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Abstrakt 
Enligt läroplanen framgår tydligt att, alla som arbetar i skolans verksamhet aktivt ska 
motverka diskriminering, samt kränkande behandling. Det är pedagogens uppdrag att 
förebygga samt motverka alla former av detta. Med stöd av skollagen blir det klart att 
om det åsidosätts har barnet som utsätts för kränkningen, rätt till skadestånd. Idag 
existerar metoder att förebygga samt åtgärda mobbning effekterna är dock 
diskuterade. Syftet med följande studie var att beskriva hur pedagoger inom 
förskolan, arbetar mot mobbning. Intervju genomfördes med fjorton pedagoger 
verksamma vid kommuners förskolor. I resultatet av dessa framkom att metoder 
uppfattades som ett överskattat fenomen. De flesta pedagoger ansåg att det borde 
utvecklas en individuell handlingsplan för den specifika individen. Det framkom att 
mer forskning behövs, inom dessa beteendemönster för att kunna införa samt 
utvärdera nya metoder. 
 
Nyckelord: mobbning, kränkning, förskola, pedagoger, metoder mot mobbning, 
trygghet, handlingsplaner. 
 
 

Förord 
Jag vill tacka Mats Danell som varit en fantastisk handledare, samt stöd på min resa 
med framtagningen av hela följande arbete. Även min familj vilka har varit ett stöd i 
processen att fullfölja arbetet. Då de varit både upp, samt nedgång. Jag vill även rikta 
ett tack till de pedagogerna som ställde upp samt besvarade frågorna. Utan er hade 
detta arbetet inte varit möjligt. 
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Inledning 
I min studie har jag uppmärksammat pedagogens arbete mot mobbning i förskolan. Under 
verksamhetsförlagd utbildning har jag uppmärksammat problemet med mobbning, vid olika 
förskolor. Jag uppfattar även att media återkommande tar upp mobbning som ett problem. 
I skolverkets rapport (2011) finns signaler att metoderna som används mot mobbning är 
verkningslösa, allt fler barn mobbas trots alla ansträngningar förskolan och skolan tar vid. 
Personligen har jag erfarenheter av att ha varit utsatt för mobbning, vilket tycks kunna plåga 
en person genom hela livet. Lyckligtvis har jag själv vuxit mig stark, efter att varit utsatts för 
mobbning. Vilken inte kan sägas gälla för alla mobbningsoffer. Jag vill även klargöra att jag 
inte ser de individer vilka mobbade mig vara monster, utan jag har förståelse för att de själva 
inte kan haft det lätt i sin uppväxt. Varför förekommer mobbning trots att ansträngningar till 
att bli kvitt problemet vidas? Som blivande förskolepedagog finner jag det särskilt intressant, 
att i min studie undersöka, hur förskolepedagoger arbetar för att stävja mobbning vid 
förskolan. 
 
 

Bakgrund 

Termen mobbning 
Ordet ”mobb” kommer enligt Larsson ”Mobbningsbegreppets uppkomst och förhistoria. En 
begreppshistorisk analys”( 2008) från 1700-talets Sverige med innebörden pöbel alternativt 
slödder. Senare börjades ordet mobbning eller snarare mobbing användas. Heinemann (2010) 
hämtade begreppet från etnologen Lorenz vetenskapliga arbete Aggression: Dess bakgrund 
och natur (1968). Lorenz hade studerat fåglar, där mobbning var ett känt begrepp sedan 
början av 1900-talet. Det betydde att en underlägsen art (individ) attackerades av en 
överlägsen fiende, det kunde exempelvis vara en nattjagande uggla vilken mötte en flock 
småfåglar, under dagtid. Ornitologer hade observerat att följande inträffade i situationer när 
den hotfulla fågeln av någon anledning var försvagad. Däremot konstaterades att småfåglarna 
inte tycktes vara rädda eller fientliga mot ugglan. När Heinemann (2010) beskrev detta 
beteendet bland barn, försvann i och med det den etologiska mobbingaspekten, att den 
drabbade hade övertaget. Mobbing bland barnen ansågs istället ske genom att en grupp 
alternativt en överlägsen mobbare angriper en ensam utsatt individ. Enligt Larsson (2010) 
uppmärksammades dock inte den skillnaden. Utan termen spreds raskt med frågeställningen 
om mobbningens fågelbeteende möjligtvis hade någon form av likhet med uttrycket 
”hackkyckling” samt om det kunde finnas några specifika personlighetsdrag, vilka bidrog till 
att mobboffret omedvetet drog till sig kamraters elakheter. 
 
Enligt Olweus. D Mobbning bland barn och ungdomar (1999) definieras mobbning som att 
en eller flera personer, vid upprepade tillfällen samt under en tidsperiod, säger eller utför 
kränkande, samt obehagliga handlingar mot en specifik individ, vilken i sin tur har svårt för 
att försvara sig mot de handlingarna. Dessa obehagliga alternativt kränkande handlingar kan 
ta sig i uttryck i direkt mobbning. Vidare menar han att indirekt mobbning dock är minst lika 
smärtsamt som direkt mobbning. Eftersom den formen av mobbning kännetecknas utav att en 
individ blir utestängd från den övriga kamratkretsen. Det kan även röra sig om individer, vilka 
hindrar en annan individ till att skapa sig kontakter/vänner, eller blir baktalad. Att retas kan 
även ses som en form utav mobbning, om den ständigt upprepas, eftersom den väcker obehag 
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hos individen som utsätts. Sammanfattningsvis belyser Olweus (1999) att mobbning 
kännetecknas av följande tre omständigheter: 
 

 Elakt eller negativt beteende. 
 Detta beteende pågår under en viss tidsperiod. 
 Beteendet sker i en relation som präglas av obalans i styrkeförhållandet mellan 

parterna. 
 
I detta arbete så används mobbning i den betydelse som täcks av ovanstående punkter, och 
avser både fysisk samt psykisk mobbning. 
 

Skollagen och Barnkonversionen 
Skolan skall vara en plats där varje individ som vistas uti den skall känna trygghet. Samt 
bemötas med respekt inför den unika individ de är. Detta är enligt skollagen (SOU, 2011) 
varje elevs rättighet samt varje pedagogs skyldighet att arbeta för.   FN: s konvention samt 
skollagen (2011), de mänskliga rättigheterna: All utbildning skolan utövar ska utformas 
utefter de grundläggande värderingarna, vilka vilar på demokratisk grund samt de mänskliga 
rättigheterna, alla människors lika värde, människolivets okränkbarhet, individens frihet samt 
integritet, samt solidaritet, jämställdhet mellan alla individer. 
 
Enligt skolverket (2010) ska alla de som är en del utav skolans sammanhang samt där 
utbildningen äger rum, uppdrag till att främja de mänskliga rättigheterna samt via aktivt 
arbete reducera all uppkomst av kränkande handling. Det ska inte endast vara en del utav 
undervisningen i specifika ämnen. Utan även utgöra en del av helheten av samordningen samt 
organisationen av undervisningens kontext, i olika ämnen likväl som i valet av arbetssätt. 
Skollagen belyser: skolans verksamhet ska utformas i enlighet med de värderingar vilka är 
demokratiskt grundläggande. Enligt skolverket (2011) är det all personals skyldighet vilka är 
verksamma inom skolan, att främja respekt till att varje människa besitter egenvärde. Samt 
även respekten för vår gemensamma miljö, både inom skolans ramar, samt övriga samhälle. 
Verksam personal skall anstränga sig för att förhindra att individer utsätts för kränkande 
handling av andra elever. Samt även förhindra att sådant beteende uppstår bland barn i skolan. 
Skolverket (2011) belyser enligt nya skollagen vilken trädde i kraft den 1 juli 2011 att barn 
ska ges möjligheten till att påverka utbildningen via elevinflytande. Eleverna ska kontinuerligt 
ges möjlighet till att aktivt delta i arbetet, vilket medför att vidareutveckla utbildningen, 
eleverna ska även få informationen i frågor vilka berör dem. 
 

Läroplan för grundskola, förskola och fritidshem 
Enligt Läroplan för grundskolan (2010) skall förskolan lägga grunden för det livslånga 
lärandet, vilket skall vila på en demokratisk grund. Samt vara en miljö som värnar om varje 
individs egenvärde. Allt detta ska ske i en miljö som skall vara trygg för alla barn som vistas 
där. Inget barn ska behöva känna oro inför att vistas i förskolan. Barnet i förskolan skall få 
verktygen till att själva kunna hantera konfliktsituationer, samt även få stöd utav pedagogerna 
i detta. Det ska inte förekomma någon form utav mobbning, eller annan form utav kränkande 
handling inom förskolan, det är pedagogernas plikt att se till att detta efterföljs. Vidare 
framkommer i läroplan att det inte skall förekomma någon som helst form utav kränkande 
handling i skolans värld. Människolivet skall grunda sig på okränkbarhet, samt individens 
integritet samt frihet. Varje människas lika värde skall stå i centrum. Jämställdhet mellan män 
samt kvinnor, samt solidariteten till utsatta samt svaga. Dessa är de värden vilka skolan bör 
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förmedla samt gestalta. Skolans uppdrag är att se till att varje individ ska finna sin 
individualitet, samt få möjlighet att vara delaktig i samhället, samt genom detta få möjligheten 
till att uppleva känslan av att vara värdefull för den unika individ de är. 
 

