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Förord 
Sedan tidigare har mobbningsfrågan varit väldigt viktig för oss. Under en kurs i vår utbildning, 
”Sociala relationer i förskolan”, stärktes detta ännu mer vilket är anledningen till ämnet för denna 
uppsats. Det är inte minst ett viktigt ämne och en viktig kunskap för vårt framtida jobb som 
förskollärare. I förskolans läroplan står följande: ” En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och 
förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som 
det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje 
människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö” (Skolverket 2010, s. 4) 

Vårt samarbete under resans gång har varit framgångsrikt då vi har stöttat varandra i vått och torrt. Vi 
har kompletterat varandra och använt varandras styrkor i genomförandet av denna studie. Vi är båda 
väldigt glada över det valda ämnet, liksom resultatet. Vi är också nöjda med det goda samarbetet oss 
emellan. 

Våra vänner och våra familjer förtjänar ett stort tack då de har stöttat oss genom hela processens gång. 
Inte endast under skrivandet av denna uppsats utan även under hela vår utbildning. Ni har varit en 
inspiration för oss och ni har hjälpt oss att tro på oss själva. Ett stort extra tack till Kjell Dellert och 
Oscar Fridell som har lagt flera timmar för att hjälpa oss med denna uppsats och de övriga 
examinationerna under vår utbildning. Ni har varit till stor hjälp! 
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Inledning 

I dagens samhälle möter vi mobbning överallt, i olika former. Inledningsvis, vill vi försöka förklara 
hur mobbning kan tolkas utifrån bland annat Levine och Tamburrino (2013, s. 271) samt Kirves och 
Sajaniemi (2012, s. 385). Beteendet ska vara återkommande, exempelvis att ett barn blir retat eller 
retas minst en gång i veckan. Enligt vår tolkning är mobbning något som är väldigt komplext och 
brett. Dock gör vi ett försök att beskriva det senare i uppsatsen. Vidare skriver Levine och Tamburrino 
(2013, s. 272) att det kan handla om nätmobbning, mobbning på arbetsplatser och mobbning i skolan. 
Bakgrunden till denna uppsats är en önskan om att undersöka vilken forskning som finns om 
mobbning i förskolan och bland de yngre barnen, då sådan forskning har en betydelse för vår framtida 
profession. Vår erfarenhet och förförståelse är att mobbning redan finns i förskolan, men vi har 
funderingar om vilken forskning som finns om mobbning inom barngrupper i förskolan. Vad händer 
med barn som blir mobbade och exkluderade? Bland andra Laura Kirves och Nina Sajaniemi (2012, s. 
383) har bekräftat att det finns mobbning i förskolan. De skriver att det finns mycket forskning och 
studier om mobbning i skolan och på arbetsplatsen men att det finns få studier om barn i 
förskoleåldern. Utifrån de framställda studier som finns har det dock visat sig att mobbning existerar 
och är ett allvarligt problem även för barn i de yngre åldrarna och bland barn som går i förskolan. 
Kirves och Sajaniemi skriver vidare att mobbning är något som senare kan orsaka problem i relationer 
både för mobbaren och för den som blivit mobbad. Detta förstärker behovet av att förskolan redan 
tidigt arbetar mot mobbning, då mobbning är något som anses förekomma så tidigt som i tvåårsåldern 
(Griffin Freeman 2014, s. 306). Om forskning ger stöd för ett tidigt arbete mot mobbning, hur kommer 
det sig då att det, som vi ser det, finns så pass lite forskning om mobbning i förskolan? Forskning har 
visat att mobbning som sker tidigt i barndomen kan ha effekter som kvarstår i vuxen ålder. Av den 
orsaken är det därmed väsentligt att redan i tidig ålder börja jobba för att motverka mobbning (Kirves 
& Sajaniemi 2011, s. 383; Levine & Tamburrino 2013, s. 271). Innan vi går vidare vill vi 
uppmärksamma att mobbning i sig är ett väldigt brett begrepp, mobbning utförs, som nämnts, i olika 
former. Vi kommer att upptäcka att författarna har olika förklaringar över vad mobbning innebär, vi 
har dock valt att använda mobbning som ett samlingsbegrepp. Det kan däremot förekomma att andra 
närliggande begrepp, som exempelvis exkludering eller social exkludering, nämns, då detta är begrepp 
som ofta används i denna typ av forskning. Vi kan även nämna att vi med tidig ålder menar 
förskolebarn i åldern ett till och med sex år gamla.  
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Tidigare forskning 

Den tidigare forskning vi här kommer vi belysa, består av vetenskapliga artiklar då vi inte utifrån vårt 
perspektiv funnit några texter om detta ämne som är uppbyggda med diskursanalys som teoretiskt 
perspektiv. Vi fann trotts detta likande diskurser och tankegångar mellan dessa forskningar och ansåg 
att de gick att arbeta med. Men för att ha ett empiriskt material och underlag är dessa de texter vi valt 
att arbeta med, både som analys och diskussion, detta är ett medvetet val vi gjort. Texterna är ett urval 
som vi anser vara relevanta med koppling till vårt syfte, vår frågeställning och vår teori. 
 
Mobbning och antimobbningsprogram är något som är väldigt omfattande och omtalat. Trots detta kan 
det finnas otillräckligt med forskning när det gäller de yngre barnen. Griffin Freeman (2014, s. 306) 
har forskat och publicerat en artikel om förhindringsstrategi gällande mobbning där det handlar om att 
exempelvis använda sig av bilderböcker. Metoden har varit att läsa böcker med tema mobbning för 
barnen och sedan diskutera innehållet i dessa böcker. Det hävdas ibland att mobbning är en oundviklig 
del i sammanhang där barn samlas. Andra menar även att förskolebarnens upprepade aggressioner mot 
ett annat barn har med gener att göra, eller att det rör sig om barnets ålder och utvecklingsnivåer 
(Levine & Tamburrino 2013, s. 271; Vlachou, Andreou, Botsoglou & Didaskalou 2011, ss. 336-340). 
Det går också att hävda att det rör sig om personlighetsdrag hos barnen, eller andra egenskaper som får 
barnen att vara mer benägna än andra att bli utsatta för mobbning. Detta kan exempelvis handla om ett 
barn som är mindre eller yngre än den som mobbar, eller har lågt självförtroende. Utöver detta anses 
även mobbning ske på olika sätt beroende på kön, att pojkar är mer fysiskt aggressiva i sitt utövande 
av mobbning och mot de som mobbar. Flickor å andra sidan använder sig mer av psykisk mobbning 
där de eventuellt exkluderar andra kamrater (Vlachou et al. 2011, s. 339; Stenseng, Belsky, Skalicka & 
Wichrom 2014, s. 1639; Levine & Tamburrino 2013, s. 272). Dessutom skriver Levine och 
Tamburrino (2013, s. 272) utifrån en studie att mobbning bland flickor är mer vanligt i skolan medan 
pojkarnas mobbningssituationer sker mest hemma. 
 
Kirves och Sajaniemi (2011, s. 383) tillhör de författare som instämmer med ovanstående tankar om 
att det finns brister i forskningen kring mobbning bland yngre barn. De hävdar att det finns forskning 
om mobbning med fokus på skolan och arbetsplatser, men få studier om barn under de tidiga 
förskoleåren. Detta framstår som problematiskt då mobbning i studier genomförda i flera länder, vilka 
inte närmare specificeras, visats förekomma redan vid fyraårsåldern (Vlachou et al. 2011, s. 332). 
Griffin Freeman (2014, s. 306) skriver att det finns forskning om att mobbningsbeteenden sker redan 
vid tvåårsåldern. Oavsett exakt ålder då beteenden som kan beskrivas som mobbning börjar kan 
utifrån nuvarande forskningsläge konstateras att dessa beteenden förekommer redan i förskoleåldern. 
Kanske kan man säga, att mobbning börjar tidigt och eskalerar med åldern (Griffin Freeman 2014, s. 
311). Piotrowski och Hoot (2012, s. 363) anser att mobbning inte ska ses som en “normal fas” av ett 
barns uppväxt. 

Mobbning förekommer överallt. Beträffande mobbning i skolan skriver Levine och Tamburrino (2013, 
s. 272) att dessa situationer oftast inträffar när pedagoger inte är i närheten och kan uppmärksamma 
det. Författarna skriver att mobbningen sker i olika former såsom fysisk, verbal, relationsbaserad, 
nätbaserad, och sexuell (Levine & Tamburrino 2013, s. 272). Av barnen i förskolan, ålder tre till sex 
år, är det 12,6 procent som på ett eller annat sätt är involverade i mobbning, där den vanligaste formen 
utgörs av exkludering från kamraterna (Kirves & Sajaniemi 2011, s. 383). Vlachou et al. (2011, s. 
336) samt Vestal och Jones (2004, s. 132) hävdar att det är vanligare att mobba eller bli mobbad bland 
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barn och ungdomar som har lägre socioekonomisk status eller lever i en våldsam hemmiljö. Detta 
fenomen skriver även Kirves och Sajaniemi (2011, s. 387) om i sin text, och påpekar även att barn 
med specialbehov normalt har en lägre status i barngruppen. 

Flera studier har visat att den främsta orsaken till aggressiva utbrott bland små barn beror på att de 
försöker hävda ensamrätt, det vill säga att de främst bråkar om vem som har rätten till en viss leksak 
(Levine & Tamburrino 2013, ss. 272-273). Mobbarna kan även ta de barn som inte har vänner eller 
som är utanför barngruppen som måltavla (Perren & Alsaker 2006 i Levine & Tamburrino 2013, s. 
272).  Vidare skriver Levine och Tamburrino (2013, s. 273) utifrån en undersökning från Sverige att 
det finns många skäl till hur det kommer sig att mobbning uppstår, ofta förekommande orsaker är 
utseende och beteende samt avvikande egenskaper och funktionshinder. Alltså: 

Deviant appearance referred to wearing odd clothing, or being thinner or fatter than the other 
children; deviant behavior referred to not demonstrating behaviors like the rest of the peer group; 
deviant characteristics referred to being weird, or nerdy; and disabilities referred to a handicap. 
(Levine & Tamburrino 2013, s. 273) 

Stenseng, Belsky, Skalicka och Wichstrøm (2014, s. 1638) använder utsatthet och mobbning som ett 
sätt att förklara begreppet social exkludering. Författarna menar att social exkludering innebär att 
någon inte är omtyckt medan “victimization” handlar om mobbning, misshandel, det vill säga att den 
utsatte/a blir fysiskt attackerad av sina kamrater. Vidare beskriver Vlachou et al. (2011, ss. 334-335) 
att det finns olika former av aggression och denna aggression börjar oftast i en fysisk form och klingar 
av efterhand. Till skillnad från den fysiska aggression som enligt forskarna är som mest omfattande 
och når en höjdpunkt efter 2,5 år och sedan börjar avta, så visar en jämförelse med andra, äldre barn, 
att de är mer benägna att hänge sig åt en indirekt aggression. Den indirekta aggressionen ersätter det 
fysiska och representerar en mer sofistikerad form av aggression, då det sker en sociokognitiv 
utveckling och en förbättring av barnens språkkunskaper. I mer aktuell forskning har det visat sig att 
aggressionen under förskoleåren på många sätt liknar det som sker i skolan. Kirves och Sajaniemi 
(2011, s. 383) är bland de författare som har undersökt detta. De har fått fram resultatet att mobbning 
hos de yngre barnen kan likna mobbning bland barn som går i skolan. Det är exempelvis så att när 
barn utför aggressiva handlingar så gör de detta på ett enkelt och direkt sätt som kopplas till en 
specifik händelse eller provokation. Vlachau et al. framhåller i det avseendet att: 

i.e., telling a peer that she/he will not be a peer’s friend unless the peer gives her/him a crayon [...] 
purpososely excluding a peer from a party because the peer’s party last month. (Vlachou et al. 2011, 
s. 335) 

Stenseng et al. (2014) studie, vars syfte var att undersöka hur barn som vid fyraårsåldern blivit socialt 
exkluderade beter sig vid sexårsåldern, varade över två år. Författarna i studien menar att den sociala 
exkluderingen innebar att barnen - de som är mobbade eller socialt exkluderade - inte är gillade av 
andra barn, att de inte kan komma överens med andra barn och att de i stor omfattning blir retade eller 
mobbade (Stenseng et al. 2014, s. 1640). Resultatet i denna forskning visar senare att barnen som varit 
utanför, exkluderade, vid fyra års ålder var mer aggressiva och mindre samarbetsvilliga vid sex års 
ålder än de enligt förskolans förutsägelser bör vara (Stenseng et al. 2014, s. 1642). I ett försök att 
återuppta och beskriva mobbningsbegreppet behöver ett beteende följaktligen vara återkommande, 
avsedd att skada en annan, ge oönskade negativa handlingar och visa en obalans av makt eller styrka 
mellan mobbaren och offret (Levine & Tamburino 2013, s. 271; Vlachou et al. 2011, s. 335).  Kirves 
och Sajaniemi (2012, s. 385) definierar mobbning som att ett barn blir retat eller retas minst en gång i 
veckan. Men det som kan anses vara mobbning, kan också vara en utveckling inom att uttrycka 
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aggressivitet. Detta kan bli än svårare då småbarn kan bete sig mer aggressivt utan att det ses som 
felbeteende, utan kanske uppfattas mer som en möjlighet för barnet att försvara sig självt.  
 
