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ABSTRAKT

Den här studien utgår från syftet att studera pedagogernas syn på mobbning i förskolan 
samt  hur  förskolorna  arbetar  med  att  förebygga  mobbning.  Resultatet  har  visat  att 
samtliga förskolor som deltagit i undersökningen arbetar med att förebygga mobbning. 
Arbetssättet  på  förskolorna  i  studien  har  visat  sig  vara  lika,  då  samtliga  förskolor  i 
studien  utgår  från  likabehandlingsplanen i  arbetet  med  att  förebygga  mobbning.  Att 
arbeta med att tidigt förebygga mobbning är något samtliga pedagoger i studien ansett är 
viktigt. Resultatet har även visat hur en del att pedagogerna tycker sig se svårigheter med 
att låta det förebyggande arbetet  vara synligt och medvetet för barnen. Hur förskolor 
arbetar med att förebygga mobbning i förskolan besvaras samt hur pedagogerna ser på 
mobbning i förskolan. 

Nyckelord: Preeschool, Förskola, Bullying, Mobbning och Förebygga mobbning



INNEHÅLL

1  INTRODUKTION......................................................................................................... 3

2  BAKGRUND................................................................................................................. 4

2.1  Begreppsdefinitioner.............................................................................................. 4

2.1.1  Definitioner av mobbning .............................................................................. 4

2.1.2  Definitioner av begreppet kränkande behandling...........................................5

2.1.3  Definitioner på inne- och uteslutning..............................................................5

2.2   Läroplanens och lagars bestämmelser .................................................................. 6

2.3  Forskningsöversikt..................................................................................................7

2.4  Pedagogernas roll................................................................................................... 7

2.5  Barns relationsskapande....................................................................................... 10

2.6  Förebyggande arbete mot mobbning.................................................................... 11

2.7  Mobbning i förskolan........................................................................................... 12

3  SYFTE..........................................................................................................................14

4  METOD........................................................................................................................15

4.1  Metodval och undersökningsinstrument...............................................................15

4.2  Urval..................................................................................................................... 16

4.2.1  Databearbetning ........................................................................................... 16

4.3  Genomförande...................................................................................................... 16

4.4  Metodkritik........................................................................................................... 16

4.5  Etiska aspekter......................................................................................................17

5  RESULTAT...................................................................................................................18

5.1  Mobbningens förebyggande arbete...................................................................... 18

5.2  Lägga mer tid åt förebyggande arbete mot mobbning..........................................20

5.3  Faktorer som ökar mobbning ...............................................................................21

5.4  Likheter och skillnader hos pedagogerna............................................................. 22

5.4.1  Pedagogsyn och orsak till mobbning i förskolan.......................................... 23

5.4.2  Förebyggande arbetssätt ...............................................................................23

5.4.3  Mer tid till förebyggande arbete....................................................................23

6  DISKUSSION.............................................................................................................. 24

6.1  Resultatdiskussion................................................................................................ 24

6.1.1 Slutsatser utifrån diskussionen....................................................................... 24

6.2  Pedagogiska implikationer och vidare forskning.................................................25



7  REFERENSLISTA.......................................................................................................26

7.1 Elektroniska källor.................................................................................................27



1 INTRODUKTION
Under  min  förskollärarutbildning  har  intresset  blivit  extra  stort  för  arbetet  mot 
mobbning. Under utbildningens verksamhetsförlagda delar har mycket tid ägnats åt 
att observera barns olika relationer till  varandra. Mobbning är ett mycket aktuellt 
ämne  som flitigt  diskuteras.  En  definition  av  begreppet  mobbning  har  gjorts  av 
organisationen Friends på deras  hemsida:  ”Mobbning är  när  någon blir  utsatt  för 
negativa handlingar under en tid. Den som blir utsatt kommer i underläge och kan 
därför ha svårt att försvara sig” (http://www.friends.se/mobbnin  g/vad-ar-mobbning  ). 
Jag  är  intresserad  av  att  veta  hur  pedagoger  arbetar  med  förskolebarn  för  att 
förebygga mobbning, då förskolorna enligt lag är skyldiga att göra detta. Mobbning 
är ett begrepp som för många människor anses som komplext och svårdefinierat. Det 
råder förutfattade meningar om mobbning är något som överhuvudtaget försiggår så 
tidigt som på förskolan. För många är begreppet mobbning ett mycket laddat ord som 
till  stor  del  handlar  om fysisk  och  psykiskt  våld.  Utifrån  tidigare  forskning  där 
definitioner ges på mobbning vill jag ta reda på hur mycket som egentligen ingår i 
begreppet mobbning.   

Med hjälp av denna uppsats vill jag ur pedagogens perspektiv studera hur förskolor 
arbetar med att förebygga mobbning. 
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2 BAKGRUND
Inledningsvis kommer det i detta kapitel att definieras vad som är mobbning. Detta 
för att vidare kunna ta reda på huruvida mobbning förekommer i förskolan eller inte,  
då det har råder delade meningar om ifall barnen helt enkelt är för små för att utsätta 
varandra för mobbning. 

Dessa definitioner kommer att följas av läroplanens bestämmelser om hur förskolan 
enligt lag är skyldig att arbeta med att tidigt förebygga mobbning. De riktlinjer som 
finns med i detta kapitel är de som anses ligga nära arbetet med att tidigt förebygga 
mobbning. 

Avslutningsvis i  detta  kapitel  kommer den tidigare forskning som är  relevant  för 
studien att presenteras. 

2.1 Begreppsdefinitioner

Då kränkande behandling och mobbning går in mycket i varandra så har jag valt att 
även ta med definition av kränkande behandling. Slutligen har det här valts att ta med 
inneslutning  och  uteslutning  då  det  är  vanligt  förekommande  i  samband  med 
mobbning och därmed relevant för studien. 

2.1.1 Definitioner av mobbning 

Skolverket, 2010 definierar mobbning på följande sätt: 

”Mobbning innebär att en person blir utsatt  för kränkningar som 
upprepas flera gånger under ett visst tidsspann. En kränkning är en 
handling där förövarens  avsikt  är att  tillfoga skada eller obehag. 
Det är en aktiv handling, inte en olyckshändelse. Det finns alltid en 
eller flera förövare och alltid en utsatt individ, ett offer. Till skillnad 
från mobbning kan en kränkning äga rum vid ett enstaka tillfälle. 
(Skolverket 2010 s. 9) 

Skolverket (2010) klargör att mobbning och kränkningar hör ihop. Då kränkningarna 
visar  sig  mot en person vid  upprepade tillfällen så väljer  Skolverket  att  använda 
begreppet mobbning och menar att en kränkning kan ske vid ett tillfälle då det inte 
benämns som mobbning. 

Høiby, H, Levin, M & Thulin, A. (2008) använder sig av följande definition 
när det gäller att förklara vad mobbning är: 

”MOBBNING är för handen då en person upprepade gånger under 
en  viss  tid  blir  utsatt  för  negativa  handlingar  från en  eller  flera 
personer. Det finns en obalans i styrkeförhållandet mellan parterna. 
Den som blir utsatt för de negativa handlingarna har problem med 
att försvara sig och är nästan hjälplös inför den eller de som plågor 
honom eller henne” (Høiby m.fl. 2008, s.9).
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Det Høiby m.fl.  (2008) menar  är  att  det  blir  mobbning när  en person utsätts  för 
handlingar  av  negativ  form  vid  ett  flertal  tillfällen.  Personen  som  utsätts  är  i 
underläge och utan makt att försvara sig. 

Høiby  m.fl.  (2008)  understryker  hur  viktigt  det  är  att  se  på  mobbning  som  ett 
övergrepp och inte som konflikt. Författaren menar att det förebyggande arbetet  i 
form av möten med de inblandade inte blir tillräckligt om mobbning redan skett. Om 
det handlar om mobbning så krävs speciella åtgärder. 

2.1.2 Definitioner av begreppet kränkande behandling

Dahlkwist (2010) ger följande förklaring på vad kränkande behandling kan innebära:

Handlingar  som kränker  barns  eller  elevers  värdighet,  men som 
saknar  direkt  koppling  till  någon  av  diskrimineringsgrunderna. 
Gemensamt är att kränkande behandling strider mot principen om 
allas  lika  värde.  Kränkningar  är  ofta  ett  uttryck  för  makt  och 
förtryck. Avgörande för vad som ska betraktas som en kränkning är 
individens subjektiva upplevelse. (Dahlkwist, 2010, s. 4) 

Dahlkwist (2010) menar att det är den som blir utsatt som avgör huruvida det är en 
kränkning eller inte. Dessa kränkningar utförs av någon eller några som medvetet vill 
använda sig av förtryck och använda makt. 

