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Sammanfattning
Denna studie handlar om huruvida pedagoger i förskolan anser att mobbning är något som
förekommer i förskolan. Tycker pedagogerna att detta är något som finns i förskolan? Jag vill
även ta reda på vilken slags mobbning som förekommer. Handlar det om fysisk mobbning
exempelvis där barnen slår varandra eller är det psykisk mobbning där barnen exkluderar
varandra ur leken.
Syfte
Syftet med studien är att undersöka huruvida förskollärare anser att mobbning förekommer i
förskola, samt hur detta tar sig uttryck mellan barnen.
Metod
I studien har en kvalitativ ansats används för att ta reda på hur pedagoger uppfattar mobbning
och i förskolan. Pedagogerna som intervjuades har olika lång yrkeserfarenhet samt de har
arbetat med barn 1-5 år. Till studien intervjuades nio olika pedagoger ifrån två stora
kommuner och alla intervjuer ägde rum på varje förskola i personalrummen.
Resultat
Det framkom att mobbning existerar i förskolan och att det oftast handlar om exkludering ur
leken som barnen använder som metod. Det diskuterades även om barnen är medvetna om
vad det gör när de enligt pedagogerna mobbar. Pedagogerna menar då att det beror på vilken
ålder barn har. De yngre åldrarna ett till tre år menar de att barnen inte har den
medvetenheten att det de gör kan ha konsekvenser medan barn i de äldre åldrar fyra till fem år
har en större medvetenhet och kan i större utsträckning förstå konsekvenser av sin handling.
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INLEDNING
Barn- och ungdomsåren är bland de viktigaste åren för människan eftersom det är då som det
framtida livet formas och tar sin början. Barn börjar utveckla sina roller i samhället och detta
har sin början redan i förskolan (Myndigheten för skolutveckling, 2003). Varje år drabbas
ungefär 60 000 barn och ungdomar av någon form av mobbning i förskola och skola. Det kan
handla om fysisk, psykisk eller verbal mobbning (Friends, 2017).
Förebyggandet av mobbning och kränkande behandling var en av orsakerna till att det gjordes
ett förtydligande av skollagen 2010, för att förebygga mobbning och kränkande behandling i
förskola och skola. Skollagen (2010:800) säger att om mobbning eller kränkande behandling
förekommer har förskolorna samt skolorna anmälnings-och utredningsplikt. Enligt 6 kapitelet.
8 § skollagen har förskolan skyldighet att skriva en likabehandlingsplan som ska finnas i
verksamheten och fortlöpande uppdateras för att på så sätt kunna förebygga mobbning och
kränkande behandling. Denna skall användas i verksamheten för att förhindra att något barn
blir utsatt för kränkande behandling eller mobbning. Skulle det dock förekomma mobbning
har man handlingsplanen som en guide för att steg för steg kunna åtgärda och förebygga det
som hänt. Det är huvudmannens uppgift att se till att förskolorna och skolorna uppfyller dessa
krav. Huvudmannen kan exempelvis vara kommunerna när förskolan ägs av kommunen eller
inom ett föräldrakooperativ kan det vara någon av föräldrarna som tar på sig ansvaret som
huvudman Skollagen (2010:800).
I Läroplan för förskolan (lpfö 98 rev. 2016) står det att arbetslaget ska ”visa respekt för
individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet
och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet.”. Det betyder att
pedagoger ska hjälpa barn att utveckla förståelse för att varje person ska respekteras efter sina
åsikter samt att ingen ska bli kränkt efter ursprung eller hur man är som person. Det är ytterst
viktigt att pedagoger ska arbeta för att få en så trygg barngrupp som möjligt och att de följer
det som står i läroplanen. Pedagoger behöver arbeta med att barn får känna en samhörighet i
verksamheten samt att alla respekteras.
Då mobbning var något jag själv upplevdet i skolan och även har sett under min verksamhets
förlagda utbildning, finner jag det intressant att fråga vad pedagogerna anser om förekomsten
av mobbning förskolan.

SYFTE
Syftet med föreliggande studie är att undersöka huruvida pedagoger upplever att mobbning
förekommer i förskolan och hur detta tar sig uttryck mellan barn.

FRÅGESTÄLLNINGAR



På vilket sätt upplever pedagoger att mobbning förekommer i förskolan?
Hur arbetar pedagoger för att förhindra mobbning i verksamheten?

BEGREPP
Begreppet mobbning kommer från latinet mobile vulgus och betyder den lättrörliga gruppen.
Det var under tidigt 70-tal som man började diskutera mobbning i skolans verksamhet.
Mobbning definieras som en grupp människor som ibland är relativt liten blir utsatt av en
alltmer aggressiv attackerande grupp. Mobbarna kan även gå emot en enskild individ under en
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längre period. I en dåligt fungerande grupp behöver gruppen ha ett offer eller en syndabock
att få utlopp för sina aggressioner. Dessa barn som blir offer eller syndabockar riskerar att
under hela skoltiden bli mobboffer på grund av att de inte klarat av att stå emot de
kränkningar som de fått utstå. Begreppet mobbning kan inte förekomma om barn som är
inblandade är jämbördiga. Det vill säga att de är lika starka och stora fysiskt eller exempelvis
har samma status i skolan. Mobbning är numera ett samlingsbegrepp när det uppstår olika
grader av kränkande behandling, trakasserier och diskriminering som håller på en längre tid
(Forsman, 2003). Friends (2017) förklarar kränkande behandling som när en person tar till
verbala, fysiska eller psykiska handlingar för att trycka ner en annan person och det är då
något som kan förekomma enbart en gång.

Styrdokument
I förskolans styrdokument beskrivs det att pedagogers arbete i förskolan bland annat är att se
till att alla barn känner sig trygga och att miljön bidrar till en positiv tid för alla barn.
Pedagoger skall lära barnen respekt för varandra och att alla människor är lika mycket värda
oberoende på var man kommer ifrån eller utseende. Förskolan ska även se till att alla barn blir
behandlade lika oberoende vilket kön barnet har. Det är också viktigt att förskolan stödjer
utsatta och svaga barn. Det här är något som förskolan ska arbeta med tillsammans med alla
barn i verksamheten, förskolan ska även arbeta med att stärka barns medkänsla och förmåga
att leva sig in i andras känslor (lpfö 98 rev 2010).
I förskolans styrdokument beskrivs att pedagoger ska vara med och se till att alla barn i
verksamheten får vara med och blir inkluderade oberoende av vilken etnicitet barnen har eller
vilken livsmiljö som barnen kommer ifrån. Pedagogerna ska arbeta så att förskolan blir en
trygg plats att utvecklas på och att lusten att lära är ständig. Just leken är en viktig del i barns
utveckling och förståelse för omvärlden samt förståelsen för andra individer. Det är i leken
som barnen utvecklar sin kommunikation med andra samt sin samarbetsförmåga och hur de
löser olika problem som kan uppstå i leken. Därför är det viktigt att pedagogerna alltid är
medvetna om vad som sker i leken och hur lekarna utvecklas så att det inte uppstår någon
form av kränkning eller exkludering av något barn(lpfö 98 rev 2016 s.6).
Enligt Skollagen (2010:800 kap.8, 2§) ska förskolan verka för att barnen får en trygg omsorg i
verksamheten samt att den utgår efter en helhetsyn på barnet och barnets behov.
Verksamheten ska kunna utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I
enlighet med 6 kapitlet, 10§ skall en förskollärare som får kännedom om att en kränkande
behandling har inträffat i verksamheten anmäla detta till sin förskolechef som i sin tur ska
vidarebefordra detta till huvudman som i vissa fall är kommunen. Kommunen ska då göra en
handlingsplan så fort den har fått information om den kränkande behandlingen. Det beskrivs
vara viktigt för att förhindra nya situationer av sådant kränkande. Varje förskola har även en
skyldighet att utforma en likabehandlingsplan för att kunna förbygga diskrimineringar i
förskolan eller kränkande behandling. Enligt 1 kapitlet 1§ diskrimineringslagen (2008:567)
finns det sju diskrimineringsgrunder; kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Handlingsplanen är även
ändrad så att förskolan behöver dokumentera hela arbetsprocesen. Arbetslaget ska
tillsammans ta fram en handlingsplan om vilka åtgärder som behövs för att handlingsplanen
ska kunna fullföljas i verksamheten (Diskrimineringsombudsmannen, 2017).