Det ovanstående blir viktigt då det är under förskoletiden som barnen börjar lära sig att bygga och 
underhålla vänskap, upprätta fasta kamratgrupper, förvärva rykte och utveckla sociala färdigheter 
(Vlachou et al. 2011, s. 334).  Stenseng et al. (2014, s. 1638) skriver att människor lever i en värld där 
vi arbetar för att höra hemma. Detta kan relateras till teorin ”Need-to-Belong” som hävdar att 
människan vill höra hemma någonstans där hon kan bygga sociala relationer. Om man inte finner 
denna trygghet utan istället utsätts för exkludering kan det bli fel social dynamik. Detta i sin tur kan 
leda till att personen inte får vetskap om sociala regler, vilket kan innebära att personen blir aggressiv. 
Får en person inte den här kunskapen om sociala regler, kan personen själv utestänga andra människor 
eftersom han/hon inte vet hur dessa människor ska hanteras. Stenseng et al. (2014, s. 1638) påpekar 
även att sättet på vilket man bemöter andra människor påbörjas i och påverkas av barndomen, om 
barnen där inte har funnit en plats att höra till, utan blivit exkluderade och mobbade så påverkar det 
hur det äldre barnet, och den vuxne/a människan beter sig.  

Att bli mobbad kan ha förödande konsekvenser i framtiden och kan vara ytterst destruktivt och 
skadligt menar Ma, Stewin och Mah (2010, s. 251). Levine och Tamburrino (2013, ss. 271-272) är 
bland de författare som är eniga om detta och understryker vikten av att så tidigt som möjligt arbeta 
med detta. Kirves och Sajaniemi (2011, ss. 383-384) menar vidare att förebyggande och 
antimobbningsprogram som syftar till att minska psykisk ohälsa under barndomen bör inriktas på 
mobbning som en viktig faktor och arbetas med så tidigt som möjligt. De beskriver vidare att 
mobbning kan leda till relationsproblem i framtiden, inte endast för den som blir mobbad utan även 
den som mobbar.  Piotrowski och Hoot (2012, s. 361) menar att det inte bara är den som blir mobbad 
som behöver stöd och hjälp utan även mobbarna. Detta då dessa barn behöver utveckla empati för 
andra. Detta är viktigt då aggressionen - som utsatt eller mobbare - bland annat kan leda till att det så 
småningom riktas mot andra, exempelvis föräldrar:  

Victims of bullying often bring home their frustrations in school and lash out at their parents who 
unfortunately are likely unaware of their children’s victimization in school. (Ma et al. 2010, s. 251) 

Därutöver skriver Kirves och Sajaniemi (2011, s. 383) att barn och tonåringar riskerar att få lågt 
självförtroende, depression, ångest och självdestruktiva tankar om de blir mobbade, vilket även Ma et 
al. (2010, s. 251) skriver i sin studie. Samtidigt skriver Kirves och Sajaniemi (2011, ss. 383-384) om 
att det är speciellt de barn som har blivit aggressivt mobbade som verkar ha en tendens att bli socialt 
uteslutna senare i livet. Ma et al. (2010, s. 251) skriver om att det är de som fallit offer för mobbning 
som påverkas genom att de istället undviker sociala möten i exempelvis skolan. I relation till detta 
refererar Levine och Tamburrino (2013, s. 272) till The American Association of School Psycologists 
som påstår att mer än 160,000 elever är frånvarande från skolan på grund av att de är rädda att bli 
mobbade. Utöver detta beskriver Ma et al. (2010, s. 251) att om dessa personer blir drabbade under en 
längre period kan det i extrema fall leda till att offret begår självmord. Att vara offer för en översittare 
i tidig ålder - i detta fall fem till sju år - menar Kirves och Sajaniemi (2011, s. 384) påverkar de första 
åren av skolgång och är enligt Ma et al. (2010, s. 252) en avgörande faktor i en människas liv. Vidare 
utifrån Kirves och Sajaniemi samt Ma et al. studie har det visat sig att de barn som mobbar andra löper 
en ökad risk för att vara antisociala och få kriminellt beteende eller att mobba andra som vuxen 
(Kirves & Sajaniemi 2011, s. 383; Ma et al. 2010, s. 252). Utifrån en studie från år 1991 hävdar Ma et 
al. (2010, s. 252) att föräldrar som har mobbat andra senare i livet oftare mobbar och utför våld mot 
sina barn och partners. Detta kan i sin tur leda till en ny generation aggressiva barn som mobbar.  
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Vlachou et al. (2011, ss. 341-342) och Vestal och Jones (2004, s. 133) menar att den mobbning barn i 
förskolan utövar är väldigt lik den som sker bland de äldre barnen vilket bidrar till att många viktiga 
delar av prevention och antimobbningsprogram kan användas i båda åldersgrupperna. Även Kirves 
och Sajaniemi (2011, s. 385) skriver om att mobbningsdefinitioner som används i skolan har visat sig 
användbara i forskning inom förskolan. Problematiken med att studera och arbeta med mobbing hos 
de yngre barnen handlar främst om de begränsningar som ligger till grund för ett genomförande vid en 
sådan ung ålder (Vlachou et al. 2011, s. 332). De tekniker som används på en högre nivå skulle inte 
riktigt passa för de yngre, bland annat eftersom de yngre barnen kan ha svårare att identifiera om en 
situation är mobbning på det sätt som de äldre skulle kunna göra (Vlachou et al. 2011, s. 332; Levine 
& Tamburrino 2013, s. 272). Samtidigt har tidigare forskning föreslagit att förskolebarn inte kan ta 
ställning och se utifrån en annans perspektiv för att komma till ett ömsesidigt tillfredsställande resultat 
(Vestal & Jones 2004, s. 132). Det finns så att säga bristande bedömningar som menar att barnen 
saknar intellektuell kapacitet för att lösa problem. Vestal och Jones (2004, s. 138) skriver och refererar 
till det engelska begreppet early learning theories om att barnen strävar efter att efterlikna kompetenta 
kamrater och vuxna. Trots svårigheten hänvisar ändå en rad forskare till att man ska börja så tidigt 
som möjligt att motverka mobbning. Det finns vissa studier som indikerar mobbningens effekter såväl 
långsiktigt som kortsiktigt. Att studierna finns är förstås positivt, men som vi redan har refererat till så 
finns det inte tillräckligt med studier på barn i yngre åldrar, de flesta studier har fokuserat på åldrarna 
åtta år och uppåt (Vlachou et al. 2011, ss. 329, 332; Levine & Tamburrino 2013, s. 272).  

Trots att det är svårare att forska om mobbning bland de yngre barnen finns det ändå olika sätt att 
arbeta med mobbning i förskolan. Att hitta rätt åtgärder för små barn kan uppfattas som en 
överväldigande uppgift för pedagogerna, men dessa åtgärder kan ge information till barnen som varar 
hela livet. Program för konfliktlösning kan implementeras i skolan och anpassas genom läsåret så att 
barnen kan lösa problem utan destruktiva tendenser (Levine & Tamburrino 2013, s. 274). Läraren kan 
exempelvis använda sig av barnböcker för att sedan knyta an till barnens situationer, diskussioner och 
granska de olika karaktärernas agerande i de olika situationerna (Levine & Tamburrino 2013, s. 273). 
På detta sätt arbetade Griffin Freeman (2014, s. 306) i sin forskning med att motverka mobbning 
genom användning av bilderböcker med temat mobbning. Griffin Freeman (2014, s. 311) ansåg själv 
att detta gav ett positivt resultat i den mån att under den tiden undersökningen pågick hjälpte den till 
att motverka mobbningen där studien utfördes. Ett annat sätt att motverka mobbning än det som 
tidigare beskrevs är att arbeta med så kallade antimobbningsprogram. Vissa forskare föreslår att man 
borde använda dessa program så tidigt som i förskoleåldern (Piotrowski & Hoot 2012, s. 358). Detta 
har ett större värde då Piotrowski och Hoot (2012, ss. 358, 363) hävdar att det är fyra gånger så troligt 
att ett barn som mobbar blir dömt för ett allvarligt brott i äldre år.  

Av ovan nämnda orsak är det viktigt att påbörja arbetet med att motverka mobbning och arbeta med 
antimobbningsprogram så tidigt som möjligt. Vestal och Jones (2004, s. 132) menar att det är bra om 
barnen så tidigt som möjligt får hantera sina aggressioner och lösa konflikter då det kan bli för sent att 
introducera detta i skolåren, framförallt för de barn som är utsatta i våldsamma miljöer. I Vlachou et 
al. (2011, s. 347) studie sägs det att antimobbningsprogram i genomsnitt resulterar i en minskning av 
mobbningsbeteendet med 20-23 procent, och risken att bli offer för mobbning minskar med 17-20 
procent. Dock har det visat sig att detta fungerar bättre med de äldre barnen -11 år och uppåt- än de 
yngre barnen. Trots den positiva effekten av antimobbningsprogram fanns det enligt Vlachou et al. 
(2011, s. 346) för närvarande endast ett antimobbningsprogram som är anpassat för barn i förskolan, 
det så kallade The Be-Prox program, vars centrala fokus ligger på gruppdiskussioner, ömsesidigt stöd 
och ett samarbete mellan konsulter och lärare och mellan lärare och föräldrar (Vlachou et al. 2011, s. 
347). För ett samarbete mellan förskola och föräldrar behövs medvetenhet. Griffin Freeman (2014, s. 
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306) nämner att föräldrarna inte alltid vet om att mobbning börjar redan i förskolan och kan därför inte 
alltid vara aktiva och jobba mot detta.  

 
Vidare menar Kirves och Sajaniemi (2011, s. 383) att i ett arbete mot mobbning är det mycket viktigt 
att känna igen tidiga tecken för att förhindra dess utveckling. Om pedagogen har grundläggande 
kunskaper i konfliktlösningar och sociala problem, blir det lättare för honom/henne att ge barnen 
möjlighet att tänka på olika sätt för att hantera svåra situationer och lösa personliga konflikter (Vestal 
& Jones 2004, ss. 132, 137). I relation till detta är det viktigt att pedagoger blir bättre informerade om 
de olika tillvägagångsätten för att förebygga mobbningsbeteende (Levine & Tamburrino 2013, s. 271). 
Dock är det inte endast pedagoger som ska ha denna kunskap utan även barnen. Om barnen lär sig 
tidigt och blir medvetna om mobbningens betydelse kan detta minska framtida mobbningsbeteende. 
Det finns flera olika åtgärder som kan användas för att förhindra mobbning bland de yngre barnen. 
Levine och Tamburrino (2013, s. 276) gav bland annat förslag om konfliktslösningsmodell, 
fredscirklar, fredsdagböcker och dagliga incheckningar om mobbningens betydelse. Levine och 
Tamburrino (2013, s. 276) skriver sedan att genom anpassning av strategier för konfliktlösning, att 
använda sig av ord som beskriver känslor i det vardagliga arbetet, kan barnen lära sig hur de ska 
hantera sina känslor och hur de ska diskutera för att hantera konflikter på ett positivt sätt. Dessa 
åtgärder kan enkelt tas med i undervisningen. Vissa av dem kräver visserligen ett mått av planering 
men när de väl är implementerade krävs inget ytterligare extraarbete. Genom att öka medvetandet för 
mobbning och delta i åtgärdsprogram kan barnen skapa ett tryggare klimat och odla en kultur där alla 
kan växa (Levine & Tamburrino 2013, s. 276).  

  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka diskurser som finns inom förskoleforskning om 
mobbning och exkludering. 

Frågeställningar: 

● Vilka diskurser finns det i forskning om hur mobbning motverkas inom förskolan? 
● Vilka orsakssamband diskuteras av de olika forskarna? 
● Vilka konsekvenser uppstår - enligt dessa forskare - om mobbning inte motverkas? 
● Vilka gemensamma och/eller särskiljande strategier förekommer i forskningen om mobbning i 

förskolan? 

Teoretiskt perspektiv 

Vårt teoretiska perspektiv är diskursanalys. Innan vi går djupare in på diskursanalys vill vi göra en 
kort förklaring om grunden - diskursteori. Diskursteori går att tänka kring och förstå som en 
uppfattning utifrån det sociala. Det är en konstruktion som tillåter sociala fenomen att analyseras med 
hjälp av olika diskurser och diskursanalytiska redskap. Detta bidrar till att, med diskursteorin som 
synsätt, de sociala fenomenen aldrig färdiga eller vad man skulle kunna benämna som totala (Winther 
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Jörgensen & Phillips 2014, s. 31). Diskurserna är alltså bara tillfälliga och strukturerna som vi ser, 
eller tycks uppstår, är något som finns för att ge våra liv mening och förståelse (Winther Jörgensen & 
Phillips 2014, s. 46-47). Omvärlden vill hitta en sanning men vi kan utifrån detta förstå det som att den 
alltid ändras. På grund av att diskursteorin och diskursanalysen är så föränderlig och ger oss 
möjligheten att se olika ”sanningar”, sammanband och förståelse har vi valt att använda denna teori till 
vår studie. Vi kan utifrån forskarna, kopplat till diskurser, försöka se och förstå sanningar inom 
mobbning i förskolan.  

