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Abstrakt 
Syftet med denna studie har varit att beskriva förskollärares uppfattningar om mobbning 
bland barn i förskolan. Med uppfattningar menar vi vad förskollärare anser om 
förekommandet av mobbning bland barn i förskolan och vad de har för inställningar till 
det. De data som vi använt oss av har varit tidigare forskning inom detta område, 
förskolans styrdokument, lagstiftning, barnkonventionen och annan relevant litteratur 
som behandlar detta ämne. Inhämtande av information har gjorts genom enkäter och 
intervjuer med förskollärare på fem förskolor i en kommun i Norrbotten. 
Enkätundersökningen bestod av 50 enkäter och vi har intervjuat 5 förskollärare. 
Informationen från enkäterna och intervjuerna har sedan behandlats och bearbetats. 
Resultatet av enkäterna har redovisats men har inte kunnat analyseras på grund av att 
svarsfrekvensen var för låg. Resultatet av intervjuerna har påvisat att förskollärarna ansåg 
att mobbning inte är ett vanligt problem i förskolan men att det kan förekomma och att de 
arbetar aktivt med att förebygga mobbning. Majoriteten av förskollärarna ansåg också att 
små barn i förskolan inte har den medvetenheten om sina handlingar som krävs för att det 
ska kallas mobbning. Det som också kunde läsas ut av resultatet var att 4 av 5 
intervjupersoner kunde se en skillnad mellan flickor och pojkars sätt att mobba. 
 
Nyckelord: Mobbning, förskola, preeschool, bullying, behavior problems.  
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Inledning 
Mobbning är ett ständigt aktuellt ämne i skolans värld. Det är något som vi båda har varit 
i kontakt med från olika synvinklar. Den ene av oss har sett hur mobbning har uppstått i 
sin klass i slutet av mellanstadiet och hur trakasserierna fortsatt under högstadiet. Den 
andra av oss har själv blivit mobbad under de tidiga åren i grundskolan, men hennes mor 
anser att mobbningen redan uppstod i förskolan. Eftersom vi båda har berörts av 
mobbning på olika sätt och har uppfattningen att mobbning som fenomen inte diskuteras i 
förskolan, fann vi det som ett intressant och viktigt ämne att skriva vår C-uppsats om. Att 
barnet har en stadig grund med god självkänsla och gott självförtroende, efter sin tid på 
förskolan och inför kommande skolår är mycket grundläggande för barnens kunskaps- 
och personutveckling. Därför är det så viktigt att vara medveten om detta ämnesområde 
och arbeta förebyggande mot mobbning i förskolan. Det anser vi vara en mycket viktig 
del i vår blivande roll som förskollärare.  
 
 

 5



 

Bakgrund 
 

Definitioner av mobbning 
De mest kända forskarna i Sverige inom området skolmobbning är Dan Olweus och 
Anatol Pikas. Olweus är professor i psykologi och har sedan många år tillbaka arbetat vid 
Universitetet i Bergen men hans karriär inom forskningen startade i Sverige. Pikas är 
docent i pedagogisk psykologi vid Uppsala Universitet och har skrivit många läroböcker i 
området. 
 
Olweus (1999) kännetecknar mobbning utifrån tre olika omständigheter och definierar 
dessa på följande sätt: 

 
o Negativt eller elakt beteende 
o Som upprepas och pågår under en viss tid. 
o I en relation som präglas av obalans i styrkeförhållandet mellan parterna. (s.10) 

 
Fortsättningsvis menar Olweus (a.a) att förutsättningen för att mobbning ska uppstå är att 
det ska finnas en person med ett mera aggressivt beteende och en person med ett ängsligt 
beteende. Om dessa beteenden inte förekommer så kan inte mobbning uppstå enligt 
honom. 
 
Enligt Pikas handlar det om att se den ursprungliga betydelsen av mobbning som 
gruppvåld. Han definierar mobbning som följande:  
 

Med mobbning avser jag medvetna, icke-legitima fysiska eller psykiska 
angrepp och/eller uteslutningar ur gemenskapen, som riktas mot en 
enskild individ i underläge av en grupp vars medlemmar förstärker 
varandras beteende i interaktion (Pikas: 1989, s.42). 

 
Frånberg (2003) talar om att det finns olika definitioner av mobbning inom de nordiska 
gränserna. För att bredda det åtgärder som skolan bör vid ta när till exempel mobbning 
uppstår används definitionen kränkande behandling i Sverige. Vidare menar Frånberg på 
att här i Sverige utgår mobbning att vara något som uppstår när en person blivit utsatt för 
nedvärderande handlingar över en viss tid och där av står i en maktobalans.  
 
Även Forsman (2003) har en definition på mobbning.  Mobbning uppstår när en eller 
flera elever i underläge utsätts under skolpliktig tid för upprepande systematiska 
kränkningar av antingen fysisk, psykisk eller social karaktär under en längre tid av en 
eller flera elever. Förövarens avsikt med sitt uppsåt är att skada. Men Forsman vill även 
poängtera att det viktiga inom den definitionen är att fem kriterier ska uppfyllas för att 
mobbning ska uppstå, nämligen kontinuitet, systematik, våld, makt och intention.  
 
Organisationen Friends arbetar aktivt med att förebygga mobbning och på deras hemsida 
definieras mobbning som följande:  
 

Mobbning kan definieras på en mängd sätt men grundläggande kan 
sägas att det handlar om ett upprepande aggressivt beteende med ojämn 
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maktbalans mot ett offer som har svårt att försvara sig… Mobbning är 
inte engångsföreteelser eller konflikter, utan en systematisk kränkning av 
en person. Negativt beteende och kränkande behandling måste dock 
självfallet betraktas som oacceptabelt även vid ett enstaka tillfälle. 
(Internet 1) 

 
Utifrån dessa definitioner som har tagits upp, så definierar vi själv mobbning som en 
handling där en person blir psykiskt eller fysiskt skadad av en eller flera personer under 
en kontinuerlig tid. 
 
Under rubriken Organisationer mot mobbning kommer vi att nämna mer om vad 
organisationen Friends och andra organisationer som arbetar emot mobbning står för.  
 
 

Mobbning i förskola och skola 
Björk (1999) har uppfattningen att mobbning oftare förekommer i grundskolan än vad det 
gör i förskolan. Björk (a.a) påtalar bland annat om vad som uppstår vid ett 
mobbningstillfälle och vad skolan har för roll i det hela. Hon skriver att mobbning 
handlar om en maktkamp mellan eleverna. Olweus (1999) tar upp en forskning som han 
har varit med och gjort. I den konstaterar han att mobbning är en handling som 
förekommer oftare inom skolans område, som under raster och i skolkorridorerna än 
utanför, som innan och efter skoldagen. Vidare påpekar Olweus (a.a) dock att det inte är 
bara i skolan som mobbning kan förkomma utan även ibland annat inom förskolor och 
idrottsverksamheter. Men på grund av att mobbning mest uppstår i skolans värld så 
lägger han fokusen på skolmobbningen.  
 
Forsman (2003) berör i sin doktorsavhandling Skolans texter mot mobbning mest om 
mobbning som är kopplat till skolan. Hans studie hade som syfte att beskriva, analysera 
och tolka innebörden av vad som kommer till uttryck i skolors texter mot mobbning. 
Även Pikas (1989) har studerat mobbning inom grundskolan. I hans studie undersöktes 
mobbning i skolans värld och inte i förskolan.  
 
En som däremot kortfattat berört mobbning i förskolan är Berlin (2002) som menar att: 
”Mobbning sker i alla åldrar, förskolelärare har noterat att treåringar mobbar och försöker 
dölja det för de vuxna, eftersom att de vet att det är fel” (s.33). Men vidare tar Berlin (a.a) 
upp mest hur mobbningssituationerna kan se ut i skolvärlden. Hon beskriver om vad 
skolan kan göra för att förebygga mobbning, som till exempel råden som ges från BRIS 
mobbexpert. BRIS är en organisation mot mobbning som vi kommer att ta upp mer om 
under rubriken Organisationer mot mobbning. 
 
Vidare nämner även Fahrman (1997) i sin skrift Mobbning - en skrift om utstötning att 
det kan vara svårt att förstå att mobbning kan förekomma redan i förskolan. Hon refererar 
också till en norsk psykolog vid namn Kari Lamer (1991) som i sin bok Du får inte vara 
med har beskrivit hur små barn i förskoleåldern kan stänga ute andra barn från 
gemenskapen.  
 
Den enda tidskrift som vi har lyckats finna nämner om mobbning i förskolan är tidningen 
Förskoletidningen. I en av deras artiklar diskuterar Pålerud (2005) om 
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mobbningsbegreppet i förskolan. Artikeln utgår från en konferens i Trondheim där 
kvalitén i förskolan diskuteras. Den diskussionen gav ett avtryck som startade en debatt i 
Norge om just mobbning i förskolan. Hon talar om att begreppet mobbning som 
forskarna ha använt sig av kan vara ett sidospår till det arbete som förskollärare gör. 
Pålerud (a.a.) menar på att förskollärare i hög grad är uppmärksammade på om något 
barn inte trivs eller visar på dåliga beteenden. Genom förskollärarnas aktiva arbetssätt att 
arbeta med barnens hantering av olika situationer så menar Pålerud (a.a.) att 
mobbningsbegreppet är överflödigt inom förskolan.  
 
Besag (2006) beskriver att barn redan vid tre års ålder kan förstå hur indirekt våld kan 
skada andra. Barnen i den åldern tar ut sina indirekta aggressioner genom att till exempel 
gömma eller att vägra dela med sig av sitt favoritspel. 
 
Barn i skolan anses ofta vara medvetna om att de gör något fel när de mobbar någon, 
Lindell & Hartikainen (2006) menar att detta beror på att mobbning är en medveten 
handling. Den typ av mobbning som uppstår inom förskolan anses enligt författarna inte 
vara i samma medvetenhetsnivå som den mobbning som sker i skolan. De talar om att 
små barn inte kan planera mobbning på samma beräknande sätt som de större barnen kan. 
Det våld som ändå kan uppstå i förskolan är viktigt att vuxna ser och försöker förändra. 
Detta kan göras genom att träna barnens uppförande, både hos de barn som visar 
aggressiva beteenden och även de hos de barn som är mer inåtvända. 
 
 

Skillnader i flickor och pojkars sätt att mobba 
Genom forskning har det konstaterats att det finns vissa skillnader mellan hur flickor och 
pojkar mobbar.  
 