Öhman (2008) menar att en kränkning är när en person uppträder på ett sätt som får 
den utsatta personens värdighet att sluta fungera. Dessa kränkningar kan vara fysiska 
såsom exempelvis  slag  eller  knuffar.  Kränkningar  kan även vara  psykiska  såsom 
exempelvis blickar eller gester. Kränkningar behöver alltså inte vara verbala utan kan 
lika  gärna  vara  icke-verbala.  Därmed  kan  kränkningar  vara  mycket  svåra  att 
upptäcka. Öhman menar också att den som utsätter någon för kränkningar kan göra 
det medvetet med vilja eller omedvetet med ovilja. Ett exempel på en omedveten 
kränkning kan exempelvis handla om att glömma att bjuda någon till ett kalas. 

2.1.3 Definitioner på inne- och uteslutning

Inne- och uteslutning är något som också har valts att definieras här då det i flera fall  
ersätter begreppet mobbning i förskolan. Wrethander (2007) menar att det kan vara 
nödvändigt  för  barns  relationsarbete  då  barn  innesluter  och  utesluter  varandra  i 
exempelvis leken. Men hon menar också att dessa handlingar kan leda till att barn 
utesluter  varandra  ur  gemenskaper  och  på  så  sätt  kränker/mobbar  varandra. 
Wrethander menar att dessa uteslutande handlingar vanligtvis inte är riktade mot ett 
speciellt barn utan att handlingarna ofta ingår i större projekt. Alltså att handlingarna 
vanligtvis inte är menade för att sätta något annat barn i utanförskap. 
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2.2  Läroplanens och lagars bestämmelser 

Skolverket (2010) uttrycker i läroplanen de värden som förskolan ska låta bli ett i 
verksamheten och som ska hållas levande inom förskolan. Där tydliggörs även att 
inget barn ska utsättas för mobbning eller kränkande behandling. Detta är förskolans 
lagar mot mobbning.

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet 
med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i 
arbetet med barnen” (Skolverket, 2010, s. 4)

”Inget barn ska i förskolans utsättas för diskriminering på grund av 
kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 
läggning  hos  någon  anhörig  eller  funktionsnedsättning  eller  för 
annan kränkande behandling”(Skolverket, 2010, s. 4)

Alla förskolor i Sverige har en läroplan som innehåller mål och riktlinjer att följa i 
sitt arbete. Här har valts att ta med de riktlinjer som rör arbetet mot mobbning och 
kränkande behandlingar. Detta för att få med det som är relevant för studien. 

Skolverket (2010) innefattar riktlinjer för förskolan som pedagogerna ska arbeta med 
för barnens utveckling. Det handlar om att barnen ska utveckla öppenhet, respekt för 
allt levande, solidaritet och förmågan att ta ansvar. De ska lära sig att kunna visa 
andra  människor  hänsyn,  att  kunna  se  saker  ur  andra  barns  perspektiv  och  att 
utveckla viljan att hjälpa andra människor. Det står även i läroplanen att en förståelse 
för människors lika värde oavsett bakgrund, kön, etniskt bakgrund, religion, sexuell 
läggning eller  funktionsnedsättning ska utvecklas.  Vidare står  det  i  Lpfö98/10 att 
arbetslaget tillsammans ska ha ett förhållningssätt som står för att respektera varje 
individ och tillsammans vara med och se till att förskolan får ett demokratiskt klimat, 
att  barnen  kan  visa  solidaritet  gentemot  varandra  och  på  så  sätt  känna  att 
samhörigheten och ansvarsförmågan ökar. Tillsammans ska personalen på förskolan 
även  vara  med  och  se  till  att  barnens  samspel  stimuleras  och  att  deras 
konflikthantering bearbetas. Arbetslaget ska visa barnen olika etiska dilemman och 
livsfrågor  som  kan  finnas  och  sedan  problematisera  dessa.  Barnen  ska  också 
uppmärksammas  på  att  attityder  och  värderingar  inte  behöver  vara  lika  för  alla 
människor  och  att  dessa  olika  attityder  och  värderingar  kan  visa  hur  människor 
handlar och hur de tänker. Tillsammans ska personalen på förskolan även samspela 
med vårdnadshavarna till barnen vad det gäller uppfostran. Föräldrar och personal 
ska föra diskussioner kring de förhållningssätt och regler som finns i förskolan.  
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2.3 Forskningsöversikt

Forskningsöversikten  delas  efter  teman som är  relevanta för  studien.  Teman som 
valts  är  pedagogernas  roll,  barns  relationsskapande,  förebyggande  arbete  mot 
mobbning. Här bearbetas den forskning som anses vara relevant för denna studie. 

2.4 Pedagogernas roll

Høiby m.fl.  (2008) menar att  pedagogen är barnens förebild och att  det därför är 
extra  viktigt  att  pedagogens  förhållningssätt  är  lika  med  de  värderingar  som 
pedagogen vill  att  barnen ska ta  efter  och  kunna tillämpa i  framtiden.  Viljan att 
studera just pedagogens syn på mobbning har styrkts av Høiby´s litteratur. 

Jonsdottir (2007) skriver att det finns barn som väljer att leka ensamma och barn som 
inte väljer att leka ensamma. En pedagogs uppgift är att bedöma hur barnen valt och 
handla därefter. Ett barn som frivilligt vill vara ensamt ska accepteras men det barn 
som hamnar i utanförskap och utesluts av andra barn och på så vis blir ensamt ska 
uppmärksammas och det  är  då pedagogen måste agera.  Jonsdottir  (2007) nämner 
även om tidigare studier som gjorts i USA av Aboud & Mendelson 1998 som visar 
att omkring tio till femton procent av de barn som går i förskoleklass inte blir valda 
att bli någons vän eller blir uteslutna av de andra i förskoleklassen. 

Høiby m.fl. (2008) understryker vilken betydelse pedagogens förhållningssätt har för 
barn och elever. De menar att det är oerhört viktigt att pedagogen förhåller sig på det 
sätt som han eller hon vill att elever och barn ska ta efter och tillämpa. Det vill säga 
att  pedagogen  utgår  från  sig  själv  med  en  positiv  attityd,  är  hjälpsam,  och  har 
positiva förväntningar. Då kan barnen ta efter detta beteende. På så sätt präglar detta 
hela kulturen i skolan. Elever och barn får en förebild och en introduktion till hur 
man beter sig på förskolan eller i skolan. Høiby m.fl. menar att det även är viktigt att 
tänka på vad man utstrålar för kroppsspråk exempelvis vid en situation där en lärare 
eller pedagog har svårt för att handskas med en elev eller ett barn och inte visar detta  
verbalt  utan  med  gester  eller  kroppsrörelser  istället.  Detta  kan  lätt  uppfattas  av 
personen och medföra negativa effekter.

Karamehmedovic och Ascic (2013) skriver i sin empiriska studie om pedagogers syn 
på mobbning i förskolan. De drar slutsatsen utifrån kvalitativa undersökningar i form 
av  intervjuer  att  ur  pedagogernas  perspektiv  förekommer  mobbning  i  förskolan. 
Pedagogerna menade att mobbning yttrar sig i förskolan och då handlar det oftast om 
onda ord men även mobbning i fysisk form såsom slag, uteslutning, knuffar eller att 
barnen retas. Vidare har de genom intervjuer fått fram att många pedagoger anser att 
man bör ha mer pedagogstyrda aktiviteter där alla barn tilldelas en roll. På så sätt kan 
man få med alla i leken utan att någon hamnar utanför eller inte får någon roll. I 
Karamehmedovic och Ascic´s undersökning framkom också att pedagogerna ansåg 
att  det  krävdes mer arbete  med känslor  för att  förebygga mobbning. En pedagog 
menade att det är viktigt att pedagogerna bekräftar barnens känslor och hjälper till att 
gör barnen medvetna om sina egna känslor. Ett annat sätt som pedagogerna ansåg var 
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positivt i arbetet med att förebygga mobbning var att göra barngrupperna mindre och 
på så sätt lättare kunna ge barnen bekräftelse och att alla barn blir sedda. På så sätt 
anser de att det skapas mer trygghet och inte lika mycket utrymme för att mobbning 
ska ske. En av pedagogerna i undersökningen menade att mobbning inte bara sker 
mellan barn utan att det även kan gälla från barn till pedagog eller pedagog till barn. 
Pedagogen hade erfarenhet av den sista situationen då en pedagog vid upprepade 
tillfällen utsatte ett barn för negativa kommentarer. Pedagogen menade att bara för att  
personkemin inte fungerar mellan ett barn och en pedagog så får inte en kränkning 
ske. Det kan även handla om att en pedagog använder sig av ironi i samtalet med 
barnet och detta kan för barnet uppfattas fel och leda till en kränkning. 