Teoretisk utgångspunkt
Denna studie kommer att förankras i en sociokulturell ansats där teorin handlar om
kommunikationen mellan människor men även mellan människor och samhället i stort. Säljö
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(2014) beskriver den sociokulturella teorin som ett samspel mellan människor i ett samhälle
och hur de tar in och förmedlar kunskap. Säljö tar även upp att begreppet lärande är något
som oftast förknippas med skolan, att det är där vi får all kunskap om hur samhället är
uppbyggt och fungerar. Detta menar han inte stämmer då individen har andra plattformar där
vi förmedlar kunskap och lär oss om samhället. Det kan handla om familjen, kompiskretsar
eller i en förening. Vi lär oss från olika miljöer oavsett om det ligger en tanke bakom att vi
ska lära oss eller inte, det är svårt för människan att inte lära sig. Det menas att det är svårt för
individen att inta en ny miljö utan att gå iväg med ny kunskap då vi nästan hela tiden
registrerar nya saker i nya miljöer vi hamnar i.
Kommunikationen är en väsentlig del för att kunna förmedla kunskap och för att det ska
fungera krävs det att det finns en sändare och mottagare. Sändaren förmedlar sitt budskap med
hjälp av något medium exempelvis kan det vara med hjälp av bilder eller det talade språket.
Mottagaren tar in budskapet och försöker att avkoda budskapet för att sedan lägga det på
minnet. Säljö (2014) ser dock inte detta så enkelt därför att det som förmedlas inte är någon
hård fakta som inte går att ändra på när det har förmedlats. Säljö menar att när något
förmedlas kan det tolkas på olika sätt, beroende på hur mottagaren ser på sin omgivning och
budskapet som förmedlas. Det skulle kunna vara en orsak till att mobbning uppstår ett barn
kan ha misstolkat det något annat barn sagt till honom/henne för att sedan ta till olika former
av kränkningar för att kunna trycka ner det andra barnet. Fördomar och sättet personer tolkar
samhället på är något som kommer att spela in i hur människan tolkar det han/hon får
förmedlat till sig. För att människan ska förstå något behöver vi ha kunskap om att vi ser
saker på olika sätt och vi är inte enbart är biologiska varelser som är uppbyggda på samma
sätt. Något som behövs tas med i beräkningen är hur människan tolkar saker, det kan
exempelvis vara från en kulturell sida där man ser på samhället från olika håll. Samhället i
Sverige och samhället i exempelvis Iran är annorlunda, i och med att samhället och kulturen
är faktorer som är viktiga när människan lär sig och tolkar olika saker. Det kan ofta bli att
människan ser på ett problem från olika håll beroende på hur man uppfattar och tolkar
samhället. Får barn förståelse för andra och att alla inte är lika samt att detta är okej skulle
mobbning kunna minska.
Hwang och Nilsson (2011) förklarar att den sociala inlärningen är en viktig del i barns
utveckling då barn lär sig och utvecklas av och med andra personer och den miljö de vistas i.
Författarna menar att barn inte gör som du säger utan som du gör, därför kan det vara så att
barn tar efter hur du hanterar olika situationer. Exempelvis kan barn som befinner sig bland
personer som är utåtagerande och lätt blir arga agera på samma sätt och spegla det beteendet.
Miljön som barn vistas i är även den en bidragande faktor till hur ett barn agerar. Om ett barn
t.ex. befinner sig i en barngrupp i förskolan där det råder lugn och där pedagoger talar till barn
på ett harmoniskt och pedagogiskt sätt. Kan då barn spegla detta och inte agera på ett
aggressivt och ibland våldsamt sätt.

TIDIGARE FORSKNING
Olweus (1973) var bland de första forskarna inom området kränkande behandling och
mobbing inom skolans värld. Hans studie bestod av 12-16 åriga pojkar i Solna och
Stockholm, där Olweus analyserade mobbare och offer. Han ville ta reda på vad som gjorde
att vissa pojkar blev offer för mobbing (så kallade hackkycklingar) eller varför vissa pojkar
blev översittare. Forskningen grundade sig på intervjuer av både pojkarna och pojkarnas
lärare. Olweus tog även hjälp med att forma olika scheman där pojkarna fick rangordna
varandra efter vilka de helst vill vara med eller vilka som det oftast uppstod bråk med.
Mobbarnas aggressioner ansågs vara orsak till varför mobbningen uppstår. Olweus menar att
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man behöver tänka på mobbarnas tidigare bakgrund, exempelvis genetik eller relationen till
föräldrarna. Det här kan vara en bidragande faktor till om dessa typiska mönster för mobbning
uppstår.

Mobbning inom förskolans värld
Repo och Sajaniemis (2015) beskriver att i förskolan är pedagoger mycket väl medvetna om
att mobbing är något som förkommer och vilka som blir utsatta. Författarna menar dock att
det ser olika ut för barn i förskolan och barn i skolan. Barn i förskolan använder sig oftast av
direkta metoder för sin aggression t.ex. slå ett annat barn för att han/hon tog bilen som barnet
lekte med. Barn som går i skolan använder sig av indirekta metoder såsom pratar bakom
ryggen eller utfrysning. I studierna kom forskarna fram till att barn i förskolan kunde peka ut
vilka det var som mobbade men de hade svårt att peka ut de barn som de såg som medhjälpare
eller de som stod och tittade på och inte ingrep. Med hjälp av olika bilder som visar olika
scenarion där barn blir utsatta för mobbning kunde barn lättare peka ut vilka som är offren
men utan bilderna hade barnen svårt att peka ut vilka som var offren. Forsman (2003) hävdar
däremot att när det kommer till yngre barn i förskolan är det svårt att definiera vad som är
mobbning. Forsman menar att barn under fyra års ålder inte hunnit utveckla ett överjag eller
samvete. Barnen kan inte förstå att handlingen kan få konsekvenser och någon blir ledsen om
de slår eller tar en leksak ifrån någon annan, barn är inte medvetna om att de gör fel saker. Det
är inte planerade onda saker menar Forsman. Å andra sidan kan man se att äldre barn på
förskolan är medvetna om vilka som blir mobbade som nämndes tidigare. I relation till
Forsmans studie är även Löfdahl och Hägglund (2006) överens om att barn är medvetna om
vilka som blir utsatta för mobbning i förskolan och vet hur de ska gå runt de regler som finns
på förskolan där de säger att alla får vara med.