Olweus (1999) syftar på att det är betydligt färre flickor än pojkar som mobbar, men trots 
att det är ett större problem bland pojkar finns det en hel del mobbning bland flickor.  
Bland flickor så utmärks inte direkt fysiskt våld som en metod de använder vid 
mobbning. Flickors sätt att mobba kan vara svårt att upptäcka. Detta för att de oftast är 
mer beräknande än pojkar och använder sig av metoder så som utfrysning, viskningar 
bakom ryggen och att de även kan påverka kamratrelationer negativt som till exempel att 
ta bästa vännen ifrån någon annan.  
 
Höistad (2001) beskriver att pojkars mobbning till skillnad från flickors är lättare 
upptäcka på grund av att pojkarna är mera högljudda och handgripligare i sitt sätt att 
mobba. De använder sig av både fysiska och verbala metoder när de mobbar. De verbala 
metoderna yttrar sig ofta med skällsord mot någon inför andra. Pojkars fysiska metoder 
kan vara att de slår, knuffar eller gör något annat fysiskt personligt övergrepp. Något som 
Höistad däremot påpekar är att även flickor kan använda sig av samma metoder som 
pojkar när de mobbar. Mestadels så använder sig flickor av baktal och ryktesspridning, 
men de förekommer flickor som mobbar med en mer öppen och synlig mobbning som 
annars mest är förknippat med pojkars sätt att mobba. Anmärkningsvärt är att flickor 
mobbar oftast på ett mer personligt sätt i jämförelse med pojkars sätt att mobba. Vidare 
resonerar han om orsakerna som kan ligga bakom flickor och pojkars metoder att mobba. 
Han menar att en orsak till varför pojkar och flickor mobbar på det sätt de gör, kan vara 
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hur vuxna i allmänhet bemöter pojkar och flickor, att de behandlar flickor och pojkar på 
olika sätt när det gäller barnens tillvägagångssätt att uttrycka sina aggressioner (Höistad 
a.a.). 
 
Besag (2006) påtalar att pojkar oftast retar varandra efter vad de presterar inom sport och 
skola, medan flickor retar varandra för utseende, sociala relationer och hur de beter sig. 
Besag beskriver om hur mobbningstedenserna hos flickor och pojkar förändras när de blir 
äldre: "The character of bullying behavior, used by both boys and girls, appears to change 
from direct and overt  to more indirect and covert as they get older and develop a more 
sophisticated level of social intelligence" (s.39). 
 
 
Styrdokument och lagar 
I Läroplanen för förskolan (Lpfö98) skall målen för förskolan sträva efter att varje barn 
utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation, samt vilja 
att hjälpa andra. Vidare nämns det att förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar 
förståelse för alla människors lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund. 
Det påtalas dessutom att alla som arbetar i förskolan skall verka för att vidhålla de 
värdegrunder som verksamheten ska stå för och ta avstånd från sådant som strider emot. 
Förskolan ska också eftersträva att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt 
och i grupp, kunna hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta 
ansvar för gemensamma regler. I Lpfö98:s riktlinjer framgår att alla som arbetar i 
förskolan skall stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt 
reda ut missförstånd, träna barnen att kompromissa och lära dem att respektera varandra 
(Skolverket, 2006). 
 
I Skollagen (1985:1100) under kapitel 1 §2:2 (Internet 2) framkommer det att skolan ska 
genom aktivt arbete motverka alla typer av kränkningar så som just mobbning och även 
rasistiska trakasserier. Skollagen är stiftad av riksdagen och innehåller de grundläggande 
bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola och vuxenutbildning.  
 
En ny lag som Riksdagen har tagit beslut om och som trädde i kraft den 1 april 2006 är 
lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn 
och elever. Lagens syfte är att förtydliga skolans ansvar att säkerställa alla barns och 
elevers trygghet i skolan. Med det menas att alla typer av diskriminering är förbjuden 
inom samtliga utbildningsverksamheter som förskola, skola och vuxenutbildning. Barn 
och elever får genom den här lagen ett lagligt skydd mot alla former av kränkande 
behandlingar, som bland annat mobbning. Lagen innefattar all verksamhet som beskrivs i 
skollagen: förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grund- och gymnasieskola samt 
kommunal vuxenutbildning (Internet 3). Därför ska alla verksamheter som innefattas 
inom lagen ha något som idag kallas för en likabehandlingsplan, tidigare kallades den 
bara för behandlingsplan. 
 
Lag (2006:67) tar upp följande:  

 
§1: Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika 
rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 
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funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka annan 
kränkande behandling (Internet 4). 

 
I FN: s Barnkonvention artikel 2 framgår det att inga barn på något sätt får bli 
diskriminerade. En typ av diskriminering kan vara mobbning. Fortsättningsvis i artikel 
29.d) står det som följer: Förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en 
anda av förståelse, fred, tolerans, jämställdhet mellan könen och vänskap mellan alla folk, 
etniska, nationella och religiösa grupper och personer som tillhör urbefolkningar. 
(Internet 5) 

 

Förebyggande åtgärder 
En av de åtgärder som kan göras för att förebygga mobbning är att använda sig av en 
handlingsplan. Begreppet handlingsplan används oftast när det gäller åtgärder mot 
mobbning och som Forsman (2003) även påvisar benämns åtgärdande metoder mot 
mobbning med olika begrepp. Dessa begrepp kan till exempel vara modell, metod eller 
program.  Med en handlingsplan innebär det att den ska både kunna förebygga mobbning 
och åtgärda rådande mobbningsproblematik.  
 
Frånberg (2003) menar på att det minsta som krävs för att motverka mobbning i skolan är 
att de ska utgå från en handlingsplan för att förebygga och motverka all typ av mobbning.  
Vidare redogör Berlin (2002) för att handlingsplaner länge bara har varit hyllvärmare och 
att de inte har använts för att aktivt engagera alla inom skolan, något som även 
framkommer i Forsmans (2003) studie. Idag är en av ljuspunkterna att de flesta skolor har 
ett handlingsprogram och är medvetna om att det finns problem med mobbning i skolan. 
Berlin(2002) nämner att handlingsplaner ska beskriva hur skolorna aktivt ska motverka 
att mobbning uppstår och vad som ska göras om mobbning har uppdagats. 
Handlingsplanen framställs i samarbete mellan elever, personal och föräldrar och för att 
den ska bevaras levande så ges kontinuerligt ny information, fortbildning och 
utvärdering. 
 
I Svensk facklitteraturs samlande dokument Beredskap mot mobbning (2006) står de 
följande angående handlingsplan emot mobbning: 
 

Genom att låta den nya lagen innehålla ett krav om aktiva åtgärder i en 
plan för likabehandling, kan arbetet i såväl förskoleverksamheten och 
skolbarnsomsorgen som i grund- och gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen även inriktas på att aktivt stödja en positiv 
utveckling... En plan med aktiva åtgärder för likabehandling bör ha till 
syfte att förebygga och motverka alla former av trakasserier och annan 
kränkande behandling (s.87).   

 
Åtgärder som kan göras för att förebygga och arbeta mot mobbning är bland annat det 
som Olsson (1998) nämner i boken Mobbning och våld i verkligheten att se filmer som 
hjälper oss att komma tillrätta med mobbning. En film som han föreslår till förskolan är 
Det löjliga lejonet Lambert.  
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Høiby (2004) har några förslag som lärare kan göra för att förebygga mobbning. Det kan 
vara att läraren ska på ett metodiskt sätt arbeta kontinuerligt med barnens sociala 
relationer och lärarens egna synsätt, det för att mobbning inte ska kunna uppstå. Hon 
nämner om hur en pedagog kan arbeta med drama med barnen för att de ska få förståelse 
om andras situationer och att det kan vara ett förebyggande arbete mot mobbning. Høiby 
tar även upp Olweus tankar om klassregler som enligt honom är en viktig grundsten i 
antimobbningsarbetet. Med klassregler kan barnen få diskutera vilka regler som ska gälla 
i deras klass, men det är viktigt att tänka på att det ska anpassas efter barnens ålder. 
Vidare nämner Høiby att andra verktyg som kan stärka barnens sociala kompetens och 
förebygga mobbning kan vara böcker, filmer och häften som tar upp om ämnet. Hon 
beskriver också hur pedagogerna ska förhålla sig gentemot andra:  
 

Det viktigaste är att hela tiden visa vilka värderingar och 
förhållningssätt vi som pedagoger har. Vi ska hela tiden minnas att det 
är vi som i vår lärarroll är dirigenterna. De är vi som slår an 
gemenskapens ackord och ser till att denna gemenskap är till för alla 
(Høiby: 2004, s.85). 

  
Fahrman (1997) påpekar att redan i arbete med små barn är det viktigt att arbeta 
förebyggande mot utstötning och mobbning. Detta för att om ett barn har blivit utstött 
redan i förskolan kan barnet lätt se sig som syndabock och offer. Hon betonar även att 
genom att belysa olikheter hos varandra kan det vara lättare att förstå och känna empati 
för andra. Det är viktigt att all personal på förskolan är delaktig i diskussionerna och 
arbeten som görs för att förebygga mobbning. Detta för att barnet inte alla gånger går till 
förskolläraren för att tala om sitt/sina problem och då är det viktigt att all personal inom 
förskolan är delaktig i förskolans arbete. Hon resonerar också att det är bra att även små 
barn är med i det förebyggande arbetet mot mobbning och är delaktiga att göra 
samarbetsregler. Även föräldrarna ska få information vad förskolan arbetar med för att 
vara delaktiga och ha kunskap om hur förskolan arbetar för att förebygga mobbning.  
 
 

Organisationer mot mobbning 
Om förskolor och skolor får svårt att själva förebygga och åtgärda mobbning så finns det 
olika organisationer som arbetar emot mobbning som kan kontaktas för stöd och råd. De 
är Friends, BRIS, Rädda Barnen och Föreningen Mot Mobbning. Alla dessa 
organisationer är politiskt och religiöst obundna.
 