Begreppet diskurs har olika meningar hos forskare, och kan användas på en rad olika sätt. Några väljer 
att se diskurs som ett sätt att skapa den sociala och politiska världen, medan en del ser det som ett 
samtal mellan två människor (Howarth 2007, s. 10). Diskurs har eller kan ha en koppling till filosofin 
och i filosofin kan ordet diskurs betyda eller användas i sammanhang av uttryck eller begrepp 
(Bergström & Boréus 2012, s. 353). Michel Focault förespråkar att diskurs är en kunskapsinstitution 
och markerar att det finns en tydlig gräns mellan det diskursiva och icke-diskursiva (Bergström & 
Boréus 2012, s. 357). Enligt Winther Jörgensen och Phillips (2014, s. 33) är diskurs inget begrepp som 
går att definiera enkelt eller med enstaka meningar. Istället ser de att det skiljer sig beroende på vad 
diskursen omfattar eller vad diskursen förväntas ha för betydelse. Diskurs är även något som kan ses 
som tvärvetenskapligt och det kan därför användas på olika områden och i olika undersökningar. 
Vidare tankegångar kring detta kan vara att diskurs är ett sätt att tala om och förstå världen inom olika 
områden (Winther Jörgensen & Phillips 2014, s. 7). Våra tankegångar blir att inom den forskning vi 
läser och tolkar kan vi bland annat mötas av förskolediskurs, forskningsdiskurs och barnsynsdiskurs 
men även de tankesätt och diskurser som ofta kommer upp inom förskoleforskning som vi förenklat 
delat in i två fack; modernism och postmodernism. Där modernism refererar till de centrala 
föreställningar vi har, det vill säga de dominerande diskurserna, medan postmodernismen å andra 
sidan kritiskt granskar den modernistiska tankesynen (Nordin-Hultman 2004, s. 31). 

Howarth (2007, s. 18) menar att diskursanalys är termen för arbetet eller processen där man analyserar 
meningsskapande praktiker och diskursiva former. Med en diskursanalys kan man välja att behandla 
en stor variation av forskning och material. Bolander och Fejes (2015, ss. 105-106) menar att det inom 
diskursanalysen går att tänka kring vad som är normalt, vad som är normaliserat och vad som är 
osynliggjort. För att få en ökad förståelse för vad som ses som normalt behöver man se flera olika 
tänkesätt och ingångar. Utöver de diskurser vi har reflekterat över kan vi resonera vidare och se vilka 
fler diskurser som finns i texterna. Vilka sammanhang finns och vilka tankar finns inom dessa 
diskurser? Vi kan inte vara utanför en diskurs och bestämda sanningar, men det går att tänka kring 
kunskapen och vad som anses vara normen. Inom diskursen kan man skapa nya sanningar, men måste 
även tänka kring hur trovärdigt och accepterat det är (Bolander & Fejes 2015, s. 111). Vi måste se 
vilka diskurser som finns inom mobbning i förskolan och mobbningsbegreppet. Det vill säga se/skapa 
sanningar och sammanhang, som finns kring mobbning inom förskolan och i forskningen vi läst.  

Bolander och Fejes (2015, s. 90) skriver att diskursanalys är som ett hjälpmedel för att förstå språkets 
roll och för att skapa vår verklighet. De förklarar det vidare som att språket skapar bilder av 
verkligheten, och diskursanalysen kan då vara ett sätt att förstå den. Det finns åsikter om att forskning 
inte är fristående från diskurser, forskaren är ett subjekt bland andra subjekt i forskningen. Forskarna 
är medproducenter i diskursen och forskningen. Med detta är forskaren närmare materialet och kan se 
sanningen tydligare, och kan forma sanningar utifrån diskursen och vad de ser (Bolander & Fejes 
2015, s. 94). Något som Winther Jörgensen och Phillips (2014, s. 28) skriver om; att det är omöjligt att 
komma runt de olika diskurserna och se hur verkligheten egentligen är. Diskurser hjälper till att skapa 
de subjekt vi är och de objekt vi vill veta något om. Utifrån det kan man tänka om hur världen skapas 
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utifrån, och med hjälp av, dessa subjekt och objekt (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 21). 
Diskursanalys har som syfte att visa och rita upp de processer som vi vill se när något som har 
betydelse ska fastställas, detta kan behövas för att fånga in de projekt som kan se omöjliga ut och går 
åt för många håll (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 32). 

Med en diskursanalys kan textens mening och makt bearbetas. Detta med hjälp av en analysmodell av 
Fairclough där texten är mittpunkten, sedan kommer den diskursiva praktiken och efter det den sociala 
praktiken. Diskursiva praktiker visar då hur texten producerats för att gå vidare till den sociala 
praktiken som sätter in diskursen i ett större socialt sammanhang. Diskurserna kan även möta områden 
inom andra diskurser. Diskurserna avser hur en text eller ett sammanhang ska producera, distribueras 
och konsumeras (Bergström & Boréus 2012, s. 375). Med en diskursanalys finns möjligheten att 
använda denna analysmodell för djupare förståelse.  Diskursanalys kräver även en närläsning. Då 
språket och genom detta de sociala relationerna har betydelse måste man komma nära texten och läsa 
den ingående för att kunna se diskursen och få en förståelse (Bergström & Boréus 2012, s. 411). 
Diskurs har en struktur av samhällelig praktik som både konstituerar och konstitueras av den sociala 
världen och praktikerna. Diskursanalysen kan genomskåda myter om samhället - som då i detta fall 
presenteras i texterna - samt bidra till kunskap om hur olika aktörer ser på olika saker och arbetar mot 
eller med varandra. Diskurserna som finns i texterna bidrar till strukturer som sedan kan 
omstruktureras och tänkas vidare kring (Winther Jörgensen & Phillips 2014, s. 67). Inom varje diskurs 
kan flera diskurser uppkomma. Det blir då en diskursordning och det kan uppstå en konkurrens mellan 
diskurserna (Bergström & Boréus 2012, s. 377).  

Metod 

Val av metod 
Eftersom vi vill undersöka vilka diskurser som finns inom förskoleforskning om mobbning och 
exkludering har vi valt att använda kvalitativ textanalys som metod. Text är en viktig och stor del i 
livet och texterna som finns formar vårt sätt att tänka, handla och agera (Widén 2015, s. 176). 
Textanalys innebär att läsa, förstå och skapa mening ur texterna, samt att välja ut och förhålla sig till 
olika typer av texter och skapa innebörd utifrån ett avgränsat undersökningsområde. Det finns tre olika 
dimensioner inom textanalysen (Widén 2015, s. 178). Den första dimensionen pekar på att exempelvis 
textförfattaren analyseras, och sedan söker den som analyserat svar om vad författaren vill med sin 
text. Den andra dimensionen har istället sin fokus inom det litterära, formuleringar och det språkliga 
(Widen 2015, s. 178). Den här uppsatsen kommer dock att vara en analys i den tredje dimensionen, 
detta eftersom denna typ av analys pekar på vad texter säger om samhället och i vilken kultur texten 
produceras. Med denna typ av analys vill man skapa förståelse för en typ av samhälle utifrån den text 
som analyseras. Inom denna analys kan vi även se normer och värderingar (Widén 2015, ss. 179-180). 
Med denna dimension kan vi analysera och tänka kring vilken kultur och vilket samhälle vi ser, vilka 
normer och värderingar som finns i texterna och påverkar. Vilka tankar om mobbning finns i 
samhället, är det dessa tankar som är anledningen till att det finns mindre forskning kring mobbning i 
unga år? Vilken typ av kultur finns i texterna och i genomförandet av texterna? Hur formuleras 
texterna och skriver forskarna om motverkning av mobbning?  
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Widén (2015, ss. 180-181) skriver att det finns olika typer av texter att analysera. Politiska texter, 
vilka kan bestå av exempelvis styrdokument och vara skrivna på en formell politisk arena. Detta 
kommer att vara en del inom textanalysen då läroplanen är en av grunderna som förskolan ska stå på, 
och det är mot det som står i läroplanen som förskolan ska sträva. Det leder till ett automatiskt spår att 
tänka på och undersöka under textanalysen. Men den huvudsakliga textanalysen kommer att bestå av 
tidigare forskning - vetenskapliga artiklar -, då den tredje dimensionen handlar om att tänka kring 
sammanhanget även utanför texten, att även se ett större sammanhang. När man då formulerar 
frågorna inom textanalysen behöver man ha detta i åtanke (Widén 2015, s. 184). Exempelvis kan man 
tänka på hur samhället påverkar forskningen eller hur forskningen påverkar samhället. Under arbetet 
med textanalys bör man tänka på att personer och grupper relaterar olika till texterna och att det 
faktiskt är människor som har skapat texterna. Detta är bra att ha i åtanke då texterna visar både 
medvetna och omedvetna föreställningar som människor har. På grund av detta kan texterna bli mer 
intressanta (Bergström & Boréus 2012, s. 20). I alla typer av analyser ingår tolkning, hur mycket vi 
som analyserar än försöker hålla oss neutrala, måste vi tolka. Däremot läggs det på olika typer av 
tolkning beroende på vilken text och analystyp som används. När det kommer till tolkningen kan 
denna också påverkas av avsändaren, mottagaren eller diskursen. Det är viktigt att veta om att det 
finns olika delar som påverkar när man jobbar med läran om att läsa, analysera och tolka (Bergström 
& Boréus 2012, ss. 30-31). För att kunna bedöma kvaliteten i skrivna dokument bör forskaren ta 
ställning till följande fyra kriterier: autenticitet, trovärdighet, representativitet och meningsfullhet. 
(Eriksson Bajas et al. 2013, s. 135). Dessa fyra kriterier är därmed något vi bör tänka på när vi jobbar 
med och skriver på vår textanalys för att vi ska få ut ett så bra och välarbetat resultat som möjligt.  

Forskning och att förstå forskningen är fokus och därför är textanalys den bästa varianten för oss, 
svagheter med textanalys kan vara att vi är två och med detta kan vi tänka och förstå texterna olika 
vilket kan påverka analysen och resultatet. Detta kan dock också visa sig vara en styrka, att vi kan se 
olika saker, genom att vi då kan få mer förståelse kring texterna. En annan styrka kan vara det som 
Widén (2015, s. 176) nämner, att detta är något vi gör i vardagen, vi tänker, tolkar och analyserar det 
vi ser och läser. Det kan vara allt från ett kort meddelande till statliga texter. Eftersom detta är något 
som finns i oss kan analysen bli lättare, vi måste bara välja vilka “glasögon” vi ska ha. Med 
textanalysen behövs just olika syn. Emilsson (2014, s. 82) refererar till Dahlgren och Hultqvist om att 
våra “glasögon” som vi har på oss utgör villkoret för “seende” och att det går att byta glasögon så att 
man kan få möjlighet att växla perspektiv och upptäcka något nytt. I denna uppsats har vi valt att se 
det utifrån ett diskursperspektiv vilket då blir vår teoretiska utgångspunkt. En svaghet och svårighet 
med textanalys är att vi ska tänka oss in i texten, undvika att tolka utifrån egna erfarenheter, utan 
enbart utgå från den teori och det tankesätt vi valt. Vi kan inte känna oss in på hur personen som 
skrivit texten tänker och känner på samma sätt som man kanske kan göra vid en intervju, där man får 
fler delar än bara ord eller en skriven text och inte kroppsspråk, betoningar och ansiktsuttryck.  

Med våra frågeställningar och vårt syfte framstår textanalys ändå som en ganska självklar väg för oss, 
vi vill veta mer om forskning som finns angående mobbning och hur den forskningen som finns ser på 
och förklarar mobbning. Med denna metod får vi komma nära texterna och se texterna ur en vald 
synvinkel.   

Urval och avgränsningar 

För att begränsa oss har vi valt att använda vetenskapliga artiklar som är skrivna under 2000-talet, de 
flesta texterna är från senare delen av 2000-talet men vi gjorde två undantag och använde en artikel 
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från 2004 samt en som är skriven år 2001 men publicerad år 2010. Vi valde detta för att försöka få 
fram forskning som är så aktuell som möjligt men samtidigt den forskning som är mest relevant för 
studien. Vi har även valt att använda oss av internationella texter då detta gav mer information och 
förståelse om ämnet. Genom att det finns texter från andra ställen än Sverige pekar detta på att 
mobbning sker runt om i världen och inte enbart är något vi sett och hört om i Sverige. Utifrån 
Vlachou et al. (2011, s. 330) finns det flera olika namn och bemärkelser på förskoleverksamhet i 
internationella texter, därför kan det bli svårare att hitta det material vi är ute efter. Vi har därmed valt 
att begränsa oss till “preschool” då detta gav mest och bäst resultat utifrån vårt perspektiv och våra 
tankar.  