Mobbaren och mobboffret
Horton (2011) menar att mobbningsproblematiken som finns i skolorna inte enbart går att
koppla till mobbarnas personlighetsdrag. Det är något som även behövs tas med i beräkningen
är de maktrelationer som kan finnas i skolan. Det handlar inte enbart om personer som är ute
efter att medvetet skada någon annan person, utan även om den makt som mobbarna kan ha i
skolan och som kan påverka att han/hon mobbar. Horton tar upp exempel på vissa egenskaper
den som mobbar kan ha. Exempelvis kan mobbaren vara mer självsäker eller starkare än vad
offret är. Han/hon kan med hjälp av ord och sättet de säger något på såra eller hota offret.
Detta menar Horton kan vara en anledning till varför mobbning förekommer. Det kan
exempelvis handla om de normer som finns i både skolor och i samhället som kan ligga till
grund för att mobbning uppstår. Den som blir mobbad kan då vara en person som inte är en
del av normen som inte är accepterad och därför blir utsatt för mobbning. Å andra sidan ser
Horton mobbning som ett resultat av att vara uttråkad och menar att under lektionerna kan
vissa av barnen finna innehållet i lektionen tråkigt. Lärarna har kanske inte förmågan att fånga
alla barn. Det här skulle då kunna leda till att barnen söker något annat att göra, och börjar då
utsätta andra barn för olika slags kränkningar. Horton påpekar även lärarnas brist i att befinna
sig där mobbning oftast uppstår, exempelvis ute på raster. Det kan även vara svårt för läraren
upptäcka mobbningen beroende på vilken relation han/hon har till sina elever. Det skulle
kunna handla om lärarens förmåga att kunna stoppa det eller rent av viljan att stoppa
händelsen. Svårigheterna till detta kan handla om att läraren själv blir utsatt för mobbning av
några av barnen i klassen och på så sätt har svårt att få stopp på mobbningen som sker mellan
barnen. Läraren har kanske inte de rätta redskapen för att stoppa mobbningen.
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Inkludering och exkludering
Något som nämnts tidigare är att det finns olika typer av mobbning, den verbala, den fysiska
och den psykiska. Det talas om att pojkar och flickor kan använda sig av olika slags
mobbning. Det tas då upp att den fysiska mobbningen, exempelvis slag eller sparkar, oftast
utförs av pojkarna medan flickorna oftast använder sig av den psykiska mobbningen i form av
utfrysning och exkludering från gemenskapen. Dessa uppgifter har tagits fram med hjälp av
observationer av barnen och intervjuer med lärare. Dock bör tilläggas att när barnen blev
tilldelade bilder där de skulle peka ut vilka som mobbar eller blir mobbade, kunde inte någon
slutsats dras gällande vilken slags mobbningsform som förekommer mest hos pojkar och
flickor (Valchou, Botsoglou & Andreou, 2013). Enligt Bigsten (2015) behöver pedagoger
denna vetskap för att alla barn ska inkluderas i gemenskapen i verksamheten. Deras olikheter
skall skyddas, bekräftas och respekteras. För att varje barn ska känna sig inkluderat i
gemenskapen behöver pedagoger utveckla sin kompetens i mötet med andra. Det är en
slutsats man kan dra ut av båda dessa artiklar om mobbning i förskolan. Pedagoger behöver
vara med och hjälpa barn hur man bemöter andra i olika situationer. Det är då bra om
pedagoger är närvarande under barns lek för att på så sätt stötta barn i nya relationer med både
barn och vuxna. Vid de fall där pedagoger uppmärksammar exkludering bland barn är det
viktigt att med en gång gå in och stoppa det.
Ett exempel Bigsten (2015) tar upp handlar om några flickor som sitter och pysslar och ska
precis välja vilken färg på pappret de ska ha. En annan flicka kommer in och vill vara med.
De andra flickorna vill inte ha med henne, och när de då valt färg på sitt papper väljer den nya
flickan samma färg som de andra. För att exkludera henne ifrån gruppen väljer de en annan
färg på pappret. Pedagogen uppmärksammade detta med en gång och gick in för att försöka
styra undan denna situation genom att berättar om hur viktigt det är att få låta alla vara med i
gemenskapen och hur det kan kännas att inte få vara med. På så sätt har pedagogen gått in
med en gång och försökt avstyra exkluderingen. Bigsten förklarar att pedagogen inte
tillrättavisar barnen och säger att de gjorde fel. Pedagogen låter barnen själva få reflektera
över sina egna handlingar. Inkludering kan handla om att det inte alltid är lika för alla barn.
Det kan handla om att ett barn behöver sitta bredvid pedagogen i soffan under samlingen när
de läser. Det kan skapa en känsla av orättvisa i barngruppen. Då är det viktigt att pedagogen
förklarar för barnen varför detta barn behöver sitta hos pedagogen just nu. Pedagoger behöver
skapa en förståelse hos de andra barnen att just nu behöver barnet detta. Barnen förstår detta
och kan acceptera att det är en viss särbehandling just nu för detta barn.

METOD
Intervjumetod
Jag använde en kvalitativ metod i form av intervjuer med förskollärare på fyra olika förskolor.
Valet att använda en kvalitativ metod var för att få fram hur pedagoger tycker och tänker om
mobbning i förskolan. Bryman (2011) beskriver att en kvalitativ intervju riktar främst in sig
på den intervjuades ståndpunkter och hur den tycker i det aktuella ämnet. Relevant är att den
som intervjuar vill ha detaljerade svar för att få så mycket information som möjligt. I en
semistrukturerad intervju görs en lista med specifika tema som kommer att tas upp och
därefter skrivs relevanta frågor som kommer att ställas (Bilaga 1). Till denna metod kan även
följdfrågor användas. Att använda en semistrukturerad intervju är bra då det under intervju
tillfället är lättare att ställa följd frågor som är relevanta för att kunna gå vidare och få ut mer
av intervjun.
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Urval
Inför studiens undersökning valde jag några förskolor i den kommun jag bor i och att ha minst
tre pedagoger från respektive förskola. Detta för att få ett sammanhang i hur pedagogerna
arbetar mot mobbning på dessa förskolor. Jag ville även ta reda på om pedagogerna har
liknande tankesätt till hur man bör arbeta för att förhindra mobbning eller kränkande
behandling i verksamheten. Valet att intervjua både förskollärare och barnskötare är på grund
av uppfattningen om mobbning i förskolan förekommer inte har med utbildningen att göra.
Att förhindra mobbning är dock något pedagoger får med sig från sina utbildningar. Det var
relevant att intervjua både förskollärare och pedagoger då dessa två yrkesgrupper arbetar i
förskolan och kan ha olika stor erfarenhet om mobbning i förskolan. Till studien var det fem
förskollärare och två barnskötare som slutligen deltog. Till studien var det tänkt att intervjua
sex förskollärare på respektive två förskolor. På grund av att det blev bortfall för att vissa
pedagoger inte hade tiden att delta blev det fyra olika förskolor istället.

