflekterat över om vår studie skulle påverkats om vi använt oss av fler förskolor i olika 

områden och med olika socioekonomiska förhållanden. Hade resultatet förändrats om vi fått andra 

svar från informanterna och även från barn, hade vi sedan funnit andra relevanta mönster inom 

mobbning att lyfta fram i studien som ger möjlighet att höja kvalitén? Detta har vi reflekterat kring då 

våra resultat inte är generella svar utan gäller endast för de förskolor som vi gjort undersökningen på. 

Vi vill inte påstå att vår studie är negativ på något sätt utan vi vill framföra att med utökad tid, flera 

förskolor samt andra informanter att genomföra studien på skulle vi förmodligen kunna hitta andra 

mönster och därmed dra andra slutsatser än de vi gjort nu. 
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Resultat och analys 

Under denna rubrik kommer vi att framföra och bearbeta vårt insamlade material utifrån de mönster vi 

funnit i vår data. Utifrån mönster har vi därefter kategoriserat svaren utifrån frågeställningarna vi haft. 

I slutet på varje frågeställning kommer vi att knyta samman resultatsvaren med det teoretiska 

perspektivet vi valt för att analysera och tolka svaren.  

Vi kommer först att ge en övergripande analys av samtliga teman i studien utifrån språkbegreppet som 

vi betonat i det teoretiska perspektivet. Anledningen till detta val är att språket genomsyrar alla teman, 

därmed ser vi ingen anledning att återkoppla begreppet till varje tema. Eftersom att alla förskollärarna 

använt sig av det verbala språket som redskap kunde vi ta del av deras förklaringar kring fenomenet vi 

studerat.  

Språket är som vi tidigare nämnt det främsta redskapet inom det sociokulturella perspektivet då det 

enligt Säljö (2014, s. 82) blir till ett medel som vi människor använder oss av för att förmedla, 

beteckna och beskriva vår omvärld för andra människor i omgivningen. Genom att förskollärarna 

berättat sina uppfattningar för oss om mobbning förstår vi att de beskrivit sina erfarenheter genom ord 

och meningar för att förmedla vilka tankar de har om mobbning. Genom språket kunde vi tolka de 

sagda orden och skapa en uppfattning kring deras kunskap och erfarenheter. Språket medförde även att 

vi fick möjlighet att ta del av deras kunskap genom att de med språket beskrev abstrakta situationer 

och incidenter som vi inte deltagit i (Säljö 2014, s. 83-84). Dessutom gav språket oss möjlighet att 

genomleva dessa situationer på nytt och få en tydligare förståelse kring de tankar de framfört. Därmed 

kan vi använda oss av detta begrepp för att betona hur förskollärarnas tankar i form av språket som ett 

medierande verktyg tydliggjorde deras uppfattningar men också deras erfarenheter kring mobbning i 

yrkeslivet. Språket blev till ett medierande redskap för att förmedla och framföra sitt budskap (Gjems 

2011, s. 21 ). För att sedan koppla språkbegreppet till fenomenet vill vi lyfta fram andra aspekter i 

syfte för att analysera begreppets påverkan i situationer där mobbning faktiskt sker. Språket har en stor 

påverkan i människans liv både genom hur ord används för att framföra något men även hur man som 

mottagare bearbetar ordens och meningarnas betydelse. I situationer där mobbning sker har 

förskollärarna nämnt att mobbaren kan använda sig av språket i form av skällsord men också andra 

negativa/nedvärderande ord samt meningar i syfte att kränka och mobba en annan person. Exempel på 

detta är som förskolläraren D nämnde att barn kan säga till det utsatta barnet ”du är dum eller att jag 

vill inte leka med dig”(2015-04-09). Detta knyter vi an till Säljö (2014, s. 82-83) som påpekar att 

språket med hjälp av dessa ord blir en indikativ funktion för att rikta uppmärksamheten mot någon och 

för att utpeka att det här specifika barnet vill man utsätta för mobbning.  

Mobbning är en återkommande systematik 

Vid frågan av hur de olika deltagande förskollärarna skulle förklara begreppet mobbning fick vi under 

flertal intervjuer höra likartade svar. Majoriteten av förskollärarna förklarade att deras uppfattning 

kring fenomenet baseras på tankar där mobbning ses som en återkommande systematik av kränkande 

behandling och uppförande. De flesta förskollärarna var enade om att mobbning handlar om att en 

person blir utsatt över en längre period och att det måste finnas en systematik bakom handlingen för 

att det ska benämnas som mobbning. Många ansåg att mobbning inte kan definieras på endast ett sätt 

utan att det negativa beteendet kan skifta och utformas på olika sätt. 

Förskollärare C förklarade och lyfte fram sin definition av mobbning på detta sätt: 
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Det finns en definition på mobbning och när man tänker att det är mobbning då tänker jag att det 

ska finnas systematik i det och att det är någon, gärna särskild någon eller att någon är mer utsatt 

än någon annan, att det finns ett tydligt offer behöver det inte vara för ibland kan det vara grupp 

och så men jag tänker att man, att en mobbare har lätt för att hoppa på vissa av någon anledning. 

Sen finns det ju andra kränkningar som man inte ska bortse ifrån men som kanske inte 

klassificeras som mobbning (Förskollärare C 2015-04-09). 

Förskollärare D lyfte fram sina tankar angående fenomenet på detta sätt:  

Något som återkommer, jag tror inte man kan säga liksom kanske att mobbning är något som sker 

en gång och också att det finns tror jag någon sorts medveten tanke hos den som mobbar att 

faktiskt på något sätt då vara dum, att man är. Ja jag tror att det är så. Man har nån medvetenhet 

om vad man gör, ibland har man stor medvetenhet men ibland bara liksom lite grann. 