Aktuell mobbningsfront 
I dagsläget förekommer mobbning i skolans värld i olika åldrar, vilket även innefattar 
förskolan. Inom skolans värld rasar det ständigt in rapporter kring barn som i olika åldrar far 
illa i skolan. Skolverket (2011) belyser att Mobbning är även något som på senare tid även 
blivit uppmärksammas i förskolan där pedagoger samt rektorer jobbar kontinuerligt för att 
detta fenomen skall minska. LpFö (98) belyser att det är en god grund att redan i förskolan 
börja arbeta med fenomenet mobbning, eftersom förskolan skapar grunden för det livslånga 
lärande hos barn, samt formar den framtida människan. 
 

Mobbning - ett återkommande problem  
Enligt Forsman Skolans texter mot mobbning - reella styrdokument eller hyllvärmare (2003) 
inom skolan har mobbning förekommit sedan 1700 talet, på senare år i vår tid har det dock 
uppmärksammats mer och tagits på allvar inom skolans värld. I början av 1700 talet 
bearbetades mobbning inte inom skolans ramar, utan situationen sågs likt något eleven själv 
orsakat. De kunde handla om det fysiska utseendet, någon form av handikapp, samt klass 
tillhörighet. Samt andra aspekter som inte ansågs lämpliga. Alla individer accepterades inte, 
det förekom även utanförskap inom skolan. Mobbning har under alla decenier förekommit 
inom skolans ramar, dock har det i vår tid uppmärksammas på ett annat sätt inom skolans 
ramar. I dagens svenska skola förekommer mobbning enligt skolverkets rapport ”utvärdering 
av metoder mot mobbning (2011) där framkommer även att det är svårt att få bukt med 
fenomenet mobbning. 
 

Vem utför mobbningen? 
Larsson (2007) belyser att individen som förtrycker i sammanhanget har behovet av att 
förtrycka. Individen som förtrycker, utnyttjar samt drar fördel av en annan individs svagheter, 
samt sårbarhet. Enligt skolverket (2002) kännetecknas den typiske mobbaren utav att vara 
aggressiv mot andra individer. Det kan vara både mot barn samt vuxna. Den som utför 
mobbning har ett behov av att besitta makt samt dominans. Den som mobbar besitter enligt 
Skolverket (2011) fientliga känslor alternativt impulser. Det kan röra sig om en individ vilken 
har haft svåra uppväxtvillkor. Vilket kan leda till att individen utvecklar fientlighet gentemot 
sin omgivning. Den som mobbar utövar makt enligt Skolverket (2002) genom att exempelvis 
förtrycka en annan individ. Det är med andra ord en fråga om maktposition, vilken mobbaren 
strävar efter att uppnå. Forsman (2003) poängterar att mobbaren själv kan vara mobbad samt 
må psykiskt eller fysiskt dåligt. 
 

Vem blir mobbad? 
Björk (2006) belyser att det både finns passiva samt provocerande mobboffer. Precis som 
namnet understryker upplevs det provocerande mobboffret locka fram negativa reaktioner hos 
andra individer, den typen av mobboffer är mindre förekommande. Andra egenskaper hos 
dessa offer är att de är allmänt oroliga samt hyperaktiva. 
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Medan det passiva mobboffret istället upplevs fysiskt svagare, osäker, känslig, försiktig, 
ängslig samt mer tystlåten än genomsnittseleven. Till skillnad från mobbaren har det passiva 
mobboffret även en negativ inställning till att använda sig av att använda sig av 
våldshandlingar samt besitter lägre självkänsla. Dock menar Björk (2006) att mobbning kan 
drabba vemsomhelst, var som helst samt i vilken situation som helst. Mobbning kan dock 
endast utlösas utifrån en viss bakgrund. Det är även en relationsegenskap vilken endast kan 
uppstå emellan olika individer. Mobbning är inte förutbestämt utan skiljer sig från situation 
till situation. 
 
Det finns olika teorier om mobbning samt dess utövare samt de som blir mobbade. Något 
varit vida känt sedan början av 1700-talet är det att det bara riktats fokus gentemot den som 
blir mobbad och där av får den som mobbar en slags bild utav att vara en ond figur. Idag 
däremot har ny forskning gett en annan bild utav den som mobbar vi bör se till båda parterna 
då de uppstår en sådan situation menar Forsman (2003). Både utövaren samt offret behöver 
hjälp. Då en mobbningssituation uppstår får vi inte förhasta oss och döma utövaren i förtid 
eftersom vi inte från start har en hel bild utav vad orsaken till mobbningen den kränkande 
handlingen är det kan te sig mycket bakom en sådan handling och vi bör först och främst få 
kunskapen om denna innan vi kan agera. Hur skall vi då få kunskapen om hur vi kan gå 
tillväga då mobbning uppstår? Det absolut bästa är att höra med båda parter vad som hänt 
genom att samtala med dessa. Detta bör ske enskilt för att varje part i lugn och ro får tid, 
utrymme till att tala ut, detta skall givetvis göras tillsammans med ansvarig pedagog samt 
även föräldrar om barnet önskar detta. Det går givetvis att samtal båda parter vid samma 
tillfälle om önskemål finns men då är risken att den ena individen tar mer plats än den andre 
och situationen kan därför inte alltid lösas på bästa sätt Olweus, (1999). 
 
Enligt Frånberg och Wrethlander (2011) finns idag behov av kategorisera bland de inblandade 
som har med mobbning att göra. Det vill säga vi väljer att kalla de som utsätts för mobbning 
för mobboffer samt den som mobbar för mobbare enligt. Enligt Frånberg och Wrethander kan 
detta ha en inverkan på dessa individer personligt, här riktar de främst fokus till mobbaren 
som genom att mobba samt bli kallad mobbare utstrålar en negativitet gentemot sin 
omgivning. Omgivningen förväntar sig med andra ord, att personen som mobbar är en ond 
person som bara har för avsikt att skada. Samhället bör passa sig för att kategorisera en 
person, eftersom enkom den kategorin som de hamnar i kan ha en negativ klang, samt 
inverkan både på dem själva samt gentemot övriga samhället. Frånberg och Wrethander 
(2011) menar på att vi bör se bortom våra traditionella kategoriseringar samt inse att både den 
som mobbar samt den som blir mobbad har det tufft. Det går därför inte bara att ta den 
mobbades parti utan vi bör även se till hur den mobbade har det. 
 
Guggenbuhl (1998) belyser att våldet från en individ som mobbar kan vara ett rop på hjälp. 
Det kan handla om allt från bråk emellan föräldrarna i hemmet, till att barnet blir slagen. I och 
med det kan barnet tappa sitt egenvärde, genom att utöva våld gentemot andra individer så 
bidrar det i sin tur att individen uppnår en känsla av egenvärde. Det kan även handla om att 
individen i skolan är dåligt integrerad med övriga klassen, och i och med det känna sig utanför 
i gemenskapen likt ett offer eller främling. Att ta till våld i denna situation kan vara ett 
förtvivlat försök att bemötas med respekt från den egna åldersgruppen. Med andra ord menar 
Guggenbuhl (1998) att vi inte bara kan ta offrets parti då de handlar om mobbningens 
problematik. Vi bör även se till hur mobbaren har det för att kunna skapa en förändring. 
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Hur kan vi se om en individ är mobbad? 
De flesta fall utav mobbning som förekommer är svår att upptäcka, eftersom det många 
gånger sker i det dolda menar Höistad (2006). Det kan även vara så skickligt utfört att det 
ibland endast är den som utsätts för det som märker av det. En annan svårighet är den att 
mobboffret aldrig eller alltför sällan berättar för någon annan individ om sin utsatthet. Frey 
(2005) menar att mobbning kan ske fysiskt samt psykiskt. Mobbningen ter sig då i olika 
former såsom i form som slag, kränkande och förnedrande ord. Mobbning beskrivs även som 
en typ av våld dock är det inte allt våld mobbning något som Frey (2005) yrkar på. Enstaka 
slagsmål, retas, bli osams är inte detsamma som att mobba. Däremot om det sker under en 
längre tid då ses det som mobbing och är ett slags förtryck. Då begreppet förtryck används 
inom ramen för mobbningen syftas det på övergrepp, kränkningar, samt våld. Våld i detta 
sammanhang är dock inte något som endast riktas emot det kroppsliga, utan det ter sig 
såtillvida att det även är lika skadligt och vanligt att personens psyke utsätts samt tar skada 
(Larsson, 2007). 
 