Friends är en antimobbningsorganisation som startades 1997 av Sara Damber och är idag 
en av de största organisationerna i Sverige som arbetar mot mobbning. Förutom att de 
hjälper skolorna att få igång ett långskridande arbete mot mobbning, så ger 
organisationen en utbildning åt barn och vuxna som handlar om det förebyggande arbetet 
mot mobbning och annan kränkande behandling. Deras vision är att alla barn och 
ungdomar ska känna sig trygga och slippa känna nervositet i sin närmiljö, för alla har rätt 
till att ha en kamrat. De nämner tips på sin hemsida om olika åtgärder emot mobbning 
som kan vara att läsa och arbeta med skönlitteratur som till exempel Den fula ankungen 
av H-C Andersen (Internet 6). 
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Barnens rätt i samhället (BRIS) är en ideell organisation som startades 1971. 
Verksamhetens mål är att förbättra barns- och ungdomars situation och därigenom stärka 
deras rättigheter. Målen som BRIS utgår ifrån är FN:s konvention om Barnets rättigheter. 
De vuxna på BRIS finns där för att kunna ge möjlighet till barn och ungdomar att få tala 
med någon genom deras hjälptelefon och e-mail. Från att i början arbeta uteslutande mot 
fysisk barnmisshandel, så har BRIS börjat rikta sig även mot andra viktiga områden där 
barn far illa, har problem eller behöver bli stöttade och få råd från empatiska och kunniga 
vuxna. BRIS har en lång erfarenhet av kontakter med utsatta barn och har en samlad 
kompetens i att kunna bedöma vilka insatser som behövs för att försvara barns och 
ungdomars rättigheter vid sidan av myndigheterna. (Internet 7)

En annan organisation som också utgår från FN:s barnkonvention är Rädda Barnen (RB). 
Under många år har RB arbetat med att förebygga mobbing och annan kränkande 
behandling av barn. RB:s olika sorters arbetsmaterial är riktade mot eleverna i alla åldrar 
på skolan och det finns även material som direkt riktar sig till föräldrar och lärare. RB är 
också en organisation som ställer krav på kommunerna, Skolverket och regeringen för de 
har det största ansvaret att se till att inget barn blir kränkt.   

Rädda Barnen kräver för att kunna skydda barn mot mobbning och annan kränkande 
behandling ska:  

• Varje skola, i sina handlingsplaner mot kränkande behandling, tydligt beskriva hur 
skolan ska agera om en elev blir kränkt av en lärare eller annan vuxen i skolan. 

• Varje kommun avsätter nödvändiga resurser för att uppmärksamma problem med 
mobbning, särskilt rasism och sexuella trakasserier, och satsar på förebyggande arbete. 

• En ny bestämmelse om strikt ansvar för kommunen införas vid mobbningsskada, så att 
barn har möjlighet att få ekonomisk upprättelse när kommunen inte lyckats stoppa 
mobbning. (Internet 8) 

Föreningen Mot Mobbning (FMM) är en annan ideell förening som arbetar emot 
mobbning. Föreningen bildades 1992 och är rikstäckande med flera lokala kontaktombud 
runt om i landet. De finns som stöd och hjälp till skolor samt till enskilda barn och deras 
familjer vid mobbnings- och våldsproblem. FMM:s mål och uppgift är att: 

• Verka för att handlingsplanerna som finns i förskolorna och skolorna ska visa hur 
man förebygger, fastställer och aktivt motarbetar alla former av kränkande 
behandling. 

• Kunskaperna om mobbning och våld ska delges genom seminarier och 
föreläsningar.  

• Verka för att kunskaperna om mobbning och våld ska obligatorisk ingå i all 
utbildning som är inriktade mot dem som ska arbeta med barn och ungdomar  

• Drabbade personer ska kunna få råd och stöd och i mån av behov få hjälp att 
grunda ett nätverk på orten.  

• Finnas som resurs till skolan och hemmet samt att kunna lösa 
kommunikationsproblem som kan uppstå.  

• Via kontinuerliga kontakter med massmedia arbeta för att mobbning inte ska 
tystas ned.  

• Verka för att vi människor ska vara rädda om varandra, inte för varandra. 
(Internet 9) 
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Syfte 

Syftet med denna C-uppsats är att beskriva förskollärares uppfattningar om mobbning 
bland barn i förskolan och hur de arbetar för att förebygga och åtgärda det.  
 
 
Med uppfattningar menar vi vad förskollärare anser om förekomsten av mobbning bland 
barn i förskolan och vad de har för inställningar till det. 
 
Våra frågeställningar utifrån syftet är då dessa: 

• Vad anser förskollärarna om förekomsten av mobbning i förskolan? 
• Arbetar förskolan med att förhindra/motverka mobbning och i så fall på vilket 

sätt? Exempelvis handlingsplan, förebyggande åtgärder? 
• Vad finns det för likheter och skillnader i förskollärarnas uppfattningar om 

mobbning bland barn i förskolan? 
• Vilka skillnader finns det mellan flickor och pojkars sätt att mobba? 
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Metod 
I denna metod presenteras urval, antal bortfall, vilka metoder vi använts oss av och hur 
undersökningen är genomförd. Under nedanstående metodbeskrivning har vi utgått från 
Trost (2001) och Backman(1998) som stöd till underlaget. 
 

Urval 
För att få kunskap angående förskollärares uppfattningar om mobbning bland barn i 
förskolan så var det ett naturligt beslut att urvalsgruppen var förskollärare. För att få en 
bred och översiktlig uppfattning om förskollärares uppfattningar om mobbning bland 
barn i förskolan beslutades att dela ut femtio kvantitativa enkäter. Vi gjorde även 
kvalitativa intervjuer med fem förskollärare för att få en djupare insikt i förskollärarnas 
uppfattningar. 
 

Bortfall 

Det blev inget bortfall av intervjuerna genom att alla de fem intervjuerna genomfördes 
som planerat. Av de femtio enkäterna besvarades endast sexton och därmed blev det ett 
stort bortfall då trettiofyra enkäter inte blev besvarade.  
 

Kvalitativa intervjuer 
En av metoderna vi valde att använda oss av var kvalitativa intervjuer. Detta för att få 
vetskap om vad förskollärarna hade för uppfattningar om mobbning bland barn i 
förskolan. Som Trost (2005) beskriver ger kvalitativa intervjuer oss en större insikt om 
personernas personliga erfarenheter. Genom att använda oss av kvalitativa intervjuer 
kunde vi också som Starrin och Svensson (1994) menar söka ny kunskap på både 
outforskade och beforskade områden och därmed eventuellt punktera en del av den gamla 
kunskapen och dess anspråksfullhet. De kvalitativa intervjuerna kan också benämnas som 
personliga intervjuer eftersom de genomfördes på försökspersonernas arbetsplats och för 
att vi även tog en personlig kontakt med försökspersonerna innan intervjuerna (Svenning, 
2003).  
 
Intervjufrågorna konstruerades utifrån syftet och dess frågeställningar. De gjordes så raka 
och direkta som det var möjligt för att intervjupersonen inte skulle missuppfatta frågorna. 
Vi var också noga med att inte använda oss av eufemismer som Trost (2005) poängterar 
kan göra att den intervjuade inte förstår intervjufrågorna och därav kan misstolka dem. 
Därför använde vi oss av ordet mobbning i intervjufrågorna för att inte göra förskönande 
omskrivningar som kunde missförstås. Intervjufrågorna kan ses i Bilaga 2.  
 
Trost (2005) talar om fördelarna och nackdelarna med att vara en eller två intervjuare. 
Från intervjuarnas synvinkel kan situationen att två intervjuare deltar i intervjun vara som 
Trost (a.a) påtalar: ”Det kan också vara ett gott stöd att vara två och om de två är 
samspelta så utför de vanligen en bättre intervju med större informationsmängd och 
förståelse än endast en skulle göra. Om de ej är samspelta blir nog effekten den motsatta” 
(s.46).  Däremot kan den som blir intervjuad se situationen från en annan synvinkel. Den 
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intervjuade kan känna sig maktlös i situationen att intervjuas av två personer, men det är 
något som inte får ske. När ämnesområdet är av känslig karaktär så finner Trost (2005) 
det då mer lämpligt att två personer genomför intervjun. 
 
För att vi har varit så bra samspelta under hela studiens gång så valde vi att båda vara 
närvarande under de kvalitativa intervjuerna för att kunna ge varandra stöd och för att 
kunna öka möjligheterna för att inte missa något viktig information som den intervjuade 
gav oss. Vi använde oss också av bandspelare under intervjuerna för att kunna registrera 
vad som sades och för att lättare få koncentration på de intervjuade. Likaså medförde 
bandinspelningen att vi inte behövde föra en massa anteckningar, utan vi kunde fokusera 
oss på frågor och svar (Trost, 2005).  
  

Kvantitativa enkäter 
Den andra metoden vi valde att använda oss av var kvantitativa enkäter. Valet att 
använda oss av kvantitativa enkäter gjordes för att, som vi nämnt tidigare, få en bred och 
översiktlig uppfattning av vilka uppfattningar förskollärare har om förekomsten av 
mobbning bland barn i förskolan. En kvantitativ studie handlar om att se variabeln i det 
som undersöks. Detta förklarar Trost (2005) något förenklat med att om 
frågeställningarna handlar om hur många, hur ofta eller hur vanligt, så är det en 
kvantitativ studie.  
 
Enkätundersökningen kan liknas vid en gruppenkät genom att den delades ut på 
försökspersonernas arbetsplats. Det som däremot skiljer denna enkätundersökning från 
egentliga gruppenkätundersökningar var att enkäterna inte besvarades i vår närvaro.  
 
Enkäterna konstruerades med egna formulerade frågor. Några av frågorna kunde besvaras 
med attitydskalor och andra med öppna svar, det vill säga där förskollärarna kunde svara 
med fri text. Attitydskalornas utformning har hämtats från Svenning (2003). Vi la till 
även en framsida på enkäterna, där en kort presentation innefattades med vilka vi var och 
vad enkäterna handlade om. 
   

Analys 
Intervjuerna har bearbetats genom att efter varje inspelad intervju, renskrivits ordagrant 
om vad intervjupersonerna har sagt. Efter det har vi sammanfattat varje enskild intervju 
genom en kvalitativ analys och därefter tolkat skillnader och likheter i förskollärarnas 
svar. Vi har använt oss av tre analysmetoder som Kvale (1997) förespråkar som är 
koncentrering, kategorisering och tolkning. Utifrån koncentreringen har vi fått fram 
sammanfattningarna av intervjuerna. Med hjälp av kategorisering och tolkning 
analyserade vi sedan sammanfattningarna och fick fram vilka likheter och skillnader det 
var mellan intervjusvaren. 
  
De enkäter som besvarats har bearbetats, analyserats och gett ett resultat som redovisats i 
diagram och i löpande text. Antalet bortfall av enkäterna och enkätsvaren har redovisats i 
resultatet. På grund av den låga svarsandelen har enkätundersökningen inte kunnat ge ett 
tillförlitligt resultat och därför har fokus istället riktats på de fem intervjuerna.  
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Genomförande 
Till att börja med söktes information om vårt aktuella ämne i tidigare forskning, 
förskolans styrdokument, lagstiftning, barnkonventionen och annan relevant litteratur 
som behandlar detta ämne.  
 