(Förskollärare D 2015-04-14) 

En utav förskollärarnas tankar skilde sig en aning då hon istället valde att belysa dessa aspekter:   

Ja, det är väl när någon blir utsatt, tänker jag. Både fysiskt och psykiskt. Det kan ju vara både 

verbalt, både attacker och även utfryst, att någon inte vill vara med den personen och går därifrån 

och sådär. (Förskollärare E 2015-04-14) 

Förskollärarnas förklaring av begreppet mobbning utifrån de olika utsagorna stämmer överens med 

Nordhagen et al. tolkning av fenomenet då han beskriver att mobbning är att en person under 

upprepande tillfällen utsätts för negativa handlingar av en person eller grupp (Nordhagen, et al. 2005, 

ss. 693). De flesta förskollärarna förklarar på samma sätt att mobbning måste ske upprepande gånger 

för att det skall benämnas som mobbning. Däremot skiljde sig en förskollärares tolkning av 

definitionen då hon förklarar andra aspekter som att mobbning kan utövas i form av fysisk och psykisk 

utsatthet. Detta benämner Monks och Smith (2006, ss. 802) de beskriver att mobbning är ett beteende 

där man medvetet orsakar en annan person skada både på ett fysiskt men också på ett psykiskt plan. 

Detta påvisar att förskollärarnas svar trots att det skiljer sig åt liknar det forskningen tar upp. 

Du får inte vara med 

De flesta förskollärarna var enade om att det finns olika typer av mobbning som kan förekomma bland 

förskolebarn. Det kan handla om allt från knuffar, puttningar, viskningar, retningar eller att man 

utesluter varandra från leken på grund av olika orsaker som sätter igång dessa mekanismer för 

mobbning. Nästan alla benämnde att den mest förekommande typen av mobbning i förskolan bland 

barnen handlar om att de inte vill leka med ett visst barn och väljer då att utesluta barnet. De behövde 

med andra ord inte kränka varandra verbalt med ord eller fysiskt utan använde sig av uteslutnings-

strategier för att påvisa att detta barn inte är välkommet i leken. Andra strategier barn använder som 

form av mobbning är att ett särskilt barn blir stämplat som syndabock genom att barnets namn 

framträder i alla situationer och blir där en måltavla som barnen använder för att skylla ifrån sig trots 

att detta barn inte befinner sig på plats. 

När vi sedan ställde frågan kring vilka olika typer av mobbning som förskollärarna fått syn på i sin 

vardag lyfte de flesta fram två olika perspektiv. Även om förskollärarna inte benämnde dessa två 

perspektiv som direkt eller indirekt mobbning kunde vi i bearbetningen av materialet tydligt 

kategorisera in deras uppfattningar om att det finns två olika typer av mobbning. Den indirekta 

mobbningen benämner de som en diskret och explicit form som inte är lätt att upptäcka medan de 

förklarar den direkta som tydlig och rak samt att det är något som sker öppet. De förklarade att den 

indirekta formen handlar om att utesluta någon, fnissa eller viska bakom ryggen, gå ifrån leken 

dessutom använder sig vissa barn av olika strategier för att inte tillåta att ett visst barn deltar i leken. 
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Den tydligare är mer fysisk och verbal, det kan gälla elaka ord, sparkar eller knuffar eller att håna 

någon. Det kan även handla om att inte vilja sitta bredvid någon och detta sägs högt för att tydliggöra.   

Förskollärarna A sade:  

 

Det kan vara allt från knuff, jag jobbar med de allra yngsta barnen och då kan det vara mycket att 

man knuffar den eller att man skyller på den personen hela tiden fast den inte har varit där i 

närheten den dagen, det är en klassiker. Jag vill inte sitta bredvid den, vända bort hela tiden och 

markera att dig, du, jag vill inte leka med dig, jag vill inte gunga med dig, jag vill inte liksom och 

det kan även små barn redan göra den typen av mobbning. (Förskollärare A 2015-04-09) 

 

Vidare berättar Förskollärare A att: 

Sen finns det en mobbning som är svårare, den ser man rent fysiskt att här är det nånting som sker 

men sen finns det mobbning som inte är lika tydlig. Det här när man vänder ryggen till, drar sig 

lite undan med små små gester visar att du inte duger så dig vill jag inte ha någonting att göra. Det 

tycker jag också är en form av mobbning. När jag egentligen tänker på dom andra sätt att agera 

mot den som är utsatt såhär, det här lilla gesten så här när dom kommer, det behöver inte vara 

mycket, bara lite så att den andra hela tiden känner att den får en axel såhär, inte tydlig utan bara 

så här lite och då blir ju mottagaren genast osäker. Då är man inte välkommen där, dom där små 

gesterna. Och att bli bortvald, det tycker jag är också mobbning. (Förskollärare A 2015-04-09) 

 

Förskollärare B besvarade frågan på detta sätt:  

 

Jag tänker då att mobbarna använder sig av olika strategier för att liksom såra den här andra 

personen, att det kan vara ignorera till exempel eller säga dumma ord, klanka ner på någon annan, 

utesluta från lek eller från samtal men också fysisk våld eller en kombination av de olika sakerna. I 

fysiskt våld kan vara allt från att någon slänger ägg på en eller att beslaga med liksom handen eller 

liksom bli tillknuffad eller få en armbåge i sidan eller drar mössan ifrån en. Det kan också handla 

om blickar eller att man bakom någons rygg suckar eller himlar lite med ögonen. (Förskollärare B 

2015-04-09) 

 

Utifrån dessa utsagor kan vi tolka förskollärarnas svar till det Olweus (1999, s. 9-10) kallar direkt och 

indirekt mobbning. Den direkta mobbningen förklarar han som något som sker genom sparkar, 

skällsord, kränkande och hånfulla kommentarer men även hotelser. Detta kan vi se när förskollärarna 

beskriver att barnen använder sig av strategier där de knuffas och använder sig av fysiskt våld och 

dessutom av skällsorden i form av det som benämnts som ”dumma ord”. Olweus (1999, s. 9-10) 

förklarar att den indirekta mobbningen är när barnet exempelvis blir utfrysen, utesluten från 

kamratgruppen men att det specifika barnet baktalas och blir retat. Även denna form av mobbning 

förklarar förskollärarna att barnen använder sig av i form av uteslutning i deras lekar eller att de ”inte 

vill sitta bredvid den” som en utav förskollärarna nämnt. Ytterligare ett sätt att tolka dessa utsagor 