Ytterligare en sak vi haft i åtanke kring materialsökandet har varit det Eriksson Bajas et al. (2013, s. 
138) påpekar, att det kan vara bra att finna variationer där det finns olika syn, upplevelser och 
erfarenheter för att få ett mer varierat undersökningsmaterial. Genom att ha olika typer kan man belysa 
och se fenomenet ifrån olika synvinklar och förstå det på olika sätt. Detta har vi båda funderat på, vi 
har försökt att hitta texter som varierar för att få upp mer av en diskussion och ett sätt att se ur olika 
vinklar men samtidigt vill vi försöka få likheter och en enhetlighet. Det skulle inte bli en bra analys 
om alla texter var exakt likadana.  

En annan begränsning är att vi tänker att vi utgår från åtta huvudartiklar som vi valt ut efter olika 
tankegångar och analysmöjligheter. Dessa artiklar är omskrivna i tidigare forskning och skrivna av: 
Griffin Freeman, Kirves och Sajaniemi, Levine och Tamburrino, Ma et al., Pitrowski och Hoot, 
Stenseng et al., Vlachou et al. samt Vestal och Jones. Anledningen till detta är just att avgränsa och ge 
oss en större möjlighet att arbeta mer ingående med de texter vi valt, i stället för att använda ännu flera 
texter och inte gå in lika djupt i dem.  

Vi har även försökt att inte gå in alltför djupt på anitimobbningsprogram. Det var något vi tyckte var 
intressant, men vi fann nästan ingen forskning kring antimobbningsprogram inom förskolan, framför 
allt inte inom Sverige - vilket ändå är mest relevant för vår utveckling och utbildning. Det är dock en 
del av forskningen som vi läst som nämner hur de arbetar med detta och därför kommer detta att 
nämnas men inte vara mer ingående. Vi kan alltså nämna det som ett sätt om hur förskolan kan arbeta 
mot mobbning.  

Innan vi påbörjar analysen måste vi tänka utifrån det vi skrev vid valet av metod. För att bedöma och 
tolka texter kan vi ta ställning till: autenticitet, trovärdighet, representativitet och meningsfullhet 
(Eriksson Bajas et al. 2013, s. 135). Men man måste förstås alltid ta hänsyn till att detta är utifrån vårt 
perspektiv, vår tolkning av de texter vi har samlat in. Övergripande anser vi att texterna vi valt ut är 
trovärdiga då de är skrivna av forskare och tagna från vetenskapliga databaser. Självklart finns det 
delar man kan fundera över och texterna säger ibland emot varandra, men vi tycker att de generellt 
verkar trovärdiga.  

Som vi kan förstå det är texterna undersökta i autentiska miljöer, det vill säga miljöer som inte enbart 
arrangerats i forskningssyfte, det verkar också som att åtminstone vissa av texterna är byggda på 
förskolans praktik och sådant som faktiskt händer där. Exempelvis framstår det som att Griffin 
Freeman har varit på en förskola och gjort sin forskning som en del i den dagliga verksamheten, 
medan Vestal och Jones har plockat ut barn slumpmässigt och flyttat dem till olika pedagoger - detta 
kan då anses som en konstruerad situation, och är i en bemärkelse inte “äkta”. Vi har valt att anta att 
forskningen är gjord i autentiska miljöer, om inget annat skrivs. Texterna är kanske inte helt 
representativa för Sverige, eftersom all forskning inte gjorts i Sverige. Den kan därför inte oreflekterat 
representera hur svenska förskolemiljöer ser ut. Det är helt enkelt inte möjligt att koppla all den 
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forskning som vi har tagit del av till den svenska förskolan. Men, vi anser att det är principiellt 
relevant att studera olika, om än internationella, forskningsinsatser, att förstå orsaker till mobbning.  
Detta för att kunna arbeta förebyggande mot mobbning samt finna nya metoder om hur vi kan jobba 
vidare inom förskolan, för att motverka utbredningen av mobbning. Eftersom de är skrivna under 
2000-talet känns texterna även mer trovärdiga och aktuella för vårt arbete.   

Genomförande 

Under denna rubrik kommer vi att redogöra för vårt tillvägagångsätt under datainsamlingen. Vi har 
sökt på olika sökbaser, exempelvis Google scholar och databasen på Stockholms Universitets 
bibliotek, det vi sökte efter var vetenskapliga artiklar. Vi använde oss av sökord som bullying, anti, 
preschool, young children, social exclusion och prevention. De sökfraser som var framgångsrika och 
gav oss mest artiklar att använda oss av var “bullying AND anti AND preschool” även “Preschool 
AND Social exclusion”. Området är ganska stort, men det minskas allteftersom och begränsningar 
kommer upp efter alla olika texter och tankar, just för att det är en textanalys så behövs det mycket 
tidigare forskning och funderingar. Trots att området är så pass stort fanns det bara ett fåtal användbara 
artiklar. Ett av de problem som vi stötte på var exempelvis att när vi sökte forskning och använde 
begreppet preschool så dök det upp många texter om skolan istället för förskolan. Även om många av 
dessa artiklar var intressanta och hade delar som kunde ha varit givande så var vår fokus på förskolan, 
och artiklarna gick inte att använda till denna uppsats. Som vi nämnt tidigare använder vi enbart ordet 
“preschool” vi försökte även använda ord som “Kindergarten” och “childcare” men detta var inte så 
givande i sökandet. Vi ville även hitta artiklar som var på svenska, detta visade sig vara ett problem. 
När vi sökte efter svenska texter eller använde oss av svenska sökord kom det inte fram något som 
passade våra tankegångar och perspektiv och om det ändå gjorde det, så var det enbart 
studentuppsatser vilket inte bör användas i denna typ av studie, inga vetenskapliga artiklar eller 
avhandlingar. Detta minskade våra möjligheter för mer varierade texter och en möjlighet att se 
skillnader eller likheter i begrepp och formulering utifrån olika språk. När vi väl hittat artiklar vi kände 
var relevanta började vi närläsa dem och välja ut vilka som passade oss och vår forskning bäst.  

Vi bestämde oss för ett syfte och frågeställningar för att kunna välja ut tidigare forskning och sedan 
också kunna analysera texterna. Medan vi arbetade med syftet och frågeställningen kom även teorin 
och metoden fram, efter vad som passade bäst in på vad vi ville få fram. Dessa val diskuteras tidigare i 
texten. När texterna sedan analyseras blir detta en del som blir påverkad av oss genom våra tankar och 
tolkningar, samtidigt som detta ska kopplas till vår valda teori och försöka svara på eller tänka kring 
de frågeställningarna vi valt. Följande steg i uppsatsskrivandet är svåra att följa då det inte har skett i 
en följd och inte i den ordning uppsatsen slutligen ska vara. Efter första bearbetning av texterna är det 
bara att börja om igen, var detta verkligen relevant? Hur kan vi tänka vidare här? 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Vi har under uppbyggnaden av denna uppsats fokuserat på samarbete. Det är svårt att säga exakt vem 
som har gjort vad. Vi har valt att använda oss av varandras olika styrkor för att få ut det bästa 
resultatet, samtidigt har detta medfört att vi har kompletterat varandra på ett konstruktivt sätt. Till en 
början tänkte vi dela upp skrivandet mer men det blev att vi arbetade tillsammans och skrev i 
varandras meningar - detta menat på ett bra sätt för att få ut det bästa resultatet. Eftersom vi gjort en 
textanalys innebär detta att vi fått olika tankar och olika förståelse för samma text, detta har bidragit 
till att vi kan få en bredare syn och förståelse för texterna. Det vi gjorde under sökandet efter tidigare 
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forskning var att vi hittade ett antal artiklar och läste några var för att sedan bestämma vilka som var 
användbara. Sedan läste båda allt. Vi har använt ett gemensamt dokument, så även när vi inte suttit 
tillsammans kan vi se vad den andra har skrivit eller skriver, på detta sätt har vi även kunnat läsa och 
ändra i varandras text, både med mer tankar, fakta och formuleringar - detta för att vi ska få en så 
enhetlig text som möjligt trots att vi är två som skriver. Det är något som har fungerat för oss och vi 
har under hela vägen fört en konversation för att inte kliva på varandras fötter.   

Forskningsetiska överväganden  

Då vi har en textanalys och inte en intervju eller observation är det inte samma etiska överväganden 
som vi diskuterat mest, exempelvis samtycke och avidentifiering. Det som vi istället måste ha extra 
uppsikt över är plagiat för att vi ska läsa och använda oss av texter. Vetenskapsrådet (2011, s. 108) 
skriver att plagiat innebär att den som skriver texten framställer någon annans idéer som sina egna. 
Personen ”ljuger” och kopierar text istället för att skriva sitt eget, eller hänvisa till den som skrivit den 
ursprungliga texten. Eftersom det är oetiskt och vi förstås inte vill plagiera är det viktigt att vi inte 
skriver att något är vårt eller använder texter utan att referera. I samma text kan vi också läsa att det är 
vanligt att forskare använder sig av andra forskares material, men att man då tydligt ska visa vems idé 
det var ursprungligen, vilket som är egen forskning eller egna tankar och vad som är läst eller 
vidareutvecklat från någon annan forskning (Vetenskapsrådet 2011, ss. 108-181). Vi har försökt vara 
väldigt noga med att redogöra för vem som skrivit vad, och vad som är våra tankar och vår analys. Det 
finns dock vissa undantagsfall när teorierna eller metoderna är så pass allmänt kända att man inte 
behöver förklara på samma sätt att det inte är ens egna tankar (Vetenskapsrådet 2011, s. 109). Så vissa 
begrepp och metoder kan vara så pass kända att vi inte behöver skriva alltför ingående vem som 
skrivit om det tidigare. Vi måste även tänka på trovärdigheten i texten, och tänka på att analysera på 
ett etiskt sätt med etiska tankegångar. 

Studiens kvalitet 

Metodvalet blev ganska självklart efter det vi ville skriva om och jobba med, en textanalys utifrån 
utvalda artiklar om mobbning i förskolan. Det blev ibland svårt då vi var två med olika tankar och 
funderingar. Även om vi utgår från samma texter, metod och teori så har vi olika sätt att tolka och 
förstå. Men det har också varit givande och hjälpt oss att få ut mer av texterna då vi ser olika saker. 
Just därför att det är våra egna tankar kopplade till text och teori så kanske inte alla ser och förstår på 
samma sätt som vi har gjort. Detta kan möjligen dra ner tillförlitligheten, men att tolka och förstå vad 
andra menar och tänker är även vad författarna till de artiklar vi analyserat har gjort. Självklart kan 
någon anse att vi tolkat fel och använt fel material. Denna uppsats är uppbyggd på vad vi finner 
intressant och våra tankar just nu utifrån det material som vi hittat, vi vet inte när det kommer nyare 
forskning om detta som är mer relevant, och i och med det kan vi inte veta hur länge det vi tänkt och 
skrivit är giltigt. Detta är ju för övrigt något som gäller all forskning. Om vi istället skulle använda oss 
av intervjuer eller observationer skulle vi kanske förstått saker på ett annat sätt, det skulle gett oss ett 
annat material att jobba med. Vi skulle istället haft kroppsspråk, röst och ansiktsuttryck att ta med i 
beräkningarna, inte enbart en skriven och arbetad text. Eftersom studien är att undersöka vilka 
diskurser som finns blev inte intervjuer ett passande val.  
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Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer resultatet av studien att presenteras. Detta examensarbete utgår från och 
undersöker vilka diskurser det finns inom förskoleforskning om mobbning och exkludering.  

Vi har delat in vår analys i fem kategorier, samt en kort sammanfattning av diskurser, som i grunden 
har frågeställningarna som utgångspunkt. Denna del är strukturerad genom rubriker som vi anser vara 
våra centrala områden och det som vi kommer att fördjupa oss i.  Detta för att få en lättare förståelse 
och läsning. Vi har försökt dela in och kategorisera enligt våra tidigare diskussioner. Då vi inte funnit 
texter utifrån en diskursanalys – som nämns i avsnittet om tidigare forskning - kommer vi både 
beskriva resultatet och analysera texterna som omtalas i tidigare forskning. Det är en löpande text som 
kommer att varvas med textexempel och diskursanalys i anknytning till detta.  

Vilka diskurser finns det om förekomsten av mobbning i förskolan? 

Då det inte finns någon riktig framställd profil om vad mobbningsbegreppet innebär hävdar vi, med 
Piotrowski och Hoot (2012, s. 357) att ämnet är väldigt brett och emellanåt svårt att förklara. Kirves 
och Sajaniemi (2011, s. 385) skriver att mobbning ofta definieras antingen alltför strikt eller för smalt, 
de menar att erfara mobbning är individuellt och varierar från person till person. Av den anledningen 
har vi gjort vissa avgränsningar i vår undersökning. Det resultat och den analys som vi först avser att 
redovisa är olikheterna mellan forskning om när mobbning börjar och hur forskarna tänker olika 
angående uppväxten. Vlachou et al. (2011, s. 332) hävdar att mobbning startar vid fyra års ålder. 
Griffin Freeman (2014, s. 306) menar däremot att mobbning startar redan vid två års ålder. Redan här 
kan vi med säkerhet notera en skillnad i de olika forskningsresultaten. Skälet till differenserna kan 
tänkas vara skiftande förhållanden på olika förskolor, mobbningen startar helt enkelt tidigare i vissa 
sammanhang än i andra. Forskarna kan även befinna sig i olika diskurser och har då inte möjlighet att 
komma bakom eller bortom diskurserna och se hur andra diskurser ser ut (Winther Jörgensen & 
Phillips 2014, s. 28). Forskarna kan helt enkelt bli hemmablinda i de diskurser de lever. Vlachou et al. 
(2011) kanske då anser att det som uppstår mellan de barn som ännu inte fyllt fyra år, inte kan kallas 
mobbning, medan andra forskare gör bedömningen att det faktiskt är mobbning det handlar om, redan 
i yngre år.  Men även om det finns olika föreställningar om när mobbning inleds, går det ändå, hävdar 
vi, att dra den generella slutsatsen att mobbning initieras redan när barnen är små och går i förskolan.  