För att kunna få enkäterna och intervjufrågorna besvarade kontaktades fem förskolor 
inom en kommun i Norrbotten. Två rektorer kontaktades för att från dem få medgivande 
att kunna ge ut enkäter till tre av deras förskolor. Vid de andra två förskolorna tog vi 
kontakt med en förskollärare på respektive förskola. När vi kom till de utvalda 
förskolorna söktes kontaktpersonen upp och vi presenterade oss. Enkäterna lämnades till 
kontaktpersonerna och de fick informationen om att förskollärarna till en början hade två 
veckor på sig att besvara enkäterna. Men eftersom det visade sig att enkäterna inte hade 
besvarats efter de två veckorna fick de ytterligare en vecka på sig att besvara. Slutligen 
när insamlingen av enkäterna skulle göras angav flera av kontaktpersonerna att de fått 
färre besvarade enkäter än de hoppats på men trots det tog vi emot de enkäter som 
besvarats. En av kontaktpersonerna var inte vänligt tillmötesgående och på den förskolan 
visade det sig att samtliga förskollärare inte hade besvarat enkäterna och därav beslutade 
vi att utesluta den förskolan.  
 
Vi beslutade även att intervjua fem förskollärare. De fem förskollärarna valdes ut genom 
att vi frågade kontaktpersonerna om de kände till några förskollärare på förskolan som 
var intresserade att bli intervjuad istället för att besvara enkäten. På fyra av de fem 
förskolorna fick vi kontakt med de fem förskollärarna som vi kunde intervjua. Samtliga 
intervjupersoner fick läsa igenom intervjufrågorna inför intervjun för att vara förberedda 
på de frågor som skulle besvaras. Vi deltog båda två under intervjuerna och innan de 
genomfördes beslutades vilken av oss som skulle ställa intervjufrågorna. Detta för att det 
inte skulle bli förvirrande för den intervjuade och för att försökspersonen inte skulle 
känna att vi hade ett övertag.  
 
Enkäterna och intervjuerna var frivilliga att besvara och de genomfördes konfidentiellt 
genom muntlig överenskommelse mellan parterna. Detta innebär att det som sagts inte 
kommer att föras vidare och ingen skall kunna få reda på vem som sagt eller gjort vad 
(Trost, 2005). 
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Resultat 

 

Intervjuresultat 
Detta är sammanfattningarna av de fem intervjuerna med förskollärarna. I 
sammanfattningarna framgår syftets huvudfrågor; vad förskollärarna anser om 
förekomsten av mobbning i förskolan och hur förskolan arbetar aktivt med att 
förebygga/åtgärda mobbning. Det framgår även vad de svarat på de övriga frågorna som 
ställdes under intervjun. I resultatet kan även läsas vilka likheter och skillnader 
förskollärarna har i sina uppfattningar. Eftersom dessa sammanfattningar har gjorts var 
det inte relevant att bifoga de fem intervjuerna som bilagor. Däremot kan 
intervjufrågorna läsas i bilaga 2 (1:1).  
 

Sammanfattning av intervju 1 
Förskolläraren har jobbat i totalt 5 år, ett år i en förskoleklass och sen 4 år på förskola.  
 
För henne innebär mobbning att det är när ett eller flera barn vid upprepande tillfällen 
säger till någon eller några att de inte får vara med, att de har fula kläder eller att de 
påpekar någonting hos det andra barnet som de övriga barnen inte tycker passar in. När 
barnen säger de här fula och kränkande sakerna till det varandra så blir den utsatte ledsen, 
det tycker hon är mobbning.  
 
Vidare har hon uppfattningen att mobbning är svårt att se i förskolan, men hon menar att 
det finns till en viss del tendenser till mobbning. Dock inte i samma utsträckning som 
mobbningen i skolan. När vi frågade om vad förskolläraren menade med att 
mobbningstendenser förekommer till en viss del, så menade hon hur barnen kan viska till 
varandra och titta på en. I förskolan är personalen så mycket med barnen, så att 
mobbningstendenser uppmärksammas mycket fortare, för barnen inte kan gå undan och 
mobba på det sätt som kan göras på raster i skolan. I skolan finns det kanske bara en 
vuxen ute medan i förskolan är i princip alla av personalen ute med barnen hela tiden. 
 
Skillnaden mellan hur pojkar och flickor mobbar är enligt förskolläraren så att pojkar 
visar det mer öppet. De tänker inte på att de måste gå undan där ingen fröken eller någon 
annan vuxen kan se. Utan de gör det ”direkt när andan faller på och de gör det verbalt och 
fysiskt”, som hon uttrycker det. Flickor är däremot mer uträknade och kanske mobbar när 
ingen ser eller när någon vuxen är i närheten. De kan genom att viska, fnittra och genom 
att utbyta blickar med varandra mobba och det är en sorts av mobbning som inte ses 
direkt. 
 
För tre år sen var hon med om att en flicka vart mobbad eller som sagt inte fick vara med. 
Det var föräldrarna som hade berättat för förskolläraren att de upplevde att deras dotter 
blev mobbad. Flickan hade berättat till föräldrarna att hon inte fick vara med, att hon var 
ledsen och att hon inte ville gå till förskolan. Det hade varit de tjejer som var lite populära 
som hade sagt att flickan inte fick vara med och att hon inte passade in. Så flickan vart 
jätteledsen och konsekvensen vart att hon inte ville komma till förskolan. På förskolan 
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iakttog de att flickan inte var samma glada person som hon brukade vara det hade framför 
allt visat sig bli mycket jobbigare för flickan att komma på morgonen och hon ville inte 
stanna kvar.  
 
Det som förskolan då gjorde för att lösa konflikten var att till en början tala om konflikten 
på telefon med föräldrarna. Dels för att förskolan inte hade sett konflikten på samma sätt 
som föräldrarna hade gjort. Detta på grund av att flickan var ganska blyg och hade 
berättat mer om konflikten hemma än på förskolan. Efter det gjordes en plan om vad 
förskolan skulle göra för att flickan skulle börja trivas att komma till förskolan igen och 
hur de skulle arbeta för att de andra barnen skulle sluta att vara dum mot henne.  
 
De hade samling varje dag med gruppen som den utsatta flickan var med i och läste 
böcker som tog upp om ämnet. Efter att de hade läst böckerna diskuterade de och 
samtalade om hur en bra kompis ska vara. De talade också om hur människor kan 
använda rösten på olika sätt och att om rösten låter arg och bestämd känns det inte så 
roligt att vara med. Så förskollärarna berättade för barnen om hur en person på ett snällt 
sätt kunde säga så att barnet som ville vara med inte blir ledsen. I diskussionerna talade 
gruppen också om att när en lek har pågått länge kan inte alla barnen alltid vara med. 
Barnen som leker kan då på ett snällt sätt säga till det barnet som vill vara med i leken att 
de har lekt länge, så de måste få leka färdigt först och att det barnet som vill var med i 
leken får vara med i nästa lek. Förskolläraren berättade att detta budskap verkligen gick 
fram hos barnen och de uppmärksammade på hur de talade till varandra. Barnen 
påpekade till och med de vuxna om hur de använde sin röst.     
 
En av böckerna som förskolläraren berättade att de använde sig av vid läsningen för 
barnen var boken Tilda med is och sol. I boken finns det i varje uppslag några 
diskussionsfrågor och lite annat som förskollärarna kan prata med barnen om under tiden 
de läser. De läste även boken Pricken på grund av att den tar upp om att han inte ser ut 
som alla andra. Men till slut får Pricken vara med och får veta att det finns andra som ser 
ut som honom. De läste också boken Lika som bär som inte är direkt riktad mot 
mobbning, men den tar upp om hur en person kan se ut och att alla människor oavsett om 
personen har rött hår, fräknar eller är kort så har alla människor ett hjärta och att alla kan 
bli ledsna. Boken var uppskattad av barnen för att det fanns roliga bilder i den.  
 
Efter det följde förskolläraren tillsammans med den utsatta flickans föräldrar upp om 
samtalen som de hade haft på samlingarna och talade med föräldrarna om hur de tyckte 
förskollärarna hade arbetat med konflikten på förskolan. Förskolläraren gjorde även 
några intervjuer med flickan. I intervjun så använde förskolläraren sig av gubbar som 
visade olika känslor och med hjälp av dem så skulle flickan rita på gubben antingen en 
glad mun, ett streck eller en ledsen mun beroende på vad hon tyckte om att till exempel 
komma till förskolan. Genom att konflikten togs upp så tidigt gick det ganska snabbt att 
lösa. Föräldrarna var jättenöjda och på förskola märktes det att flickan hade blivit glad 
och verkade trivas igen. Under samtalet med föräldrarna togs de även upp att om det var 
något så kunde flickan ta upp det med fröken och det var något som flickan även gjorde. 
Hon berättade om det var någon som gjorde något, så att hon vart ledsen och då fick 
förskolläraren gå till de barnen som besvärade flickan och förklara för dem hur flickan 
kände sig, så att de kunde få en förståelse för henne. Förskolläraren säger att det är viktigt 
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med förståelse, för små barn har ju inte det. Det var just före jul som det uppdagades om 
flickans problem som förskolläraren minns det och i februari hade problemet löst sig.  
 
En annan flicka på förskolan vart också utsatt men inte i lika omfattande grad. Hon fick 
inte vara med de andra barnen för att hon hade för pojkaktiga kläder. Flickan var inte en 
sådan tjej som brydde sig om att ha klänning eller något i rosa och att ha flätor. Hon kom 
som hon var och hon var jättecharmig så påpekade förskolläraren. Men de andra flickorna 
som tyckte det var viktigt med allt det där som att ha flätor, kjol och rosa och byta kläder 
med varandra kunde säga elaka saker som att flickan hade pojkkläder på sig. Det tog 
förskollärarna upp för att barnen skulle få förståelse. 
 
Förskolläraren tycker att de arbetar aktivt i förskolan med att förebygga mobbning genom 
att de arbetar kontinuerligt med att förebygga mobbning vid varje konflikt som uppstår i 
sitt dagliga arbete. Personalen är så nära barnen hela tiden och om det inte är någon 
förskollärare som ser när konflikten uppstår, så är det alltid något barn som har sett vad 
som har hänt och som då berättar för de vuxna. Men det är viktigt att som förskollärare ta 
upp det på en gång när det är färskt i minnet och att inte skjuta det på morgondagen.  
 
Det som är bra med arbetslaget är att om det är någon av kollegorna som har sett eller 
hört något som är viktigt att ta upp, så kan de berätta om det problemet för varandra. 
Förskollärarna kan prata om hur de ska stoppa mobbning genom att de kan observera och 
kolla extra mycket på de barnen som har tendens till att mobba och se om det leder vidare 
till något mer eller om det bara är en engångsgrej. På måndagskvällarna brukar alla i 
personalen på förskolan träffas och sitta prata om vad de har sett och hört. Det för den 
enkla anledningen att de inte alltid har tid att prata med varandra, dessutom vill de 
naturligtvis inte tala om sådana saker i barngruppens närvaro, så att det inte blir en så stor 
grej.  
 