utifrån det sociokulturella perspektivet som Säljö (2014, s. 81) förklarar är att människan kan använda 

sig av redskap eller artefakter för att mediera något. I utsagorna benämns av förskollärarna att barn 

använder sig av olika strategier i utövandet av mobbning. Dessa kan exempelvis vara som 

förskollärarna beskriver när barnen kastar ägg på den utsatta eller tar dess ägodelar som i det här fallet 

mössan. På så sätt kan vi tolka att barnen använder sig av mediering med hjälp av artefakter eller andra 

redskap för att förmedla till ett annat barn att det inte får vara med. Därmed utesluts den utsatta ur 

leken och det blir ett sätt att utsätta någon annan för mobbning.  
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Därmed drar vi parallellen att det som förskollärare A belyser som den tydliga mobbningen som 

förekommer i förskolan är det som benämns som direkt mobbning. Medan det hon kallar den svårare 

formen av mobbning att få syn på stämmer överens med det indirekta sättet att utsätta någon. Det vi 

uppfattar av förskollärarens förklaring betonar även Frånberg och Wrethander (2011, s. 32-33) som 

menar att den direkta mobbningen är mer synlig jämfört med den indirekta som är svårare att få syn 

på. Exempel på detta ser vi när förskolläraren förklarar om knuffar och fysiska handlingar som är den 

direkta eller tydliga formen av mobbning medan den indirekta blir då när barnen vänder ryggen mot 

det utsatta barnet och använder sig av även av blickar och gester. 

Man fostras till genus 

När vi sedan ställde frågan om förskollärarna anser att det finns en skillnad mellan flickor och pojkars 

sätt att utsätta barn för kränkande behandling och mobbning fick vi blandade svar och olika åsikter 

lyftes fram. De mönster vi hittade bland svaren relaterades ofta till att flickor har ett mer subtilt sätt att 

mobba medan pojkar är mer aggressiva och direkta då de oftast öppet utför sin mobbning. Två av 

förskollärarna betonade däremot att det inte finns någon skillnad mellan könen att utsätta någon för 

mobbning då de anser att mobbningen sker på samma sätt oavsett genus. En annan förskollärare valde 

att inte bevara frågan eftersom hon ansåg att hon inte ville generalisera barnen utifrån kön utan se 

barngruppen som helhet. Vissa av förskollärarna lyfte dessutom upp att miljön formar könen då man i 

de flesta kulturer medvetet men även omedvetet uppfostrar flickor och pojkar på olika sätt vilket 

resulterar i att genus skapas. Nedan kommer vi att lyfta fram några citat för att synliggöra vissa av 

förskollärarnas tankar.  

Förskollärare E framför sina tankar kring skillnader mellan pojkar och flickors sätt att mobba på detta 

sätt:  

Jag vet inte om det är generellt men jag tror nog att, vi har ju haft en del flickor genom åren som 

har vart lite så här sofistikerade i sin mobbning liksom, men så här att vi leker att vi går på bio och 

man kan bara vara två på den. Vi märker ju och ser igenom att det är för att dom inte vill ha med 

henne. Dom döljer det lite bättre för oss och sådär lite sofistikerat kanske. Pojkar, dom är mer 

direkta oftast, jag upplever inte att dom gör sådär att smyga undan utan om dom vill någon illa så 

agerar och säger dom det rakt ut medan flickor kan väva in det i leken liksom på något sätt. 

(Förskollärare 2015-04-14) 

Förskollärare F förklarar på ett tydligt sätt hennes uppfattning om genus och dess påverkan på barnen: 

Nej, men det tror jag är det genus man uppfostras till, hela vägen från början. Så uppfostras man ju 

egentligen, flickor och pojkar fostras olika. Jag tror inte att det är några gener. Från början är man 

lika på det sättet utan att det bara är miljö som gör. Hur man bemöts, som gör att pojkar och flickor 

blir olika sen. Pojkar liksom leker mera fysiskt, pojkar får vara mer och leka i fred också än vad 

flickor gör egentligen. Så då blir det mera det här möjligheter, det formar ju också barnen att 

pojkar dom får liksom mera upptäcka, göra mera och flickor relaterar man mera känslor, mera vara 

nära vuxna på det sättet, så det blir ju olika. (Förskollärare F 2015-04-14) 

Flera av förskollärarna lyfter fram att flickors sätt att mobba sker på ett mer sofistikerat och subtilt sätt 

vilket sker på ett indirekt sätt som inte är lika tydligt att se. Pojkarnas sätt att mobba sker enligt 

förskollärarna på ett mer direkt plan eftersom att de är mer fysiska. Dessa tankar stämmer överens med 

det som Höistad (2011, s. 32-33) benämner om att pojkars mobbning uppmärksammas mer då de är 

högljuddare och tar sig i uttryck med hot och knuffar medan flickors mobbning är mer personlig som 

handlar om att spela ut varandra på olika sätt. Exempel på detta ser vi på förskollärarens E svar som 

tar upp att flickor oftast väver in mobbandet i leken som leder till att de utesluter barnet ifrån att delta, 

vilket är ett personligt sätt att exkludera offret från leken. 
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För att sedan knyta an det förskollärare F nämnt om att genus inte är något barnen föds till utan att det 

är något de uppfostras till, att flickor och pojkar fostras olika samt att det är miljön som påverkar hur 

de bemöts som sedan gör att flickor och pojkar blir olika. Dessa tankar kan vi koppla till det 

sociokulturella perspektivet som belyser att kulturen och samhällets betydelse har en inverkan på 

lärandet, vilket baseras på socialt samspel och interaktion mellan människorna (Gjems 2011, s. 19). De 

sociala processerna bidrar i sin tur till att människor påverkas och färgas av varandra, men dessutom 

av samhället som de gemensamt byggt upp. Varje kultur och samhälle delar således gemensamma 

värderingar och normer som mer eller mindre bidrar till att forma och influera vårt tankesätt och 

agerande. Vår tolkning och förståelse av det som förskollärare F sagt men även det teorin tar upp är att 

mobbning inte enbart handlar om att använda sig av kränkande/nedlåtande ord eller handlingar utan 

det kan också handla om hur olika barn bemöts och fostras i sin kultur utifrån exempelvis kön som 

leder till att det blir en skillnad i utförandet av mobbning mellan könen. Dessa skillnader kan bero på 

samhällets normer och värderingar kring genus samt de föreställningar som finns. Detta ger en utökad 

förståelse till varför det finns skillnader på sätten barn blir utsatta samt varför könen använder sig av 

olika strategier i sitt tillvägagångsätt i mobbandet. 