Mobbningens konsekvenser 
Höiby (2004) riktar fokus till problemet mobbning, samt belyser vikten av att arbetet mot 
mobbing bör ske kontinuerligt inom skolans ramar. Eftersom det ter sig likt att det aldrig 
slutförs eftersom mobbnings situationer ser olika ut beroende på den skola det berör. Samt att 
de påverkas utav de elever som vistas i miljön. Skolverkets (2011) ständiga rapporter 
angående mobbning visar att det är aktuellt samt ett svårt fenomen att komma tillrätta med. 
Det är viktigt att belysa att mobbning idag är ett centralt begrepp. Eftersom det är många 
individers framtid vilka står på spel. Eftersom mobbning kan få svåra konsekvenser. Det kan 
även te sig så att den utsatta individen väljer att ta sitt liv alternativt mår psykiskt samt fysiskt 
dåligt en längre tid efter det inträffade. Det skapas med andra ord en sämre miljö där 
mobbning förekommer. Mobbning kan även hämma barnets lärande eftersom utsatthet kan 
leda till att barnet inte vill gå till skolan. Det innebär i sin tur att eleven inte uppnår de mål 
som finns uppställda betygen uteblir. Det händer likväl att elever väljer att hoppa av skolan 
menar skolverket (2011). Mobbning är ett svårt fenomen att komma tillrätta med, eftersom de 
är så pass individualiserat. Därför är det i sin tur inte säkert att de metoder som finns 
tillgängliga inom förskolans/skolans ramar ger resultat alternativt förändrar situationen som 
råder. 
 

Vikten av att förebygga mobbning 
Förebyggande arbete, samt rehabilitering ger enligt Wadeskog och Nilsson (2009) vinst på 
sikt för barn som far illa. Detta bör ske eftersom de kan vara svårt för en individ att bearbeta 
det som skett, då lång tid passerat. Vilket med andra ord innefattar äldre elever. Det styrker att 
det redan i förskolan ska börja arbetas kring att förebygga mobbning. Bygdeson – Larsson 
(2010) lägger vikten vid att pedagogen kan göra förskolemiljön mer motståndskraftig när 
problem i samspelet mellan barnen förekommer. Problemen kan visa sig genom att barnen har 
svårt att komma in i leken, samt hamnar i svårigheter.  Det kan enligt Wadeskog och Nilsson 
ske genom att påverka barnet att med ömhet samt respekt, bemöta andra barn. Något som kan 
vara svårt att göra under de senare skolåren. Eftersom individerna får kunskap samt formas 
under barndomen. Likt ett gammalt ordspråk lyder: ”det kan vara svårt att lära en gammal 
hund att sitta”. Vilket jag hänvisar gentemot de äldre eleverna vid senare skolår. Om 
individen efter flera år till exempel haft en viss roll i en grupp lär individen sig att vara på ett 
visst sätt. Sådana negativa mönster kan vara starka samt svåra att upplösa. 
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Metoder mot mobbning 
Farsta modellen 
Enligt Ljungström (2011) samlar lärarna in information genom en rad uppbyggda samtal, 
både med den som mobbar samt den mobbade. Föräldrar informeras inte om situationen 
därför att de inblandade individerna ska få möjlighet till att bearbeta situationen. Ljungström 
lyfter att Farsta modellen kännetecknas av akut åtgärd mot mobbning, vilket består utav 
samtal. När mobbning upptäckts samlas information som berör det aktuella fallet in, då främst 
från den som blir mobbad. Efter detta sker det så kallade behandlings samtalet med en 
mobbare i taget. Föräldrarna är inte delaktiga i processen. Tanken att inte informera 
föräldrarna om den rådande situationen beror på att de elever som berörs skall vara delaktiga 
utav ett kontrakt där den som mobbar ska ges chansen till att ändra sitt rådande beteende, på 
egen hand utan påverkan från andra. Dock strider det emot läroplanens regel att föräldrarna 
inte är delaktiga. De som skall utöva modellen bör vara väl insatta eftersom metoden följer ett 
särskilt mönster. Det man dessutom skall vara insatt i är det egna förhållningssättet som bör 
följas då man skall arbeta med en mobbnings situation. 
 
Set modellen 
Social och emotionell träning har enligt Skolverket (2011) funnits sedan långt tillbaka men på 
senare tid blivit en uppmärksammad modell. Barn får i grupp förnedra varandra i form av 
grupp övningar, bland annat verbalt eftersom det anses vara effektivt. Därigenom får även 
utövaren av mobbningen erfarenhet av hur det känns att bli kränkt. Detta ska förhoppningsvis 
leda till att beteendet hos den som mobbar upphör. Det förebygger även framtida utövare. 
Syftet med metoden är att stärka barns emotionella och sociala förmågor. Typiska 
kännetecken för Set är enligt Skolverket (2011) följande: social och emotionell träning som 
utförs i grupp. En annan aspekt som kännetecknar modellen är att allt som sker i gruppen 
stannar inom gruppen med andra ord uteblir föräldrarnas delaktighet i det som sker på skolan 
eftersom barnen på skolan har tystnadsplikt.  
 
Trestegsmodellen 
Beskrivning utav trestegsmodellen enligt Skolverket (2011): 

1. Samtal med eleven som mentor ansvarar inför. 
2. Samtal med elev samt förälder/föräldrar som mentorn även ansvarar för. Ett 

åtgärdsprogram skrivs här i samråd med förälder. 
3. Lämpliga åtgärder skall vidas i samråd med berörda föräldrar Läraren ansvara för att 

ett åtgärdsprogram upprättas. 
4. Vid behov ordnar rektor en elevrådskonferens. 

Allvarsamtalet bör tas upp med berörda föräldrar. 
 
Vid ärenden som faller under brottsbalken exempelvis trakasserier, sexuellt ofredande, olaga 
tvång, förtal. Misshandlad, olaga hot, hets mot folkgrupp, förtal/förolämpningar gör rektorn 
polisanmälan. Trestegsmodellens typiska kännetecken är uppbyggnaden i olika steg som 
effektivt bör följas för att uppnå det önskade resultatet. Den kännetecknas även av att eleven 
är med hela vägen i processen. Samt att föräldrar och lärare tillsammans med barnet utvecklar 
processen. De åtgärder som skall vidas skrivs ned emellan barnet, föräldrar och läraren. För 
ett mer ansvarsfullt och positivt beteende för utövaren (Skolverket, 2011). 
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Effekterna av olika metoder mot mobbning 
Skolverket (2011) riktar hård kritik angående de färdiga programkoncepten mot mobbning i 
skolan i sin senaste rapport eftersom dessa ter sig vara ineffektiva och istället för att 
mobbningen minskar riskerar den att öka. I rapporten diskuteras huruvida metoderna är 
effektiva eftersom en mobbningssituation är individbaserad. Metoder kan ha olika effekter, 
beroende på vilka parter som är involverade. Metoderna kritiseras för att vara bristfälliga 
eftersom inte ge de önskade effekter de utlovat. När det gäller ”Farsta modellen är tanken att 
den mobbade eleven samt den elev som utövar mobbning kommer tillrätta med det rådande 
problemet tillsammans genom samtal. Tanken är att samtalet skall leda till en bättre relationer 
eleverna emellan. Problemet med metoden är att mobbningen redan existerar, det är med 
andra ord inte en metod som förebygger mobbning. En annan negativ aspekt är att föräldrarna 
inte har någon delaktighet i processen. Gällande ”Set modellen” så kritiseras metoden för att 
föräldrarna utestängs utifrån processen vilket kan resultera i konflikt emellan skola och 
barnet.  När skolverket se till ”Trestegsmodellen” framkom att trestegsmodellen var en 
givande modell för alla parter både för elev lärare samt berörda föräldrar genom att alla parter 
deltar i processen för att stävja mobbning. Detta ses i sin tur kunna stärka banden mellan 
föräldrar och barn samt mellan elev och pedagog. 
 
Kritiken från skolverket (2011) gäller även hur ovanstående metoder använts i praktiken. Vid 
vissa skolor har endast delar av programmen använts vilket i sig kan vara en förklaring till att 
metoderna inte gett något effekt. Skolverket påpekar även i sin kritik vikten av att pedagogen 
använder modellerna fullt ut för att de skall ge önskat resultatet. Vidare framkommer i 
rapporten kritik mot att modellerna används utan att se till den miljö barnen vistas och inte 
passa in på de problem som faktiskt existerar på plats. Skolverket rekommenderar inge metod 
gentemot mobbning eftersom de visat sig medföra risker för att mobbningen förvärras. I 
rapporten framkom att både pojkar och flickor är lika utsatta men även att olika former av 
metoder insatser har olika inverkan på flickor och pojkar. Studien har även visat att de 
metoder som hjälper pojkar bäst kan ha en negativ inverkan för flickor och vise versa. De 
utvärderade metoderna tar ingen hänsyn till pojkar samt flickors olika behov samt behovet av 
olika insatser för den specifika individen. Således kan inte mobbning inte förhindras genom 
en enda metod. Vidare framgår i rapporten att 7-8 procent av eleverna någon gång utsatts för 
mobbning. 13000 elever har varit utsatta eller är utsatta för långvarig mobbning. Skolverket 
(2011) poängterar vikten av att skolformerna utgår från skolverkets allmänna råd för att 
systematiskt skapa strategier för arbetet mot mobbning som beaktar den specifika skolans 
unika förutsättningar. 
 