Öhman (2008) menar att när en pedagog upptäcker en mobbningsbetingad situation 
är det mycket viktigt att pedagogen är aktiv och observerar samspelet mellan barnen. 
Att pedagogen försöker se vad det är som sker utan att ställa frågor. Att sedan ta vara 
på tillfället och gå vidare med hur man ska hantera konflikten. Öhman skriver om 
något hon kallar för motstånd. Att ta bort uppmärksamheten från barnen och vända 
den  till  sig  själv  som pedagog.  Hon  påpekar  hur  viktigt  det  är  att  pedagogerna 
utvärderar  sig  själva,  sin  hållning  och  sitt  arbetssätt  om  utanförskap  och 
kamratrelationer i förskolan. Öhman menar att de på så sätt utvecklar sin yrkesroll 
och blir visare inom ämnet. Ett exempel som Öhman tog upp var att det kan hända att  
en pedagog har följande tankesätt i en situation där det sker utanförskap: ”Om barnet 
vore mer likt de andra barnen så skulle detta vara mycket enklare” Öhman menar då 
att många pedagoger försöker göra barn som avviker från normen mer som de andra 
barnen. Detta kallas för att göra barn konforma och detta menar Öhman är motsatsen 
till vad läroplanens demokratifostran handlar om. Där står tydligt att förskolan ska 
hjälpa barnet att utveckla sig självt. Det står också att förskolan ska arbeta efter att 
människor ska acceptera och uppskatta olika typer av människor både i sättet att vara 
och att tänka. Hon skriver att det individuella arbetet som pedagogen har handlar om 
att  bekräfta barnet  samt att  visa  uppskattning till  barnens  unika drag.  Författaren 
menar att detta är avgörande för hur barnet utvecklas. 

Nilsson och Sjöquist  (2010) skriver i  sin studie vilken stor betydelse pedagogens 
närvaro  har  på  förskolan  när  det  uppstår  mobbning.  Deras  uppmärksamhet  är 
betydelsefull  för att kunna upptäcka situationer som de kan fånga upp och arbeta 
med.  Isacsson´s  (1998)  teorier  om  hur  pedagoger  ofta  förhåller  sig  i 
mobbningssituationer är intressant. Isacsson menar att det ofta läggs felaktiga fokus 
från pedagogernas håll, då det i många fall läggs på den som utsätts för handlingen 
istället för att fokusera på det barn som utsätter ett annat barn för mobbning. Hon 
menar  också  att  det  hör  till  vanligheten  att  pedagogerna  stämplar  de  barn  som 
mobbar eller blir mobbade och förklarar med att det barnet är speciellt eller att han 
retas och på så sätt bjuder in till mobbning. När jag vidare har satt mig in i Isacsson´s 
teorier beskriver hon hur detta då leder till att pedagogerna i sin tur låter mobbningen 
fortgå. Hon menar att pedagogerna istället ska ägna mer fokus åt den som utsätter en 
person för mobbning för att kunna förhindra och stoppa att mobbningen fortsätter.
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Hellman  (2013)  vill  i  sin  avhandling  poängtera  vikten  av  att  pedagogerna  gör 
normaliteten  mer vidgad i  förskolan.  Att  de  följer  uppdraget  med att  i  förskolan 
motverka de stereotypa normerna.  Hon menar  att  för  att  kunna göra detta  måste 
pedagogerna sätta sig in i barnens vardagliga och mest centrala fråga som är: ”får jag 
vara med?” Hellman är övertygad om att man på så sätt kan minska mobbningen. 
Hon skriver också om hur pedagoger har en förmåga att dela upp barn i grupper efter 
exempelvis ålder eller kön då de ska äta eller leka. På så sätt är hon säker på att man 
istället missgynnar arbetet med att motverka stereotyper. Istället menar Hellman att 
pedagogerna  ska  jobba  efter  att  införa  mer  gemensamma  projekt.  Där  får 
pedagogerna möjligheten att underlätta för barnen. Alla samspelar och delas inte in 
på grund av kön, ålder, etnicitet, funktionshinder etc. 

I  Hellmans  undersökning så framkommer  det  vilka  tillfällen  pedagogerna  har  en 
förmåga att stärka stereotyper i förskolan. Det har bevisats att en rad faktorer såsom 
stress,  rutinsituationer,  disciplinering  och  traditioner  har  förstärkt  de  stereotypa 
normerna. Pedagogerna försvarar dessa tillfällen med att de inte hunnit tänka för att 
situationen har varit för stressig, att de på så sätt inte har hunnit utvärdera sig själva 
tillräckligt  för  att  kunna göra  rätt  i  situationerna.  Hellman skriver  också  om hur 
viktigt det är med kompetens om hur normer, inkludering och exkludering går till i 
förskolan. Denna kunskap ligger till grund för att pedagogerna ska kunna jobba för 
att få en lugn och trivsam miljö i förskolan. 

Frånberg och Wrethander (2011) understryker att mobbning är något som tolkas olika 
beroende på från vilket  perspektiv eller  synvinkel  man ser på det  utifrån.  Vidare 
menar de alltså att med dessa ”glasögon” som aktören bär kommer även åtgärderna 
mot mobbning att se olika ut. Forskarna menar i sin tur att i många fall så stämplas  
både de som utsätter andra för mobbning och de som blir utsatta. Detta menar de får 
barnens självuppfattning och självkänsla att förändras negativt. I en granskning som 
Frånberg och Wrethander gjort visar det sig att det i många fall råder stor okunskap 
kring mobbning och det förebyggande arbetet. Det fanns vid flera skolor lärare och 
pedagoger som inte kände till den rådande lagstiftningen kring mobbning. Det visade 
sig även att denna okunskap i vissa fall delades med rektorer och andra tjänstemän. 
Forskarna menar för att kunna bekämpa mobbning i skolor och förskolor måste alla i 
skolan vara kompetenta och väl känna till den lagstiftning som finns. De menar att 
den vardagskompetens som många av dagens lärare och pedagoger idag besitter inte 
är tillräcklig för att kunna nå ett bra förebyggande arbete kring mobbning. 
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2.5 Barns relationsskapande

Höistad (1994) menar att mobbare inte är något som barnen föds till utan något som 
de formas till beroende på hur deras uppväxt ser ut. Han menar att det finns faktorer 
som är avgörande för vilken typ av individ barnet utvecklas till. Han menar att det är 
mycket  avgörande  vilken  inställning barnets  vårdnadshavare  har  till  barnet,  vilka 
straffmetoder  de  använder,  vilken  syn de  har  på  hur  man sätter  gränser  samt  på 
aggressivt  uppförande.  Höistad  är  övertygad  om att  ett  barn  som växt  upp  i  ett 
kärlekslöst  hem där  man inte  visar  varandra  empati  fortsätter  att  leva efter  detta 
synsätt (Höistad, 1994).

Wrethander (2007) talar i sin studie om Corsaros olika strategier som barn använder 
sig av när det gäller uteslutning. Corsaro är en man som har studerat förskolebarn 
genom ett aktivt deltagande i barnens lek. På så sätt har han fått fram olika strategier  
som barn använder sig av när de innesluter och utesluter. Hon menar att barn är väl 
medvetna om hur känsligt det är med lekens antal medlemmar och använder sig av 
uteslutningsstrategier. Dessa används bland annat för att neka vissa barn att vara med 
i  leken.  Det  kan  i  många  fall  handla  om  att  barnet  använder  det  så  kallade 
kompisbegreppet för att neka något eller några barns tillträde i leken. Exempelvis att 
barnet då utgår från sig själv och vilka det barnet är kompis med och utesluter de 
andra  ”icke-kompisarna”.  I  annat  fall  kan  även inneslutning  ske  då  ett  barn  har 
bestämt sig för vilka som är kompisar och innesluter de barn som får vara med i 
leken. Wrethander beskriver även Corsaros andra strategier som barn kan använda 
sig av så som att enbart säga nej utan vidare förklaring. Det kan även handla om 
barnets egenskapade regler som kan röra sig om enbart flickor, pojkar eller om ålder. 
Det kan även handla om den så kallade äganderätten som innebär att ett barn menar 
att hon/han exempelvis hade en viss leksak först eller befann sig i ett visst rum först. 

Vlachou, M, Andreou, E, Botsoglou, K & Didaskalou, E (2011) understryker att ju 
äldre barn blir desto mer beroende blir de av ömsesidiga relationer. Samtidigt menar 
de att de första relationerna mellan barn skapas för många i förskolan. De påpekar att 
förskolebarn har svårt att hantera olika situationer där det uppstår mobbning i form 
av ord eller  fysiska handlingar.  Att  sannolikheten är  stor att  de tar  till  våld eller 
skällsord som de inte vet betydelsen av. De anser därför att begreppet mobbning bör 
ersättas för de yngre barnen med begreppet ”oberättigad aggression”. Detta begrepp 
innebär att de negativa handlingar som barn utsätter varandra för är oberättigade och 
handlingar som de inte förstår betydelsen av.  