Hur är man en bra kompis? 

När det gäller förebyggandet av mobbning var flertalet informanter överens om att stärka barnet som 

blir utsatt för mobbning genom att göra aktiviteter där barnet får delta och leda en aktivitet så att 

barnets status höjs bland de andra barnen. Dessutom berättade förskolläraren att de är nära barnet som 

blir utsatt. I verksamheten pratar de om hur man är en bra kompis och påvisar hur de kan göra i olika 

situationer för att lösa det på bästa sätt för att motverka mobbning. Om mobbning förekommer så 

pratar förskollärarna både med det utsatta barnet samt det barnet som utsätter för att ha bättre koll på 

situationen. De flesta ansåg att de snabbt upptäcker ifall mobbning uppkommer eftersom man är 

närmare barnen i förskolan än vad man är i skolan. Vid grov mobbning kontaktas barnets föräldrar 

som tas in på samtal med förskollärarna. Skulle situationen eskalera ytterligare eller att förskollärarna 

behöver mer stöd så kan de ta hjälp av tillgängliga psykologer som hjälper till.  

Förskollärare A berättar: 

Man får jobba hela tiden med att nämna det positiva barnet gör. ”Oj vad bra du kan bygga 

”Kalle”!” så att dom andra kan få hjälp av Kalle som är så bra på att bygga. Det är jättesvårt som 

vuxen att hitta sånt till exempel Kalle är bra på, vad kan Kalle som han är bra på så att jag kan 

lyfta fram det. Det är svårt att hitta det positiva och stärka det. Man kan förstärka alla möjliga 

saker har jag nu fått lära mig så det här barnets självkänsla blir stärkt också. ”Vad bra att du sprang 

så fort eller oj vad du kunde hoppa” eller vad det än nu är för någonting så att man hör att jag kan 

saker och ting. (Förskollärare A 2015-04-09) 

Förskollärare B förmedlar sina tankar kring det förebyggandet arbetet på detta sätt: 

Vi jobbar förebyggande genom kompissol med hur är man en bra kompis. Det är ett arbete som 

pågår hela tiden i varje stund. Värdegrundsfrågorna förekommer så fort man hör att det där är 

något och att det där inte var okej och då får man ta det direkt, mycket sådär med att prata och 

fråga hur tror du den känner sig när du gör så? Titta i ansiktet och hur ser kompisen ut i ansiktet 

för jag ser att det är ledsen och man kan inte tvinga ett barn att säga förlåt som ett tomt ord men 

sen kan man försöka få barnen att komma på olika sätt att göra barnen glada om de är ledsen till 

exempel. Nu har dom själva kommit på att kan pussas kramas eller säga förlåt eller rita en 

teckning eller skoja lite så att personen skrattar lite. Också att prata med det här barnet och fråga 

hur känns det. ”Jag ser att du är ledsen varför är du ledsen?” (Förskollärare B 2015-04-09) 

Förskollärare C betonar dessa aspekter:  
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Det absolut första och största är att vi måste se det, för det är inte förrän man ser det som man kan 

göra något. Alltså vi måste faktiskt erkänna att vi kan se att det faktiskt är så i den barngrupp man 

jobbar i och inte tro att pojkar är pojkar och det är klart att dom får vara så eller att flickor ska vara 

som flickor utan där är det viktigt att man ser att det här är barn och man får inte kränka varandra 

på någon helst vis oavsett vilket kön man har, eller trosuppfattning eller identitet man väljer, eller 

sexuell identitet. (Förskollärare C 2015-04-09) 

Förskolläraren B tar upp att det förebyggande arbetet handlar om att prata med barnen om hur man är 

en bra kompis genom aktiviteten ”kompissol” som får dem att reflektera kring handlingar samt väcka 

empati genom att trösta den utsatta men även komma på lösningar till förbättringar bland barnen. 

Detta sätt att arbeta förebyggande liknar det program Vlachou et al. (2011, ss. 348) tar upp vid namn 

”Seeds of empathy” som handlar om att lära barnen perspektivtagande så att de kan få en förståelse för 

hur andra känner och på så sätt utveckla ett socialt ansvar mellan barnensamt väcka empati för den 

andre. Hon tror att ”kompissol” kan hjälpa för att förebygga mobbning i förskolan, vilket liknar det 

Vlachou et al. (2011, ss. 348) menar att detta program kan bidra till att förbättra barnens sociala-

emotionella kompetenser där forskarna kommit fram till att aggressivt beteende förminskats drastiskt 

emellan barnen och därmed kan mobbning förminskas.  

Vidare tar förskollärare C upp att det absolut viktigaste i det förebyggande arbetet är att se och erkänna 

att mobbning eller andra kränkande handlingar faktiskt sker bland barnen för att sedan kunna göra 

något åt det. Detta innebär att förskollärarna har ett ansvar att faktiskt uppmärksamma när mobbning 

relaterade incidenter uppstår i verksamheten. Höistad (1994, s. 100) lyfter fram liknande tankar att det 

är personalens skyldighet att agera och ta ställning till alla negativa handlingar som uppstår och 

därefter tydligt markera att sådana handlingar inte kommer att accepteras i verksamheten. Han 

beskriver vidare att personalens inställning samt förhållningssätt kan påverka atmosfären på ett 

positivt sätt.  