Genomförande
Utförande av intervjuer
Jag skickade ut ett informationsbrev till förskolecheferna på respektive förskola (Bilaga 2). I
informationsbrevet som skickades ut beskrevs studiens syfte samt de etiska övervägandena.
Innan intervjuerna genomfördes en pilotintervju där jag med hjälp av en pedagog ställde mina
frågor. Jag fick även möjlighet att träna på att genomföra intervjuer. Jag lyssnade igenom
pilotintervjun så jag kunde höra ifall jag gjorde något misstag.
Intervjuerna ägde rum på respondenternas arbete och samtliga intervjuer gjordes i
personalrummet. Det var respondenterna som valde rum då de tyckte att det rummet var mest
bekvämt att genomföra intervjuerna på grund av att inga barn vistades utanför rummet. Detta
gjorde att det inte skapades något störningsmoment i form av skrik utanför som kunde ha
gjort det svårt att koncentrera sig under intervjun. Varje intervju tog ungefär 15 minuter att
genomföra. Före varje intervju frågade jag om det var okej att spela in intervjun med hjälp av
mobiltelefon vilket alla respondenter godkände. Jag antecknade även med hjälp av penna och
papper. Jag följde en intervjuguide som gjorde det lättare att i vissa fall ställa följdfrågor där
jag behövde förtydligande.
Validitet och Reliabilitet
Validitet handlar om att det redskap man som forskare haft i sin undersökning är granskat
utav någon annan person som har kunskap inom vetenskapliga studier så kallad ytvaliditet.
Att studien håller sig till syftet är något som styrker validiteten. Till studien fokuserades det
på att lyfta fram syftet, det som respondenterna nämnde under intervjun som inte hörde till
syfte valde jag att inte ha med i intervjun för att på så sätt hålla fokus på det som är väsentligt
för studien.
Reliabilitet handlar om att någon annan person skall kunna ta de intervjufrågor du använt dig
av och på så sätt kunna få samma resultat som du själv har fått (dvs replikerbarhet). Det gör
att forskningsfrågorna får bra tillförlitlighet (Bryman, 2011). Kihlström (2007) anser för att en
studie ska kunna ha reliabilitet krävs det att forskaren har tillräckligt goda kunskaper för att
kunna genomföra en intervju eller observation. Kihlström tar även upp att under en intervju är
det bra för reliabiliteten om forskarna spelar in intervjun. Jag finner att studien har
tillfredsställande reliabilitet då frågorna var formulerade så att respondenternas egna tankar
förmedlas i intervjun om hur vida mobbning förekommer eller inte i förskolan.
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Forskningsetiska principer
Vetenskapsrådet (2012) anger fyra forskningsetiska principer; informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innefattar
att medverkande pedagoger ska få information om vem som genomför studien samt vad syftet
med undersökningen är. Pedagogerna behöver även få reda på ifrån vilken institution de som
undersöker kommer ifrån. Deltagarna ska även informeras att de är frivilligt att vara med och
att de kan avsluta sitt deltagande när som helst. Vilka det är som kommer ta del av
undersökningen skall också presenteras. Samtyckeskravet menas att innan en pedagog kan
vara med i en undersökning måste samtycke ges. Det ska framgå tydligt att pedagogerna inte
behöver svara på några frågor som de inte vill svara på samt att de kan avsluta intervjun när
de vill. Varje pedagog behöver för varje tillfälle godkänna inspelning av intervjun.
Anonymitet är viktigt och inom konfidentialitetskravet är det viktigt att alla personuppgifter
som kan framkomma under undersökningen ska hanteras på sätt att ingen utomstående kan ta
del av dem. Alla deltagare ska förbli anonyma så att ingen ska kunna ta reda på vem som
medverkat i undersökningen samt att all information ska lagar på ett säkert sätt. Informationen
som kommer fram under intervjuerna får endast användas i forskningssyfte och får inte
användas för kommersiellt syfte detta är vad nyttjandekravet säger.
Jag har förhållit mig till dessa fyra principer genom att jag innan intervjuerna berättade att jag
kommer från högskolan i Borås och att all information som jag kommer samla in från
intervjun kommer att användas till mitt examensarbete samt att pedagogerna är anonyma och
att intervjun är frivillig att delta i. Jag skickade ut ett informationsbrev till respektive
förskolechef på de förskolor jag vill göra mina intervjuer på. Chefen i sin tur talade med
pedagogerna om intresse om att delta i intervjun och vidarebefordrade mitt informationsbrev
till dem. Innan intervjuerna med pedagogerna förklarade jag att de inte behövde svara på
någon fråga de inte ville och att de när som helst kunde avsluta intervjun. Alla pedagoger fick
till intervjun fiktiva namn så att deras personuppgifter inte skulle kunna rubbas, allt som sades
under intervjun lagrades på ett säkert sätt och även här har de fiktiva namn. Jag informerade
pedagogerna att jag endast kommer använda uppgifterna till min undersökning.

Analys
Jag lyssnade igenom intervjuerna två gånger och började sedan transkribera. Det blev lättare
att transkribera intervjuerna när jag lyssnat på dem två gånger innan och var riktigt insatt i vad
intervjun. Jag kodade varje pedagog i en färg och skrev över detta på ett annat papper. Jag
använde mig av färger för att jag skulle hålla reda på vem det var som sa vad. Efter att ha
analyserat allt som sagts sorterade jag in det under olika kategorier för att få en bättre bild
över vad alla pedagoger sagt och utefter det kunde jag få ut olika rubriker. Jag läste igenom
mina kategorier igen och för att få de slutgiltiga rubrikerna. De tre huvudrubrikerna är hur
pedagoger definierar mobbning, inkludering och exkludering i leken samt tillvägagångssätt
att förhindra mobbning i förskolan. Jag använder dessa rubriker i resultatdelen. Under
analysen har jag utgått ifrån mitt syfte, frågeställningar och teori.
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RESULTAT
Namnen som används är fingerade namn för att respondenterna ska få vara anonyma.

Hur pedagogerna definierar mobbning
De flesta pedagoger ansåg att mobbning handlar om något som förekommer under en längre
period mot någon enskild person. Med det menas att en person i detta fall ett barn blir utsatt
för mobbning så gott som varje dag barnet vistas i förskolan eller skolan.
Exkludering och fysiska tillvägagångssätt
Exkludering i leken var det de flesta av pedagogerna förknippar med mobbning. Berit
förklarade mobbning som ett vidare begrepp som kan innefatta många olika aspekter.
”två eller tre barn har bestämt att den fjärde rollen inte finns, eller den rollen har en
mindre status”.