Öhman (2008) skriver att när barnet föds så vill barnet bilda relationer. När barnet 
kommer  till  förskolan  har  han/hon med sig  sina  erfarenheter  kring  relationer  till 
familjen. Här menar Öhman att det kan bli en krock då det i förskolan ser betydligt 
annorlunda  ut.  Familjens  relation  till  barnet  är  självklar  och  tillhörigheten  sker 
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naturligt. I förskolan står barnens relation till andra barn i fokus och den skiljer sig 
från den relation barnet har till sin familj. 

Ivarsson  (2003)  skriver  en  avhandling  som  baseras  på  att  försöka  förstå  barns 
konstruktion  av  gemenskap  i  förskolan.  Arbetet  handlar  om  förskolan  i  ett 
sammanhang som är institutionellt och hur barnen använder detta sammanhang. Hon 
vill  lägga  extra  vikt  på  om  sammanhanget  möjliggör  eller  begränsar  barnens 
interaktion. Ivarsson utgår från att gemenskap är något som inte finns från start utan 
att det är något som barnen i samspel med varandra skapar. Hon har gjort mängder av 
observationer på förskolor som hon sedan analyserat och dragit slutsatser utifrån. 

Ivarsson utvärderar olika sociala positioner, hon skriver såhär:

”Att komma först reglerar så att säga tillgång både till saker och 
ting,  platser  och  interaktionsutrymmen.  Genom  att  ta  besittning 
över positionen ”att komma först” ges man vidare inflytande och 
kontroll  över  vem  eller  vilka  man  vill  ingå  ett  ”vi”  med.  ” 
(Ivarsson, Pia-Maria, 2003, s. 100-101).

Hon menar att barn tidigt hittar sina positioner i lekar och lär sig hur olika roller 
fungerar. Den som exempelvis först kommer till platsen får därmed en högre social 
makt och får fördelar i leken. Det kan vara att välja sina lekkamrater eller att välja 
vem som ska leka med vad eller vara vad. Ivarsson skriver även om hur det i leken 
kan fungera och menar att barn tidigt lär sig vilka olika positioner olika roller har. 
Exempelvis så kan barnet i leken inte tillrättavisa sin mor eller ett annat exempel kan 
vara att katten inte ger sig på sin husse. 

2.6 Förebyggande arbete mot mobbning

Griffin Freeman (2013) har gjort en studie med att kunna förebygga mobbning med 
hjälp  av  bilderböcker  med  temat  ”mobbning”.  Att  på  detta  sätt  arbeta  för  att 
förebygga mobbning har i Griffins studie visat positivt resultat. Hon menar att små 
barn behöver material som de möter i vardagen med fokus på det som man behöver 
arbeta  med.  När  det  som nu  handlade  om att  förebygga  mobbning  använde  sig 
Griffin Freeman av bilderböcker för de allra minsta barnen. Bilderna i boken hade 
temat mobbning och utifrån dessa berättades tillsammans med barnen historier om 
mobbning. För att få detta som ett genomgående tema i verksamheten pågick detta 
arbete vid olika samlingar under en längre tid. På så sätt lärde sig barnen hur man 
behandlar varandra och hur man inte behandlar varandra. Det kom också upp många 
frågor kring mobbning som man la mycket vikt vid att prata om och diskutera. 

Frånberg och Wrethander (2011) skriver om mobbning som en central del av skolan, 
dess verksamhet och något som aktivt ska arbetas mot. De menar att det står i lagarna att 
detta aktivt ska bekämpas och arbetas förebyggande mot i förskola och skola.
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2.7 Mobbning i förskolan

Alsaker (2012) har gjort en undersökning i form av flera års observationer av 700 
barn  på  förskolor  och  daghem i  Norge  och  Schweiz.  I  undersökningen  har  man 
studerat hur vanligt det är med mobbning i förskolan jämfört med mobbning i skolan.  
Resultatet  visar  att  det  är  lika  vanligt  med  mobbning  i  förskolan  som i  skolan. 
Alsaker menar att barnen är väl medvetna om vad de säger och vad de gör. Han 
menar att barnen redan på förskolan är väl medvetna om att de utsätter  eller  blir 
utsatta för mobbning. Alsaker menar att lösningen inte är att utgå från barnet utan att  
se över systemet och tillsätta mer utbildade lärare samt forma mindre barngrupper. 
Även  Coloroso  (2004)  menar  att  oavsett  vilken  ålder  barnet  har  så  sker  alla 
handlingar  som rör  mobbning medvetet.  Hon menar  även att  de  mest  utsatta  för 
mobbning är de allra yngsta barnen. Detta grundar hon i att de yngsta barnen ännu 
inte utvecklat den egna självkänslan. 

Midtsand,  Monstad  och  Søbstad  (2004)  undersökte  om  mobbning  förekom  i 
förskolan och genom att  intervjua förskollärare och förskolebarn fick de fram att 
mobbning förekom så tidigt som i förskolan. De undersökte också om olika faktorer 
var avgörande för förekomsten av mobbning i förskolan. Det visade sig att miljön 
hade stor betydelse för utvecklingen av mobbning i förskolan. Ett exempel på detta 
kunde vara miljön och då menar de att barn med vilja drar sig till platser där de kan 
leka ”ostört”. Dessa ställen kan vara till för barnen att gå till i mindre grupper och 
leka. Det kan handla om exempelvis en dockvrå,  en hemhörna, ett teknikrum, en 
sagohörna eller liknande platser där barnen är ensamma. Författarna menar alltså att i 
dessa miljöer är det vanligt förekommande att mobbning sker. 

Jonsdottir (2007) syfte med sin avhandling ”Barns kamratrelationer i förskolan” var 
att kartlägga barns sociala relationer kunna se om det fanns några strukturella villkor 
som  påverkade  barnens  relationer.  Även  att  se  om  förskolornas  arbeten 
överensstämde med de uppdrag och mål som handlar mycket om att ha en miljö som 
är  gynnsam för  alla  barn.  Med hjälp av undersökningar studerar Jonsdottir  barns 
relationer och pedagogernas uppfattningar om barnens relationsskapande. Detta för 
att skapa ett diskussionsunderlag som ifrågasätter huruvida förskolan har en miljö 
som verkar  för  att  det  bildas  bra  relationer  barn  emellan.  Studien  är  baserad  på 
kvantitativa data av analyserande och utförligt beskriven karaktär. Undersökningarna 
är  gjorda  genom pedagogskattning  och med detta  menas  att  pedagogerna  ger  en 
uppfattning om barnens egenskaper kring sociala relationer och färdigheter. Hon vill 
sätta barn och pedagogers uppfattningar kring relationsskapande mot varandra för att 
se om dessa skiljer sig åt. I resultatet presenteras att 89 procent av alla barn som 
deltog i studien blev valda av någon kamrat, alltså inkluderades. 11 procent utsattes 
alltså för exkludering dvs blev ej valda att bli någons kamrat. Utifrån studien kunde 
inte  någon  systematisk  skillnad  såsom  exempelvis  antal  pedagoger  närvarande, 
barnens  könstillhörighet,  barngruppernas  storlek,  eller  barnens  ålder  avläsas. 
Jonsdottir menar då att mer troligt är att avgörande faktorer såsom förskolans klimat, 
atmosfär, barns sociala egenskaper eller färdigheter, pedagogers förhållningssätt till 
barnen, regler eller arbetsmetoder spelar in på resultatet. Jonsdottir har valt att dra 
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följande slutsatser av sin undersökning.  Majoriteten av alla  barn på förskolan får 
känna samhörighet, liksom tillhörighet och får på så sätt ingå i en social gemenskap. 
Samtidigt  poängteras att  femtio barn som deltog i  studien inte  ingick i  en social 
gemenskap.  Hon  drar  därför  slutsatsen  att  flertalet  avdelningar  på  förskolorna  i 
studien inte lever upp till de krav som står skrivna i Skolverket 2010 som handlar om 
att skapa en miljö där alla barn ska få känna sig som en tillgång i barngruppen. Som 
resultat av pedagogskattningen så drar Jonsdottir slutsatsen att pedagogerna uppfattar 
barn  utan  vänskapsrelationer  som  mindre  kompetenta  än  de  barn  som  har 
vänskapsrelationer. Det handlar om mindre kompetens inom lekfärdighet att de är 
mindre vetgiriga och mindre prosociala. 
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3 SYFTE

Syftet till denna undersökning är att få svar på om och hur förskolor idag arbetar med 
att tidigt förebygga mobbning, samt att  bidra till  kunskap om hur man tidigt kan 
arbeta med att förebygga mobbning i förskolan. Denna studie kan komma att bidra 
till att andra exempelvis lärare, föräldrar och studerande utvecklar mer kompetens 
inom ämnet.  Till  syftet  hör också att studera hur pedagogerna ser på mobbning i 
förskolan.