Motiv till uppkomsten av mobbning varierar hos forskarna. Några av forskarna vill göra gällande att 
mobbning har med gener och utvecklingsnivåer att göra (Levine & Tamburrino 2013, s. 271; Vlachou 
et al. 2011, ss. 336-340). Andra menar å andra sidan att det kan röra sig om socioekonomiska skäl 
(Vlachou et al. 2011, s. 336; Vestal & Jones 2004, s. 132). Ytterligare andra menar att det är en 
oundviklig del av barndomen (Levine & Tamburrino 2013, s. 271). Här kan vi alltså notera att 
forskarna har varierande åsikter om anledningen till att mobbning uppkommer och existerar. Även här 
kan vi se det som Winter Jörgensen och Philips (2014, s. 28) skriver om, att olika forskare använder 
olika diskurser och då framträder även olika verkligheter för dem, vilket också är ett av 
diskursanalysens grundantaganden. Som Bergström och Boréus (2012 s. 354) också framhärdar, 
”Språket återger inte verkligheten direkt och på ett enkelt sätt utan bidrar snarare till att forma den”. 

Utifrån två av artiklarna - Vlachou et al. och Stenseng - har vi observerat att författarna är eniga om att 
mobbningen sker på olika sätt beroende på kön, där pojkar anses vara mer aggressiva än flickor. 
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Forskarna menar att pojkar är mer fysiskt aggressiva medan flickor mer använder sig av psykisk 
mobbning. Detta börjar redan i förskolan (Vlachou et al. 2011, s. 339). Även Stenseng et al. (2014, s. 
1639) framhåller något liknande, det vill säga, att pojkar som mobbar eller blir mobbade är mer 
aggressiva, agerar mer aggressivt, än flickor. Författarna menar här att flickor inte agerar lika fysiskt 
vare sig de blir mobbade eller är mobbare - eller på något sätt är med i social exkludering. Självklart 
kan inte vi veta om detta är sant eller inte, men detta kan vara tänkt utifrån de normer eller de 
etablerade ”sanningar” som byggts upp i dessa samhällen eller diskurser (Bolander & Fejes 2015, s. 
111). Utifrån egna erfarenheter kan vi dock säga att tankar kring genus är något som det ofta hänvisas 
till i olika sammanhang. Exempelvis kan man höra att “pojkar är pojkar”. Detta är inte en uppsats som 
handlar om genus men det kan vara värt att nämna att dessa tankar finns kring mobbning och kön i 
förskolan. När författarna har dessa föreställningar uppstår en genusdiskurs.  Med dessa exempel kan 
vi konstatera både att det finns likheter och olikheter om dessa frågor i den forskningslitteratur som vi 
har granskat kritiskt.  

Teorier om orsaker till uppkomsten av mobbning  

Om vi tänker kring de olika teorier som finns om orsaker till mobbningens uppkomst skulle diskursen 
som sagt vara en avgörande faktor. Om vi exempelvis utgår ifrån att det rör sig om ett barns ålder och 
egenskaper, att man anser att barnet inte är riktigt kompetent att hantera sina konflikter, eller att det är 
en “normal fas” av ett barns uppväxt, skulle detta kunna tolkas som att det rör sig om ett barns 
mognad? Det i sig anser vi skulle kunna relatera till Piagets utvecklingsteorier, som menade att barnen 
går genom olika stadier av kognitiv utveckling (Lightfoot, Cole, M. & Cole, S. 2009, s. 21). Denna 
utvecklingsprocess anser vi är likt en trappa, och förenklat är ett idégods från modernismen. Om man 
istället betraktar fenomenet utifrån en ”early learning theories-diskurs”, som vi tolkar och översätter 
till postmodernism, om att ett barn är kompetent och strävar efter att efterlikna de “mer” kompetenta 
kamraterna och vuxna som barnen är omgivna av, skulle detta relatera till det som Stenseng et al. 
(2014, s. 1638) skriver om att människor lever i en värld där vi försöker höra hemma någonstans, den 
så kallade ”need-to-belong-teorin” som nämns i avsnittet om tidigare forskning. 

Om man istället ser mobbningen som en oundviklig del av ett barns liv, skulle mobbning vara en 
faktor som inte skulle kunna förändras eller stoppas. Det skulle i sig vara väldigt problematiskt och gå 
emot all forskning som hävdar att mobbning sker redan i tidig ålder, såsom två år (Griffin Freeman 
2014, s. 306). Det handlar givetvis om vilket perspektiv man utgår ifrån. Om vi människor skulle leva 
efter den teori som Stenseng et al. (2014, s. 1638) hävdar, då skulle det handla om att människor 
behöver höra hemma någonstans för att kunna bygga relationer. Kan vi då se det som att människor 
alltid letar efter en diskurs, ett sammanhang, en plats där de är likasinnade med andra? Kan det då 
förstås som Bolander och Fejes (2015, s. 111) nämner att inom en diskurs och en diskursanalys söker 
man och konstruerar sanningar som sedan måste accepteras. Letar man då efter en diskurs där samma 
sanningar delas och accepteras för att kunna bygga vidare och finna relationer och en trygghet? 

Utifrån tidigare forskning kan man resonera om att aggression och våld hänger ihop med mobbning. 
Detta kan anses vara en självklarhet då interaktion med andra alltid innebär att konflikter kan uppstå 
(Vestal & Jones 2004, s. 131) men det rör sig om hur man hanterar dessa konflikter. Av denna 
anledning behövs kunskap om konflikthantering och att denna kompetens delas vidare. Som vi redan 
har belyst handlar det dock om vilken diskurs man tror sig vara en del av. Om vi då tänker utifrån det 
Bolander och Frejes (2015, s. 105) påpekar, att diskurser skapas efter vad som anses vara normalt 
inom sammanhanget, samhället eller diskursen som forskningen existerar i, skulle vi då se att våld och 
mobbning är något normalt för att man inte har några redskap för hur man ska hantera konflikter inom 



16 
 

detta samhälle - i detta fall förskolan? Denna diskurs och norm, vilken då blir att våld och konflikter 
sker i mötet med andra människor, skapas då efter dessa etablerade ”sanningar” och hur mycket man 
accepterar detta (Bolander & Frejes 2015, s. 111). 

Problem med att forska om mobbning bland yngre barn 

Som vi har påpekat utifrån vårt samlade material är mobbning i sig väldigt brett och omtalat men det 
finns brister i forskningen om de yngre barnen (Griffin Freeman 2014, s. 306; Kives & Sajaniemi 
2011, s. 383). Detta trots att det i mer aktuell forskning har visat sig att aggression, som antas ha att 
samband med mobbning, under förskoleåren på många sätt liknar det som även sker i skolan (Vlachou 
et al. 2011, s. 335; Kirves & Sajaniemi 2011, s. 383). 

Bristen på empirisk forskning gällande mobbning i förskolan bidrar till att det kan vara svårt att finna 
belägg för hur det kan se ut för de yngre barnen i förskolorna. En sådan brist, hävdar vi, gör att det blir 
än viktigare att, som vi nämnt i inledningen, arbeta mot mobbning så tidigt som möjligt. Som vi har 
uppfattat det är en av anledningarna till varför det inte finns material om detta i den utsträckning som 
man hoppas på, att tekniker som används för de äldre barnen inte passar in på de yngre barnen, som 
vissa forskare hävdar (Vlachou et al. 2011, s. 332; Levine & Tamburrino 2013, s. 272; Vestal & Jones 
2004, s. 132). Problematiken med att studera mobbning hos de yngre barnen anses bland annat vara att 
de yngre har svårare att identifiera om en situation är mobbning eller inte, samtidigt som de inte kan ta 
ställning till, och utgå från, en annans perspektiv för att till exempel lösa en konflikt. I det avseendet 
skulle detta tänkas utifrån en diskurs där barnen inte anses som kompetenta, som nämnts ovan. 

Mot den bakgrunden anser vi att vi behöver ta hänsyn till läroplanens uppkomst och hur länge denna 
har varit ett eget styrdokument för förskolan. Vi har funderat mycket kring detta. Så här har våra 
tankar gått: Förskolans läroplan reviderades för fem år sedan, 2010. Den relativt korta tiden, från 1998, 
skulle kunna tolkas som en orsak och en förklaring till bristen på forskning om mobbning bland de 
yngre barnen. Om det är så att läroplanen är en avgörande faktor till att vi inte har mer forskning kring 
mobbning i förskolan, och om nu läroplanen har en större roll i förskolan och mobbningen, kan vi 
uppmärksamma ytterligare en diskurs - en läroplansdiskurs. I Sverige har vi läroplanen som säger att 
barnen ska lära sig normer och värden, barnen ska utveckla förståelse för människor i omvärlden 
(Skolverket 2010, s. 8). 

Som ovan beskrivits kan mobbning ske så tidigt som i tvåårsåldern. I och med det går det att hävda att 
mobbning förekommer på förskolan. Utifrån forskning som vi har tagit del av skulle vi alltså kunna 
konstatera att det som sker i förskolan liknar det som sker i skolan (Griffin Freeman 2013, s. 306; 
Vlachou et al. 2011, s. 335; Vestal & Jones 2004, s. 133). Forskning om mobbning bland de yngre 
barnen skulle därmed definieras så som det gör bland äldre barn och oss vuxna. Att någon blir 
avsiktligt och återkommande illa behandlad av någon annan (Levine & Tamburrino 2013, s. 271; 
Vlachou et al. 2011, s. 335; Kirves & Sajaniemi 2012, s. 385). Det är exempelvis så att när barn utför 
aggressiva handlingar så gör de detta på ett enkelt och direkt sätt som kopplas till en specifik händelse 
eller provokation. Det vill säga att en kompis berättar för en annan att personen inte kommer fortsätta 
att vara den andres kompis om barnet inte får en krita. 

Äldre barn är däremot bättre på att använda mer komplexa former av aggressiva handlingar som kan 
vara ett svar på en tidigare kränkning eller överträdelse som exempelvis en utebliven inbjudan till förra 
månadens fest (Vlachou et al. 2011, s. 335). Detta är något som vi hört kan kallas småbarnsbeteende, 
men något som även sker i den sociala diskursen, men kanske inte på samma nivå som i förskolan. 
Bolander och Fejes (2015, s. 90) antyder att diskurserna skapas efter normerna och sanningarna. Om 
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våld och aggressivitet är något som är en norm och accepterat när barnen växer upp, finns dessa 
kanske kvar och blir något som fortsätter även i vuxen ålder. Som tidigare nämnts i inledningen utifrån 
Levine och Tamburrino (2013, s. 272) sker mobbning i olika former i samhället allt från i skolan och 
på arbetet till på internet. Det skulle kunna tänkas bero på just att förskolan inte arbetar med detta från 
den tidiga åldern. 

Även om det alltså tycks oss som att det inte finns tillräckligt med forskning kring mobbning i 
förskoleåldern, så vill vi än en gång peka på den rad av studier, vilka vi refererat till ovan, som 
indikerar mobbningens effekt långsiktigt och kortsiktigt. I dessa studier hävdar en rad forskare att det 
är viktigt att i så tidiga år som möjligt motverka mobbning. 

När vi skriver att forskningsmaterialet kring vårt ämne är litet, så menar vi inte att det helt saknas 
forskning. Forskning finns, men som vi flera gånger nämnt så har forskarna olika uppfattningar om 
exempelvis vad som kan kallas mobbning. Forskarna tänker också olika om de orsakssamband som 
kan bidra till mobbning. Man får också komma ihåg, att de flesta studier har fokuserat på åldrarna åtta 
år och uppåt (Vlachou et al. 2011, ss. 329, 332). Då det finns en rad forskningsresultat som visar på 
möjligheter att arbeta mot mobbning i tidig ålder bör man alltså inte se mobbning som en naturlig fas i 
en barndom, eller se barnen som inkompetenta - det vill säga att de inte kan hantera det de andra 
barnen kan hantera. Om då dessa tekniker inte fungerar bör vi ha något annat att förhålla oss till i 
arbetet mot mobbning. Detta är något vi anser väsentligt, men som kanske inte belyses så mycket på 
förskolan. Med det menar vi att det finns exempel på olika sätt att hantera och motverka mobbning 
men att dessa metoder alltså är mer anpassade till äldre barn, eller att de helt enkelt inte används 
tillräckligt i förskolan. I den forskning som finns går det att se att antimobbningsprogram kan ge goda 
resultat (Vlachou et al. 2011, s. 346). Om detta stämmer, borde då inte denna typ av åtgärder användas 
bland barn i de yngre åldrarna, eller anpassas till att fungera på andra än bara de äldre barnen? Börja 
tidigt med åtgärderna så att barnen redan från början kan konstruera en diskurs, och det sociala 
samhället kan skapa sanningar och strukturer (Winther Jörgensen & Phillips 2014, s. 67); det vill säga 
att börja innan barnen hunnit lära sig gamla normer. 