Barnen går ofta ihop och utesluter andra barn i leken med hjälp av rollerna som är i leken på
sätt menar pedagogerna att barnen kan göra så att ett annat barn inte får vara med.
Jessica förklarade sin syn på mobbning där barnen väljer vilka som är deras kompisar och
exkluderar de barnen som inte är med i det gänget barnen har skapat. Jessica menade att om
barnen har ett sammansvetsat gäng så kan det bli svårt för andra barn att komma med i
gemenskapen. Barnen i den slutna gruppen gör det svårt för andra att vara med. Det märks
tydligt att den mobbningsmetod som barnen i förskolan använder sig mest av är exkludering.
Barnen fryser ut varandra av många olika anledningar. Det kan vara att en grupp barn
upplever att ett annat barn inte är på samma nivå som de andra barnen i gruppen. Det kan
handla om att ett visst barn som inte får vara med i barngruppen och har låg impulskontroll
och inte klarar av att leka med de andra barnen. Detta barn kanske lätt blir arg och kan inte
kontrollera sin ilska vilket kan resultera i att de andra barnen inte vill leka detta barn. Lejla
beskrev varför exkludering skulle kunna vara den metod som förekommer mest. Barnen
känner att det finns en slags maktkamp om hierarkins ordning. Barnen vill gärna vara den
coolaste i barngruppen och känna att det är just mig alla ser upptill och vill vara med. De vill
kunna välja vilka som får vara med i leken och inte. Hon menade att barnen strävar efter att få
en högre social status i barngruppen
”Jag har sett att dom exkluderar varandra det har jag gjort. Men nu har de här tre skapat
en lek nu måste dom få leka klart. Men nästa gång får du vara med. Ibland är de så
aktiva, han får inte vara med för han gör si och han gör så… den fysiska tror jag är lite
mer vanlig i förskolan de slår till när de känner att nu känner jag mig utanför så labbar
de till det är också lite klassiskt hos pojkarna”.

Några av pedagogerna tyckte även att mobbning är när barnen tar till hangripliga metoder.
Exempelvis när barnen går till fysiska angrepp och använder våld för att trycka ner ett annat
barn.
Psykisk mobbning
Det förekommer även mobbning i form av verbala påhopp där barn kommenterar att de andra
barnen inte har den ryggsäck som anses vara den rätta. På en av förskolorna hade de även
problem med att barnen blev kränkta på grund av etnicitet och detta var ett problem som
pedagogerna jobbade med att få slut på.
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Pedagogerna Jessica och Annika berättade att de inte tror att barnen är medvetna om vad det
gör. Barnen vet inte om att det är mobbning de utför när de exempelvis exkluderar andra barn
i leken. För att barnen ska få en uppfattning om vad det handlar om krävs det att pedagogerna
ständigt har en dialog om vad det handlar om att vara en bra kompis samt hur man respekterar
varandra. Annika beskriver.
”Men under småbarnsår tycker jag själv att ordet mobbning har barnen i förskolan
ingen uppfattning om att det finns något som heter så eller vad det är. Jag kan se det i
att de kanske vänder ryggen till någon annan som de inte vill leka med… jag tror att
barnen är så egocentriska, de utgår från sig själva. De kan inte vända mot sig själva
när det gör någon annan illa. Vissa kan förstå det men jag tror det är ett begrepp man
får prata om väldigt mycket”.

Pedagogerna i verksamheten arbetar utefter värdegrunden om allas lika värde och detta
förmedlas sedan till barnen på ett sätt som blir begripligt för dem. Enligt Jessica var det barn i
skolåldern och vuxna som har en vidare förståelse för vad begreppet mobbning betyder. De
kan vara svårare för barnen i förskolan. Annika tog upp ett exempel ifrån sin egen barndom
om hur det kan vara när hon själv var den som mobbade andra och hur hon tänkte då. Annika
förklarar.
”En flicka i min klass hon var, alltså rent fysiskt du kunde se hon drog upp axlarna
tittade ner alltså hon drog sig undan varje rast. Hon hette Svan i efternamn och så hade
hon ett förnamn där det var ett i så vi bytte ut A mot I och det blev svin iställe. Vi lurade
henne, gjorde narr av henne, bjöd henne på rutten banan och alltså var allmänt…
behandlade henne jätteilla och fnissade och så. Vi var ett gäng på några stycken, alltså
det var ju inte för en långt upp i skolåldern som jag förstod vad jag höll på med”.

Mobbning kan ibland handla om att passa in i den grupp som finns och då gör man som
sina kompisar för att inte själv blir utsatt. Barnen är oftast inte medvetna om vad de gör
utan de gör som alla andra. När de sedan blir äldre kan de få förståelsen för vad de
gjorde som barn inte var rätt.
Verbal kränkning
Kränkande behandling menade de flesta av pedagogerna är när barnen tar till sig verbala
kränkningar, till exempel att barnen påpekar negativt vad något annat barn har på sig eller hur
barnet ser ut. Även här är det majoriteten av pedagogerna som sade att barnen inte är
medvetna om att det de säger kan vara sårande för någon annan. Jessica berättade att det
förekommer på hennes förskola att de påpekar hur den andra ser ut, det kan handla om både
utseendet, som att vara tjock eller smal. Barnen kränker varandra efter etnicitet eller kön
exempelvis genom att säga du inte kan göra vissa saker på grund av att du är tjej eller kille.
Annika såg på kränkningar som att det är något som enbart är för stunden och inte är
upprepande. Endast Josefin ansåg att kränkningar är något som alla treåringar sysslar med då
hon har. Hon förklarade det som att alla är på varandra hela tiden och det är inte enbart en
som blir utsatt. Därför kunde hon inte se det som mobbning då alla barnen kränkte lika
mycket.
”När barnen är tre år leker de på det sättet, alla är på alla det är liksom så de gör i den
åldern. Det handlar inte om kräkning utan mer vad just de barnen vill där och då”.
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När barnen är i de yngre åldrarna ett till tre år blir det mycket bredvid lek och inte så
mycket lek tillsammans. Vill ett barn ha exempelvis en spade som ett annat barn leker
med så tar barnet bara det, detta är inte menat som en kräkning av det andra barnet.
Fysiska kränkningar
Kalasinbjudningar tog Johanna upp och ansåg att detta är ett problem som är svårt att få bort i
förskolan. Pedagogerna såg detta som en kränkande behandling då vissa barn i verksamheten
inte blir bjudna och det skapar en form av utanförskap när barnen kommer tillbaka till
förskolan och berättar om vad de gjorde under helgen på kalaset. Det är något Johanna tyckte
pedagogerna ständigt får arbeta med och att prata med barnen om hur det kan kännas att inte
få en inbjudan till ett kalas. Pedagogerna hade även samtal med föräldrar om problem som
kan uppstå om inbjudningarna delas ut på förskolan. Annika tog även upp problematiken om
kalasinbjudningar. Det menade Annika är bland det värsta man kan säga till varandra som
barn. Skillnaden mellan fysisk kränkning och fysisk mobbning är att kränkningen oftast är
något som händer vid enbart ett tillfälle medan mobbningen kan vara något som barn upplever
varje dag. Johanna beskrev ett problem:
”Något du skulle kunna ta med är kalassituationer där hade vi en incident där bara
killarna blev bjudna, det är förbjudet att bjuda in på förskolan det ska göras hemma. Det
är verkligen en kränkande behandling”.

Kalasinbjudningar är således något som är ett problem i förskolan och något som kan
skapa utanförskap om inte alla i gruppen blir bjudna till kalaset.