Utgår man ifrån det sociokulturella perspektivet för att analysera ovanstående utsagor kan vi tydligt se 

att förskollärarna benämner att mycket av det förebyggandet arbetet sker i en gemenskap med 

barngruppen. Exemplet om ”kompissol” blir ett tydligt sätt att tillsammans med barnen reflektera och 

tala om hur man exempelvis är en bra kompis. På så sätt får barnen i gemenskapen diskutera och dra 

lärdom av varandra i det sociala samspelet som tar form under ”kompissol”-aktiviteten. Detta i linje 

med Gjems (2011, s.19) beskriver då han menar att lärandet sker i det olika sociala interaktionerna 

som människor delar som påverkas av den kulturella kontexten man befinner sig i. Men i samband 

med deltagandet i gemenskapen av ”kompissol” -aktiviteten bidrar den till att lärande kan ske inom 

den proximala utvecklingszonen som Säljö (2014, s. 120) menar att med hjälp av en eller flera 

kompetenta aktörer kan individen få mer kunskap än vad de hade kunnat göra på egen hand. Vi förstår 

detta som när barnen och vuxna sitter tillsammans och reflekterar i aktiviteten så kan de ta in olika 

tankar/åsikter men även perspektiv som vidgar deras förståelse kring utsatthet men också hur de 

tillsammans eller enskilt kan lösa olika konflikter som uppstått. Den proximala utvecklingszonen kan 

knytas samman till det förskollärare A tar upp där de försöker lyfta fram det positiva i barnet för att 

sedan locka till sig andra barn som kan ta hjälp av ”Kalle” som är så bra på att bygga. På så sätt kan 

”Kalle” med hjälp av sin kunskap och kompetens bli inkluderad i barnens lekar. 
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Diskussion 

Syftet med arbetet är att få insikt i förskollärarnas uppfattning kring fenomenet mobbning i förskolans 

värld. Därmed vill vi med hjälp av denna studie få en bättre förståelse kring mobbningens förekomst 

och dess förebyggande arbete i förskolan utifrån deras uppfattningar. Intresset att fördjupa oss i detta 

område växte fram då den stora bristen på forskning kring fenomenet lämnat ett tomrum som inte 

belyst mobbningens förekomst i förskolan samt hur verksamma förskollärare arbetar förebyggande i 

verksamheten. Det är av dessa tankar som vi lyft fram resultaten som baseras på hur förskollärarna 

uppfattar mobbning, på vilket sätt de beskriver att det förekommer samt hur de får syn på det. Men 

även hur de förklarar att de arbetar för att motverka uppkomsten. Efter att ha utfört undersökningen 

och analyserat vår insamlade material har vi sett att mobbning definieras som något som sker 

återkommande och systematiskt men att den som utför mobbning kan ha en viss medvetenhet i det den 

gör. Dessutom fick vi reda på att mobbning kan utövas på olika sätt samt att skillnader med genus ger 

olika sätt att utöva mobbning. I det förebyggande arbetet för att motverka mobbning fick vi fram att 

”kompissol” är bland annat ett redskap som används för att förebygga uppkomsten av mobbning. 

Vi kommer här nedan att belysa frågeställningarna och diskutera hur resultaten kan förstås i 

förhållande till tidigare forskning. Vi kommer även att belysa vilken betydelse resultaten har för 

praktiken och professionen samt sedan dra slutsatser gällande studien. Avslutningsvis lyfter vi fram 

vad vi vill forska vidare kring. 

Hur uppfattas mobbning av förskollärare i förskolans verksamhet? 

Utifrån förskollärarnas svar fick vi fram att de uppfattar fenomenet mobbning som en återkommande 

systematik av kränkande handlingar men också att det kan finnas en viss medvetenhet i utförandet av 

mobbing. De anser att fenomenet måste ha en systematik för att det skall benämnas som mobbning. 

Nordhagen et al. refererar till Olweus (Olweus 1987 i Nordhagen et al. 2005, ss. 693) definition av 

mobbning på samma sätt som att det är något som skall ske upprepande gånger under en längre period.  

Vi instämmer med denna definition, att det måste ske under en längre tid och förekomma upprepande 

gånger för att det skall räknas som mobbning. Däremot vill vi lyfta upp en annan aspekt inom denna 

kategori som vi upptäckt under transkriberingen och det är att förskollärarna inte använder begreppet 

”mobbning” i förskolan, vad kan det bero på? Kan det bero på att förskollärarna inte tänker på 

utsatthet i termen ”mobbning” i förskolan utan de ser kränkningar som dumma ord eller tillfällig 

konflikt bland barnen? Detta eftersom förskollärare C lyfte att termen ”mobbning” inte är något de 

använder i förskolan:  

Då är det lite lättare för oss som jobbar med små barn att med högre personaltäthet och vi är ju 

väldigt mycket mer närmare barnen, nära barnen än vad man är i en skolgård till exempel och vi 

kan då se och uppfatta det på ett helt annat plan och då man kanske inte pratar i mobbningstermer 

utan man pratar om andra saker men det skulle mycket väl om man liksom växlade upp det, ord 

och sånt där. (Förskollärare C 2015-04-09) 

 

Utifrån denna utsaga tror vi att det egentligen handlar om att förskollärarna inte vill benämna det som 

mobbning för att barnen är för små för att kunna utsätta andra för det. Därav tror vi att förskollärarna 

väljer att inte använda begreppet mobbning i förskolan utan istället benämner det som retningar eller 
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dumma ord, vilket leder till att det arbetar för att förebygga sådana incidenter och situationer som 

likaväl kan ses som mobbning men som inte benämns som det.  

På vilket sätt beskriver förskollärarna att mobbning uppstår i förskolan och hur 

får de syn på förekomsten? 

Sättet som mobbning förekom enligt förskollärarna är att barn både använder sig av direkta och 

indirekta former samt olika strategier i sitt agerande i situationer där de utsätter andra för mobbning. 

Förskollärarna förklarade vidare att barnen använder sig av olika metoder där utsattheten sker på 

fysiskt sätt genom att bli beslagen, bli tillknuffad, sparkad och där mobbningen är mer direkt och 

tydlig. De förklarar också den tydliga mobbningen i form av utsagda skällsord i form av dumma ord 

och retningar. Den indirekta formen som sker på ett psykiskt plan genom att barnen istället för våld 

och skällsord använder sig av olika strategier för att utesluta en annan person ur leken. 