Forskarnas syn på mobbningens konsekvenser 

För att inga missförstånd ska uppstå vill vi inledningsvis förtydliga: Vi kan inte säga att något är mer 
eller mindre sant, det här är en textanalys och vi måste enbart utgå från vad vi kan läsa i forskningen. 

Utifrån bland annat Levine och Tamburrino (2013, s. 271) samt Ma et al. (2010, s. 251) kan vi 
konstatera att de barn som har blivit mobbade kan bli destruktiva och drabbas av skadliga framtida 
konsekvenser. Såväl Levine och Tamburrino som Ma et al. menar att detta handlar om den utsatta och 
mobbade. Som Kirves och Sajaniemi (2012, s. 383) likaså Ma et al. (2010, s. 251) understryker, kan 
de som blivit utsatta för mobbning få psykiska sjukdomar, sämre självförtroende och studieresultat, 
och om detta pågår en längre period kan det leda så långt som till självmord. Mobbningen kan även 
leda vidare till att barnen istället undviker sociala möten i exempelvis skolan. Som ett exempel 
refererar Levine och Tamburrino (2013, s. 272) till The American Association of School Psycologists 
som rapporterar att mer än 160,000 elever är frånvarande från skolan på grund av att de är rädda att bli 
mobbade. Det kan i sin tur leda vidare till att de barn som blivit mobbade och undviker sociala möten 
även senare i livet kan bli socialt uteslutna. Utifrån vår analysteori kan vi då förstå detta som att de 
kanske lever kvar med rädslan för att hamna i den diskurs där de blev mobbade, och därför undviker 
andra människor. Kan det vara så att de lever med en tanke om hur diskursen, sammanhanget, varit 
sedan tidigare och tror att det ska hända igen? Vi kan utifrån Winther Jörgensen och Phillips (2014, s. 
33) tolka det som att vi lever efter vad diskursen omfattar eller vad diskursen förväntas ha för 
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betydelse och relevans. Men alla människor är inte lika. Ma et al. (2010, s. 251) menar då att 
mobbning kan påverka människor på olika sätt, bland annat med psykiska problem som ångest, 
depression och rädsla eller människofobi. Hur länge mobbningen pågår påverkar inte längden av 
framtida problem, enligt författarna. Att ha i åtanke är att alla individer är olika vilket därmed 
resulterar i att en kortvarig mobbning kan ha en avgörande betydelse under en längre tid men även 
tvärtom. Vi kan alltså se det som individuellt samt bero på hur mycket man arbetar med och bearbetar 
problemen. 

Därutöver hävdar Kirves och Sajaniemi (2011, ss. 384-345) att vara offer för en översittare i tidig 
ålder kan påverka de första åren av ens skolgång. Utifrån Kirves och Sajaniemi samt Ma et al. har det 
visat sig att de barn som mobbar andra lever med en ökad risk att bli asociala, ha ett kriminellt 
beteende eller att fortsätta med mobbningen även i vuxen ålder (Kirves & Sajaniemi 2011, s. 383; Ma 
et al. 2010, s. 252). Kan vi då säga utifrån Winther Jörgensen och Phillips (2014, s. 28) att vi inte 
kommer runt diskurserna för att se världen utanför? Personen kanske fastnar i en diskurs där han/hon 
inte vet hur han/hon ska ta sig ut, för det är i den aktuella diskursen personen har levt och han/hon har 
inte möjlighet att medvetet ta sig in i ett annat sammanhang? Därmed är det viktigt att förskolan så 
tidigt som möjligt sätter in antimobbningsprogram i sin verksamhet. Om vi ska tro Piotrowski och 
Hoot (2012, ss. 358, 363) så är det fyra gånger så sannolikt att ett barn som mobbar blir kriminellt, och 
döms för ett allvarligt brott innan personen fyllt 24 år. 

Om vi utgår från att Piotrowskis och Hoots studie är tillförlitlig, då kan vi naturligtvis inte blunda för 
konsekvenserna av mobbing, vore det meningsfullt att börja arbeta med antimobbningprogram redan i 
förskolan? På så sätt kan man jobba mot framtiden och den sociala praktiken/diskursen vilken är en av 
de gemensamma tankegångar som vi ansåg vara ofta förekommande i tidigare forskning. Även om det 
inte skulle stämma att mobbning leder till brottslighet så är det förstås viktigt att jobba med att 
motverka mobbning. Vi måste anta och analysera utifrån att detta är extrema fall av mobbning och att 
inte alla typer av mobbning leder till kriminalitet. Det kan även vara andra faktorer som spelar in och 
påverkar. 

Om sambandet mellan mobbning och brottslighet, som vi läst om i olika forskningsmaterial, är 
korrekt, så visar detta än tydligare att mobbning är något som måste börja motverkas så tidigt som 
möjligt. I vilken diskurs, sammanhang eller norm det än är så påverkar det framtidsdiskursen. Bara av 
att läsa dessa texter blir vi påverkade, och reagerar precis som Widén (2015, s. 176) nämner; texter 
finns och har en påverkan på våra liv, texterna formar människornas sätt att handla, agera och tänka. 
Som det kan förstås kan även familjen och föräldrarna bli påverkade av att barnen blir mobbade, detta 
genom att barnen tar ut sin frustration på dem istället. Som påpekats i avsnittet om tidigare forskning 
nämner Ma et al. (2010, s. 252) att föräldrar som själva varit översittare, senare i livet kan mobba och 
utföra våld mot sina barn och partners. Detta kan i sin tur leda till att även deras barn blir mobbare.  
Det går också att se att barn som blir mobbade kommer hem och tar ut sin frustration på familjen. 
Detta kan då ske utan att familjen förstår varför, då de kanske inte vet att barnen blir mobbade (Ma et 
al. 2010, s. 251). Barnen tar med sig diskursen att de blivit mobbade hem, den diskurs som 
konstruerats i det sociala samhället, exempelvis förskolan (Winther Jörgensen & Phillips 2014, s. 67). 
Man skulle kunna analysera det som att barnen använder de normer de utvecklat under förskolan och 
använder dem hemma. 
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Gemensamma och/eller särskiljande strategier för att motverka 
mobbning i förskolan 

För att återkoppla till de föregående rubrikerna ska vi nu belysa de gemensamma och/eller särskiljande 
strategier som finns för att motverka mobbning i förskolan. Vi tolkar Kirves och Sajaniemi (2012, s. 
385) text så, att inom förskolan är det väsentligt att förstå och känna igen tidiga tecken på mobbning. 
Detta för att få möjlighet att motverka mobbning och förhindra dess utveckling. Frågan som vi då 
ställer oss i relation till detta är hur man kan vara fullkomligt säker på att ett barn mobbar eller blir 
mobbat? Skulle det faktum att det finns många olika tolkningar av vad som är mobbning kunna bli ett 
problem? Griffin Freeman (2014, s. 306) beskriver exempelvis i sin artikel att det finns fyra typer av 
mobbning medan Kives och Sajaniemi (2011, ss. 384-385) beskriver tre olika definitioner. Dessa typer 
av mobbning kan tolkas som olika diskurser. Med vår tolkning, ryms då de olika 
mobbningsdiskurserna inom deras forskningdiskurs? Hur vi skapar vår verklighet beror bland annat på 
hur vi använder vårt språk. Genom en diskursanalys försöker författarna till dessa artiklar tolka 
språkets roll i vår verklighetsuppfattning. Författarna har studerat och tolkat detta till olika diskurser 
(Bolander & Fejes 2015, s. 90). Här möter vi alltså diskurser inom andra diskurser, det blir en 
diskursordning och de olika diskurserna kan konkurrera ut varandra (Bolander & Boréus 2012, s. 377). 

Vi anser utifrån Levine och Tamburrinos artikel (2013, s. 274) att det aldrig är för tidigt att lära barnen 
om mobbningens betydelse och att hantera konfliktlösning på ett konstruktivt sätt. Frågan är dock hur 
vi kan förmedla något vidare till barnen när det finns så många olika uppfattningar om vad mobbning 
är. Vi kan även tänka om detta i relation till det som står i läroplanen för förskolan att barnen ska 
förstå och arbeta kring de normer och värderingar som existerar i samhället (Skolverket 2010, ss. 8-9). 
På samma sätt som det kan vara svårt att exakt definiera vad mobbning är, kan vilka normer och 
värden som barnen på förskolan får lära sig variera mellan olika pedagoger. Utifrån Levine och 
Tamburrino (2013, ss. 272-273) tänker vi att mobbningsarbetet har med vårt förhållningsätt att göra. 
Levine och Tamburrino hävdar att om pedagogerna har möjlighet att ägna mer tid åt att vägleda och ta 
itu med konflikter som förekommer och visa empati, kan det leda till en minskning av mobbning och 
konfliktsituationer för barnen i framtiden (Levine & Tamburrino 2013, s. 274). I praktiken är detta 
dock något som vi anser kan vara omöjligt, nämligen av det skälet att verkligheten bjuder på en 
försvårande omständighet: antal barn gentemot antalet personal. Om pedagoger ska få möjlighet att 
motverka mobbning anser vi att pedagogerna behöver vara mer närvarande med barnen. Detta 
framförallt som dessa mobbningsförhållanden inträffar främst när pedagoger inte är i närheten för att 
höra att se eller höra den pågående mobbningen, utifrån det som skrivs i Levine och Tamburrino 
(2013, s. 272).  

Inställning och normer kan som sådana utvecklas genom att barnen lär sig att vara empatiska mot 
varandra. Därmed är det även väsentligt att hjälpa och stödja de barn som utsätter andra, detta för att 
de ska utveckla sin medkänsla (Piotrowski & Hoot 2012, s. 361). En av de diskurser vi ville titta efter i 
forskningen är en förskolediskurs. Barnen lär sig alltså utifrån den diskurs eller det sammanhang som 
omger dem, i det här fallet den förskolediskurs som påverkar barnen och deras normer. 

Att förmedla till barnen att det är oacceptabelt att mobba, och vägleda barnen att hantera sina känslor, 
tror vi har stort inflytande för att kunna arbeta förebyggande mot mobbning. Då vi knyter an 
mobbning med aggression i denna uppsats vill vi nämna att vi anser att det är viktigt att uttrycka sina 
känslor när att man är arg och att det är acceptabelt. Men det finns en gräns för hur denna känsla ska 
uttryckas, det är viktigt att barnen inte skadar någon annan. Genom detta anser vi, utifrån den 
forskning vi har tagit del av, att barnen måste få hjälpmedel för att bland annat hantera konflikter. Av 
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detta skäl anser vi att barnen måste lära sig bland annat tolerans då studier visar att den främsta 
orsaken till aggressiva utbrott är att barnen är oeniga om innehav av lekmaterial (Levine & 
Tamburrino 2013, s. 272). Barnen behöver även lära sig att acceptera andra som de är, då de vanligaste 
skälen till varför mobbning uppstår är olikheter bland barnen (Vlachou et al. 2011, s. 336; Vestal & 
Jones 2004, s. 132). Genom att använda den analysmodell som Bergström och Boréus (2012, s. 375) 
beskriver är det möjligt att först analysera diskursiva praktiker inom texten, och sedan vidareutveckla 
detta till sociala sammanhang. Vi kan här se det sociala sammanhanget på en gång, det handlar inte 
enbart om att förskolan ska stödja barnen och hjälpa dem att jobba med medkänsla och aggression, det 
måste också bli ett möte mellan förskolan och hemmet. 

Om vi återgår till hur vi så tidigt som möjligt ska motverka mobbning, måste vi ta till oss att 12,6 
procent av barnen i förskolan på ett och ett annat sätt är involverade i mobbning och att den vanligaste 
formen utgörs av exkludering från kamraterna enligt Kirves och Sajaniemi (2011, s. 383). Den största 
svårigheten som vi som vuxna och pedagoger måste arbeta med är vårt förhållningssätt till mobbning. 
Detta i sig har stor betydelse då det är under förskoletiden som barnen börjar lära sig att bygga 
relationer och skaffa vänner, samt utvecklar sina sociala färdigheter (Vlachou et al. 2011, s. 334). Vi 
anser att om barnen får lära sig så tidigt som möjligt vad mobbning innebär skulle det bli lättare för 
barnen att säga ifrån eller säga till pedagoger om hjälp, vilket skulle kunna resultera i att 
mobbningssituationen inte eskalerar (Levine & Tamburrino 2013, s. 272). För att pedagoger ska kunna 
hjälpa barnen anser vi även att det är väsentligt att pedagoger ska få kompetens gällande 
konflikthantering. Detta främst som vissa forskare anser att de tekniker som används för de äldre 
barnen inte är anpassade för de yngre. I samband med detta tänker vi oss så som Vestal och Jones 
(2004, s. 132) skriver, att det är mer sannolikt att ett barn agerar aggressivt om våldet är accepterat och 
anses vara naturligt, vilket det mer anses vara i områden som är mer socioekonomiska utsatta. Det 
Vestal och Jones uttryckte vidare var att om barn är utsatta för våld ökar det risken för att ett barn kan 
ägna sig åt våld i framtiden. Vi kan hos Bergström och Boréus (2012, s. 377) läsa om att inom varje 
diskurs kan även flera diskurser uppkomma, den tidigare nämnda diskursordningen. Kan vi då se en 
koppling mellan Vestal och Jones forskning och Bergström och Boréus teorier, att det som händer här 
beror på olika förhållningssätt? Alla inom förskolediskursen tycker och tänker inte lika och hamnar då 
i olika diskurser. Om då två pedagoger som jobbar på samma förskola jobbar utifrån två olika 
förhållningssätt och diskurser kanske det blir en konkurrens mellan diskurserna, ena parten kanske 
anser att begreppet ”konflikt” innebär en viss sak, medan den andra parten tycker något annat. 