Inkludering och exkludering i leken
När det kommer till att jämföra de äldre barnen som är tre till fem år med de yngre barnen
som är ett till två år, såg de flesta av pedagogerna att mobbning och kränkande behandling
förekommer mer hos de äldre barnen. Lejla menade att det kan vara svårt att se hos de yngre
då de leker mycket bredvid varandra och ännu inte utvecklat förståelsen till de lekregler som
finns. Hon förklarade även att barnen i de yngre åldrarna leker mycket mer fysiskt och det är
inte accepterat på samma sätt när de kommer upp i de äldre åldrarna. När barnen blir äldre
kan det bli lättare att se när ett barn blir utsatt för att de använder sig mer av exkludering och
mer verbalt t.ex. genom att säga du får inte vara med oss. Barnen kan bli väldigt fysiska i sin
lek, men det är inget som barnen gör medvetet. De kan inte uppfatta de olika lekregler som
finns, menar Lejla.
Detta är något som även Josefin och Matilda uppfattade hos barnen. Barnen har inte någon
uppfattning om vilka lekregler som finns eller vad den andra kan vilja göra i leken. Lejla
förklarade detta:
”Jag tänker om man kontrar småbarnsavdelningen så tror jag det är inte alls samma
verbala saker liksom där blir de mer fysiska i sådana fall. Jag upplever inte att de är så,
barnen har ju inte behov av att leka med varandra i lägre. Och det blir ju mer tydligt i
äldre, för då är det ju det här att vilka är kompisar? Du är min bästa kompis jag vill inte
leka med dig… Jag skulle kunna tänka mig äldre förskolebarn och sen mer i skolan”.
De yngre barnen inte har samma behov att välja vilka de ska leka med för de leker oftast

bredvid varandra inte med varandra. När barnen kommer upp i åldrarna fyra till fem år
kommer det ett större behov att välja kompisar och speciellt sin bästa kompis. Jessica menar
då att det lätt kan bli att några barn blir exkluderade i leken och aldrig får vara med, när de
andra barnen har blivit så tajta och skapat en grupp som blir svår att dela på.
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Tillvägagångssätt att förhindra mobbning
Annika och Matilda förklarade vikten av att som pedagog hela tiden tänka på hur man
uttrycker sig runt barnen och att pedagoger är medvetna om hur de uttrycker sig i sitt
kroppsspråk. Barnen märker ganska snabbt om de alltid pratar på ett visst sätt om eller med ett
barn och då kan detta avspeglas hos barnen. Om en pedagog ofta pratar negativt om ett annat
barn så kan baren välja att inte ha med honom eller henne i leken eller gemenskapen. Annika
tog upp ett exempel om att det händer ofta i förskolan att pedagoger pratar om ett barn som är
utåtagerande som ”busige Pelle” och har en negativ ton till hans namn. Hon menade att
pedagoger ska vara försiktiga med att använda ett barns namn när de förmedlar något
negativt. Istället borde man försöka att få in detta barn på ett annat spår istället för att hela
tiden på peka allt fel han eller hon gör. Annika menade att man ska försöka att inte använda
ordet inte utan istället vända det negativa barnet gör till något positivt. Som pedagog behöver
man tillrättavisa när något är fel, om ett barn exempelvis slår ett annat. Men istället för att
skuldbelägga kan man tala till barnet om hur det kan kännas för den andra när man slår detta
barn. Man behöver få de barn som slagit ett annat att visa empati och förståelse att det han
eller hon gjorde kanske inte var det bästa sätt att förmedla sin känsla.
Annika tog även upp ordet förlåt som hon tycker att det missbrukas för mycket i förskolan.
Hon menade att pedagoger säger till barn alltför ofta att de ska säga förlåt till den andra men
att orsaken inte kommer fram så tydligt. Det blir att så fort ett barn sagt ordet förlåt är den
gärning han eller hon gjorde ogjort och barnen kan gå vidare till något annat. Pedagogerna
låter inte barnen få en förståelse till varför de ska säga förlåt utan det används för att snabbt
lösa konflikterna. Detta är något som även Matilda ansåg att pedagogerna gör då hon tror att
det är en så stressad miljö i förskolan och pedagogerna behöver få konflikterna lösta snabbt.
Då säger de till barnen att säga förlåt så barnen och vuxna kan snabbt gå vidare till något
annat i verksamheten.
Annika beskrev att exkludering som uppstår i förskolan inte enbart handlar om att någon
kränker någon annan medvetet utan det handlar om att vi är olika. Vissa barn är mer slutna än
vad andra barn är och då kan det uppstå exkludering för barnen är inte på samma nivå i leken
och missförstår varandra. Det här kan leda till att barn exkluderar andra barn ifrån deras lek.
Berit tog upp att vid dessa tillfällen är det bra om pedagogerna försöker lyfta upp dessa barn
som kan vara slutna, visa vad som är positivt med dessa barn och försöka ha en dialog med de
andra barnen om varför denna exkludering uppstod och vad barnen skulle kunna göra för att
låta alla barn bli inkluderade i leken. Detta tillvägagångssätt ska inte tas med hela
barngruppen utan de barn de handlar om. För att inte skuldbelägga de barn som valt att leka
med vissa barn eller skuldbelägga det barnet som är mer slutet. Berit menade att för att vi ska
kunna förhindra detta krävs det av pedagogerna att de är närvarande under barns lek och
observerar. Har pedagogerna detta tålamod kommer de att kunna se mycket mer vad som
händer i verksamheten. Pedagogen Josefin talade även om vikten att hela tiden vara
närvarande i verksamheten. Hon talade om att pedagoger kan behöva gå in i leken för att
kunna se vad som händer och ibland hjälpa till vid konfliker.
”Man kan ju börja göra det att man går in och är med i den fria leken, som pedagog
kanske man inte gör så ofta i de stora barnens lekar för där kan de ju lekreglerna. Jag tror
även de hade tyckt det var roligt i och med att det inte är så vanligt att man leker med de
femåringar, jag tror de hade uppskattat det. Om man var med och tog en roll i kanske
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mamma, pappa, barn om de leker det. Superman eller vad de nu gör… för där får man ju
väldigt stor inblick i vad de faktiskt gör”.

Om Pedagogerna mer var med i lekarna som barnen har skulle de kunna snabbare upptäcka
vilka som exkluderade i leken. Pedagogerna skulle kunna observera lättare och se hur barnen
leker.
Att hjälpa barnen att hantera konflikter i förskolan
Pedagogerna talade om att flera olika metoder som de har använt ska försöka hjälpa barnen
med att kunna hantera exkluderingen som pedagogerna upplever förekommer på förskolan.
Lejla beskrev en metod de använder där barnen får rita händelsen för att på så sätt kunna
bearbeta det som hände och med stöd från pedagogerna kunna hjälpa dem ur konfliktern.
Teckningen ska vara till hjälp för att barnen kan ha svårt med att uttrycka sig. Teckning ska
hjälpa barnen med att gå vidare och prata med varandra så de kan komma fram till en lösning
så att alla inblandade blir nöjda.
Jessica och Matilda beskrev en metod där de varje morgon har samling runt en matta och
barnen får välja vilka de vill leka med och i vilket rum de vill vara i. Om pedagogerna
upptäckt att det finns ett barn som aldrig får vara med i några lekar brukar de låta detta barn få
välja lekkamrat först. Blir det protester brukar pedagogerna som Jessica beskriver försöka
motivera barnen till att leka med alla och att detta barn hemskt gärna ville leka med dig nu.
De vill få barnen att förstå att alla på förskolan kan vara ens lekkamrat. Detta har varit en
positiv åtgärd på just deras förskola, de ser nu att barnen väljer att leka med olika barn och de
har inte speciella barn de alltid leker med. Har det uppstått någon gång att några barn börjat
leka en lek och något annat barn velat vara med, har pedagogerna förklarat för detta barn att
nu leker med dessa barn och du kan få leka med dem när de avslutat den leken. Något som
barnen oftast har accepterat.
Josefin tog upp en annan metod där pedagogerna har observerat i förskolan angående vilka
som leker med vilka och om det förekommer någon exkludering. Josefin menade att i och
med att de jobbar Reggio Emilia inspirerat (en speciell pedagogik för arbete med barn som
utvecklats i Italien) ska alla barn kunna vara med i alla projekt som görs i förskolan. Barnen
ska även här få en förståelse för att alla barn kan vara med alla och ingen ska bli exkluderad.
Då brukar de på hennes avdelning dela upp barnen i grupper under deras projekt eller när de
ska dela gruppen på exempelvis utflykter. De väljer då att inte ta de barn som alltid leker med
varandra utan blandar grupperna för att barnen ska kunna vara med andra barn. De gör på
detta sätt för att inte skuldbelägga de barnen som ofta väljer att leka med vissa barn.