De har en så kallad “likabehandlingsplan” och i den står det om hur förskolan jobbar med 
lika behandling och vad de i förskolan tillåter och inte tillåter. Det står även vad 
personalen ska göra om det inte blir stopp på till exempel mobbning och vad de ska göra 
om deras åtgärder inte räcker till. 
 

Sammanfattning av intervju 2 
Den här förskolläraren har arbetat inom förskola i drygt 10 år och utöver det har han 
också arbetat på skola som idrottslärare och arbetat med ledarskap.  
 
Mobbning för honom innebär när någon medvetet skadar en annan genom fysisk eller 
verbal handling. Att kränka någon, är en medveten handling enligt förskolläraren. Det 
kan vara ganska lätt att bli utstött i förskolan, men det behöver inte vara just mobbning. 
Förskolläraren menar på att det är mer en kränkande behandling. Vidare säger han att i 
förskolan är det otroligt sällsynt med mobbning men att det är klart att det finns 
konflikter i förskolan. Men förskolläraren anser mer att barnen hävdar sitt ego, än att det 
är mobbning. Möjligtvis kan det ju vara så att det förekommer en viss medvetenhet bland 
de äldre tjejerna och även bland pojkar, att de fysiskt skadar varandra. Men bland de 
yngre barnen så tycker förskolläraren inte att handlingarna barnen gör kan kallas för 
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mobbning. De barnen gör, är mer att de hävdar sig själva i situationerna. Syftet är inte att 
skada någon annan, det är en konsekvens med barnens handling men det är inte syftet.  
 
Just skillnaden mellan hur flickor och pojkar mobbar har förskolläraren inte sett något av 
på förskolan. Men på andra arbetsplatser har han sett skillnader. Flickor har vad 
förskolläraren vill kalla en förmåga att frysa ut varandra ur gruppen. Han säger att tre 
flickor är en för mycket och det som då händer är att någon blir utfrusen ur gruppen. 
Pojkar kan vara lite mer fysiska, men förskolläraren tycker att det inte är något som de 
ser av i förskolan. Förskolläraren menar på att det är något som händer när barnen 
kommer till skolan. Kanske inte i sexårsverksamheten, men i ettan är det ganska vanligt 
förekommande med mobbning och då talar förskolläraren av erfarenhet. Bland de yngre 
barnen så äger de inte riktigt den medvetenheten att skada varandra, det är ett helt annat 
klimat i förskolan. I skolan har de helt andra resurser när det gäller att förebygga 
mobbning. I förskolan som förskolläraren jobbar på så är de alltid så gott som tre stycken 
som jobbar när det är som mest barn och de har en helt annan kontakt med föräldrarna. 
Förskolläraren säger att så klart att det blir ett problem för de barnen som drabbas i 
förskolan av något som liknar mobbning, men det är inte ett förskoleproblem. Men i 
skolan är mobbning ett gigantiskt problem. Det förekommer i varenda skola, de skolor 
som säger att det inte gör det ljuger. 
 
Mobbning har inte förekommit på föreskollärarens avdelning. Men han vet att det har 
förekommit fysiskt våld mellan barn på en annan förskola. Förskollärarna på den 
förskolan agerade ganska kraftigt emot situationen och försökte ansöka om resurs för 
problemet och enligt förskolläraren är resurser en enkel grej att få i förskolan.  
 
På förskolan som förskolläraren arbetar på idag försöker de att arbeta och utveckla en 
samhörighet med både barn och föräldrar. Förskollärarna vill skapa dessa relationer för 
att på så sätt motarbeta förekomsten av mobbning. Om mobbning då uppstår har 
förskolan redan byggt upp en samhörighet med föräldrarna och då kan förskollärarna 
lättare samtala med föräldrarna kring de konflikter som uppstått. I förskolan måste 
förskollärarna oavbrutet arbeta med den positiva relationen till föräldrarna, för att om en 
förälder bara för höra dåliga saker om sitt barn kan föräldrarna aldrig ta till sig om ett 
problem väl uppstår. I förskolan försöker de att arbeta som en grupp och hjälpa varandra 
där de inkludera både föräldrarna och barnen. Förskolläraren säger att med goda 
relationer till föräldrarna och genom att vara en bra förebild som vuxen gentemot 
varandra och till barnen på förskolan så tar barnen efter de vuxnas sätt att vara.  
 
På förskolan jobbar de med en handlingsplan som de har utarbetat under tre tillfällen. 
Förskolläraren säger att deras handlingsplan inte får tendera till att bli pappersprodukt. 
Med den utarbetade handlingsplan är det tänkt att den ska integreras vid olika 
personalmöten. Förskolläraren och vi diskuterade att det inte finns så många förskolor 
som har en handlingsplan idag, de använder sig oftast av skolans handlingsplan. 
Utarbetningen av handlingsplanen har utarbetats tillsammans med alla förskolor inom det 
rektorsområde som de tillhör. Den har utarbetats av två anställda från varje förskola, 
rektorerna och med råd från föräldrarna. 
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Sammanfattning av intervju 3 
Den här förskolläraren har arbetat inom förskola i 17 år. Mobbning för henne innebär 
kränkande behandling och när en person känner sig mobbad. Det kan vara om personen 
blir utsatt för sparkar, slag, utfrysningar, ryktesspridning och annat som känns kränkande. 
Förskolläraren berättar att hon har uppmärksammat att det förekommer mobbning bland 
barn i förskolan men inte ren systematisk mobbning, som hon uttrycker det. Hon talar om 
att barnen i förskolan inte mobbar rent medvetet till skillnad för hur barn i skolan gör. Av 
egna erfarenheter har hon sett att barnen mobbar på ett mer medvetet plan i skolan och 
med menar hon ren mobbning och utfrysning. Hon sammanfattar det hela med att säga att 
det är en mildare grad av mobbning på förskolorna än på skolorna.  
 
Förskolläraren ser en skillnad i flickors och pojkars sätt att mobba. Hon säger att flickor 
viskar mer och att dom har lättare för att utfrysa andra medan pojkarna är mer direkta och 
kan slå någon utan diskussion. Hon säger att hon tycker att pojkar går mer handgripligt 
tillväga.  
 
På frågan om hon har varit med om att ett barn blivit mobbad på den förskolan hon 
arbetar på nu eller på någon tidigare förskola hon arbetat på berättar hon att det har hänt 
att barn har blivit utsatta för kränkande behandling men i en mildare grad. Då har 
personalen på förskolan ryckt in snabbt och uppmärksammat det. Hon säger också att 
små barn i förskoleåldern kommer snabbt och berättar åt förskollärarna om de ser att 
någon är elak mot andra och då ska personalen tidigt gå in och ta itu med problemet 
direkt, något som är mycket viktigt att personalen gör, säger hon.  
 
För att arbeta aktivt med att förebygga mobbning på förskolan talar förskollärarna mycket 
med barnen. De talar om kompisrelationer och hur en bra kompis ska vara.  Om det 
uppstår en konflikt mellan barnen så tar de upp och talar om det direkt med barnen. Då 
får barnen reflektera över vad de gjort eller sagt och hur de tror den andra personen kände 
det och även tänka efter om de själva skulle vilja bli utsatt för samma sak. Då brukar 
barnen få en tankeställare och ändra sig. Förskolläraren talar om att det är viktigt att 
vuxna sätter ord på känslorna och förklarar för barnen så de lättare kan sätta sig in i 
andras situation. Hon talar också om att rollspel och drama kan vara ett bra sätt att arbeta 
förebyggande med barnen. Hon tipsar om att pedagogerna gärna kan spela upp en sketch 
så barnen får synintrycken och lär sig genom det. Hon menar att ibland kan det vara svårt 
för barn att förstå situationen om den bara talas om verbalt. När barnen får se 
konfliktsituationen med synintrycken kan de lättare ta till sig och förstå. Hon berättar 
vidare att om det sedan uppstår en konflikt bland barnen så kan hon påminna barnen om 
det som de har spelat upp för dem och berätta att barnet gjorde likadant och då brukar 
barnen komma ihåg att de inte får gör så och konflikten löser sig. Så det är bra med 
rollspel, helt suveränt, det barnen ser går mer in än det dom hör, säger hon.  
 
Slutligen talar förskolläraren om att den förskola hon arbetar på och några andra 
förskolor i närområdet håller på att göra en så kallad likabehandlingsplan mot kränkande 
behandling och mobbning. Den likabehandlingsplanen kommer att kunna användas av 
förskolorna om mobbning eller kränkande behandling uppstår och är inte kopplad till 
skolans handlingsplan mot mobbning.  Hon tycker att det är jättebra med att arbeta fram 
en likabehandlingsplan för att förskollärare då själv får tänka igenom hur de ska arbeta 
när problem upptäcks, hur man ska gå vidare med det och när föräldrar ska kontaktas.  
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Sammanfattning av intervju 4 
Förskolläraren har arbetat inom förskola i 19 år. Hon tycker det är svårt att säga vad 
mobbning i förskolan innebär men säger att det är när ett barn stöter undan någon annan. 
Att det är när barnet upprepade gånger utesluter ett annat barn från gemenskapen, kan 
hon tänka sig är mobbning i förskolan. Hon inte har sett att mobbning förekommer bland 
barnen på förskolan men säger att det kan uppstå konflikter bland barnen. Hon berättar att 
förskollärarna tillsammans med barnen har skrivit regler där det står hur de ska vara mot 
varandra och att alla ska vara kompisar. Något som hon också nämner är att om ett barn 
kommer och stör under en lek som pågått länge så måste barnet också lära sig att 
respektera att de som leker måste få leka färdigt och sedan kan andra barn också vara 
med i en ny lek.    
 
Förskolläraren menar att hon kan se skillnad i flickors och pojkars sätt att mobba, flickor 
uttrycker sig oftare mer verbalt och säger att något av de andra barnen inte får vara med 
men det ser hon inte så ofta bland pojkarna. Det beror också mycket på hur barngruppen 
ser ut, säger hon. 
 
Hon har inte varit med om att något barn har blivit mobbad varken på den förskola hon 
arbetar på nu eller tidigare förskolor hon arbetat på men menar att hon kan se tendenser 
till mobbning. När en vuxen ser detta måste pedagogerna göra någonting åt det på en 
gång. Hon berättar också att de har arbetat med ett kvalitetsarbete och gjort ett praktiskt 
värdegrundsarbete som är en så kallad handlingsplan för hur de arbetar med att förebygga 
mobbning och kränkande behandling.  
 
På förskolan som förskolläraren är verksam på arbetar de aktivt mot mobbning genom att 
använda sig av regler som de vuxna har gjort i samarbete med barnen. Om det uppstår 
konflikter talar de vuxna med barnen och de får tänka på reglerna som de tillsammans har 
bestämt vad som gäller. Hon berättar även att barnen kan påminna varandra om reglerna 
när de tycker att någon inte är snäll. Om något av barnen inte vill acceptera reglerna, har 
de bestämt att det barnet då får sitta på soffan och tänka över vad som hände och vad de 
gjort.  
 