De frågeställningar jag kommer att utgå från när jag gör min studie är:

 Vad har pedagogerna för syn på mobbning i förskolan?

 Hur arbetar de på förskolorna med att förebygga mobbning?
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4 METOD

I nedanstående avsnitt kommer valet av metod för denna studie att presenteras, följt 
av undersökningsinstrument, urval, genomförande, metodkritik och databearbetning. 

4.1 Metodval och undersökningsinstrument

Denna uppsats kommer att baseras på kvalitativa intervjuer för att få djupare svar på 
mina  frågor  samt  en  möjlighet  att  kunna  använda  öppna  frågor  där  man  som 
intervjuare har chans att ställa följdfrågor. Den jag intervjuar får också en chans att 
tänka igenom sina svar och lägga till viktiga tankar. Lantz (2013) skriver att intervjun  
sker för att kunna dra slutsatser och fatta beslut. Utifrån intervjuerna ska det i denna 
studie presenteras ett resultat. 

Patel & Davidsson (2003) skriver att kvalitativ forskning i många fall grundar sig på 
metoder  som är  verbala.  Detta  kan  då vara  intervjuer  eller  verbala  tolkningar  av 
analyser. De kallar den kvalitativa forskningen för något som är mer mjukt. 

Lantz (2013) skriver att om man vill få en uppfattning om hur en människa tycker 
eller tänker kring något så är det bästa sättet att ställa frågor. Detta gäller både i det 
vardagliga livet och i sammanhang som är yrkesmässiga. 

Förutom intervjuer så kommer jag i min studie att lägga stor vikt vid att granska 
tidigare forskning och studier kring detta ämne. Detta för att få så mycket svar som 
möjligt på mina frågor. 

Något som kommer att ligga till grund för fakta är läroplanen bestämmelser för vilka 
riktlinjer  förskolor  har  med  arbetet  att  förebygga  mobbning,  då  dessa  är  mycket 
relevanta för min studie. 

Lantz (2007) beskriver intervjun på följande vis:

”Intervjun skiljer sig från samtalet genom att den endast är till för 
att  samla  information  och  det  förutsätts  att  intervjuaren  har  en 
avsikt eller ett syfte med utfrågningen.” (Lantz, 2007, s. 11). 

Här menar Lantz (2007) att intervjun är ett slags samtal men ett samtal som baseras 
på  de  frågor  som  intervjuaren  har.  Den  så  kallade  utfrågningen  är  styrd  av 
intervjuaren och det är intervjuaren som håller i ”samtalet”.  

Stukát (2011) skriver i sin litteratur att i kvalitativa studier rekommenderas att man 
skapar  intresse  för  att  uppnå  större  variation  av  uppfattningar  hellre  än  ett 
representativt urval. Författaren menar att man som undersökare inte ska låsa sig utan 
att  genom undersökningens gång arbeta  vidare med det  som undersökaren  finner 
extra intressant. Om det under dessa intervjuer uppkommer intressanta tankar så kan 
det hända att det läggs ytterligare fokus på förtydliga dessa. 

15



4.2 Urval
Intervjuerna riktade sig till fyra pedagoger på två olika förskolor. De personer som 
medverkade  benämns  som  respondenter.  Intervjuerna  genomfördes  enskilt  med 
pedagogerna. Sammanlagt kommer det att genomfördes åtta intervjuer. 

Respondenterna som valdes var utbildade förskollärare. Detta för att det ansågs mest 
relevant med en lärarutbildning för denna studie. Då de fått samma vetenskapliga 
grund att stå på. Barnen på förskolorna var ett till fem år gamla och av pedagogerna 
som deltog i studien arbetade några på samma avdelning några inte. 

I denna studie har inte könet på respondenterna valts att lägga fokus på. Detta för att 
begränsa studien och kunna hålla den inom tidsramen. 

Stukat (2011) skriver om undersökningsgrupper och dess urval. Han menar att det i 
vissa fall kan vara svårt att välja urvalsgrupp eller ibland saknas det resurser för att 
kunna ta med så många som undersökaren vill. När det inte finns tid eller liknande 
till  att  göra  en  populationsundersökning  som innebär  att  man  undersöker  en  hel 
grupp så finns möjligheten att göra en urvalsundersökning. En urvalsundersökning 
innebär  att  man tar ut  ett  antal  respondenter  från gruppen och låta den delen av 
gruppen  representera  hela  gruppen,  detta  förfarande  har  använts  i  denna 
undersökning då tidsramen var begränsad.

4.2.1 Databearbetning 

Under intervjuerna så spelades respondenterna som ingick i intervjun in. Dessutom 
fördes  anteckningar  under  tiden.  Sedan  transkriberades  allt  på  dator,  följt  av 
bearbetning. 

Den litteratur samt forskning som bearbetas sammanfattas och bearbetas i tidigare 
forskning och analyseras tillsammans med undersökningen i diskussionen. 

4.3 Genomförande
Först kontaktades två förskolor med förfrågning om medverkan av intervjuer. 

För att samla in data har intervjuerna med respondenterna gjorts av mig personligen. 
Inledningsvis presenterades syftet med studien och respondenterna fick tillfälle att 
ställa frågor kring studien. Därefter förklarades att respondenterna i denna intervju är 
anonyma och de blev tillfrågade om det var ok att intervjun spelades in. 

4.4 Metodkritik

Stukát (2005) skriver om den möjlighet som ges att förtydliga frågor under direkta 
intervjuer. Detta var något som behövdes i ett flertal av intervjuerna. Då frågorna kan 
tolkas olika från person till person så är det extra viktigt att kunna förtydliga dessa. 
Följden av att  vara mer öppen i  intervjun märktes i  resultaten.  Förtydligandet av 
frågorna kunde få frågorna att ändras och likaså svaren. Den öppna intervjun gjorde 
även att respondenterna hade en tendens att komma ifrån ämnet och att diskussioner 
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uppstod kring annat. Till följd av förtydligandet av frågor och diskussioner blev vissa 
intervjuer betydligt längre än andra. För intervjuaren blev det svårare att hitta rätt 
svar  till  rätt  fråga  i  inspelningarna,  vilket  försvårade  och  förlängde  arbetet  med 
databearbetningen.

I efterhand förstod jag vikten av att lägga ner mycket tid på intervjufrågorna och dess 
formulering. Dessa hade kunnat vara mer tydliga för respondenterna för att spara tid 
och  få  ett  bättre  flöde  i  intervjun.  Mitt  syfte  med  intervjuerna  var  att  genom 
resultaten  kunna  hjälpa  till  att  besvara  mina  frågeställningar  om hur  förskolorna 
arbetar med att förebygga mobbning samt vilken syn pedagogerna har på mobbning. 
Jag  anser  att  resultaten  av  intervjuerna  har  hjälpt  mig  att  kunna  besvara  mina 
frågeställningar.  För  att  förstärka  resultatet  ytterligare  hade  det  kunnat  delta  fler 
förskolor  och  möjligtvis  också  användas  enkäter  som  ytterligare  en 
undersökningsmetod. Då hade jag fått mer grund att stå på. 

Lantz (2013) skriver om något som hon kallar för att spegla källan. Hon menar att 
respondenterna under intervjun ska ges möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter. 
Hon menar även att intervjuaren och respondenten ska vara eniga om det som sagts 
och vad det betyder. 

4.5 Etiska aspekter
Denna studie kommer att följa Vetenskapsrådets krav på etisk hållning. Dessa krav är 
samtyckeskravet,  informationskravet,  konfidentialitetskravet  samt  nyttjandekravet. 
Anledningen till att studien kommer att följa dessa krav är för att kunna skydda de 
respondenter  som  har  deltagit  i  min  studie  samt  för  att  kunna  forska  vidare  i 
framtiden. 

Vetenskapsrådet  (2013-12-12)  ger  definitioner  på  dessa  fyra  krav  och  menar  att 
samtyckeskravet handlar om människans rätt att välja att delta eller att inte delta. Att 
informera  de  som ska  delta  i  undersökningen  om  deras  roll  och  villkor  är  vad 
informationskravet handlar om. Nyttjandekravet handlar om den data som samlats in 
och  vad  den  får  användas  till.  Den  insamlade  datan  får  bara  användas  i 
forskningssyfte. Konfidentialitetskravet innebär att respondenterna har rätten att vara 
anonyma. 