RESULTATDISKUSSION
På vilket sätt upplever pedagoger att mobbning förekommer i förskolan?
Enligt Repo och Sajaniemi (2015) är barn fyra till fem år i förskolan medvetna om att
mobbning förekommer i förskolan och hur barnen gör när de mobbar. Barnen använder sig av
aggressiva metoder exempelvis genom att de exkluderar varandra från leken och visar att de
inte vill ha med just de barnen. Vidare förklarar Forsman (2003) att det är svårt att se om
barnen mobbar när det kommer till de yngre åldrarna ett till tre år och i resultatet framkommer
även att de flesta pedagoger anser att det ändå har med barnens ålder att göra när det kommer
till mobbning i förskolan. Pedagogerna i denna studie menade också att de yngre barnen inte
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mobbar då de inte förstår och är medvetna om att deras handlingar kan få konsekvenser. Det
som Forsman hävdar är att barnen har inte ännu utvecklat ett överjag eller samvete som kan
förstå att deras handling är något som kan såra en annan människa. Detta är något som visar
sig i resultatet att pedagogerna har uppmärksammat att mobbningen är lättare att se hos äldre
barn medan det är svårare att tolka om det verkligen är mobbning när det kommer till de
yngre barnen. Det är dock viktigt att man uppmärksammar det även hos yngre barnen och har
en dialog om hur man är mot varandra.
Det framkom även i resultatet att mobbning skulle kunna handla om makten i förskolan och
de olika statusnivåerna som kan finnas i barngruppen. Barnen kan vilja ha en högre status och
ser hur andra barn gör för att sedan göra samma sak för att kunna klättra i hierarkin i gruppen.
Säljö (2014) menar att barn inte lär sig enbart i skolans värld under undervisningar utan barn
lär oss hela tiden i olika miljöer. Det kan handla om hemma i familjen eller som detta
exempel i förskolan och den kompisgrupp man är en del av. Enligt det sociokulturella
perspektivet lär barn av och med varandra. De ser vad andra barn gör och för att få en högre
status härmar de varandra. Det framkom i resultatet att det hela tiden är viktigt att
pedagogerna samtalar med barnen om hur man är en bra kompis och att man inkluderar alla i
leken, pedagogerna behöver hjälpa barnen utveckla sin empatiförmåga. Det står i förskolans
läroplan att pedagogerna ska arbeta i förskolan för alla människors lika värde och att inget
barn i förskolan ska bli utsatt för någon form av kränkning på grund av etnicitet, kön m.m.
Det är något pedagogerna ska jobba hårt för att detta inte händer (lpfö 98 rev 2016).
Pedagogerna behöver vara uppmärksamma på hur de agerar i förskolan då barn härmar sin
omgivning. Det blir extra viktigt som pedagog att tänka på hur man talar till både barn och
vuxna samt ens kroppsspråk då detta kan säga mycket om ens egen attityd gentemot någon
annan. Barnen kan då härma detta och agera på samma sätt som pedagogen.
Något intressant som framkom i resultat var hur mobbningen ser ut i förskolan. Pedagogerna
talade ofta om att när barnen mobbar varandra är det oftast i en grupp och sällan enbart en
person. De berättade att när det kom till exkludering är det oftast fler barn som mobbade ut ett
eller flera barn ur leken. Det kan handla om att barnen hittar på en roll som inte fanns för att
på så sätt inte låta det utsatta barnet vara med. Detta är något som Horton (2011) tar upp där
han beskriver att mobbning uppstår efter de olika maktrelationer som finns i barn gruppen
men även i samhället i stort. Horton menar att mobbningen inte behöver handla om att barnen
medvetet agerar på ett sätt för att såra ett annat barn, utan att det kan handla om att barnen har
sin egen status i gruppen och för att inte ändra på denna agerar de på ett sätt som gör att deras
position inte rubbas. Det kan, som både Horton och pedagogerna i min undersökning menade,
handla om att ett barn ser ett barn upp till ett annat barn och försöker vinna hans/hennes
respekt och godkännande genom att agera på samma sätt som barnet som utsätter andra för
mobbning gör.
Tidigare har det forskats om huruvida barnen som mobbar är aggressiva barn eller inte men
Horton(2011) menar att det inte handlar om aggressiva barn utan om den sociala statusen
barnen har som de vill fortsätta ha. Att som pedagog kunna sätta sig i hur den som mobbar
och den som blir utsatt för mobbning känner och tänker för att kunna avstyra det. Det
framgick i resultatet att man inte ska ta fram det negativa hos barnet som mobbar utan istället
försöka förstå uppkomsten till varför detta barn mobbar och arbeta utefter det.
Jag anser att det som Horton (2011) tar upp om att barnen inte är aggressiva stämmer och
barnen vill gärna känna sig trygga och få vara med i barngruppen. Detta kan då leda till att
barnen gör som de andra för att få vara med och inte vara utanför. Hur barngruppen är kan
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vara till stor del hur pedagogerna agerar samt vad de har för kroppsspråk. Om pedagogerna
uttrycker mycket aggressiva mönster som att höja rösten mycket eller enbart vilken attityd
man har till sina kollegor. Barnen kan snabbt känna av detta för att sedan ta efter detta och ha
samma attityder mot de andra barnen. Det är därför alltid viktigt att man som pedagog tänker
på hur man framför saker samt vilket kroppspråk man har.