Sammanfattning av intervju 5 
Förskolläraren har arbetet inom förskola i 28 år. Hon har arbetat både inom förskola och 
skola och började arbeta som barnskötare men sedan har hon vidareutbildat sig till 
förskollärare.  
 
Vad mobbning innebär har hon inte tänkt så jättemycket på men efter ett tag säger hon att 
när hon tänker på mobbning så är det nog mer att det pågår under en längre tid och ingen 
tar tag i det. Hon talar om att mobbning kan förekomma både bland vuxna och barn och 
att ”riktig” mobbning, som hon uttrycker det är hos de större barnen. Där är mobbningen 
mera dold och görs när ingen ser, menar hon.  
 
Förskolläraren säger också att mobbning kan vara på olika sätt, det kan vara fysiskt 
genom slag och det kan vara verbalt. Hon tar upp om att vuxna kan missbruka sin roll och 
mobba barn verbalt, vilket är fruktansvärt. När det gäller mobbning bland små barn som 
på förskolan menar hon att barnen inte är medvetna om sina dåliga handlingar på samma 
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sätt som äldre barn. Hon säger att det inte är mobbning och kränkande behandling på så 
sätt att barnen tänker att: ”…nu ska jag vara dum.” Utan hon menar att barnen håller på 
att lära sig det sociala, hur människor är mot varandra. De lär sig hur de är mot sina 
kompisar och hur jag är en bra kompis och då testar och provar dom, säger hon. Då måste 
en vuxen våga gå in i sådana situationer när det uppstår konflikter och hjälpa barnen att 
förstå och prata om vad det är som händer. Detta är en viktig del i förskolan menar hon 
och säger att det är mycket av den sociala träningen i förskolan. Det är då barnen lär sig 
att komma in i ett socialt sammanhang tillsammans med andra barn och vuxna. Hon talar 
också om att det är viktigt att barnen känner att de har någon att prata med om det händer 
något som de inte vet hur de ska hantera. För oftast känner barnen när det är någonting 
som är fel men de vet inte hur de ska hantera det.  
 
På frågan om hon ser någon skillnad i flickors och pojkars sätt att mobba och hur det 
uppstår konflikter mellan flickor och pojkar säger hon att det är jättesvårt att se någon 
skillnad. Hon tycker att flickor och pojkar är lika fysiska och verbala och att både flickor 
och pojkar kommer och säger om det har hänt någonting.  
 
Fortsättningsvis säger hon att det inte har hänt att något barn har blivit mobbad på 
förskolan. Men det finns alltid barn som känner att det är jobbigt att komma in i gruppen 
och förskollärarna arbetar då mer med det barnet och pratar med familjen. Hon säger att 
det ofta är föräldrarna som är osäkra och att det avspeglas på barnet. Att barnet kan ha 
varit med i en konflikt som uppstått på förskolan som barnet sedan berättar hemma och 
föräldrarna blir oroliga och tar upp det med förskollärarna. Det kan vara en liten konflikt 
som får en växelverkan och blir större än vad den var från början om barnet inte vågar 
prata om det först med förskollärarna utan berättar det hemma. Men då får någon av 
förskollärarna tala om det med föräldrarna och med barnet och göra lekar som försöker 
hjälpa barnet att komma in i lekarna.   
 
Hon visar oss också en likabehandlingsplan som de har utarbetat på förskolan. Med hjälp 
av den arbetar de förebyggande mot mobbning på förskolan. Den ska vara förebyggande 
på alla plan mellan barn- barn, barn- pedagoger, pedagoger- föräldrar och pedagoger- 
pedagoger för att hon betonar att kränkande behandling kan vara på så många olika plan. 
Förskolläraren visar även andra papper som de använts sig av i förskolan när det för ett år 
sen var ett barn som inte hade det så bra tillsammans med andra barnen. 

 

Likheter och skillnader mellan intervjuerna 
När de intervjuade resonerade om mobbning så hade många uppfattningar om vad det 
innebär. Alla talade om att mobbning handlar om kränkande behandlingar och ett fåtal av 
intervjupersonerna nämnde dessutom att mobbning uppstår genom återupprepande 
kränkningar. 
 
Majoriteten av intervjupersonerna talade om att barn i förskolan inte mobbar och 
genomför kränkande behandlingar på samma medvetna sätt som barn i skolan. En av 
intervjupersonerna sa att det var möjligt att det förekommer en viss medvetenhet bland de 
äldre barnen i förskolan, men att bland de yngre barnen kan det inte kallas för mobbning.  
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Fler än hälften av de intervjuade gjorde jämförelser mellan hur mobbningen är i förskolan 
och hur den är i skolan. Men en av de intervjuade gjorde ingen jämförelse alls med 
skolan, hon tog bara upp hur hon ser på mobbning i förskolan. Att konflikter är mer 
vanligt förekommande än mobbning i förskolan är något som både hon och en annan av 
intervjupersonerna har gemensamt i deras uppfattningar om mobbning i förskolan. Vidare 
säger en tredje person att när barnen tränar sig på sitt sociala sammanhang kan konflikter 
uppstå men att det inte är mobbning.  
 
Av de intervjuade kunde mer än hälften se skillnad mellan hur pojkar och flickor mobbar 
eller utför en kränkande behandling. En av de intervjuade ansåg att flickorna mobbar när 
ingen vuxen ser det. Men de flesta talade om att flickor gör det genom viskningar, blickar 
och utfrysning medan pojkarna gör det som en av personerna uttryckte det "direkt när 
andan faller på" där hon menar att pojkar inte är lika beräknande som flickor. Tre av de 
intervjuade talade även om att pojkar använder sig mer av verbala och fysiska handlingar 
än flickor. Fortsättningsvis resonerade en av de intervjuade att det var svårt att kunna se 
om det fanns någon skillnad mellan flickors och pojkars sätt att mobba och hon ansåg att 
båda könen kunde vara lika fysiska och verbala i sina metoder.       
 
De som kan tolkas utifrån intervjuerna är att endast en av intervjupersonerna ansåg att 
hon varit med om att de haft ett barn som blivit mobbad på den förskola hon i nuläget 
arbetar på. Hon berättade ganska detaljerat hur de arbetade med att lösa konflikten där de 
bland annat använde sig av böcker som tog upp om ämnet. Hon talade då också om hur 
de i barngruppen samtalade om hur en bra kompis ska vara, detta var något som även en 
av de andra intervjuade pratade om att de använde sig av i deras arbete att förebygga 
mobbning.  
 
Något som den tidigare nämnda personen också hade gemensamt med en annan av de 
intervjuade var om hur de diskuterade med barnen om att respektera barn som är inne i en 
lek. Båda menar att barn måste få leka färdigt en lek som pågått länge och att andra barn 
kan sedan få vara med i en ny lek.  
 
Majoriteten av de intervjuade ansåg att i arbetet med att förebygga mobbning så är det 
viktigt att ta upp konflikter som uppstår när det är färskt i minnet och inte skjuta upp det 
till senare. Tre av intervjupersonerna talade om olika sätt att arbeta aktivt mot mobbning. 
Den första talade om att arbetslaget kunde diskutera regelbundet med varandra om 
problem uppstod och vilka åtgärder som skulle kunna göras. Den andra menade att ett bra 
sätt att arbeta förebyggande är att bygga upp en bra relation med barnens föräldrar som 
gör att barnen och föräldrarna känner ett gott förtroende till förskollärarna. Då 
förskollärarna, barnen och föräldrarna har en bra samhörighet kan de lättare diskutera 
med varandra om det uppstår problem och kan då på ett lättare sätt lösa dem. Den tredje 
resonerade kring att barnen skulle kunna få en ökad förståelse och insikt i en konflikt som 
uppstått om de använde sig av drama och rollspel. Det är en metod som enligt henne är 
mycket bra att använda sig av. Då får barnen inte bara förståelse genom det verbala utan 
de får också förståelse genom de visuella.   
 
När det gäller handlingsplan så talade tre av förskollärarna om en så kallad 
likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanerna ska användas om mobbning eller 
kränkande behandling uppstår på förskolorna och de kan bland annat innefatta vad 
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förskolorna tillåter och inte tillåter och vad de ska göra om deras åtgärder inte räcker till. 
En av personerna nämner också att hon tycker det är jättebra med att arbeta fram en 
likabehandlingsplan för att förskollärarna då själva får tänka igenom hur de ska arbeta om 
problem upptäcks. 
 
 

Enkätresultat  
Enkäterna besvarades utav endast 16 av de 50 förskollärare som enkäterna delades ut till 
och därmed blev bortfallet stort, hela 34 förskollärare besvarade inte enkäten. Men trots 
det stora bortfallet har vi valt att delge de 16 förskollärarnas svar i diagram och i löpande 
text. De nio enkätfrågorna som besvarades med slutna svarsalternativ redovisas i diagram 
och de fem enkätfrågorna som besvarades med öppna svar redovisas i löpande text.  
Enkätens utformning kan ses i Bilaga 1. 
 
 

Slutna svarsalternativ 
Nedan följer svaren på de slutna svarsalternativen. Med de slutna svarsalternativen menas 
de svar som förskollärarna endast kunnat besvara med så kallade kryssvar och inte med 
fri text. 
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Figur 1. Visar antalet kvinnor och män som besvarat enkäten.    
 
Av figuren framgår att tolv av sexton enkäter är besvarade av kvinnor. De resterande fyra 
enkäterna är besvarade av män.  
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Har du uppmärksammat om mobbning förekommer bland 
barn i förskolan?
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Figur 2. Förskollärarnas svar på om de har uppmärksammat om mobbning förekommer 
bland barn i förskolan. 
 
Av figuren kan det avläsas att den övervägande delen av förskollärarna anser att 
mobbning ibland kan förekomma bland barn i förskolan.  
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Figur 3. Förskollärarnas svar på om pojkar i förskolan mobbar med fysiskt/utåtriktat 
våld. 
 
Flertalet av förskollärarna instämmer delvis till att pojkar i förskolan mobbar med 
fysiskt/utåtriktat våld.  
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Figur 4. Förskollärarnas svar på om pojkar i förskolan mobbar verbalt/mentalt. 
 
Figuren visar på att majoriteten av förskollärarna instämmer delvis till att pojkar mobbar 
med verbalt/mentalt våld. 
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Figur 5. Förskollärarnas svar på om pojkar mobbar genom att frysa ut den mobbade. 
 
Av de sexton besvarade enkäterna var det nio förskollärare som instämde delvis till att 
pojkar kan använda utfrysning vid mobbning.  
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Figur 6. Förskollärarnas svar på om flickor i förskolan mobbar med fysiskt/utåtriktat 
våld.   
 