Detta lyfter exempelvis förskollärare B fram på detta vis: 

Jag tänker då att mobbarna använder sig av olika strategier för att liksom såra den här andra 

personen, att det kan vara ignorera till exempel eller säga dumma ord, klanka ner på någon annan, 

utesluta från lek eller från samtal men också fysisk våld eller en kombination av de olika sakerna. I 

fysiskt våld kan vara allt från att någon slänger ägg på en eller att beslaga med liksom handen eller 

liksom bli tillknuffad eller få en armbåge i sidan eller drar mössan ifrån en. Det kan också handla 

om blickar eller att man bakom någons rygg suckar eller himlar lite med ögonen. (Förskollärare B 

2015-04-09) 

Dessa typer av mobbning delar forskaren Olweus (1999, s.9-10) in i två kategorier som vi benämnt 

ovanför som han kallar direkt och indirekt form av mobbning. Den direkta formen förklarar han som 

när offret utsätts för sparkar, skällsord och hånfulla kommentarer medan den indirekta formen innebär 

att bli nekad tilldeltagande och utfrusen samt baktalad.  

Det framkom bland förskollärarna och forskningen att de såg skillnad mellan flickors och pojkars sätt 

att mobba, där flickor använder sig mer av den indirekta formen medan killar använder den direkta 

formen av mobbning. Detta liknar det författarna Frånberg & Wrethander (2011, s. 32-33) tar upp om 

att det finns en könsskillnad på utförandet av mobbning samt att pojkarnas är lättare att 

uppmärksamma än vad det är jämfört med flickornas.  

Detta belyser även förskollärare E 

Jag vet inte om det är generellt men jag tror nog att, vi har ju haft en del flickor genom åren som 

har vart lite så här sofistikerade i sin mobbning liksom, men så här att vi leker att vi går på bio och 

man kan bara vara två på den. Vi märker ju och ser igenom att det är för att dem inte vill ha med 

henne. Dom döljer det lite bättre för oss och sådär lite sofistikerat kanske. Pojkar, dem är mer 

direkta oftast, jag upplever inte att dem gör sådär att smyga undan utan om dom vill någon illa så 

agerar och säger dom det rakt ut medan flickor kan väva in det i leken liksom på något sätt. (2014-

04-14) 

Detta visar på att det finns en tydlig könsskillnad mellan de olika könens sätt att utöva mobbning då 

både litteratur/forskning men även de svar vi fått av förskollärarna utifrån sin erfarenhet. Detta kan vi 

också relatera till den sociokulturella teorin som lyfter fram att individer lär sig i en kollektiv process 

där språket, kulturen och samhället har betydelse när det kommer till vilken förståelse eller uppfattning 

människan har om sin omvärld. Vi tolkar att samhället och kulturen är uppbyggd av gemensamma 

normer och värderingar där tankar eller principer styr det som anses vara acceptabelt respektive 

oacceptabelt eller avvikande. På så sätt har samhället skapat en bild om hur könen ska leva upp till 

normer kring hur en flicka eller pojke ska bete sig, därav har barn i samspelet med vuxna och andra 

lärt sig att agera och uppföra sig på ett visst sätt utifrån genus. Då dessa genusskillnader skapas i 
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samhället mellan de olika könen blir det tydligt att se de skilda mönstren i barnens sätt att agera och 

hantera olika situationer. Forskning framhåller att de olika sätten de olika könen agerar och utövar 

mobbning där pojkar använder sig av ett mer direkt och aggressivt sätt medan flickor använder sig av 

den indirekta formen som är betydligt mer diskret och inte lika tydlig som pojkars (Frånberg & 

Wrethander 2011, s. 32-33). Därmed i samband med sociokulturella teorin förstår vi att dessa tankar 

påverkar och bidrar till olikheten mellan könens utförande av mobbning då samhället, kulturen är med 

och styr och färgar vår uppfattning samt världsbild. Vi vill också tro att miljö och kultur kan ha en 

påverkan som färgat vårt tänk att uppfostra barnen utifrån de olika könen och därmed blir 

förhållningssättet samt bemötandet olika för barnen. Här vill vi avsluta med en utsaga av förskollärare 

F som belyser frågan: 

Nej, men det tror jag är det genus man uppfostras till, hela vägen från början. Så uppfostras man ju 

egentligen, flickor och pojkar fostras olika. Jag tror inte att det är några gener. Från början är man 

lika på det sättet utan att det bara är miljö som gör. Hur man bemöts, som gör att pojkar och flickor 

blir olika sen. Pojkar liksom leker mera fysiskt, pojkar får vara mer och leka i fred också än vad 

flickor gör egentligen. Så då blir det mera det här möjligheter, det formar ju också barnen att 

pojkar dom får liksom mera upptäcka, göra mera och flickor relaterar man mera känslor, mera vara 

nära vuxna på det sättet, så det blir ju olika. (Förskollärare F 2015-04-14) 

Hur berättar förskollärarna att de arbetar kring barns utsatthet i verksamheten 

och vilka metoder/åtgärder används?  

I förskollärarnas berättelse framkom det att det förebyggande arbetet kring mobbning i förskolan 

baserades på kommunikation både gemensamt i barngruppen, men även individuellt med de 

inblandade parterna. De förklarade att de tyckte att det var viktigt att väcka förståelse och empati bland 

barnen och därmed vände de sig till barnen som fick hitta på egna lösningar till olika problem som 

uppstår. Det framkom att de arbetade med verktyget ”kompissol”, som ska ge barnen en bättre 

förståelse och insikt om hur det känns för motparten att bli utsatt för kränkande behandlingar och även 

komma på lösningar om hur barnen tillsammans och även enskilt kan förebygga uppkomsten av 

mobbning. Vi tror att med hjälp av språket och genom att kommunicera med barnen blir det ett bra sätt 

att förmedla något till dem om hur de kan förebygga mobbning, eftersom att vi tror att språket har en 

makt att påverka i en positiv riktning men även negativ beroende på vad som ska förmedlas. 

Däremot framkom det från de flesta förskollärarna att en likabehandlingsplan och läroplan fanns men 

att ingen utgick från en handlingsplan eller något specifikt åtgärdsprogram för att hantera situationer 

då mobbning sker. Detta då det ansågs vara något som endast används vid tillfällen där barnet utsätts 

för något allvarligare som exempelvis en olycka. 