Utöver att få fortbildning om konflikthantering finns det en rad arbetssätt att jobba med när det gäller 
att motverka mobbning. Griffin Freeman (2014) till exempel skriver om att motverka mobbning 
genom barnböcker, mer specifikt bilderböcker, med temat mobbning. Det skapar ett sammanhang och 
en förståelse i det samhälle diskursen tillkommit, och det är också där de nyvunna kunskaperna har 
störst betydelse. Det kanske helt enkelt bäst går att förstå i förskolan där boken blivit läst. Men kan det 
också bidra till att denna typ av arbete kring mobbning endast får betydelse i förskolan? Barnen 
kanske inte kan sätta in det som man läst i något annat sammanhang än förskolan. Det kanske hjälper 
mot mobbning i förskolan men inte i skolan eller framtida livet. Detta kan alltså vara ett alternativ för 
att arbeta med mobbning just i förskolan. Här kan vi åter referera till det Bergström och Boréus (2012, 
ss. 374-375) förklarat om att diskurser skapas efter den sociala strukturen, dessa diskursiva praktiker 
skapas och bestäms där de kan konsumeras. 

Ytterligare exempel på arbetssätt som skulle kunna användas är det som Levine och Tamburrino 
(2013, s. 275) skriver om Conflict cirle och Peace Circle samt Peace Journals. Conflict circle och 
Peace Circle anser vi skulle kunna införas i förskolan, då det handlar om att sitta i en cirkel och 
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diskutera om olika situationer och känslor. Denna slutsats drar vi utifrån att i de flesta förskolor i 
Sverige har vi diskursen om att ha samling i en cirkelform. Därefter uppfattar vi att dessa arbetssätt är 
likt ett arbete med något som kallas ”kompissol”. Enligt ”Lärarnas nyheter” (2004) är denna 
kompissol en gul sol med nio strålar som skall vara som ett slags verktyg för att utveckla det sociala 
samspelet inom förskolan. Strålarna ska representera vilka normer och regler som ska gälla i 
verksamheten för att alla ska trivas. Det är barnen själva som bestämmer vilka regler de tycker ska 
gälla för hur man är mot varandra som kompis.  Det kan exempelvis vara att man inte får slåss, att man 
ska lyssna och att man inte får vara dum. Utifrån detta skulle vi kunna tolka att det är detta som anses 
vara diskursen. Däremot betraktar vi att Peace Journals är något som skulle kunna vara svårare att ta in 
i förskolan, med hänsyn till barnens begränsade ord- och språkförråd. Om man ska ta in det borde man 
ta barnen var för sig, av etiska skäl. Utifrån denna forskning måste vi tänka vidare och ställa frågan 
hur den skulle fungera i ett större sammanhang. Vi kan koppla detta till Bergström och Boréus (2012, 
s. 375) som skriver att texten är mittpunkten för hur den sociala praktiken kommer att se ut, men om vi 
arbetar med dessa metoder i förskolan, förväntas det då att de ska leva vidare även senare? Om detta är 
ett arbetssätt som man vill jobba med i förskolan så kanske man bör ha detta i åtanke. 

Avslutningsvis vill vi nämna att det inte är lätt att hitta rätt åtgärder, som passar för alla, samtidigt som 
åtgärderna mot mobbning skulle kunna sträcka sig över en längre period. Dock är det viktigt, som vi 
har diskuterat ovan, att påbörja arbetet mot mobbning så tidigt som möjligt, och att lösa konflikter och 
hantera sina aggressioner, då det möjligtvis kan vara för sent att introducera detta i skolåren (Vestal & 
Jones 2004, s. 132). Som pedagog i allmänhet är det viktigt att känna igen tidiga tecken på mobbning 
för att förhindra att det ska expandera. Det är också väsentligt att ha grundläggande kunskaper i 
konfliktlösning (Vestal & Jones 2004 s. 132; Kirves & Sajaniemi 2011, s. 383). Men vi hävdar även 
att föräldrarna måste vara delaktiga i detta arbete. Griffin Freeman (2014, s. 306) skriver i sin studie 
att föräldrarna oftast är omedvetna om att mobbningen kan ske i så tidig ålder som vid två år. Griffin 
Freeman menar vidare att vuxna ofta avstår från att lägga sig i. Med det sagt menar vi att föräldrarna 
måste vara medvetna om hur man arbetar mot mobbning och hur man ska hantera mobbningen, inte 
endast pedagogerna. Detta kan exempelvis ske genom besök på webbplatser där det finns information 
och resurser för mobbningsarbetet. Dessa webbplatser är då avsedda att hjälpa de barn som utsätts för 
mobbning men även för de vuxna i deras omgivning (Levine & Tamburrino 2013, s. 272). 

Sammanfattning av diskurser 

Utifrån den analys vi gjort av dessa texter kan vi se olika diskurser. Vi kunde se ett antal diskurser och 
tankegångar som forskarna antingen kunde vara eniga om, eller som enbart fanns utifrån en forskare. 
Under vårt avsnitt om teorival, nämnde vi förskolediskurs, forskningsdiskurs och barnsynsdiskurs 
vilka vi uppmärksammade i texterna. Utöver dessa diskurser kunde vi, kanske självklart, förstå att det 
finns en mobbningsdiskurs inom förskolan. Detta är de huvudsakliga diskurserna, men vi kunde även 
upptäcka diskurser om genus skillnad, motverkan av mobbning och en läroplansdiskurs. Även en 
diskurs om hur varierande åsikter det finns om mobbning och hur den uppstår, en diskurs om vilka och 
hur många konsekvenser som kan uppstå efter mobbning, vilka likheter det finns mellan mobbning i 
skolan och förskolan samt en diskurs om att ”vilja höra hemma”.  
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Diskussion  

I detta avsnitt kommer vi nu att knyta samman hela studien. Vi kommer åter att använda texterna som 
finns med i tidigare forskning samt i resultat- och analysdelen. Syftet med denna studie var att 
undersöka vilka diskurser som finns inom förskoleforskning om mobbning och exkludering. 
Utgångspunkten för denna studie finns under frågeställningarna; Vilka diskurser finns det i forskning 
om hur mobbning motverkas inom förskolan? Vilka orsakssamband diskuteras av de olika forskarna? 
Vilka konsekvenser uppstår - enligt dessa forskare - om mobbning inte motverkas? Vilka 
gemensamma och/eller särskiljande strategier förekommer i forskningen om mobbning i förskolan? 

I förskolans läroplan står följande att läsa: 

En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som 
verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår 
gemensamma miljö. (Skolverket 2010, s. 4)  

Detta citat vill vi koppla till det som vi tidigare resonerat om, att mobbningsproblemet har med våra 
grundläggande värderingar och principer att göra. Om det handlar om en genusdiskurs, 
utvecklingsnivåer, socioekonomiska skäl eller om det är något som är oundvikligt och är en del av att 
vara mänsklig kan vi inte omedelbart veta. Däremot har vi kommit till större insikt om att 
mobbningsbegreppet fortfarande är aktuellt, men att det är något som är svårt att definiera. Framförallt 
som inte alla forskare är eniga om vad det innebär och när det uppkommer. 

Det alla forskare vi läst om och analyserat i denna textanalys verkar vara överens om, är att mobbning 
förekommer i förskolan, och att det är något som behöver arbetas med. Vi kan, som vi visat under 
analysen, se att det både finns olikheter och likheter i forskningen och forskarna skriver om olika sätt 
att arbeta med mobbning. Ett exempel på detta är hur Griffin Freeman (2014, s. 306) i sin forskning 
mot mobbning arbetar med att använda barnböcker eller bilderböcker. Detta är något som vi har haft 
diskussioner om under vår utbildning, redan innan vi läste denna artikel. Just användandet av 
barnlitteratur känns som en metod väl lämpad för att jobba mot mobbning i förskolan. Det finns för 
övrigt flera barnböcker som är utformade för att fylla just detta syfte, exempelvis Pricken av Margret 
Rey och Bamse och Kalle Svartskalle av Rune Andréasson. Dessa barnböcker gavs ut av Statens 
invandrarverk, nuvarande Migrationsverket, med syftet att motverka mobbning av barn med annan 
härkomst än den svenska. 

Trots det vi nämner i analysen - att det finns en möjlighet att användningen av barnböcker kanske 
enbart fungerar i den diskurs de lästs och använts i - så är detta absolut värt att prova. Det kan skapa en 
förståelse för andra människor, och på de flesta förskolor läser pedagogerna ofta böcker vilket gör att 
denna metod kan kännas naturlig för såväl barn som pedagoger. Griffin Freeman (2014, s. 311) 
framhåller i sin artikel att hennes forskning var något som hjälpte de barn hon hade med i sin 
forskningsstudie. Det fanns en förändring i form av diskussioner och förståelse om mobbning. Detta 
kan då stärkas med att använda denna metod. Om det bara är på förskolan eller inte är inget som 
uppmärksammas i artikeln, därför kan vi analysera på det sättet vi gjort. 

Är det så att mobbningen är ett så stort ämne eftersom vi enligt Stenseng et al. (2014, s. 1638) lever i 
en teori eller värld där vi känner att vi måste höra hemma någonstans, att vi letar efter och skapar 
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diskurser för att ha relationer och känna en trygghet? Så att barn och även vuxna försöker passa in och 
hitta ett sammanhang? Om man då utsätts för mobbning så hamnar man utanför, och utanför detta 
tankesätt? 

Återigen så kan vi se skillnad mellan åldrarna kring mobbning i de olika texterna, detta kan ha olika 
anledningar - det kan vara så enkelt att olika forskare har forskat på olika åldrar. Vlachou et al. (2011, 
s. 332) kanske inte anser att det var relevant att börja sin forskning på barn som var yngre än fyra år, 
medan Griffin Freeman (2014, ss. 306) ansåg att det var viktigt att börja redan vid två år och därför 
såg hon mobbningstendenserna redan då. Differensen mellan forskningsresultaten är ändå något vi har 
diskuterat, eftersom det är viktigt att veta i vilka åldrar mobbning kan förväntas uppträda för att det 
därför ska vara möjligt att sätta in åtgärder i rätt tid. Ska det göras direkt när barnen börjar på 
förskolan eller först i de högre åldrarna? Kan det här vara en anledning till varför det finns så relativt 
lite forskning om mobbning, att det inte finns någon full förståelse för när mobbning faktiskt startar? I 
förskolan går det att utpeka mobbningsbeteendet men det kan alltså variera i vilken ålder det sker. 

Självfallet går det inte att uppge vilket arbetssätt som är bäst för att motverka mobbning då 
barngruppen och pedagogerna i förskolan utgör en avgörande faktor. Man får pröva sig fram och se 
vad som är mest lämpligt för den egna verksamheten. Dock anser vi att det ultimata i ett arbete mot 
mobbning är att förmedla kunskap åt alla håll, inte endast för pedagoger och barn som vi har diskuterat 
ovan utan att även involvera föräldrarna. Som nämnts i analysen kan vi tänka att barnen tar med sin 
förskolediskurs hem. De som blir mobbade kan ta ut sin frustration på familjen istället. Familjen 
kanske då inte vet varför detta händer och inte är medvetna om att barnet blir mobbat (Ma et al. 2010, 
s. 251). Det kan därför vara viktigt att meddela om förskolan märker att barnet blir mobbat, exkluderat 
eller utstött så föräldrarna kan få en förklaring till varför deras barn beter sig som det gör. Det kan 
även vara konstruktivt om föräldrarna kan få kunskap om hur de ska hjälpa till för att hantera 
mobbningen. Om både personal och familj har kunskap kanske de kan märka om det ligger något 
bakom om barnen får ett ändrat beteende. 