I min studie kommer alla dessa fyra krav att uppfyllas då dessa krav kommer att 
följas.  Det  kommer  att  ges  information  om  respondenternas  rättigheter  gällande 
studien i samband med presentationen under intervjuerna. Den data som samlas in 
kommer  endast  att  användas  i  forskningssyfte,  även  detta  informeras  om  före 
intervjuerna.  Vid  efterfrågningen  av  respondenternas  medverkan  så  kommer  de 
eventuella respondenterna att informeras om deras anonymitet i undersökningen.
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5 RESULTAT

Här presenteras inledningsvis resultaten av intervjuerna. Dessa är indelade i olika 
rubriker. Därefter presenteras likheter och skillnader i resultaten av intervjuerna. 

5.1 Mobbningens förebyggande arbete

Förskola 1

Ur förskola 1´s likabehandlingsplan (2013):

”Alla  inom  förskolan  ska  mötas  av  en  öppen  atmosfär  som 
genomsyras  av  våra  värdeord:  delaktighet,  värme,  ansvar 
föränderlighet, utforskande och kul”.

På förskola 1 arbetar man aktivt med att förebygga mobbning. Aktivt förebyggande 
arbete mot mobbning ska genomsyra förskolans vardag. Pedagogerna understryker 
att  det  medvetet  ska  arbetas  med ur  pedagogernas  perspektiv  men omedvetet  ur 
barnens.  Pedagogerna  har  medvetet  valt  att  inte  lyfta  fram mobbning som något 
”tema” utan att låta det naturligt genomsyra hela atmosfären på förskolan. De fångar 
alltid upp såväl små som stora mobbningsbetingade situationer för att  mötas i  en 
diskussion med barnen, för att på så sätt få reda ut vad som är rätt och fel och för att 
barnen  ska  lära  sig  att  respektera  varandra.  Dessa  situationer  kan  tas  upp  vid 
samlingar  där  de  diskuteras  eller  arbetas  med  i  form  dramatiseringar  såsom 
exempelvis rollspel. Rollspelen kan då utföras av pedagogerna eller av barnen. På 
förskola 1 är man tydlig med vikten av att låta barnen hitta lösningar men att som 
pedagog hitta en bra balans mellan att observera och samtidigt inse när det behövs 
hjälpas till. 

På förskolan har pedagogerna även medvetet valt material som speglar olikheter och 
som  de  då  anser  förebygger  mobbning.  En  pedagog  berättar  om  ”familjen 
handikappad”  som  består  av  en  dock-familj  där  alla  har  någon  form  av 
funktionshinder. Även sagoval är något som medvetet kan väljas utifrån strukturer i 
dessa.  Att  arbeta  med  olikheter  är  något  som de  gör  på  förskola  1.  De  belyser 
olikheter och vill  att  barnen ska lära  sig  det  höga värde som alla  människor har 
oavsett bakgrund, kön, storlek, ålder osv. De är väldigt noga med att skapa ett klimat 
där alla visar varandra respekt och där alla känner sig bekväma. 

Pedagogerna på förskola nummer 1 strävar efter ett öppet klimat och lägger stor vikt 
vid att uppmärksamma positiva handlingar. De anser att man på så sätt motverkar att  
mobbningstillfällena uppstår. De är också väldigt måna om att utvärdera sig själva 
och varandra som pedagoger, att tänka på vad de skickar ut för signaler och sina egna 
tankar och förhållningssätt kring mobbning. Att involvera föräldrar är något som de 
är måna om i sitt arbete kring att förebygga mobbning. De menar att det är viktigt att 
både pedagogerna, barnen och föräldrarna har en dialog om något sker utanför eller i 
förskolan. 
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När  en  mobbningsbetingad  situation  uppstår  i  skolan  så  har  förskolan  en 
likabehandlingsplan som de utgår ifrån. Där ingår även ett händelseblad som fylls i 
av pedagogerna och som kartlägger det som har skett. Detta händelseblad används 
som ett  underlag  för  det  förebyggande  arbetet  kring  den  situation  som uppstått. 
Bladet  diskuteras  tillsammans  med  de  inblandade  barnens  vårdnadshavare. 
Uppföljningen bestäms utifrån detta händelseblad. Likabehandlingsplanen innehåller 
definitioner,  lagar,  förskolans  mål  samt  tillvägagångssätt.  I  likabehandlingsplanen 
nämner de som metod bland annat det som tidigare tagits upp att pedagogerna ska 
vara nära barnen för att kunna se de maktstrukturer samt utforskande av anarki som 
finns. 

Pedagogerna på förskola 1 poängterar att pedagogernas ansvar är viktigt. De menar 
att genom sysselsättning av barnen och med ett bra fokus på det som är positivt och 
som barnen gör bra blir  utrymmet för  mobbning inte stort  och att  det  på så  sätt 
hämmar att mobbning förekommer. 

Förskola 2

På  förskola  2  arbetar  man  utifrån  en  egen  likabehandlingsplan  och  planen  ger 
pedagogerna anvisningar om hur de alltid skall agera kring mobbning. Det handlar 
väldigt  mycket  om  respekt  gentemot  varandra  dvs:  pedagog-pedagog,  barn-barn, 
barn-pedagog, pedagog-barn. I likabehandlingsplanen står det att förskolan alltid ska 
utgå ifrån ett demokratiskt förhållningssätt samt samverka för en god och trivsam 
miljö.

Även på förskola 2 lägger man stor vikt vid pedagogen och dess ansvar. Att det alltid 
är pedagogerna som har ansvaret för den miljö man vill nå. Fokus ska inte alltid ligga  
på barnen utan även på pedagogerna. 

Om en situation uppstår och någon blir utsatt för mobbning så utgår förskola 2 från 
en beskrivning på handlingsplan som finns i likabehandlingsplanen. Här gör förskola 
2 på samma sätt som förskola 1. De kartlägger situationen och gör en uppföljning. 
Då  underrättas  förskolechefen,  arbetslaget  och  föräldrarna.  Därefter  får  alla 
inblandade olika ansvarsområden för att underlätta det förebyggande arbetet. 

Varje år gör förskolan en kartläggning av hur läget ser ut och ser om något behöver 
förändras. För att  kunna utvärdera det förebyggande arbetet och se om förskolan kan 
tillägga ytterligare förebyggande arbete.

En  pedagog  berättar  om svårigheten  med att  medvetet  involvera  de  allra  minsta 
barnen  i  arbetet  mot  att  förebygga  mobbning.  Detta  har  ansetts  som  svårt  men 
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samtidigt oerhört viktigt då man redan tidigt bör göra barnen medvetna om hur man 
behandlar varandra. På en småbarnsavdelning har man tagit fram ett ”bra-kompis-
tema” där man synliggör för barnen hur man behandlar varandra. I temat  sjunger 
man sånger som handlar om hur man ska vara mot varandra och även hur man inte 
ska vara på varandra. De leker även lekar som främjar samspelet mellan barnen, det 
kan exempelvis handla om kroppskontakt och om att samarbeta. 

5.2 Lägga mer tid åt förebyggande arbete mot mobbning

Förskola 1

På förskola 1 var två pedagoger överens om att mer tid inte behövdes läggas på att 
förebygga mobbning. De ansåg att det ska vara en naturlig del av förskolans värld 
och att uppmärksamma det mer är något de trodde missgynnade och gav motsatt 
effekt. De ansåg att mer kunskap inom ämnet inte behövdes och att mobbning är 
något som inte fungerar att ha som ett tema. Det är svårt för barnen att ”ta” på. 

Övriga  pedagoger  på  förskolan  ansåg  att  det  förebyggande  arbetet  alltid  kan 
förbättras och därmed något förskolan bör lägga mer tid på. Det kan handla om att 
uppmärksamma barn på normer och förväntningar för att på så sätt kunna jobba för 
att bryta normer och minska förväntningar. De ansåg att det är något som både barn 
och pedagoger kan behöva arbeta med. Även pedagogernas förhållningssätt går att 
arbeta med. Viktigt att göra alla pedagoger medvetna om att mobbning är något som 
sker så tidigt som i förskolan. 

En  av  pedagogerna  nämnde  att  det  kan  vara  bra  att  öka  medvetenheten  kring 
mobbning  hos  de  större  barnen  d.v.s.  5-6  åringarna.  Att  göra  dem  mer 
uppmärksamma på definitioner av mobbning och låta dem sätta ord på mobbning. 
Pedagogen trodde på så sätt att man underlättar för barnets sociala utveckling. 