Efter att genomfört denna studie förstår vi att förskolorna vi besökt använt sig av liknande 

tillvägagångsätt vid kränkning, mobbning eller andra negativa handlingar som forskning och studier 

också uppmärksammat. Forskning har som vi tidigare nämnt uppmärksammat att mobbning kan 

förebyggas genom olika program Vlachou et al. (2011, ss. 348) beskriver ett utav dessa program vid 

namn ”Seeds of empathy” som liknar ”kompissol” som är en metod som förskolorna vi besökt 

använder sig av. Fokus ligger på att göra barnen uppmärksamma på empati och perspektivtagande 

vilket ska minimera förekomsten av mobbning genom att barnen blir medvetna om sina handlingar 

mot den andre samt hur de kan enskilt men även i grupp komma på en lösning. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv förstår vi att detta program kan med hjälp av den proximala utvecklingszonen få barn 

tillsammans med andra barn och vuxna appropriera kunskap om att mobbning inte är något bra och på 

så sätt kan barn ta till sig detta och mobbning minskas. 
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Tillvägagångssättet som förskollärarna arbetar med är att förebygga utsatthet. Vår tolkning är att de 

försöker väcka förståelse kring mobbningens konsekvenser i barngruppen. Det kan vara ett bra sätt att 

hantera och lösa konflikter, dock känner vi att det inte räcker till. Vi anser att förskolans verksamhet 

och alla verksamma på arbetsplatsen ska kunna luta sig mot en färdigställd plan om en allvarlig och 

svårhanterlig situation skulle inträffa. Alla förskollärarna berättade att de hade en läroplan som de 

ständigt arbetade utefter och att det finns en likabehandlingsplan samt handlingsplan/åtgärdsprogram. 

De nämnde likabehandlingsplanen och handlingsplanen men sedan glömdes och det har fått oss att 

fundera över varför förskollärarna valt att bortse från dessa. Förskollärare E lyfte fram:  

Nej, inte just mot mobbning gör vi inte det. Då har vi bara våra andra styrdokument men vi har 

inga speciella handlingsplaner. Utan läroplanen och våra åtaganden det vanliga, men ingen speciell 

nej. För vi har ju om det skulle hända någonting speciellt så har vi dem här incidentrapporterna vi 

skriver. Men det är mer om det händer en olycka eller en allvarlig incident. (Förskollärare E 2015-

04-14) 

 

Därför vill vi ifrågasätta varför förskolorna inte redan har konkreta redskap som är utvecklade för att 

förhindra och motverka mobbning och andra kränkande handlingar i verksamheten som de kan luta sig 

mot vid allvarliga situationer av kränkning och mobbning. Kan det bero på att förskollärarna inte har 

tillräckligt med komptens för att veta hur de ska eller kan arbeta utifrån det givna materialet i 

verksamheten? Vi anser att om dessa redskap används redan i förskolan så kan det bidra till att 

förhindra uppkomsten av mobbning så att det inte fortsätter upp mot skolåldrarna. Samtliga forskare så 

som Nordhagen et al. (2005, ss. 693), Monks och Smith (2006, ss. 801), Vlachou et al. (2011, ss. 329-

331) och Olweus (1991, s. 14) är enade om att barn i den tidiga förskoleålder när kapabla till att utsätta 

någon annan för mobbning. Därmed kan man stoppa mobbning från att förekomma redan i förskolan 

och att inget barn skall behöva blir utsatt för detta! 

Betydelse för praktiken och professionen 
Läroplanen för förskolan (Skolverket 2010, s. 4) tar upp att arbetslaget ska arbeta för att:  

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 2010, s. 4) 

Ovanstående citat från läroplanen är något alla verksamma förskollärare ska förhålla sig till i sin 

verksamhet och det är viktigt att de berättigas rätt verktyg för att kunna motverka förekomsten av 

mobbning. De ska också erbjudas den rätta kompetensutvecklingen för att kunna skriva 

handlingsplaner om mobbning förekommer för att kunna minimera förekomsten. Om förskollärarna 

ska åta sig att inget barn skall kränkas eller bli utsatt för negativa handlingar i förskolan, hur ska 

förskollärare då kunna sträva efter att uppfylla detta mål om de rätta verktygen eller kompetensen inte 

finns till hands? Därför vill vi betona vikten av att ha de konkreta redskapen och rikta kompetens födr 

att kunna hantera fenomenet i praktiken så att inget barn ska behöva bli utsatt för mobbning eller att i 

senare tid veta att det blev utsatt i förskolan. Inget barn ska behöva växa upp med en dålig självbild 

och ett dåligt självförtroende för att förskollärarna inte har de rätta verktygen eller kunskapen för att 

motverka mobbning. Om förskollärana ska arbeta för barns okränkbarhet så måste denna möjlighet 

finnas annars faller betydelsen av dessa åtaganden och det utsatta barnet får växa upp med tanken av 

att förskollärarna visste men inget gjorde. 
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Slutsatser 
Trots att det finns begränsat med forskning om mobbning riktat mot förskolan kan vi efter denna 

studie konstatera att mycket av det vi fått ta del av utifrån förskollärarnas erfarenheter och berättelser 

stämmer överens med den forskning som finns i relation till skolan. Det vi kommit fram till är att 

förskollärarna delar samma uppfattning angående definitionen av mobbning, att det är något som 

pågår under en längre tid samt att det ska finnas en systematik i det för att räknas som mobbning men 

även att en viss medvetenhet finns i utförandet. En annan slutsats vi kommit fram till är att mobbning i 

förskolan enligt förskollärarna sker genom olika strategier där barnen kan utesluta varandra och på ett 

sofistikerat sätt väva in det i leken på både ett indirekt och direkt sätt genom att vända ryggen om eller 

att säga ”du får inte vara med”. Vi har även utifrån förskollärarnas svar fått reda på att det finns en 

könsskillnad på mobbning, att tjejer utövar den indirekta mobbningen genom att viska, vända ryggen, 

utesluta varandra på olika sätt, medan pojkar utövar den direkta formen mer öppet genom att sparkas, 

slåss samt använda skällsord för att utsätta ett annat barn för mobbning. Detta skiljer sig inte från 

mobbningen som pågår i skolan utan det sker på liknande sätt även i förskolan. Den tredje slutsatsen vi 

dragit utifrån förskollärarnas utsagor är att handlingsplaner inte används vid förekomsten av mobbning 

utan att förskollärarna använder sig mer av spontana samtal och diskussioner med barnen. De 

använder sig av att arbeta med den tidiga nämnda ”kompissol” som ska få barnen att själva reflektera 

över sina handlingar, dess konsekvenser samt att hitta lösningar på situationer som uppstår. Det vi 

slutligen undrar är om mobbning förekommer i förskolan vilket denna studie påvisar - varför finns det 

så lite forskning kring det? 