Utöver detta anser vi även att det behövs ett bättre samarbete åt alla håll, barnen måste förstås ha 
relationer med såväl pedagoger som föräldrar, men även med samhället i övrigt. Att alla får tillgång 
till den kunskapen om hur man motverkar mobbning och vad det innebär, anser vi vara extremt viktigt. 
Det skulle bidra till en minskning av mobbning åt olika håll, då alla blir mer medvetna. 
Grundinställningen måste ändå vara att ingen vill att någon annan ska fara illa. Eftersom barn börjar 
skapa sina relationer under de tidiga förskoleåren, är det dessa som lägger grunden för vidare social 
utveckling. Det är viktigt att pedagoger har en kunskap om detta (Vlachou et al. 2011, s. 334). Som 
tidigare tagits upp så kan en form av mobbning i småbarnsåren vara, att barnen säger kommentarer 
som de Vlachou et al. (2011, s. 335) tar upp, att barnet X säger till barnet Y exempelvis att barnet Y 
inte får komma på ett kalas. Barnet X kan också hitta på olika orsaker till varför barnet Y inte får 
komma. Vlachou et al. anser att detta är en typ av mobbning som finns inom förskolan. Detta är något 
som är tydligt och går att se på förskolan nästan dagligen. Om en fungerande kontakt mellan förskolan 
och hemmet finns, går det att undvika den här typen av situationer genom att ha en öppen dialog 
pedagoger och föräldrar emellan. Det kan vara viktigt att se även denna typ av ”småsaker”. De kanske 
framstår som harmlösa skämt eller tillfälliga irritationer, men kan för det enskilda barnet vara nog så 
allvarliga. 

Det som Levine och Tamburrino (2013, s. 271), Ma et al. (2010 s. 251) samt Kirves och Sajaniemi 
(2012, s. 383) vill göra gällande är att mobbningen på olika sätt påverkar framtiden med bland annat 
psykiska problem och kriminalitet som följd. Även en liten kommentar, ett oöverlagt ”skämt” kan 
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följa en människa genom livet och bidra till sämre självförtroende och sämre psykisk status. Just 
eftersom barnaåren är så känsliga och barnen så mottagliga, vill vi som blivande förskollärare arbeta 
med att motverka mobbning redan i förskolan. 

Kan arbetet i förskolan påverka så att mobbningen inte utvecklas vidare i de högre åldrarna? Om 
arbetet mot mobbning startar redan i förskolan kanske barnen har en större förståelse för vad 
mobbning innebär. Det skulle, i och för sig, å andra sidan även kunna göra så att barnen inte förstår att 
den mobbning de möter i förskolan och den mobbning de kan möta i skolan, egentligen är samma sak, 
och lika oacceptabel. Men om det finns en chans att motverka depression, ångest eller rädsla för 
människor, som Ma et al. (2010, s. 251) samt Kirves Sajaniemi (2012, s. 383) skriver om, menar vi att 
det kan vara värt att redan i tidig ålder arbeta för att motverka mobbning. Eventuella negativa följder 
av detta får man i så fall hantera när de uppstår, och på bästa sätt. 

Vi har även diskuterat att det inte finns en enig åsikt om vad mobbningsbegreppet innebär (Piotrowski 
& Hoot 2012, s. 357). Enligt Vlachou et al. (2011, ss. 343-344) så innefattar mobbning och 
mobbningsbegreppet i tidig ålder i många fall fysisk aggression, men det kan även vara verbalt, genom 
provokation. Kirves och Sajaniemi (2012, s. 385) påpekar att mobbning är när barn blir retade minst 
en gång i veckan, medan Stenseng et al. (2014, s. 1638) kopplar mobbning till en extrem utsatthet och 
social exkludering. Givetvis anser vi själva att det är väsentligt att man kan definiera begreppet, men 
allra viktigast är det att praktiskt arbeta mot mobbning. Framförallt måste pedagoger ha viljan och 
förförståelsen att man måste motverka detta. Vidare tänker vi att det nog kan vara positivt att det inte 
finns en direkt definition om vad mobbning är, då alla har olika uppfattningar om vad 
mobbningsbegreppet skulle motsvaras av. Genom att lyssna in fler åsikter, kan vi öka förståelsen för 
vad mobbning är. Med detta tar vi hänsyn bland annat till att alla är olika, och har olika uppfattningar 
om när och hur någon blir utsatt av någon annan. Just att bli utsatt är ju vad mobbning innebär i sin 
helhet. Vi är, som vi flera gånger skrivit, medvetna om att just de olika uppfattningarna av vad 
mobbning är, kan försvåra arbetet mot mobbning. Olika arbetssätt blir svåra att kombinera i 
verksamheten om den ena pedagogen exempelvis anser att ett barn blir mobbat, medan den andra 
pedagogen inte anser det. 

En annan problematik som kan tillstöta, är vad som är accepterat utanför förskolan. Mobbning och 
våld anses ju, som vi nämnt, höra ihop, och våld har i olika former och sammanhang länge varit 
accepterat. Det är svårt att förbjuda och fördöma våld om det inte uppfattas som att alla står bakom ett 
förbud, exempelvis har våld i allmänhet ansetts vara coolt i samband med till exempel superhjältar och 
skurkar. Med detta hänvisar vi till vad Piotrowski och Hoot (2012, s. 358) skriver, att sociala medier 
påverkar, och att barnen blir dagligen exponerade för våld. Detta kan få barnen att tro att våldet är 
accepterat i samhället, och om man mobbar kan man bli belönad. Som exempel nämnde Piotrowski 
och Hoot (2012, s. 358) spelet “Bully” som kom ut 2006 där mobbning glorifierades och 
uppmuntrades. För att minska och motverka mobbning, eller förändra ett barn som mobbar i förskolan, 
gäller det naturligtvis att pedagoger ska framställa tydliga regler om hur man beter sig och hur man är 
mot varandra, samt diskutera konsekvenserna för barnens handlande (Piotrowski & Hoot 2012, s. 
360). Piotrowski och Hoot menar att mobbningen mer effektivt motarbetas om alla hjälps åt från flera 
håll att förmedla för barnen att våld inte i någon form är accepterat. Detta framförallt då forskning 
menar att mobbning och våld är oskiljbara och är sammankopplade med varandra (Piotrowski & Hoot 
2012, s. 358). 

Utifrån den litteratur vi har närläst konstaterar vi att forskarna har olika idéer om orsaker till hur det 
kommer sig att mobbning uppstår bland små barn. Men å andra sidan är forskarna eniga om att 
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mobbning är något som behöver motverkas så tidigt som möjligt, helt enkelt därför att mobbning 
bland annat får konsekvenser både för den som mobbar och blir mobbad. För att motverka mobbning 
gäller det att implementera särskilda åtgärder i verksamheten som barnen redan är involverade i, det 
vill säga att anpassa den till deras utvecklingsbehov (Levine & Tamburrino 2013, s. 274). Slutligen 
vill vi citera Levine och Tamburrino (2013, s. 272); som hävdar att “Across various early childhood 
settings and cultural contexts, bullying incidents take place on a daily basis, and affect all children, 
whether they are the victim, bully, or bystander“. Av den orsaken ska alla vara delaktiga i att motverka 
mobbning. Mobbning som sådan sker i vår vardag och går inte att besegra om ingen tar initiativet. Det 
är vi vuxna som har det avgörande ansvaret för att hjälpa de barn som är vår framtid och göra 
förskolan till en trygg plats för alla barn. 
 

Betydelse för praktiken och professionen 

Som vi ständigt återkommit till i vår text, anser vi att denna studie har betydelse för professionen och 
praktiken i förskoleverksamheten. Vi grundar denna tanke på att vi vill lyfta fram mobbningsfrågan 
även i de yngre åldrarna, eftersom arbetet mot mobbning i just de åldrarna kan ha en avgörande 
betydelse för barnen senare i livet. Inte minst då det är under förskoletiden som barnen börjar lära sig 
att skaffa vänner och utveckla sina sociala färdigheter. Det är i förskolan som de flesta barnen befinner 
sig om de inte är hemma. Det är först i förskolan som förmågan till empati och omtanke om andra 
utvecklas. 

För att solidaritet och tolerans ska kunna etableras hos barnen är det vår uppgift som framtida 
pedagoger att ta tillvara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social 
handledningsberedskap (Skolverket 2010, s. 4).  Det är därmed viktigt med all form av fortbildning 
gällande frågan. Detta anser vi inte gäller endast för personalen på förskolan, utan även för barnens 
familjer. Inte minst då det står i förskolans läroplan att det är i samarbete med hemmen som barnens 
utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas (Skolverket 2010, s. 5). 

Även om det finns forskning om mobbning anser vi inte att det finns tillräckligt, av den orsaken har 
denna studie betydelse för professionen. Vi anser att mobbning är så omfattande att det därmed alltid 
finns utrymme för att ta upp frågan. Samtidigt måste vi påminna oss om att det aldrig är accepterat att 
en individ blir utsatt av någon annan. 

Slutsatser 

Slutsatsen vi kan dra av denna uppsats och textanalys är att mobbning och exkludering existerar på 
förskolan och att vi inom förskolan måste jobba med mobbning redan i tidig ålder. Det finns olika 
åsikter om mobbning överhuvudtaget och inte minst i förskolan, men det är något som existerar. Det 
finns olika möjligheter att jobba med detta. Som vi har nämnt ovan är forskningen om mobbning och 
antimobbningsprogam något som är väldigt framskrivet och omtalat, men att det finns brister på 
forskningen bland de yngre barnen (Griffin Freeman 2014, s. 306; Kirves & Sajaniemi 2011, s. 383). 
Vi vet alltså mer eller mindre att mobbning och exkludering existerar på förskolan, men varför är inte 
detta något som det skrivs mer om? Mobbning är något som vi hävdar behöver utforskas, utredas och 
därmed arbetas med. Men om det inte finns material till detta inom förskolan, hur ska pedagoger då 
kunna jobba med detta? Vi kan även läsa hur arbete mot mobbning borde ha en större betydelse då 
förskolan anses vara den första platsen utanför hemmet där barns svårigheter i sociala interaktioner 
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med andra kan upptäckas och bedömas av vuxna och professionella (Vlachou et al. 2011, s. 329). Det 
behövs helt enkelt mer kunskap gällande denna fråga, eller arbete med antimobbningsprogram, då 
forskning har bevisat att mobbning har negativ effekt, det spelar ingen roll om det är mobbning som 
pågår länge eller en kort tid (Vlachou et al. 2011, s. 329). 

I denna text kan vi se, och har diskuterat om, varför och hur mobbning kan var något att arbeta med i 
förskolan, men även att det behövs mer forskning, kunskap och en större förståelse för det. Om 
mobbning är något som börjar tas upp redan i förskolan finns kanske chansen att den minskar. Även 
om vi inte vet det säkert är det kanske värt att försöka. 

Vi har med denna uppsats personligen fått större förståelse för, och en större kunskap om, mobbning, 
vilket förhoppningsvis kan hjälpa oss i vårt arbete som blivande förskollärare. Det har om inte annat 
bidragit till mycket tankar om hur vi kan göra för att vara mer uppmärksamma mot mobbningen, vad 
det enligt forskningen vi läst kan leda till, och olika tankar om hur förskolan kan jobba förebyggande 
mot uppkomsten av mobbning. 

Vidare forskning 

Vår undersökning skulle också kunna läsas som en kunskapsöversikt över ämnet mobbning i 
förskolan. Anta att vi vore intresserade av att på allvar börja bedriva en empirisk forskning på 
förskolan då skulle vi, hypotetiskt resonerat, härmed ha lagt en första grundbult för vidare forskning. 
En sådan kunskap har vi nu. Vi har med andra ord satt oss in i ett forskningsläge. Mot den bakgrunden 
skulle vi vara intresserade av att genomföra en empirisk studie som undersöker vilken typ av forskning 
som förekommer på några av oss slumpmässigt utvalda förskolor. 

Hur skulle vi då konkret kunna gå vidare? Vi kan tänka oss flera alternativ. Ett alternativ skulle vara 
att forska vidare om antimobbningsprogram för och på förskolan. Vi skulle undersöka hur 
antimobbningsprogrammen är formulerade och hur de tillämpas på förskolorna. Vi kan också tänka 
oss ett annat alternativ. Vi skulle ställa oss frågor om hur det kommer sig att det inte verkar 
förekomma så omfattande forskning om mobbning bland de yngre åldrarna? Finns det ekonomiska 
eller forskningspolitiska beslut som ligger till grund för detta?  

En annan variant av vidare forskning skulle kunna vara ett byte av metod. Hur skulle forskningen se ut 
om det istället för en textanalys var gjord på observationer och/eller intervjuer? Skulle detta vara ett 
etiskt korrekt sätt att observera mobbning? Kan det som anses vara mobbning enbart vara ett uttryck 
av aggression och hur framgår en skillnaden? Vilket resultat och vilken analys skulle denna typ av 
forskning kunna leda till? Det kunna bli en intressant forskning som bidrar till ytterligare kunskap vid 
sidan om det vi funnit.     

I vår analys kan vi se att forskarna anser att mobbning startar vid olika åldrar, varför är det så och hur 
kan man veta när mobbning startar? Detta skulle behövas en längre och mer ingående forskning om 
olika mobbningsåldrar. Vi tror att detta skulle vara ett både intressant och relevant perspektiv att utgå 
ifrån. För att avslutningsvis knyta an till en idé vi har berört i vår undersökning, det vore också högst 
relevant att just studera genus och mobbning. Vi skulle fråga oss om det förekommer skillnader mellan 
förskolepersonalen om hur flickor respektive pojkar konstrueras i förskolan? Har pojkar ett större 
utrymme och ges mer plats, kan detta vara en grogrund för mobbning? 
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