Forskning/ teorier om mobbning 
Forsmans (2003) forskning kring mobbning tyder på att fenomenet varit känt under flera 
decennier. Men att det idag är ett problem som har uppmärksammats inom skolans ramar. 
Dock är det givetvis lika allvarligt eftersom dessa missförhållanden även råder i dagsläget. 
 Forsman ställer sig kritisk till huruvida skolans handlingsplaner verkligen är till för elever 
eller pedagoger och ställer sig följande frågor i sin avhandling. Kan en handlingsplan vara ett 
sätt för pedagoger att slippa undan att ta ansvar? Är mobbningssituationen för invecklad och 
ohanterbart för pedagogen? Har de kunskaper som krävs. Vidare framkom i avhandlingen att 
mobbning var något som var alltmer förekommande och uppmärksammat i början av 1700 
det. Vanligt var då att mobbning förekom mellan barn och pedagog som de var barn emellan. 
Förr kunde mobbning handla om pedagoger som inte kunde acceptera olikheter hos elever. 
Det kunde röra sig om elever med någon form utav handikapp, dock hade pedagogerna 
förutfattade meningar även en form utav religiös bakgrund det kunde röra sig om elever som 
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såg fysiskt annorlunda ut, där av kunde pedagogen få för sig att just denna individ hade 
samfund med djävulen. Vilket i sin tur inte var accepterat för dåtidens religiösa inflytande, 
förr hade kyrkan makten över i stort sett allt. Idag har det däremot förändrats i och med detta 
även synen på eleverna vilka befinner sig i skolans verksamheter. Mobbning är ett fenomen 
som skapas i både stora samt små grupper av människor. Det kan te sig både fysiskt samt 
psykiskt, med andra ord dold eller öppen mobbning, exempelvis på dold mobbning kan vara i 
form utav kränkande ord, öppen mobbning kan exempelvis involvera vålds handlingar samt 
utfrysning ur en grupp vilket blir tydligt för omgivningen. 
 
Olweus (1999) betraktas likt en av vår tids främsta forskare kring mobbning. År 1969 kom 
den första internationella diskussionen angående mobbning. Han har även inlett en utav de 
första vetenskapliga undersökningarna inom fenomenet. Dessutom yrkar Olweus på att 
mobbning genom alla tider varit ett känt fenomen. Dock var det snarare så att skolorna förr 
valde till att se problemet hos barnet vilket blev mobbat. Med andra ord var det ingen annan 
det gick att klandra när ett barn fallit offer för mobbning. Eftersom barnet bar på de 
egenskaperna vilka bidrog till den stundande situationen. Han menar dock att tanke sättet var 
fel, eftersom vuxna i barnets omgivning borde se till både den mobbade samt mobbaren då 
mobbingsituation uppstår. Det vuxna i det mobbade barnets omgivning bör heller inte vara 
rädda för att ta tag i problemet. Eftersom det är lättare att komma tillrätta med svårigheterna 
desto tidigare de upptäcks samt bearbeta i det stadiet. Både pedagoger, föräldrar samt andra 
vuxna och barn inom barnets omgivning som är bekant med barnet, bör vara involverade i 
processen, uti att lösa mobbning. På grund av att det ska vara möjligt att finna lösning på 
problemet, vilket innebär att mobbning upphöra totalt. Utan risk för att det skall uppstå igen. 
Omgivningen bör inte beskylla någon specifik individ för det rådande fenomenet mobbning. 
Eftersom det är många olika aspekter vilka medför att situationen uppstår både den fysiska 
samt psykiska miljön är involverade. 
 
Reducing Playground Bullying and Supporting Beliefs: An Experimental Trial of the Steps to 
Respect Program. Developmental Psychology Frey (2005) belyser att mobbning kan vara ett 
fenomen som kan vara svårt att komma tillrätta med, eftersom det inte finns någon färdig mall 
hur mobbning bör bearbetas. Trots ansträngningar menar Frey att mobbning idag blivit 
alltmer vanligt trots, det kontinuerliga arbete som förekommer mot mobbning, inom skolans 
ramar därför behövs mer forskning kring ämnet. För att råda bot på de mobbningssituationer 
vilka råder. Det gäller likväl för pedagogerna att besitta den kunskap som krävs för att nå 
förståelse, samt få de verktyg tillsammans, för att på bästa sätt kunna förmedla till barnen att 
mobbning inte är ett acceptabelt beteende, det får inte förekomma inom förskolans ramar inte 
heller hemma hos barnet eller i övriga samhälle. 
 
Frey belyser vikten att se till skolans miljö då de handlar om mobbning inte enbart se det som 
en koppling till enskilde eleven. Eftersom fenomenet mobbning är ett socialt problem som 
inte enbart kan innefatta en elev. Eftersom det rör en hel social kontext. Vilket innefattar olika 
individers viljor behov på de psykiska, fysiska samt emotionella planet. Frey (2005) menar 
vidare att pedagogen bör se till alla de aspekter, vilka skolan innefattar både det rumsliga 
engagemanget samt till de individer vilka befinner sig i verksamheten. Miljön är inte enbart 
något som innefattar rummets utseende. Det rör sig även om de individer som vistas i miljön, 
det gäller för pedagogen att åstadkomma en balans inom skolans ramar för att på sikt nå en 
god miljö. Om de verksamma pedagogerna lyckas skapa en miljö där eleven känner sig sedd 
och inte behöver ta till drastiska medel för att synligöra sig själv. Frey (2005) menar vidare att 
mobbning kan te sig som ett rop på hjälp, från den som mobbar. Eftersom det kan råda ohälsa 
hos individen vilken utsätter andra för mobbning. Det kan röra sig om allt från dåliga 
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hemförhållanden till fysisk alternativt psykisk ohälsa. Därför kan en mobbningssituation te sig 
som ett sätt att utrycka sig, för att omvärlden som i skolans fall är den verksamhet barnet 
vistas i för att en förändring skall ske. För den individ som detta innefattar. Vi bör således inte 
ha tunnelseende vad det gäller en mobbnings situation, menar Frey (2005) utan både se till 
den som mobbar. Samt den som mobbas för att på sikt nå en så god lösning som möjligt på 
det aktuella problemet, som råder inom verksamhetens ramar. 
 
Danell (2006) poängterar att pedagogen genom att vara en förebild formar barnet. Där ingår 
att barnet får lära sig att ta eget ansvar. För att göra det möjligt behöver barnet även ha 
inflytande över undervisningen samt dagliga verksamhet. Pedagogen bör se till att eleven får 
insikten samt förståelsen till att det individuella agerandet skapar skolklimatet tillsammans 
med andra barn samt lärare. Därigenom inte utnyttjar någon annat barns position på något 
sätt. Vilket även har att göra med mobbning, trakasserier samt kränkande behandling barn 
emellan i all bemärkelse. Barnet skall även få möjlighet till att följa demokratiska beslut där 
olika individers tankar ideer erfarenheter och så vidare ges möjlighet att komma till uttryck. I 
och med att barnet får komma till tals i klassen så bidrar detta till att trivsel uppstår. För att 
det ska vara möjligt åligger det i pedagogens ansvar att tillsammans med barnet skapa en 
trygg miljö. Varje pedagogs intentioner påverkar hur de olika förhållandena emellan elever 
och lärare ser ut. Därigenom läggs grunden för en fullt fungerande verksamhet. Får en elev 
vara med och påverka sin situation resulterar det i sin tur att eleven får energin till att ge 
mycket mer både i skolarbetet samt det sociala livet. Elevinflytande sker dock inte över en 
natt, utan är en ständigt pågående process vilket pedagogen har skyldighet att upprätta. Detta 
för att barnet ska få möjlighet att skapa förståelse för sin roll samt kunna påverka sin 
skolsituation. 
 
Thörn (2003) menar att pedagogens agerande kan förhindra att mobbning, uppstår eller 
eskalerar. Dessutom bör pedagogen inse att det förebyggande arbetet inte enbart sker under 
skoltid utan att det kontinuerliga samarbetet med föräldrar är avgörande för att förhindra 
negativt beteende. Med andra ord är det inte enbart skolans uppgift att fostra eleven till en 
fungerande samhälls medborgare som respekterar andra människor. Det ska råda en jämn 
fördelning emellan skolan samt hemmet. Enligt skolverket (2011) finns idag pedagoger som 
gör något åt mobbning men trots ansträngningar kvarstår problemet. Frågan blir då aktuell 
varför mobbning förekommer trots att problemet uppmärksammats. Kan det vara såsom 
skolverket (2011) syftar på att ingen metod gentemot mobbning egentligen hjälper? Kan det 
snarare innebära att barnets situation snarare förvärras, än förbättras då beslut om åtgärder 
mot mobbning tillsätts. 
 
 

Syfte 
Syftet är att beskriva samt ge en förståelse för hur förskolepedagoger arbetar mot mobbning. 
 
Följande generella frågeställning (1) och de tematiska frågorna 2- 5 har varit vägledande för 
ge svar på studiens syfte. De tematiska frågorna avser vanligaste fallen utav 
mobbningssituationer i skolans värld enligt Forsman (2003). 
 

1. Hur verkar du i ditt arbete för att förhindra förekomsten av mobbning bland barnen? 
2. Hur hanteras trakasserier förnedringar barn emellan på din arbetsplats? 
3. Hur hanteras barn som blir utestängda från övrig gemenskap i barn gruppen/eller 

kamratgemenskap på din arbetsplats? 
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4. Hur hanteras kränkning barn emellan på din arbetsplats? 
5. Hur hanteras fysiskt eller fysisks skada barn emellan på din arbetsplats? 