Pedagogerna ansåg  även  att  det  är  viktigt  att  lägga  mer  fokus  på  att  ge  barnen 
verktyg  till  att  hantera  mobbning  istället  för  att  ha  en  skuldvägg  som personen 
kallade det där man ”målar” upp det ”elaka” barnets onda handling. Det kan handla 
om så små saker som att lära alla barnen att alltid hälsa på alla på morgonen. Då det 
är väldigt enkelt att missförstånd uppkommer. Att exempelvis inte hälsa på ett barn 
kan vara en omedveten handling hos ett barn som för ett annat barn blir en kränkande 
handling.

Förskola 2

Förskola 2 menar att man i regel alltid kan bli bättre på att arbeta förebyggande mot 
mobbning. Samtidigt är det ganska svårt att veta exakt hur man ska göra och vad 
man ska utgå ifrån. De pedagoger som deltog i studien menade att de pedagoger som 
arbetar med de allra minsta, kanske inte riskerar att få uppleva mobbning på samma 
sätt som en pedagog på en avdelning med större barn. Men på förskolan försöker de 
förebygga med t.ex. att bygga upp en lagkänsla. Att det är hela gruppen tillsammans 
och  att  alla  i  gruppen  alltid  ska  vara  snälla  och  visa  respekt  mot  varandra.  Ett 
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exempel är att de alltid håller varandra i handen när de sjunger samlingssången. De 
uppmärksammar också varje enskilt barn genom att barnen får sätta upp ett kort på 
dem själva på en kotte när de är närvarande på förskolan. Det här ingår i ett bra 
kompis-tema som ska genomsyra hela verksamheten hela läsåret. Det handlar också 
om att vidareutveckla arbetet och anpassa det förebyggande arbetet mot vad det är 
för barngrupp. Då alla barn är olika så krävs olika metoder för att nå ut med det  
pedagogerna vill.

Pedagogerna  menar  även att  den  likabehandlingsplan  som finns  kan arbetas  med 
tydligare.  Pedagogerna på förskola 2 arbetar med barnintervjuer, som syftar till att 
hjälpa barnen att våga säga hur de mår och om de inte mår bra osv. För de allra 
minsta barnen har de där barnintervjuerna inte blivit  gjorda, för att  förskollärarna 
anser att det är svårt för de yngre barnen att uttrycka känslor.

Majoriteten  av  pedagogerna  ansåg att  förskolan  skulle  kunna ha  ett  mer  levande 
arbete för att förebygga mobbning, då det är viktigt att barnen o förskolan får en bra 
grund  redan  när  de  är  små  för  att  kunna  förebygga  eventuell  mobbning  när  de 
kommer upp i skolan.

5.3 Faktorer som ökar mobbning 

Förskola 1

På förskola 1 så ansåg alla pedagoger att miljön var en faktor som de trodde spelade 
stor roll om mobbning förekom. De syftade då på stängda rum och ställen där barnen 
fick vara själva. De ansåg att man inte löser problem med att ta bort dessa rum utan 
att en lösning skulle vara att pedagogerna istället är mer närvarande och inte ska vara 
där i bevakningssyfte utan mer fungera som en trygghet för att kunna se barnen och 
snabbt kunna agera om något sker. 

Tryggheten  var  en  annan  faktor  som  kom  upp  och  den  speglar  stämningen  på 
förskolan. Förskola 1 ansåg att det var mycket viktigt att bygga upp en bra stämning 
där barnen känner att de kan vara öppna och ställa frågor och våga vara sig själva. En 
förskola där man pratar mycket anser de är positivt. De menar också att det är viktigt 
att alla lär sig att lyssna och ger varandra tid, pedagoger som barn. Det får ta tid att  
förklara något och personen som lyssnar måste respektera detta och visa förståelse 
för varandra. 

”Pedagogen är barnens förebild, barnen gör som vi” 

Här menar de att det är oerhört viktigt att tänka på hur man som pedagog är och vad 
man utstrålar. Barnen granskar pedagogerna hela tiden och tar efter beteenden och 
därför måste pedagogen vara rätt föredöme och göra som de vill att barnen ska göra. 

De menar också att det är lätt att stämpla ett barn och att man genom det ger tillfällen 
till att mobbning kan förekomma. Man ska inte utgå från att man är si eller så utan 
utgå från vad som skedde just då. 

Stora barngrupper tillsammans med personalbrist är något förskola 1 trycker på. De 
menar att desto större barngrupper desto mer risk är det att mobbning uppstår då 
pedagogerna inte har lika mycket koll och hela förskolan utsätts för mer stress. De 
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menar också att i en barngrupp som är osäker så finns det tendenser att mobbning 
uppstår och därför är det viktigt att arbeta med gruppen och göra den säker.

”Barnen är inte mobbare, de blir mobbare”'

Pedagogerna tror att barnen inte föds till en mobbare utan att det är något barnen 
formas till och då spelar olika faktorer in. Små barn spenderar stor del av sitt liv på 
förskolan  och  då  är  det  viktigt  att  förskolan  är  utformad  på  ett  vis  som gynnar 
barnens sociala utveckling. De menar att det är pedagogens ansvar att se till att det 
inte  sker  mobbning.  Att  sätta  upp  regler  och  se  till  att  reglerna  följs.  Att  man 
engagerar vårdnadshavarna i det medvetna arbetet  så att det förebyggande arbetet 
inte bryts när barnen kommer hem. Att man skapar en gemensam relation mellan 
barnet, pedagogen och vårdnadshavarna tillsammans. Ser till att alla är medvetna. 

Förskola 2

Förskola 2 menar  att  en viktig  faktor är  pedagogerna.  De tror  att  mobbning kan 
spegla de som jobbar där ganska kraftigt. Går man in med en slapp attityd kan barn 
som testar absolut utnyttja det. Det är viktigt att markera på en gång vad som är okej  
och inte, annars är risken stor att barnen finner pedagogen som en osäker vuxen och 
då kan frustrationen tas ut på andra barn eller vuxna, d.v.s. ge upphov till mobbning. 

De menar också att  stämningen spelar stor roll,  och då tänker de framför  allt  på 
pedagogernas förhållningssätt och syn på verksamheten. Ett väl fungerande arbetslag 
får oftast en väl fungerande barngrupp, åtminstone finns det bättre förutsättningar för 
det. Vi vuxna är de främsta förebilderna för barnen, vårt förhållningssätt speglar sig 
på barnen.

Förskolan menar att när man kommer till miljön finns det också en del olika faktorer 
som kan spela in. Det första kan vara attityder på avdelningen. Men också attityder 
hemifrån eller från bygden eller staden i sig. Det är viktigt att komma ihåg att barn 
påverkas av så mycket annat än bara pedagogerna.  De menar att miljön spelar stor 
roll överlag för hur barnen trivs och har det på förskolan. Har man en välutvecklad 
miljö kommer barnen till sin rätt och det skapas inte lika mycket utrymme för att 
frysa ut eller vara elak mot någon. Då menar de exempelvis hur ett bord är placerat. 
Finns det möjlighet för barnen att mötas kring bordet, eller blir det trångt för att det  
står mot en vägg.

Förskolan påpekar också att  man inte får  glömma TV-program eller  internet.  För 
även om barnen är små så är de mästerliga på att snappa upp vad som sägs och görs i 
olika program på TV eller internet.

5.4 Likheter och skillnader hos pedagogerna
I detta avsnitt presenteras de likheter och skillnader mellan förskola 1 och 2 som 
påvisats i resultatet.
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5.4.1 Pedagogsyn och orsak till mobbning i förskolan

Samtliga  pedagoger  som  deltagit  i  studien  menar  att  mobbning  är  något  som 
förekommer i förskolan och menar att det förebyggande arbetet är viktigt att börja 
med så tidigt som möjligt. Vidare så är alla pedagoger övertygade om att pedagogen 
har ett stort ansvar om mobbning förekommer på förskolan eller inte. Pedagogerna 
måste granska sig själva och sin attityd kring mobbning så att rätt budskap speglar av 
sig till barnen. Alla pedagoger menade även att vårdnadshavarna har ett stort ansvar 
och att det då är viktigt  att pedagogerna på förskolan involverar vårdnadshavarna 
kring det förebyggande arbetet. På så sätt blir det lättare att nå en gemensam fostran 
kring barnet och det blir i sin tur lättare för barnen att veta vad som är rätt och fel, 
samt det positiva av att ha en gemensam relation till barnet. I resultatet syntes även 
att alla pedagoger var gemensamt överens om att en faktor som spelar in som orsak 
till  mobbning  var  miljön.  Men  även  där  återgick  pedagogerna  till  pedagogernas 
ansvar att skapa en trygg miljö för barnen samt att finnas nära barnen som en hjälp 
inte bara som en övervakare. En del av pedagogerna ansåg även att faktorer som 
media kunde ha påverkan på om mobbning förekommer på förskolan. Att en del barn 
kan titta mycket på tv där fel budskap har sänts ut och barnen lär sig fel. 