Vidare forskning 
De tankar som uppkommit efter att ha avslutat studien är bland annat att vi skulle vilja få en djupare 

och bredare förståelse kring om och isåfall varför de olika könen använder sig av olika strategier i sitt 

handlande under situationer där mobbning förekommer. Därmed känner vi att vi skulle behöva 

fokusera på hur bemötandet av kön påverkar framkomsten av mobbning på olika sätt. Denna tanke 

inspirerade oss under mötet med en av informanterna som lyfte fram att vuxna redan under barnets 

tidiga ålder bemöter barnen på olika sätt beroende på kön. Med pojkar som spädbarn riktar vuxna 

uppmärksamheten utåt, exempelvis när de blir upprörda säger man ”titta en bil” och pekar på den för 

att lugna ner dem. Jämfört med flickor som kramas om och tröstas av de vuxna när de är ledsna för att 

göra dem glada igen, vilket är ett inåt-riktande sätt att bemöta barnet. Dessa tankar väckte nyfikenhet 

hos oss eftersom vi insåg att vi själva och även många andra medvetet men även omedvetet behandlar 

barnen olika beroende på vilka ”behov” de olika könen har. Det har även fått oss att fundera om 

bemötandet av barnen under den tidiga åldern påverkar deras sätt att behandla och hantera olika 

situationer där exempelvis mobbning förekommer. Finns det bakomliggande faktorer som baseras på 

bemötandet kring varför de båda könen agerar och använder olika strategier i sitt sätt att kränka och 

mobba andra? Har detta påverkats av den kultur och miljö som barnet är en del av då könen växer upp 

med olika villkor?  

Vidare skulle vi vilja forska gällande dessa funderingar utifrån ett barns perspektiv och ett förskollärar 

perspektiv för att få fram ett resultat. Våra nya frågeställningar skulle kunna vara: 

 Hur beskriver förskollärare att de bemöter barn utifrån kön i förskoleverksamheten? 

 Hur berättar barn att de upplever att förskollärarna bemöter dem olika utifrån kön? 

 Hur förklarar förskollärare att bemötandet påverkar i hur barn utsätter andra för mobbning? 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 

 

Bakgrund 

 Hur gammal är du? 

 Vilken typ av utbildning har du i ryggsäcken och när gick du denna utbildning? 

 Hur många år har du arbetat som förskollärare? 

 

 Definition om mobbning 

 Kan du berätta din uppfattning om vad mobbning är för dig? 

 Vilken typ av mobbning känner du till? 

 

 Förekomst av mobbning 

 Anser du att mobbning förekommer i förskolan?  

- Om ja, kan du förklara och beskriva på vilket sätt det sker? 

- Om nej, finns det någon anledning till att det inte sker? 

 Vilka typer av mobbning finns bland förskolebarn? 

 Vad kännetecknar barn som blir utsatta för mobbning enligt dig, och varför? 

 Vilka kännetecken har de barn som utsätter andra barn för mobbning? 

 

 Genus 

 Kan du berätta likheter eller skillnader mellan flickors och pojkars sätt att mobba? 

 Skulle du kunna berätta för oss varför det finns skillnader mellan pojkars och flickors sätt att 

mobba? 

 

 Metoder/åtgärder 

 Om ni upptäcker att ett barn blir utsatt för mobbning i förskolan hur arbetar ni för att motverka 

detta? 

 Hur hanterade du situationen därefter och upphörde mobbningen? 

 

 Styrdokument 

 Utgår ni ifrån några särskilda handlingsplaner/åtgärdsprogram? 

- Om ja, vilka? 

- Om nej, vad är motiveringen? 

 

 Erfarenhet 

 Har du upplevt/erfarit en situation där mobbning skett i/bland barngruppen? 

-Om ja, vad hände? 
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Bilaga 2 – Information och samtyckebrev 

 

 

 

 
 

 

Ort Datum  

 

 

Hej alla förskollärare! 

 

Vi är två studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 

förskollärarutbildning och förskole forskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår 

sista och avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår 

studie kommer handla om mobbning och dess förekomst i förskolan. 

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja genomföra undersökningen under vecka 

XX, om utnämnd vecka inte passar kommer vi gärna överens om datum och tid tillsammans. 

Vid dessa tillfällen vill vi intervjua förskollärare och detta kommer vi att göra med hjälp av 

ljudupptagning och anteckningar.   

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) 

samt Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att 

personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet gäller. Allt 

insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över 

personuppgifter kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för 

vår egen bearbetning och analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att 

förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert medverkande i studien. All medverkan är 

frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad 

blankett. Om ni tackar nej till medverkan så kommer detta beslut att respekteras.  

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår 

handledare vid Stockholms universitet.  

 

 

Vänliga hälsningar Angelica Motor & Nida Shahid 
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Studenternas namn: Angelica Motor & Nida Shahid  

Tel.nr: 070- XXX XXXX 

Mailadresser: xxxx@hotmail.com 

 

 

Handledarens namn (handledare): XXXXXX 

Stockholms Universitet 

Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 

106 91 Stockholm 

Telefon: 070-XXX XX XX 

Mailadress: xxxx@hotmail.com 

 

Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till oss. Om du/ni inte 

samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev.  

 

Jag medger att jag deltar i studien. 

 

Pedagogens namn 

……………………………………………………………………………………………… 
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