 
 

Metod 
Jag har i studien valt att utforma intervjufrågorna inspirerade Kvale (2003) som kännetecknas 
av aspekter från den kvalitativa forskningsintervjun. Genom mina forskningsfrågor har jag 
försökt fånga hur förskolepedagogerna uppfattar och beskriver sitt arbete mot mobbning. 
Detta beskrivs av Kvale (2003) som den: ”intervjuades livsvärld” (s 35). Kvale (2003) och 
Forsman (2003) har varit vägledande för att konstruera frågeguiden med en övergripande 
frågeställning och fyra mer preciserade frågeställningar för att samla data, vilket tidigare 
framgått vid presentation av studiens syfte. Frågeguiden redovisas till sin helhet i bilaga 1. 
Forskningsfrågorna har även varit vägledande för de litteraturstudier vilken gjorts inom ramen 
för studien. 
 

Genomförande 
I ett första steg kontaktades rektorerna inom fem olika kommuner via mail. Rektorerna i sin 
tur tog kontakt med de pedagoger som kunde tänkas vara intresserade av att besvara frågorna. 
Kontakten med rektor gjordes dels för att få klartecken att jag kunde genomföra studien vid 
skolan samt att det skulle vara lättare att kunna få med lärarna om studien var godkänd av 
rektor. 
 
I ett andra steg skickade jag ut frågeställningarna till 20 förskolepdagoger där frågor och svar 
skickades via mail. Fördelen som jag såg det var att de kunde svara på frågorna när det 
passade för den enskilde pedagogen. Jag kunde även genom detta förfarande ställa följdfrågor 
om jag uppfattade något som var svårt att tyda i svaren. En ytterligare fördel jag såg var att de 
uppfattningar och beskrivningar jag samlade in redan var ”transkriberade”. Enligt Svenning 
(2003) ter det sig mest relevant att samla in data genom mail. Eftersom pedagogen på så vis 
kan besvara frågorna i lugn och ro, vilket i sin tur minskar den stress/ press som kan uppstå. 
Jag menar även att användandet av mail var till fördel eftersom frågan mobbning till viss del 
kan vara ett känsligt ämne då även pedagoger kan ha personlig anknytning av egna 
upplevelser i sitt arbete som kan vara känsliga. I utskicket till pedagogerna upplystes de även 
om att deras anonymitet var skyddad och deras rätt att avbryta medverkan i studien. 
 

Urval 
Jag valde att skicka ut förfrågan till tjugo olika rektorer, i olika förskolor, varav femton 
förfrågningar skickades till kommuner i Västerbotten och fem till kommuner i norrbotten. Jag 
kom i kontakt med förskolornas rektorer genom de olika kommunernas hemsidor. Rektorerna 
i sin tur valde ut de pedagoger de ansåg mest lämpade att besvara mina forskningsfrågor. 
Varpå rektorerna skickade förfrågan om deltagande vidare till dessa pedagoger. 
 

Bortfall 
Utav de 20 förfrågningar som skickades ut till verksamma pedagoger besvarades frågorna av 
14 pedagoger. Vilket resulterade i ett bortfall på sex pedagoger. 
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Analys 
Allteftersom svaren kom in lästes de igenom. Därefter började jag leta efter mönster i svaren 
som skickats via mail. Jag har stegvis bearbetat samt analyserat svaren och passat in under 
rubriker utefter mönster. Svenning (2003) poängterar att det i kvalitativ forskning handlar om 
att forskaren letar efter en röd tråd i de svar som inkommit för att åstadkomma en så 
tillförlitligt forskning som möjligt. Vidare menar Svenning att analysarbetet kännetecknas av 
en successiv process där mönstren av vad som finns i svaren skärps under analysarbetets 
gång. Jag har i omgångar bearbetat texterna för att skärpa de mönster som framträtt under 
respektive rubrik. När jag funnit att analysarbetet lett fram till hållbara mönster så har jag 
presenterade detta som resultat i studien. 
 
 

Resultat 
Nedan följer en sammanställning utav svaren från intervjuerna. 
 

Färdiga koncept 
I arbetet mot mobbning på det personliga planet, beskriver pedagogerna att de inte accepterar 
de färdiga metoderna vilka existerar till att förhindra/bearbeta mobbning. De anser att det 
bästa vore att utgå från eleven. Samt bygga upp en individuell strategi gentemot fenomenet 
mobbning. Det varierar dock från individ till individ. Då de handlar om att finna lösning på 
problemet. Pedagoger belyser att set metoden är en metod som är mest aktuell i förskolans 
värld, det som det dock ger upphov till är att den inte trots det är särskilt omtyckt utan snarare 
en metod som rektorerna på skolan anser relevant där av används den uti verksamheten. En 
annan orsak till att set metoden inte accepteras bland pedagogerna är för att den strider mot 
läroplanens föreskrifter vilken belyser att ingen form av kränkande handling får förekomma 
inom skolans ramar. 
 

Att samtala 
Samtal är något vilket pedagoger inom förskolan använder sig utav, på de personlig planet. 
Då de fått besvara hur de gått tillväg att bearbeta mobbning i det fallet samtalar pedagogerna 
med barnen om värdegrunden i grupp. Pedagogerna deltar även aktivt i barnens aktiviteter 
samt samtalar med barnen. Pedagogerna försöker alltid hålla sig uppdaterade kring barnens 
diskussioner. Samtliga pedagoger beskriver att de börjar med att samtala med barnet som 
blivit trakasserad/förnedrad för att därefter samtala om fenomenet i grupp. Det är något som 
de anser skall göras genast i samband med händelsen. I samtalet lyfter pedagogerna fram hur 
en bra kompis bör vara. Då barnet blir utestängt från övrig gemenskap, samtalar pedagogen 
först och främst med denne. Samtal sker dagligen i barngruppen om hur viktigt det är att alla 
får vara med. Pedagogerna lyfter fram vikten av att aktivt följa barngruppen varje dag, lyssna 
till de barnen säger till varandra samt vad de gör. Upptäcks något som inte är accepterat tas 
detta upp till diskussion på plats. Pedagogerna samtalar ofta med barnen om hur man är en bra 
kompis samt skriver ned det som sagts. Förekommer trakasserier samtalar pedagogerna kring 
olika känslor med barnen och tar upp exempel om hur det skulle kännas för barnet om någon i 
sin tur utsatte dem för en sådan situation. 
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Att vara en förebild 
Pedagogerna anser att de ska vara en förebild samt visa hur vi bör agera gentemot varandra. 
Pedagogerna stoppar all form utav kränkning, såväl verbal samt fysisk. De menar att det sker 
när de är nära barnen och kan ta del av vad de säger samt vad de gör. För att kunna upptäcka 
kränkningar, menar pedagogerna att de försöker agera goda förebilder. Då något oacceptabelt 
inträffar tar pedagogerna upp det med barnen samt påminner dem om vikten av att vara en bra 
kompis som förebild: Vill man ha en kompis måste man vara en bra kompis. Ibland väljer 
pedagogerna att via teater spela upp en situation som barnen får se och sedan ge synpunkter 
på vad utspelas i en mobbningssituation och hur man kan vara en bra kompis. 
 

Att utreda snabbt 
Vid psykisk, samt fysisk skada barn emellan talar pedagogerna med det utsatta barnet. Detta 
är en vanligt förekommande situation i skolans värld. Pedagogerna menar att de genast tar tag 
i de barn som är involverade, eftersom det gäller att snabbt reda ut vad som skett. Det är 
angeläget att reda ut samt få båda parters förklaring till det inträffade. När inblandade parter 
förstått allvaret kring situationen menar pedagogerna att barnen själva kan säga förlåt och bli 
sams igen. Pedagogerna poängterar vikten utav att ursäkten kommer från hjärtat för att den 
ska uppfattas trovärdig. Upptäcks trakasserier bland barnen tar pedagogerna ögonblickligen 
tag i detta med de involverade barnen. 
 

Att uppmärksamma barnets behov 
Pedagogerna arbetar med goda exempel, då barnet gör något positivt uppmärksammas barnen 
på det. Genom detta försöker pedagogerna skapa ett positivt klimat i barngruppen. 
Pedagogerna anser att det är angeläget att lyfta fram olikheter som en tillgång. Det 
förekommer gruppstärkande lekar, samt aktiviteter där alla barnen är med. Det är även viktigt 
att pedagogerna stöttar barnen vid eventuella konflikter, samt även vid övriga situationer där 
barnen löper risk att känna sig utanför. Daglig diskussion i barngruppen om vikten att alla får 
vara med. Dessa situationer brukar undvikas menar pedagogerna, om vuxna finns tillhanda 
och samtalar med barnen. 
 
En pedagog uttryckte följande; ”Det finns givetvis undantag med barn som har svårt att hitta 
sin plats i gruppen, som kanske inte vågar ta plats och inte vågar fråga andra barn om de får 
vara med”. Vid dessa tillfällen försöker pedagogerna att aktivt delta i leken för att därigenom 
hjälpa barnen på traven. På detta sätt hjälper pedagogerna barnen in i gemenskapen. De 
utestängda barnen involveras med de andra genom att till exempel göra en play-dho-deg 
tillsammans vilket kan bidra till att en gemenskap inom gruppen skapas. 
 