Hur pedagoger arbetar för att förhindra mobbning i verksamheten
Pedagogerna var eniga om att för att kunna förhindra mobbning i förskolan krävs det att de
ständigt har en dialog om hur man är en bra kompis samt att de även kan använda sig av olika
teman i försklan för att kunna visa barnen mer praktiskt. Som Säljö (2014) beskriver är
kommunikation det viktigaste för att kunna förmedla något till någon annan, det behövs en
sändare och en mottagare. Det är dock inte så enkelt enligt Säljö, då det som sägs alltid kan
tolkas på olika sätt vilket kan göra att det uppstår missförstånd. En individ kan tolka det som
en person sagt på ett helt annat sätt än vad en annan person gjort. Att lägga det på barnens
nivå är något som påpekades i intervjuerna som något viktigt. Pedagogerna menade att man
inte ska göra det svårare än vad det är. Pedagoger behöver ständigt vara medvetna om hur de
talar till varandra och med barnen, men också om barnen. Detta är något som pedagogerna
menade kan avspeglas hos barnen. Säljö menar att barnen tar efter i många fall hur vi vuxna
agerar och pratar med varandra.
Repo och Sajaniemi (2015) tar upp att en metod som visat positiva effekter var att barnen fick
se olika situationer på mobbning med hjälp av bilder och kunde sedan berätta vilka barn det
visste som blev utsatta för mobbning. Detta gör det lättare för pedagogerna att se vilka som
blir utsatta och hur så att de sedan kan komma fram till något som förhindrar att detta händer
igen i framtiden. En liknande metod använde en av pedagogerna sig av på sin avdelning.
Barnen fick, efter att det hade hänt något, måla det som hänt. Detta menade pedagogen kunde
hjälpa barnen att berätta vad som hänt samt att bearbeta det för att sedan hitta lösningar på
problemet så det inte händer igen.

Metoddiskussion
Med hjälp av en semistrukturerad mall för intervjuerna kunde jag anpassa frågorna efter
situationen och den ordningsföljd jag ansåg passade för just denna intervju. Till intervjuerna
valde jag att intervjua varje pedagog enskilt eftersom det då blir lättare att transkribera det
som sagts. Efter insamlat material kunde jag kategorisera det som har sagts i de rubriker som
jag själv valde. Jag fick en bättre uppfattning om det som alla respondenter sagt och om de
sade samma sak om ämnet. Dock var 15 minuter för kort tid för intervjuer då jag hade kunnat
få ut mer information om det varit längre. Hade jag använt mig av intervjuer och observation
hade dessa två kunnat sättas i relation till varandra och jag hade fått en större inblick i hur de
arbetar med mobbning i förskolan kontra det som de sa under intervjun. Något som skulle
kunna ha påverkat studien kan ha varit att när jag valde att studera mobbning i förskolan hade
jag kanske en bestämd åsikt innan jag började intervjua vilket kan ha styrt studien.

Didaktiska konsekvenser
I arbetet i förskolan där alla barn behöver känna sig trygga och tillgodoseda behöver
pedagogerna alltid vara lyhörda och se till alla barns behov. Arbetet med att alla ska känna sig
delaktiga i verksamheten är ett ständigt jobb. Till hjälp kan pedagogerna använda sig av olika
teman som de kan arbete med detta tillsammans med barnen. Det kan handla om hur man är
en bra kompis och hur man får alla att känna sig glada på förskolan. Detta är något som
pedagogerna i min undersökning var medvetna om. Att ständigt ha en dialog med barnen och
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vara närvarande är mycket viktigt för att upptäcka om ett barn blir exkluderad i leken eller
utsatt för någon form av kränkande behandling. Dock när det kommer till mobbning behöver
pedagogerna vara ett steg före och se till att det inte förekommer. Barn upp till fyra års ålder
har inte utvecklat överjaget och kan ha svårt att sätta sig in i andras känslor, vilket i vissa fall
kan leda till att barnen agerar enbart efter sina egna känslor och behov. Vilket i sin tur kan
leda till att ett barn blir exkluderat ifrån gruppen. Pedagogerna behöver alltså hela tiden ha en
dialog med barnen om hur man är en bra kompis och att ingen ska exkluderas ur barngruppen
på grund av utseende kön eller något annat som definierar det barnet. Detta behövs även i de
låga åldrarna ett till tre år. Även om detta arbete kan bli svårare behöver barnen få kännedom
om det här för att när barnen blir äldre kunna hantera det på rätt sätt. Dialogen mellan barnen
och pedagogerna är det viktigaste verktyget för att kunna skapa en god miljö för alla på
förskolan.
Förslag till framtida forskning
Nästa steg kan vara att ta reda på hur mobbning ser ut beroende på kön. Förskolläraryrket ses
ofta som ett kvinnodominerat yrke och frågan är om detta har att göra med hur förskollärare
ser om det är skillnad när det kommer till kön och mobbning. Vad är likheterna och vad är
skillnaderna? Kan det vara så att pedagogerna reagerar olika när det är konflikter mellan
flickor eller mellan pojkar? Det är även intressant studera hur pedagoger arbetar för att
förhindra mobbning i förskolan. Metoden kan vara både observation av pedagoger och barn
samt intervjuer för att få kunskap om hur pedagogerna arbetar för att motverka mobbningen.
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BILAGA 1
1. Vill du beskriva hur du uppfattar begreppet mobbning?
- Om du tänker på de olika begreppen, mobbning och kränkande behandling skulle du
då kunna beskriva några situationer som visar skillnaden mellan dessa?
2. Hur kan man se om barn mobbar varandra?
-Är detta något som du upplever förekommer i verksamheten och i så fall i vilka
situationer?
3. Kan du beskriva ett tillfälle när något barn kränkt något annat?
- Hur agerade du vid dessa tillfällen? Hur vet du vad som är rätt eller fel i en
mobbningssituation?
4. Vilken typ av mobbning upplever du förekommer mest?
- Varför tror du att den förekommer mest?
5. Upplever du att mobbning eller kränkande behandling förekommer mer eller mindre i
en viss ålder?
-Vad tror du det beror på?

6. Hur skulle du beskriva att du arbetar med inkludering? Kan du ge ett exempel?
- Vad tror du kan vara den bidragna faktorn till att barn exkluderar varandra?
7. När ska pedagogerna gå in och hjälpa till att lösa konflikter mellan barn? Kan du ge ett
exempel?
8. Hur arbetar arbetslaget för att undvika att konflikter uppstår och hur resonerar ni om en
konflikt uppstår?
9. Är det något mer du skulle vilja tillägga?
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BILAGA 2
Hej!
Mitt namn är Julia Johansson och jag studerar till förskollärare på Högskolan i Borås, jag är
nu på min sjunde och sista termin och håller på att skriva mitt examensarbete som handlar om
mobbning i förskolan. I min studie vill jag intervjua några förskollärare om deras
uppfattningar om mobbning i förskolan. Det hade varit roligt om ni vill vara med och delta i
min studie och hjälpa mig få den information jag behöver till mitt examensarbete. Till min
studie kommer jag att besöka fyra olika förskoler var av tre förskollärare från varje förskola
kommer att delta i intervjuerna. Varje intervju kommer att utföras enskilt med mig och inte i
grupp. Om ni skulle vara intresserade kommer jag så fort jag fått svar från er att maila ut mer
information. Intervjuerna kommer att hållas under veckorna 17-18. Under intervjuerna
kommer jag att ta hänsyn till de forskningsetiska principerna, vilket betyder att jag kommer
att behandla all information jag får med konfidentialitet. Ni som deltar kommer att vara
anonyma.
Du får gärna lämna telefon nummer och email till de förskollärare som ni tror skulle vilja
delta i min studie.
Ni kan nå mig om ni har några frågor på sXXXXXX@student.hb.se eller mobil:
07XXXXXXXX
Ansvarig lärare:
Ann-Sofie Karlsson
Email: XXXXXXXXX@hb.se
Telefon nummer: 033XXXXXX
Tack på för hand Julia Johansson
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