Huvudparten av förskollärarna tar delvis och helt avstånd från att flickor använder sig av 
fysiskt/utåtriktat våld när de mobbar.  
  
 

Flickor i förskolan mobbar med verbalt/mentalt våld

0
2
4
6
8

10
12
14

Instämmer
fullständigt

Instämmer
delvis

Osäker Tar delvis
avstånd

Tar
fulltständigt

avstånd

Svarsalternativ

A
nt

al

 
Figur 7. Förskollärarnas svar på om flickor i förskolan mobbar med verbalt/mentalt 
våld.  
 
Det är fjorton av förskollärarna som instämmer fullständigt och delvis till att flickor i 
förskolan mobbar med verbalt/mentalt våld, medan endast två av förskollärarna tar delvis 
eller fullständigt avstånd till detta påstående.    
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Figur 8. Förskollärarnas svar på om flickor i förskolan mobbar genom att frysa ut den 
mobbade.   
 
Alla utom två förskollärare instämmer fullständigt och delvis i att flickor i förskolan 
använder sig av utfrysning när de mobbar.   
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Figur 9. Förskollärarnas svar på om de har varit med om att något barn blivit mobbad 
på den förskola de arbetar på. 
 
Hälften av förskollärarna svarar att de har hänt att något barn har blivit mobbad på den 
förskolan förskollärarna jobbar på.  
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Öppna svaren 
Nedan följer de öppna svaren i löpande text. Med de öppna svaren menas de svar som 
förskollärarna skrivit i fri text.  
 
Sexton förskollärare som svarat på frågan vad mobbning innebär för dem har skrivit att 
det är kränkande behandlingar som fysiskt och psykiskt våld och utfrysning mot en 
person och att de kränkande behandlingarna sker upprepade gånger. De skriver också att 
mobbning är en medveten handling och att mobbning innebär att det är när andra 
individer inte respekteras.  
 
På frågan om pojkar mobbar på andra sätt anser de sex förskollärarna som har svarat att 
pojkar är mer direkt på och fysiska i sitt agerande, men att de också mobbar verbalt. En 
av de sex förskollärarna resonerar omkring pojkars sätt att bilda gäng i olika 
konstellationer och att gruppen då fysiskt kan ge sig på en person som inte tillhör den 
gruppen. Förskolläraren tror att pojkarna gör så för att de har en dålig självbild men att 
när de bildar ett gäng törs de på ett annat sätt. De övriga tio förskollärarna har inte svarat 
på frågan. 
 
Åtta av förskollärarna har svarat på frågan om flickor mobbar på annat sätt. Dessa andra 
sätt som förskollärarna anser att flickorna mobbar på är genom att de viskar, går ifrån, 
säger ovänliga ord och ger kalla blickar. Förskollärarna har uppfattningen att flickor 
mobbar mer i det dolda, i en tyst mobbning som är svår att se. Också åtta av 
förskollärarna hade varit med om att ett barn blivit mobbad på förskolan de arbetar på. Då 
hade förskollärarna börjat arbeta med kommunikationsövningar och kamratkontakt. 
Förskollärarna beskrev att de också resonerade omkring hur en bra kompis ska vara och 
hjälpte barnen att sätta ord på känslor. Även stärkande aktiviteter med barnet som var 
utsatt för mobbningen skrev två av de åtta förskollärarna om att de hade gjort och att de 
hade varit noga att observera om mobbningen fortgick bland barnen. En god 
föräldrakontakt är också något som förskollärarna betonade som viktigt. De övriga åtta 
förskollärarna har inte svarat på frågan.  
 
Nio av de sexton förskollärarna besvarade frågan vad de skulle göra om det skulle hända 
att ett barn blir mobbad på förskolan de arbetar på. Det förskollärarna beskrev att de 
skulle följa var deras mobbningsplan/likabehandlingsplan och att de skulle diskutera och 
samtala med barnen om hur de är mot varandra. Förskollärarna skrev även att de skulle ta 
tag i problemet med mobbningen direkt både i ord och i handling och arbeta med att 
förebygga mobbning och kränkande behandling fortlöpande. Information till föräldrar om 
vad som händer är också något som två av de nio förskollärarna skrev om och att ett 
samarbete med föräldrar kan hjälpa till att stärka barnen i deras kamratrelationer.    
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Diskussion 
I följande del vill vi börja med att uppvisa på studiens validitet och reliabilitet. Sedan har 
vi delat upp diskussionen i en metod-, resultat- och slutdiskussion där vi sammanfattar 
om vi har uppnått syftet med denna studie. Slutligen delger vi våra tankar om hur vi 
skulle kunna gå vidare i fortsatt forskning.  
 

Validitet och Reliabilitet  
Begreppet reliabilitet kopplas mer med naturvetenskapliga studier men som Stukát (2005) 
skriver så kan begreppet reliabilitet också användas i kvalitativa undersökningar med 
tolkningar. Med reliabilitet menar Stukát  kvaliteten på mätinstrumentet. Men enligt Patel 
och Davidson (2003) motsvaras begreppet reliabilitet i en kvalitativ studie av 
tillförlitligheten på undersökningsmetoden. Eftersom detta är en kvalitativ studie väljer vi 
fortsättningsvis att använda begreppet tillförlitlighet.  
 
Med begreppet validitet menas att frågan ska mäta det den är avsedd att mäta (Trost, 
2006). Vidare skriver även Rudberg (1993) att validitet handlar om giltighet, för vad har 
en undersökning för mening om den inte mäter det den avsetts att mäta. Den måste alltså 
vara trovärdig. 
 
Vi valde att använda oss av enkäter och intervjuer i vår C-uppsats. Med enkätfrågorna 
och intervjufrågorna ansåg vi kunna få en stor validitet på grund av att frågorna tog upp 
det som vi hade i syfte att få vetskap om.  
 
Trots att vi ansåg kunna få en stor validitet i både enkäter och intervjuer så blev inte 
utfallet som önskat. Genom att vi fick tillbaka så få enkäter kunde vi inte mäta det som 
var avsett att mäta och därav var validiteten låg. Varför tillförlitligheten var låg i 
enkäterna var på grund av som Rudberg (1993) hänvisar för att tillförlitligheten ska 
kunna hållas så måste slumpen få så lite inflytande som möjligt, den måste vara noggrann 
och pålitlig. Något som vi inte har kunnat ha vetskap av var om förskollärarna satt 
tillsammans när de besvarade enkäterna och om de därav kan ha påverkat varandra. 
Situationen har också skiljt sig på de förskolor där vi delade ut enkäterna. Detta kan ha 
påverkat trovärdigheten av enkätundersökningen, eftersom att kontaktpersonerna har 
varit olika till förskolorna. Med olika kontaktpersoner menar vi att de både har varit 
rektorer och förskollärare. Dessutom så anser vi att enkäterna inte kan vara tillförlitliga 
på grund av det stora bortfallet. 
 
Validiteten och tillförlitligheten har däremot varit hög i intervjuerna. Validiteten har varit 
hög genom att vi kunnat mäta det vi avsåg att mäta. Vi fick svar på förskollärarnas 
uppfattningar genom intervjuerna och därav fick vi den giltighet som vi ansåg krävdes för 
att validiteten skulle kunna bedömas som hög. Dessutom fick alla förskollärare som Patel 
och Davidson (2003) nämner förbereda sig inför intervjuerna genom att de fick gå 
igenom frågorna innan de intervjuades. Även tillförlitligheten under intervjuerna ansåg vi 
vara hög genom att vi tog hjälp av bandspelare för att få ett så pålitligt och noggrant svar 
som möjligt. Bandspelaren användes dessutom när intervjun analyserades genom att vi 
återupprepande gånger lyssnade på vad den intervjuade sagt, dess tonfall och betoningar.   
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Metoddiskussion 
På grund av det låga svarsantalet som enkäterna har givit så anser vi att enkätresultatet 
inte är relevant att jämföra med intervjuresultatet. Detta för att enkäterna inte ger den 
tillförlitlighet som behövs för att de två resultaten ska kunna bedömas gemensamt.  
 
Något vi också reflekterat över är hur vi skulle ha kunnat göra metoderna bättre. 
Enkäterna användes för att få en helhetssyn över vad förskollärarna hade för 
uppfattningar om mobbning i förskolan men det gav tyvärr ingen helhetssyn på grund av 
det stora bortfallet där fler än två av tre inte besvarat enkäten. Enkätutformningen är vi i 
huvudsak nöjd med, men vi ser att vi skulle ha kunnat ändra på framsidan där det hade 
kunnat stå våra telefonnummer och e-mailadresser utifall att försökspersonerna hade 
frågor på enkäten. Det var något som både vi och vår handledare inte reflekterade över 
när enkäten godkändes. Påminnelser av enkäterna gjordes en gång till respektive ställe 
och det kan vi koppla till det Trost (2006) skriver i Enkätboken om att: ”Många 
människor blir irriterade över för många påminnelser, men om man inte skickar 
påminnelser får man inte heller många svar” (s.44).  
 
En annan sak som vi hade kunnat göra annorlunda vid utdelningen av enkäterna är att ta 
en mer personlig kontakt med försökspersonerna genom att infinna oss på ett 
personalmöte och presentera oss för dem. Om försökspersonerna hade fått se vilka vi var 
så kanske vi kunnat få en högre svarsfrekvens från dem. Möjligtvis hade de då blivit mer 
motiverade att besvara enkäten men detta är endast spekulationer. Det är tråkigt att vi fått 
denna låga svarsandel trots ihärdiga försök. Men om vi skulle ha gjort ett nytt försök och 
delat ut mer enkäter skulle vi ändå på grund av tidsbrist inte hunnit få tillbaka tillräckligt 
många svarsandelar för att rapporten skulle kunna bli vetenskapligt hållbar. Detta på 
grund av att trots den stora tidsåtgången vid första utdelningen av enkäterna gav så få 
besvarade enkäter. Det hade inte heller från personlig synvinkel varit ekonomiskt hållbart 
att dela ut fler enkäter.  
 
Vi är kritiska till förklaringarna varför så många enkäter inte besvarades och att en av 
förskolorna inte besvarade enkäterna alls. De gav svar som att tiden var för kort, att 
frågorna var för svåra att besvara och för att de inte hade intresse av att svara. Vi har även 
egna funderingar varför det var många som inte verkade ha vilja och intresse att besvara 
enkäterna. Kanske kan det detta bero på att mobbning i förskola är ett känsligt ämne 
bland många förskollärare. Vårt resonemang kanske stämmer och visar sig i avtryck 
genom att det inte finns särskilt mycket forskning om mobbning i förskola sedan tidigare. 
Det är kanske så att vi har rätt i att det är ett känsligt ämne och i så fall varför? Men vi 
vill påminna att detta endast är våra egna spekulationer och den låga svarsfrekvensen kan 
naturligtvis bero på andra orsaker. För som Trost (2006) uttrycker sig så kan folk ha svårt 
att besvara frågor som de ej har intresse att svara på, sedan kan det även bero på 
svarspersonens osäkerhet när de gäller frågorna som kan leda till att personen inte skriver 
någonting alls. 
 