En stor del av vardagen får barnen lära sig att fungera i grupp. Vi pedagoger är 
alltid förebilder, både genom samspelet som sker pedagoger emellan och även genom 
att stötta barnen i att utveckla samspelet. 
 

 Det är pedagogernas ansvar att skapa ett gott klimat som i sin tur främjar en 
utveckling utav den sociala samvaron. 

 
Då de handlar om barn som blir utestängda från övrig gemenskap arbetar pedagogerna på det 
sättet att de aktivt deltar i aktiviteterna under dagen. Samt försöker se till att inget barn 
hamnar utanför. Det är även viktigt vilket pedagogerna sagt att de går in och stöttar barnen vid 
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eventuella konflikter, samt även vid övriga situationer där barnen löper risk att känna sig 
utanför. 
 

Det uppstår i stort sett konflikter varje dag där inte alla barn får vara med. 
Dessa situationer brukar lösa sig då vi vuxna blandar oss in och pratar med 
barnen som de berör. 

 
Några pedagoger beskriver att de mött på utagerande barn i barngruppen oavsett om dessa 
finns försöker pedagogerna alltid finnas med på ett hörn. För att på så vis höra de samtal som 
sker barnen emellan för att uppmärksamma om något kränkande sägs. 
 

Att skriva planer 
Några av pedagogerna använder sig aktivt av likabehandlingsplaner medan andra anser att 
handlingsplaner gentemot mobbning är överskattat eftersom det ter sig olika beroende på 
situation och de individer som är inblandade i det som sker. En pedagog sa: ”Vi försöker 
därför ibland att finna egna utvägar till det som skett”. 
 

Regelbunden kartläggning 
Regelbunden kartläggning är något samtliga pedagoger uppger sker vid trakasserier och 
förnedring. Pedagogerna menar att de därigenom kan upptäcka att mobbning förekommer. 
Detta sker genom dels observationer samt till viss del genom intervjuer med barnen. 
 

Föräldrakontakt 
Då de handlar om barn vilka utsätts för trakasserier samt förnedringar, anses föräldrar 
kontakten given. Pedagogerna försöker även vara uppmärksamma på det som sägs i 
barngruppen, samt även uppmuntra föräldrar, till att berätta för vad barnen berättar hemma 
kring detta. Pedagogerna försöker även att vara uppmärksamma på det som sägs i 
barngruppen samt även uppmuntra föräldrar till att tala om för pedagogerna vad barnen 
berättar hemma. Upptäcks något avvikande bland barnen i gruppen samtalar pedagogerna 
ögonblickligen med de barn de berör. Pedagogerna pratar känslor med barnen om hur det 
skulle kännas för barnet om någon utsatte dem för en sådan situation. 
 

Olycksfallsrapport 
Vid psykisk samt fysisk skada emellan barn, alternativt om något barn blivit allvarligt skadat 
vid kränkning/förnedring skrivs en olycksfallsrapport. Pedagogerna belyser att det beror på 
vilken typ av skada som det rör sig om, men att oavsett det kontaktas föräldrarna alltid. 
Samtal med barnen sker givetvis alltid menar pedagogerna. 
 

Barns inflytande 
Vid frågan om hur pedagogerna arbetar personligen, gentemot mobbning svarade större delen 
av dessa att de arbetade med barnens inflytande. Det menade att det var grunden till ett gott 
skolklimat. Viktig var att barnen fick ta del av aktuell information som de är berörda av samt 
får göra sin röst hörd. Där igenom så öppnas möjligheten till att påverka verksamheten. 
Pedagogerna menar att barnens inflytande förhindrar att kränkande handlingar samt mobbning 
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uppstår. Dock nämner de att det är svårt att kontinuerligt arbeta med barns inflytande eftersom 
det inte är möjligt i alla situationer. De belyser även att det råder brist på tid att planera, samt 
utforma aktiviteter där barns inflytande har en central roll. 
 

Värdegrunden 
Pedagogerna belyser även frågan om hur de personligen arbetar gentemot mobbning. Vikten 
av att arbeta utifrån värdegrunden, men att det kan brista även i den aspekten. Detta eftersom 
det kan vara svårt att lyfta fram värdegrunden i olika lägen speciellt då det gäller barn i 
förskolan, vilka inte alltid förstår innebörden utav den. Pedagogerna önskar mer möjligheter 
till att arbeta med värdegrunden i form av tidsaspekten. 
 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
En fördel med den valda datainsamlingen genom mailintervjuer var att det blev 
tidsbesparande (jmf Svenning, 2003) Det tar med andra ord inte lika mycket tid att samla in 
svaren via mail, som om jag skulle samla in dem personligen. En nackdel jag kan se med mail 
intervjuerna var att jag inte hade personlig kontakt med intervjupersonerna och jag på så vis 
skulle ha kunnat avläsa om de inte uppfattade frågorna etc. Å andra sidan fanns de fördelar 
med att frågor och svar skickades via mail. Dels kunde informanterna svara på frågorna när 
det passade in för den enskilde pedagogen. Jag kunde vid behov ställa följdfrågor om något 
var oklart. Ännu en fördel var att de uppfattningar och beskrivningar jag samlade in inte 
behövdes transkriberas till text efter som de svarade i text. Enligt Svenning (2003) ter det sig 
relevant att samla in data genom mail. I studien är min bedömning att användningen av 
mailintervjuer har varit till fördel och minskat risken för att misstolka vad förskollärarna 
beskrivit och uppfattat. 
 
Av 20 tillfrågade intervjupersonen uppstod ett bortfall på sex d.v.s. det kvarstod 14 
deltagande pedagoger. Genom att dessa pedagoger fanns spridda i tre kommuner så menar jag 
att bortfallet inte påverkar studiens reliabilitet.  Av svaren att döma finner jag även att 
frågorna har varit möjlig att tolka och förstå för pedagogerna. Det innebär i sin tur att 
pedagogerna har besvarat ställda frågor och studien därmed har en god validitet. Det vill säga, 
frågorna har besvarats så att studiens syfte kunnat uppnås nämligen att kunna beskriva och ge 
en förståelse för hur förskollärare arbetar förebyggande mot mobbning. Svenning (2003) 
menar att den mest betydelsefulla aspekten då en intervju utförs är att intervjufrågorna ger 
intervjuad djupare förståelse för innebörden av studieobjektet. Vilket i sin tur bidrar till att de 
tilltänkta svaren infinner så att forskaren når önskade resultat. Även Backman (2008) 
poängterar vikten av att genom sammanställningen av ett arbete forskaren nått sitt mål med 
forskningsstudien så att inte studien utmynna i något annat. I analysarbetet som skett i olika 
steg i studien så menar jag att jag lyckats hålla den röda tråden och inte förlora och att 
forskningsfrågorna har bidragit till att syftet uppnåtts. Detta i sin tur menar jag framkommer i 
de resultat som presenterats, det vill säga de svarar på studiens syfte. Sammantaget finner jag 
att studien trots förekommande brister har en god validitet och reliabilitet. 
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Resultatdiskussion 
Sammanfattningsvis framkommer av resultaten att pedagogerna i huvudsak beskriver elva 
olika aspekter av arbetet mot mobbning som handlar om färdiga koncept, att samtala med 
barnen, att vara en förebild, att utreda snabbt, att uppmärksamma barnets behov, att skriva 
planer, regelbundna kartläggningar, föräldrakontakter, olycksfallsrapporter, barns inflytande 
samt förskolans värdegrund. I följande diskussion har jag valt att mer ingående diskutera 
några av dessa aspekter vilket framgår i följande diskussion.  
 

Att uppmärksamma barnets behov  

Pedagogerna betonade att de utgick från det enskilda barnet. När de arbetade mot mobbning. 
Om det ansågs nödvändigt tog pedagogerna hjälp utav andra parter i skolan, vilket i sin tur 
skedde i samråd med de berörda barnen. Pedagogerna i fråga hade olika sätt att bearbeta 
mobbning. Det framkom att det inom alla verksamheter rådde en medvetenhet kring att 
fenomenet faktiskt förekommer. Pedagogerna agerade alltid utifrån barnets perspektiv, bland 
annat genom att de diskuterar tillsammans med barnen om det inträffade. Enligt (lpFö98) 
Läroplanen för förskolan är det pedagogens skyldighet att kontinuerligt arbeta utifrån barnets 
förutsättningar samt behov. Verksamheten bör vara utformad för att främja barnets lärande. 
Givetvis är lärande även något som innefattas utav hur barnen agerar gentemot varandra. Här 
är det viktigt att pedagogerna är en god förebild inom ramen för detta. 
 