5.4.2 Förebyggande arbetssätt 

Samtliga förskolor som medverkade arbetade med att aktivt förebygga mobbning. En 
likabehandlingsplan genomsyrade det förebyggande arbetet på samtliga förskolor i 
studien. Om mobbning uppstår så har de båda förskolorna handlingsplaner att utgå 
ifrån.  Förskolorna är övertygade om att  pedagogerna har  ett  stort  ansvar  vad det 
gäller  att  förebygga  mobbning.  Att  pedagogerna  måste  vara  väl  insatta  i  vad 
mobbning innebär och uppmärksamma på det som sker i verksamheten. Något som 
skiljde  sig  i  resultatet  mellan  förskolorna  var  att  förskola  1  ansåg  att  det  
förebyggande arbetet främst ska vara ett medvetet arbete ur pedagogens perspektiv 
och  inte  ur  barnens.  De  menade  att  detta  kunde  ha  en  negativ  effekt  då  man 
uppmärksammade mobbning och då ha motsatt effekt och istället främja mobbning. 
Förskola 2 har valt att låta det förebyggande arbetet mot mobbning vara en medveten 
process för både pedagogerna och för barnen. De gör det medvetet för barnen genom 
att ta upp mobbning som ett tema och uppmärksamma detta för barnen. 

5.4.3 Mer tid till förebyggande arbete

Det rådde olika uppfattningar om huruvida man ska öka det förebyggande arbetet i 
förskolan. Majoriteten av deltagande pedagoger ansåg att det alltid är möjligt att ägna 
ytterligare tid åt att förebygga mobbning och att skapa god stämning på förskolorna. 
Detta ansåg de skulle kunna gynna både barn och pedagoger. De pedagoger som inte 
höll med i frågan om att öka arbetet med att förebygga mobbning ansåg dels att det 
nuvarande arbetet var fullt tillräckligt, men tryckte också på de konsekvenser som 
ökad uppmärksamhet till ämnet kan ha. Pedagogerna menade att det istället skulle 
kunna ha en främjande effekt på mobbning istället för att hämma den. 
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6 DISKUSSION
I det här avsnittet kommer syftet  och resultatet  att diskuteras med anknytning till 
tidigare  forskning  som  varit  relevant  för  studien.  Avslutningsvis  kommer 
pedagogiska  implikationer  diskuteras  samt  om vidare  forskning  inom ämnet  kan 
göras och i sådana fall på vilket sätt. 

6.1 Resultatdiskussion

Syftet  med  min  studie  var  att  kunna  besvara  följande  frågeställningar:  Hur  ser 
pedagogerna på mobbning i förskolan samt hur arbetar de med att tidigt förebygga 
mobbning i förskolan. Med hjälp av att intervjua förskollärare på två olika förskolor 
har jag fått svar på dessa frågor. Utifrån resultatet  kan det fastställas att samtliga 
förskolor i studien arbetar utifrån likabehandlingsplaner för att förebygga mobbning. 
I tidigare forskning satte jag mig in i Nilssons och Sjöquist  (2010) studie där de 
bland annat undersökte hur viktig pedagogens roll är i mobbningssituationer. Utifrån 
Nilssons och Sjöquist (2010) resultat kan jag utläsa att pedagogerna i deras studie till 
väldigt stor del la ansvaret på att förebygga mobbning på sig själva. Även stor vikt 
lades på hur pedagogernas förhållningssätt till mobbning såg ut. Detta menar även 
Öhman (2008) då hon skriver  om hur  viktigt  det  är  att  pedagoger  utvärderar  sig 
själva  och  sin  roll  i  situationen.  Pedagogerna  i  som  deltog  i  denna  studies 
undersökning ansåg att det är pedagogerna som har det största ansvaret för huruvida 
mobbning förekommer på förskolan.  Då menade de att  det är  pedagogerna  som 
ansvarar för uppbyggnad av verksamheten, stämningen, vilka regler som finns och 
mycket därtill.  Med detta  sagt  kommer vi  även in  på pedagogernas syn på olika 
faktorer som påverkar om mobbning förekommer i förskolan. Resultatet av denna 
uppsats  studie  visade  att  alla  pedagoger  som  deltog  i  undersökningen  ansåg  att 
särskilda  faktorer  såsom  exempelvis  miljöns  uppbyggnad  och  pedagogernas 
förhållningssätt  kring  mobbning  i  värsta  fall  kunde  ge  upphov  till  mobbning. 
Midtsand, Monstad och Søbstad (2004) skriver om miljöns påverkan på mobbning i 
förskolan.  Hur  den  kan  bidra  till  att  mobbningsbetingade  situationer  uppstår.  De 
menar  att  olika faktorer  kan  ha stor  påverkan på om det  förekommer mobbning. 
Författarna ansåg att miljöuppbyggnad samt platser där barnen kunde gå undan och 
vara  ur  sikte  för  pedagogerna  kan vara  en  stor  anledning till  att  mobbning sker. 
Utifrån resultatet av min undersökning kan jag avläsa att pedagogerna i studien ansåg  
att  speciella platser där barnen kunde stänga om sig eller  leka själva skedde mer 
mobbning.  För  att  förebygga  detta  menade  pedagogerna  att  det  är  viktigt  att 
pedagogerna jobbar med att skapa genomtänkta miljöer och att som pedagog alltid 
finnas nära barnen och att vara noga med vilka signaler de själva sänder ut.  

6.1.1Slutsatser utifrån diskussionen

En slutsats  som kan dras  av  resultatet  är  att  ett  aktivt  förebyggande  arbete  mot 
mobbning  finns  på  samtliga  förskolor  som deltagit  i  studien.  Detta  arbete  är  ur 
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pedagogernas perspektiv oerhört viktigt att arbeta med och något som genomsyrar 
förskolornas arbete oavsett om det är medvetet  eller omedvetet  för barnen. Något 
annat som kan bidra till att mobbning förebyggs är att hålla föräldrar involverade i 
arbetet och skapa en god kommunikation. 

I  resultatet  av  min  undersökning  visade  det  sig  vara  en  liten  del  som ansåg att 
mobbningen på  förskolan  sker  omedvetet  ur  barnens  perspektiv,  alltså  en  del  av 
pedagogerna i undersökningen ansåg att barnen på förskolan är för små för att förstå 
sina  egna  onda  handlingar.  Det  finns  en  del  forskning  som tyder  på  att  barn  i 
förskolan är för små för att förstå vad deras egna handlingar orsakar och detta tar 
bl.a. Vlachou, m.fl. (2011) upp i sin studie. I studien har de valt att byta ut begreppet 
mobbning mot ”oberättigad aggression” och menar att handlingarna som barnen på 
förskolan utsätter varandra för är för barnen utan betydelse. De använder sig av ord 
som de inte vet betydelsen av. Trots detta så tyder majoriteten av forskningen på att 
barns handlingar även i förskolan är väl medvetna och att barnen vet vad de säger 
och  vad  de  gör  när  de  sårar  någon.  Wrethander  (2007)  väljer  att  benämna 
mobbningen som sker på förskolan för inneslutning och uteslutning.  Forskningen 
visar att barnen medvetet väljer sina kamrater och utesluter de som inte tillhör den 
gruppen. Majoriteten av alla pedagoger som deltog i denna studie var övertygade om 
att mobbningen som sker på förskolan är en medveten handling av barnet. 

6.2 Pedagogiska implikationer och vidare forskning

Resultatet i denna studie kan ge andra förskolor och pedagoger idéer till hur man kan 
arbeta  med  att  förebygga  mobbning.  Det  kan  också  väcka  tankar  och  få  andra 
pedagoger att granska sig själva kring synen på mobbning. Det kan även vara så att 
pedagoger som läser blir nyfikna på studiens syfte och vill forska vidare. Det finns 
stora möjligheter att utveckla denna studie och få mer resultat. Något som skulle vara 
intressant  att  studera  är  barnsynen  på  mobbning  och  jämföra  denna  med 
pedagogsynen. 

Att  utifrån  denna  studie  gå  vidare  med  ytterligare  forskning  kring  mobbning  i 
förskolan  är  något  som jag  tror  skulle  vara  mycket  intressant.  Som jag  tidigare 
nämnde kan det vara en idé att sätta sig in i och utgå från barnens perspektiv gällande  
mobbning. Att göra en liknande studie och lägga mer fokus på könsroller och genus 
hade  också  varit  intressant,  dels  att  se  eventuella  skillnader  på  pojk-  eller 
flickmobbning men även undersöka om pedagoger med olika kön har olika syn på 
mobbning i förskolan. Att undersöka vilken påverkan olika medier har  på barnens 
sociala utveckling och hur de beter sig i olika sociala situationer skulle också vara 
intressant.  
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