Styrkan med vår C-uppsats anser vi vara intervjuerna. De har givit oss många 
innehållsrika svar från förskollärarna där de delat med sig av sina uppfattningar angående 
mobbning i förskolan. Intervjusvaren blev omfattande och därav valde vi att sammanfatta 
intervjuerna för att det skulle vara intressanta och inte ansträngande att läsa.  
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Resultatdiskussion 
Det vi avsåg med vårt syfte var att få veta vad förskollärarna hade för uppfattning om 
mobbning bland barn i förskolan. Syftets problemställning och våra frågeställningar 
utifrån syftet diskuteras i denna resultatdiskussion. Resultatet har också utmynnat i 
många tankar och reflektioner som vi delger nedan.  
 
De första som vi börjar reflektera över är detta resonemang angående medvetenheten 
bland barn. I intervjuerna talade förskollärarna om för att ett barn ska anses mobba måste 
det vara en medveten handling. Detta var även något som författarna Lindell och 
Hartikainen (2006) resonerade om hur barns medvetenhet har ett samband med deras sätt 
att mobba. Medvetenheten som de talar om ger oss tankar kring varför resonemangen 
handlar om att det ses som att barnen blir medvetna först i de "äldre" åldrarna. Är det så 
att mobbningen i förskolan är ett problem som förskollärare inte uppmärksammar på 
grund att de flesta anser att det inte är ett problem i förskolan. Kan förskollärarna se om 
ett problem med mobbning uppstår om de samtidigt anser att mobbning inte förekommer 
i förskolan? Detta är endast en spekulation och det är vi noga med att poängtera. I 
resultatet har det även framkommit att förskollärarnas uppfattning om mobbning grundar 
sig i att det handlar om återupprepande kränkningar mellan barnen något som är starkt 
kopplat till Olweus (1999) definition av mobbning. Där han menar att mobbning 
kännetecknas med återupprepande förnedrande behandlingar som på går under en viss 
tid. Detta stämmer även överrens med vår egen definition av vad mobbning innebär.  
 
En intressant reflektion som vi har gjort är att under intervjuerna var det ingen av 
förskollärarna som nämner om de har något samarbete med antimobbningsorganisationer. 
Vi hittade även inget i bakgrunden som kunde stärka att någon av 
antimobbningsorganisationerna samarbetar med förskoleverksamheten. En fråga som vi 
då ställer oss är: Borde inte det finnas ett bättre samarbete mellan förskoleverksamheten 
och antimobbningsorganisationerna? För även i förskolan behövs det stöd från utsidan för 
att lösa den mobbningsproblematik som förekommer i förskolan.  
 
Utifrån intervjuerna kan vi se att de i förskolan arbetar med olika planer för att förebygga 
och motverka mobbning som likabehandlingsplaner och handlingsplaner. Att förskolorna 
använder sig av likabehandlingsplaner är något som vi finner viktigt på grund av den nya 
lagen som trädde i kraft år 2006 som belyser vikten av att alla ska behandlas lika. För 
som målen i Läroplanen för förskolan beskriver så är det viktigt att vi som pedagoger 
strävar efter att barnen ska lära sig att visa respekt för varandra och att de ska lära sig att 
fungera i samspel med andra. Men som en av förskollärarna tar upp är det lätt att 
handlingsplaner kan bli hyllvärmare något som även framkommer i Forsman (2003) och 
Berlins (2002) studier.   
 
Att förskollärare kan använda sig av drama och rollspel för att arbeta förebyggande mot 
mobbning är något som vi också funnit tänkvärt. Detta talar en av de intervjuade 
förskollärarna om och menar på att barns förståelse ökar genom det visuella. Även Høiby 
(2004) menar att med hjälp av drama kan barn få en ökad förståelse för andras 
situationer. Att arbeta med drama och rollspel är något som vi båda kan tänka oss göra, 
som blivande förskollärare i både förebyggande arbete och bearbetning av mobbning.     
 

 33



 

Fortsättningsvis fann vi diskussionen om skillnaden mellan flickor och pojkars sätt att 
mobba intressant. De flesta av intervjupersonerna, i likhet med Olweus (1999) talar om 
att flickor mobbar på ett mer verbalt och mentalt sätt och en tredjedel av de intervjuade 
ansåg att pojkar mobbar med mera fysiska handlingar än flickor. Något som vi då 
reflekterar över är att vuxnas sätt att se på flickor och pojkar kan påverka hur de utför 
sina aggressiva känslor. Detta tar även Höstad (2001) upp. Han menar att vuxna i 
allmänhet bemöter flickor och pojkar olika och att detta kan vara en orsak till flickors och 
pojkars olika tillvägagångssätt vad gäller mobbning. Där kan vi se att förskollärare har en 
viktig roll att fylla. Genom att se och bekräfta flickor och pojkar på samma sätt kan vi 
arbeta med att förändra det sätt vi bemöter dem på. Besags (2006) tankar om hur flickor 
och pojkar mobbar, som till exempel vad de presterar eller hur de ser ut kan också bottna 
i hur vuxna bemöter barnen.   
 

Slutdiskussion 
Slutligen vill vi ställa oss frågan om vi har uppnått vårt syfte och våra frågeställningar vi 
haft med detta arbete. Syftet har till en viss del uppnåtts genom att de frågor vi har ställt i 
intervjuerna har gett svar på syftets frågeställningar, men vi har inte haft möjligheten att 
samla in all den information som vi önskat genom att vi fick ett ofullständigt 
enkätresultat. Men trots det har det varit en intressant och lärorik studie för oss båda.  
 

Fortsatt forskning 
Eftersom det inte finns särskilt mycket forskning kring begreppet mobbning i förskolan 
känner vi att det vi skulle vilja forska vidare inom detta område. En frågeställning som vi 
då skulle kunna ställa oss är vad barnen har för uppfattning om mobbning i förskolan och 
analysera från deras synvinkel. Vi skulle också vidare kunna ställa oss frågan vad det är 
som gör att barnen blir medvetna om att de gör fel när de behandlar någon annan illa. Var 
går gränsen mellan att träna sig på det sociala samspelet med andra, till att personer 
utsätter andra för mobbning? Mer som vi skulle kunna forska om inom detta 
ämnesområde är att undersöka om hur handlingsplanerna i förskolan fungerar i praktiken.
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Bilaga 1 (1:5)  
 

Enkät till förskollärare  
 
 
 
 
 

Vi är två studenter från Lärarutbildningen som heter Cecilia och Jessica. Vi 
är tacksamma om ni kan svara på denna enkät till vårt examensarbete. 

Enkäten handlar om förskollärares uppfattningar om mobbning bland barn i 
förskolan.  

 
Tack på förhand! 

Mvh/Cecilia och Jessica 
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Bilaga 1 (2:5) 
 

 
Enkät till förskollärare 

 
Syftet med denna enkät är att undersöka förskollärares uppfattningar om 

mobbning bland barn i förskolan. 
 

1. Kvinna □   Man □  
 
 
2. Hur länge har du arbetat inom förskola? 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
3. Vad innebär mobbning för dig?  
 
_____________________________________________________________
   
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
4. Har du uppmärksammat om mobbning förekommer bland barn i 
förskolan?  

Aldrig □   

Sällan □   

Ibland □   

Ofta   □ 

Alltid □ 
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Bilaga 1 (3:5) 
 
Var vänlig och fyll i de svarsalternativ som du tycker överensstämmer av de 
olika påståendena.  
 
5. Pojkar i förskolan mobbar med fysiskt/utåtriktat våld. 

□Instämmer fullständigt  
□Instämmer delvis 
□Osäker 

□Tar delvis avstånd 
□Tar fullständigt avstånd 
 
6. Pojkar i förskolan mobbar med verbalt/mentalt våld. 

□Instämmer fullständigt  
□Instämmer delvis 
□Osäker 

□Tar delvis avstånd 
□Tar fullständigt avstånd 
 
7. Pojkar i förskolan mobbar genom att frysa ut den mobbade. 

□Instämmer fullständigt  
□Instämmer delvis 
□Osäker 

□Tar delvis avstånd 
□Tar fullständigt avstånd 
 
8. Mobbar pojkar på annat sätt?(Skriv fritt) 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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Bilaga 1 (4:5) 
 

_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
9. Flickor i förskolan mobbar med fysiskt/utåtriktat våld. 

□ Instämmer fullständigt  
□Instämmer delvis 
□Osäker 

□Tar delvis avstånd 
□Tar fullständigt avstånd 
 
10. Flickor i förskolan mobbar med verbalt/mentalt våld. 

□ Instämmer fullständigt  
□Instämmer delvis 
□Osäker 

□Tar delvis avstånd 
□Tar fullständigt avstånd 
 
11. Flickor i förskolan mobbar genom att frysa ut den mobbade. 

□ Instämmer fullständigt  
□Instämmer delvis 
□Osäker 

□Tar delvis avstånd 
□Tar fullständigt avstånd 
 
 
12. Mobbar flickor på annat sätt?(Skriv fritt) 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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Bilaga 1 (5:5) 
 

_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
13.  Har det hänt att något barn blivit mobbad på denna förskola? 

Ja □   Nej □   
 
 
14. Om ja, vad gjorde ni då?  
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
15. Om det skulle hända, vad skulle ni göra? 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 

Tack för er medverkan! 
 

Med Vänliga Hälsningar/Cecilia och Jessica på Lärarutbildningen. 
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Bilaga 2 (1:1) 
 

Intervjufrågor 
 
Syftet med denna intervju är att få ta del av förskollärarens uppfattning om mobbning 
bland barn i förskolan. 
 
 

• Hur länge har du arbetat inom förskola? 
• Vad innebär mobbning för dig? 
• Har du uppmärksammat om mobbning förekommer bland barn i förskolan? 
• Om du har uppmärksammat mobbning, ser du någon skillnad på vilket sätt pojkar 

och flickor mobbar?  
• Har det hänt att något barn blivit mobbad på denna förskola eller någon tidigare 

förskola du arbetat på? 
 Om ja, vad gjorde du/ni då?  
 Om det skulle hända, vad skulle du/ni göra? 

• Hur arbetar ni aktivt att förebygga mobbning på den här förskolan?  
• Har ni någon handlingsplan mot mobbning på den här förskolan?  
 Om ja, kan vi få se på den? 
 Om nej, är det något som du tycker fattas? 
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