Färdiga koncept 

Pedagogerna ansåg att metoder som färdiga koncept var överskattade. Definitionen färdig 
metod uppfattas ha en negativ klang. Enligt somliga av pedagogerna på grund av att metoden 
speglar en generell bild av verksamheten och därmed inte den enskilda verksamheten vilket i 
sin tur sågs som negativt. Den kunde därför inte tillämpas på den specifika situationen. Och 
svarade därför inte upp mot de enskilda problem som rådde på arbetsplatsen. Det bör således 
enligt skolverket (2011) forskas mer kring fenomenet mobbning, samt undersökas om det är 
möjligt att följa en metod eller om det är möjligt upprätta en egen utifrån de individer som 
denna innefattar. Det är varje pedagogs plikt, att följa de regler, lagar och föreskrifter som 
finns uppställda. Till viss del kan jag förstå hur pedagogerna tänker kring detta om att skapa 
sig egna åtgärder inom ramen för den verksamhet som det gäller. Dock tror jag att det är 
positivt att ha vissa riktlinjer att följa i form av ett ramverk, eftersom det kan vara svårt att 
som pedagog på egen hand komma underfund med hur en situation skall lösas. Detta eftersom 
det kan råda bristande kunskap i ämnet mobbning, känsla av maktlöshet och förvirring vilket 
gör att en viss vilsenhet kan infinna sig hos pedagogen. Därför kan det vara en trygghet att 
kunna vända sig till ett åtgärdsprogram i någon form. En bidragande orsak till att pedagogerna 
inte skulle ”se” när ett barn blir utanför i leken kan ha att göra med att personalen är alltför 
belastad. Alternativt har otillräckliga kunskaper just kring arbetet med lek- samt 
samspelsprocesser. Bygdeson - Larsson (2010) belyser vikten av att inte förlägga orsaken till 
problemen hos det individuella barnet eller pedagogen. Bygdeson - Larssons studie (2011) ger 
inblick i att det är möjligt skapa positiva förändringar, för både barn samt personal i förskolan 
med stöd av öka förståelse för hur samspelsdimensionen i personalens arbete kan utvecklas 
samt hur detta kan förändra samspelsklimatet. Att ett annorlunda sätt att förstå innebörden i 
arbetet på förskolan kan medföra förbättrade möjligheter för barn i lek samt 
samspelssvårigheter. Detta kan enligt Bygdeson – Larsson (2010) vara en liten insats som 
åstadkommer värdefulla förändringar för såväl personal som barn i förskola. Pedagogerna har 
nämnt att de tar sig användning utav olika metoder men att olika metoder används inom de 
olika verksamheterna. Däremot används dessa inte fullt ut, vilket kan vara bidragande orsak 
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till att mobbningen kvarstår. Det som även kan noteras är att trots alla rapporter som kommit 
in ter det sig enligt Forsman (2003) som om pedagogerna inte tar åt sig av det som skolverket 
konstaterar. Enligt skolverket är det varje pedagogs uppdrag att ta till sig den information som 
skolverket ger ut. Pedagogerna bör alltid vara uppdaterade på ny information samt därefter 
arbeta utefter den. Givetvis på ett strukturerat vis som passar in på den situation som råder 
kring verksamheten i fråga. 

Set metoden 

Pedagogerna har kommit i kontakt med fenomenet mobbning. Det yrkar även skolverkets 
senaste rapporter (2011) på där det lyfts att mobbning är vanligt förekommande, samt 
eskalerar trots aktiva åtgärder. Pedagogernas svar på hur de hanterar de olika situationerna 
visar på att de varit i närkontakt med fenomenet/situationen. Det framgår att pedagogerna tar 
hjälp av set metoden för att få bukt med mobbning, precis som Skolverket (2011) 
rekommenderar men istället för att använda en metod fullt ut plockas det bitvis delar vilket i 
sin inte tur ger det fullvärdiga resultat som det från början var tänkt att uppnå. Något som 
även pedagogerna belyst då de visar på att somliga pedagoger bitvis använder sig utav delar 
från Set metoden. Somliga pedagoger anser även att metoder är överskattade och söker 
därmed egna vägar. Man anser att metoder inte bidrar till något positivt sett till de involverade 
parterna. Metoderna ger olika effekt, beroende på vilka individer som är involverade i 
processen. Set metoden stjälper snarare barn, än att hjälper. Tusentals barn utsätts idag för 
mobbning runtom i Sverige. Detta är en ökande trend pedagoger är i behov av aktuell 
forskning kring ämnet mobbning, samt även framställningen av metoder som är 
anpassningsbara sett till situation och individ (Skolverket, 2011). Waderskog och Nilsson 
(2009) belyser vikten av förebyggande arbete, då de handlar om individens framtid. Det är 
viktigt att förebygga mobbning eftersom det både hämmar självkänslan, samt även 
möjligheten att kommunicera med sin omgivning. Det påverkar även kunskaper som berör 
utbildning samt social utveckling. Mobbning kan leda till utanförskap på lång sikt, ända in i 
vuxenlivet. Vilket i värsta fall kan bidra till att personen drabbas av bostadslöshet, 
arbetslöshet samt utanförskap i form av ensamhet vilket i sin tur leder till psykisk samt fysisk 
ohälsa. I vissa fall kan problemen te sig övergående genom att individen får bearbeta dem i 
vuxenlivet. Men det är trots allt ingen garanti till att varje individ skall bli hel igen därigenom 
finna sin plats i samhället. Utan hos vissa individer kvarstår ärren av mobbningen livet ut. 
 
I dagsläget sker kontinuerligt arbete bland verksamma pedagoger, till att förhindra mobbning. 
Metoden vilken ter sig mest aktuell enligt pedagogernas svar, är set metoden. En metod vilken 
kommit att bli den mest använda. Dock kritiseras den utav flertalet verksamma pedagoger. 
Det visar sig att pedagogerna i min studie inte vill ta användning utav denna metod, eftersom 
de anser att metoden strider mot läroplanens (LpFö98) föreskrifter, om förskolans värdegrund 
och uppdrag, under rubriken grundläggande världen ( s.3 ): 
 

Förskolan vilar på demokratins grund. Därför skall dess verksamhet utformas 
i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och 
en om verkar inom förskolan skall främja aktningen för varje människas 
egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. En viktig uppgift är att 
grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet alla människor 
lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta 
är värden som förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen. 

 

16 
 



Elin Almevall  LTU A0010P 
870927-9023  2012-01-20 

Det som bland annat kritiseras är att föräldrarna utestängs från det som sker inom skolans 
ramar. Eftersom barnen har tystnadsplikt inom barngruppen, är det endast den berörda 
pedagogen som är medveten om vad som försiggår inom gruppen. Detta för att barnen själva 
skall finna en lösning på svårigheterna som råder. En annan aspekt vilket resulterar i att 
metoder inte förefaller omtyckt av verksamma pedagoger grundar sig i att Set metoden är 
antagen som hjälpmedel av skolledningen. Skolans tidning (2011) kritiserar Setmetod, samt 
belyser vikten av att inte lärare bör ha hand om denna form av övningar. Det bör vara en 
person som är väl påläst i metoden samt även väl införstådd vad metoden innebär, samt hur 
den bör utövas. Det ter sig olämplig i så motto att barnen i den åldern inte alltid kan 
verbalisera, samt reflektera över sina känslor då pedagogerna inte är medvetna de erfarenheter 
barnen har med sig i ryggsäcken. Det gör att helhetsbilden saknas. Set övningarna kan för 
pedagogen te sig harmlösa. För barnen som deltar i övningen kan detta dock väcka starka 
minnen som blir kontraproduktiva.  Detta kan leda till att barnet blir än mer tystlåtet, då 
övningarna i barnets sinnevärld ter sig obehagliga. Vilket i sin tur genererar till att individen 
håller det inom sig och inte talar om det. Dock har det visat sig att set metoden ter sig positiv 
för vissa barn medan den överskuggas av ett stort mörkertal av barn som istället far illa av 
metoden. 

Barns inflytande 

I studien har jag använt barns inflytande liktydigt med elevinflytande eftersom jag 
uppmärksammat inflytande i förskolan. Enligt skolverket (2010) är elevinflytande samt 
demokrati den grundläggande aspekten för ett gott skolklimat, via elevinflytande samt 
demokrati skapar pedagogen tillsammans med barnen den miljö de vistas i. För att miljön i sin 
tur skall bli så god som möjligt så krävs att pedagogen inte undanhåller information för 
eleverna. Om detta skulle ske kan det bidra till en sämre miljö i klassen därigenom kan 
konflikter uppstå av olika slag, samt kränkande behandling samt mobbning uppstå elever 
emellan men även elev till lärare. Pedagogerna i följande studie belyser att de arbetar utifrån 
den enskilda individens situation samt att de arbetar med elev inflytande eftersom de hela 
tiden låter eleven ta del utav undervisningen och påverka denna. 
 

Värdegrunden 

Läroplanen belyser att värdegrunden ter sig betydelsefull inom ramen för förskolans 
verksamhet vilket vi även finner förskollärarna i studien framhåller. Där det etniska 
förhållningssättet är något som präglar verksamheten. Hänsyn samt omsorg inför andra 
människor, jämställdhet samt även rättvisa samt den enskilda individens rättigheter, är 
aspekter vilka skall synliggöras, samt lyftas fram i den dagliga verksamheten. Barn tar till sig 
normer samt etniska värden främst genom att konkret uppleva dessa. Vuxnas förhållningssätt 
påverkar barns respekt samt förståelse inför de rättigheter samt de skyldigheter som är 
gällande inom det demokratiska samhället i och med det är de vuxna viktiga som förebilder. 
Många oroande rapporter har kommit in till skolverket där det visat sig att det råder brist i 
arbetet med skolans värdegrund något som även det bidrar till en sämre miljö för elever att 
vistas i. Det visar sig att skolor stundtals arbetat med värdegrunden i vissa fall har det varit 
uppehåll i arbetet med denna, vilket har bidragit till att eleven inte lärt sig hur de bör agera 
mot andra samt att de till vis del inte har möjlighet att få kunskap om att de duger som den 
unika individ de är. Det behövs med andra ord menar skolverket (2011) mer arbete kring 
värdegrundsfrågor samt ökat elev inflytande, för att på sikt minska risken för mobbning samt 
annan form utav kränkande behandling.  
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 Att vara en förebild 

Av resultaten framtår att pedagogernas betydelse som förebild framhålls vara viktig i arbetet 
mot mobbning. Precis som läroplanen belyser framgår det i studiens resultat att se, att även de 
verksamma pedagogerna är ytterst medvetna till att deras agerande avspeglar sig på barnen, 
de är betydelsefulla som förebilder de arbetar kontinuerligt med frågor vilka rör den specifika 
individen. Pedagogerna berör även rättigheter samt skyldigheter i barnens vardag hur man bör 
agera mot varandra vad som är acceptabelt samt vad som inte är acceptabelt beteende. En 
annan aspekt som följer som en röd tråd i pedagogernas vardagliga verksamhet, kontinuerliga 
arbete är att de ständigt utgår från barnen. Pedagogerna låter barnen ta del utav de som sker i 
förskolans verksamhet. Genom samtal samt andra aktiviteter detta sker även i arbetet för att 
förebygga mobbning då en mobbnings situation har eskalerat. Läroplanen LpFö98 föreskriver 
även detta som en utav barnens rättigheter till att kontinuerligt delta samt påverka den 
verksamhet som de vistas uti. Det är även en förutsättning till att verksamheten skall fungera, 
något som Forsman (2003) uppmärksammar då de gäller att ta tillvara elevernas erfarenheter, 
tankar samt ideer, för att nå en god miljö. 
 

Avslutande reflektion  

De mest relevanta samt betydelsefulla slutsatserna ter sig vara att pedagoger bör se över de 
åtgärder som idag finns att vidta. Strukturera upp dessa efter enskilda skolans/ individens 
behov. Övrig slutsats vilken är avgörande är att se över för vem eller vilka olika metoder emot 
mobbning används. Är det till för pedagogerna? vilka ibland inte har den kunskap kring ämnet 
som krävs. Eller är det så att metoden gynnar elevens utsatta situation? Viktigt är även vilket 
resultatet pekar kunskapen kring att pedagoger är medvetna om att olika former av mobbning 
förekommer inom förskolans ramar. Samt att verksamma pedagoger arbetar för att minska 
fenomenet mobbning i fråga. Viljan hos pedagoger inom förskolans ramar finns till att 
förhindra att mobbning uppstår/esklarerar. 
 
Huruvida pedagogerna dock skall följa en särskild metod, då situationerna ser olika ut 
beroende på skolorna tål att diskuteras. Eftersom alla situationer är individ baserade. Med 
andra ord, har olika metoder olika inverkan beroende på vilka individer som berörs. Det finns 
vädjan från verksamma pedagoger att på egen hand skapa egna metoder i arbetet mot 
mobbning att ta till handa. Därför bör mer tid ges till detta. Eftersom situationerna ter sig 
olika, beroende på de individer de berör Vissa pedagogerna anser att det bästa vore att 
upprätta en personlig metod som specifikt utgår från eleven. Istället för att få ett färdigt 
koncept för att få en lösning på problemet. Svårigheterna att införa specifika metoder som är 
framtagna utefter varje verksamhets förutsättningar utav de ansvariga pedagogerna inom 
ramen för verksamheten, är dock tidsbegränsningar det vill säga tiden till att arbeta fram en 
plan för metoder finns i dagsläget inte. Eftersom pedagogens yrkesroll innefattar mycket 
planering samt olika uppdrag samt mycket ansvar. Vilket innebär att det kan bli svårt att 
upprätta specifika metoder för verksamheten. Övrig aspekt konstaterad utifrån resultatet är det 
att verksamma pedagoger inte alltid inser vem de väljer en metod för. Är det utifrån dem 
själva eller barnets behov. Det kan till viss del handla om rådande osäkerhet hos pedagogerna. 
Vilka inte finner någon annan utväg än att ta hjälp av en metod. Något som kanske inte är 
genomtänkt alla gånger, eftersom pedagogen inte är fullt insatt huruvida metoden fungerar. 
Mer forskning behövs med andra ord kring fenomenet mobbning för att på sikt nå en varaktig 
förändring, vilket i sin tur medför att mobbning minskar/uteblir inom skolans ramar. 
 
Ytterligare verklighets förankrade forskning kring mobbing är nödvändigt. Vilket bland annat 
kan ske genom föreläsningar. Via individer vilka har erfarenhet utav fenomenet mobbning. 
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Därigenom kan kunskap kring mobbning delges, vilket i sin tur bidrar till att fenomenet 
mobbning minskar. Forsman (2003) belyser vikten av exempel hämtade från verkligheten, då 
de rör fenomenet mobbning. Eftersom det då är verklighetsbaserat utifrån verkliga individer, 
samt därav verklighets förankrat, vilket leder till att det uppmärksammas. Vilket vidare 
innebär att skolledningen samt forskare runt om i landet får upp ögonen inför fenomenet 
mobbning. Vilket bidrar till ytterligare forskning kring ämnet. Något som i dagsläget är 
nödvändigt, främst inom beteende vetenskap. Eftersom mobbnings situationer är något vilket 
skapas inom den sociala sektorn från individ till individ. Eftersom skolan är en central arena 
för detta fenomen. Mobbning är ett fenomen som ständigt pågår eller kan ligga och gro 
eleverna emellan, tills det efter det kan eskalera där av att det antingen ter sig som en 
mobbnings situation eller vidareutvecklas till det ännu allvarligare. Flygare et al. (2011) 
belyser vikten av att insatser vilka är avsedda att fungera som åtgärdande förebyggande samt 
upptäckande skall vila på forskningsrön, kring vad som fungerar ute i verksamheten. Det ska 
även framgå för vem de åtgärderna är till för samt under vilka särskilda omständigheter de bör 
användas. Skolverket (2011) rekommenderar ingen specifikt metod i de svenska skolorna. 
Men menar dock att metoderna kan användas till inspiration, samt likt en slags källa, till 
särskilda insatser. På grund av att metoderna som används i förskolans verksamhet endast 
innefattar delar utav metoden ter sig dessa insatser ineffektiva. 
 

Vidare forskning 
Med följande arbete, önskar jag nå ut till verksamma pedagoger, för att på sikt kunna bidra till 
att förändra elevers skolgång. Samt förändra synen på den som mobbar. Omgivningen bör ta 
in allas perspektiv, för att på sikt kunna nå en förändring men det viktigaste utav allt! Vi 
måste agera. Vi kan inte bara låta det vara, samt blunda för problematiken vilket även gäller 
för forskningen inom området för mobbning. Med utgångspunkt i min studie ser jag vore det 
intressant att undersöka hur olika aspekter av pedagogernas arbete kan bidra till att motverka 
förekomsten av mobbning i förskola och skola.  
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Här följer ett forskningsarbete angående begreppet mobbing. 
Följande forsknings studie/Examensarbete genom tuderande till 
förskolepedagog vid Luleå Tekniska Universitet ts Danell.  

förs av Elin Almevall, s
, med handledning av Ma

Har ni ytterligare frågor, kontakta mig via mail: elialm‐7@student.ltu.se  
Önskar ni veta resultatet utav studien, då den är fullbordad, är detta något jag självfallet 
meddelar, vänligen hör av er om så önskas. 
 
Hur hanterar (arbetar) du som pedagog personligen mot mobbing på förskolan där du arbetar? 
 
 
 
 
 
 
Nedan följer några utav de vanligaste fallen utav mobbnings situationer i skolans värld, vilka 
Forsman (2003) lyfter i skolans texter mot mobbing, reella styrdokument eller hyllvärmare. 
Här har jag formulerat följande fyra typiska fall till 4 frågor i form utav 
punkt A)B)C)D) som du som pedagog ges möjlighet till att besvara ta god tid på dig. 
 
A) Trakasserier förnedringar barn emellan, på vilket sätt hanteras följande situation på din 
arbetsplats? 
 
 
 
 
 
B)Barn som blir Utestängda från övrig gemenskap i barn gruppen/eller kamratgemenskap, på 
vilket sätt hanteras följande situation på din arbetsplats? 
 
 
 
 
 
C) kränkning barn emellan, hur hanteras följande situation på din arbetsplats? 
 
 
 
 
D) Pysiskt eller fysisks skada barn emellan under skoltid, hur hanteras följande situation på 
din arbetsplats? 
 
 
 
 
 
Tack för att du tog dig tid till att besvara följande forsknings frågor. 
Dina erfarenheter är ovärderliga och kommer vara utav största betydelse i följande forsknings 
arbete. 
Med vänlig hälsning Elin Almevall blivande förskolelärare vid Luleå Tekniska Universitet. 
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