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BAKGRUND: Mobbning är ett uppmärksammat problem i samhället. I bakgrunden 
beskrivs en begreppsförklaring av mobbning, styrdokument och lagar. I forskning om 
mobbning beskrivs litteratur som kan relateras till syftet och handlar bland annat om att 
mobbning är något som förekommer i förskolan. Samspelsteorin och den sociokulturella 
teorin redogörs i den teoretiska utgångspunkten.  
 
SYFTE: Syftet med undersökningen är att ta reda på hur pedagoger i förskolan uppfattar 
begreppet mobbning och att ta reda på hur förskolepedagoger upplever att mobbning visar 
sig samt deras upplevelser av mobbning i förskolan. Undersökningens syfte är även att ta 
reda på hur pedagoger i förskolan beskriver förebyggande arbete och om de anser att 
mobbning för med sig några konsekvenser.  
 
METOD: Undersökningen bygger på kvalitativ metod och fenomenografisk ansats. 
Fenomenografisk ansats handlar om att ta reda på människors uppfattningar om ett 
fenomen. Redskapet fenomenografisk intervju har använts till undersökningens nio 
intervjuer med pedagoger i förskolan.  
 
RESULTAT: Resultatet visar att pedagoger uppfattar mobbning som en förnedrande 
behandling som sker vid upprepade tillfällen. Det framgår även att mobbning kan ske på 
olika sätt, att mobbning förekommer eller inte förekommer i förskolan och att det finns 
olika orsaker till förekomsten. Förebyggande arbete mot mobbning beskrivs i resultatet 
som något som kan utövas på flera sätt. Resultatet visar även att mobbning kan ge 
konsekvenser, både allmänna konsekvenser samt konsekvenser för lärande och utveckling. 
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1 Inledning 
 
Idag är mobbning vanligt förekommande bland människor i vårt samhälle. Mobbning är då 
en eller flera människor blir utsatta för förnedrande behandling av en eller flera personer 
vid upprepade tillfällen. Den förnedrande behandlingen mot en eller flera människor kan 
ske på olika sätt, i olika miljöer och ge de utsatta människorna negativa följder.  
 
Media ger en bild av att mobbning är ett utbrett problem i Sverige, både tv, tidningar och 
Internet uppmärksammar människor på att både barn och vuxna ofta blir utsatta för 
mobbning. Uppmärksamheten gör mobbning till ett begrepp som berör och engagerar 
många människor från olika grupper, som tillhör olika arenor i samhället. Grupper som 
ofta engageras kan vara olika ledningsgrupper, personal- eller kamratgrupper och grupper 
med anhöriga. Dessa olika grupper är knutna till arenor som är platser där mobbning kan 
förekomma. Arenor där mobbning kan förekomma är arbetsplatser, hemmen, skolor och 
förskolor. Skolan är en arena som har fått stor uppmärksamhet när det gäller mobbning. 
Skolan framstår som en plats där det kan vara svårt för pedagoger att upptäcka mobbning, 
eftersom det är många barn, stora utrymmen och många dolda platser. Det verkar inte 
finnas tillräckligt många pedagoger i närheten av barnen som kan förhindra att mobbning 
uppstår. Till skillnad mot skolan har inte förskolan fått samma uppmärksamhet när det 
gäller mobbning. En stor del av litteratur och tidigare forskning om mobbning fokuserar på 
skolan, därför bör det göras fler undersökningar om mobbning i förskolan.  
 
Vi är intresserade av om mobbning förekommer bland barn i förskolan. Detta eftersom vi 
sällan har hört eller sett att barn blir mobbade i förskolan. Däremot har vi ofta både hört 
och sett att mobbning är ett stort problem bland barn i skolan. Med dessa erfarenheter har 
vi blivit nyfikna på om mobbning förekommer i förskolan eller om det börjar först i skolan. 
En av oss har även egna upplevelser av mobbning i skolan, vilket gör att det känns mer 
spännande att fördjupa sig i ämnet mobbning. För oss som blivande förskollärare kan en 
fördjupning inom ämnet mobbning i förskolan göra oss förberedda inför vår kommande 
yrkesroll.  
 
Eftersom ämnet mobbning är stort har vi valt att begränsa undersökningen till mobbning 
bland barn i förskolan. För att göra ytterligare begränsningar har vi valt att endast vända 
oss till förskollärare som är verksamma inom förskolan.   
 
2 Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur pedagoger i förskolan uppfattar begreppet 
mobbning. Syftet är också att ta reda på hur förskolepedagoger upplever att mobbning 
visar sig och deras upplevelser av mobbning i förskolan. Undersökningen syftar även till 
att ta reda på hur pedagoger i förskolan menar att de arbetar eller skulle vilja arbeta för att 
förebygga mobbning och om de anser att mobbning för med sig några konsekvenser för 
barnen.  
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3 Bakgrund 
 
I bakgrunden presenteras en begreppsförklaring av mobbning och de delar av 
styrdokument och lagar som är relevanta för undersökningen. De styrdokument som lyfts i 
avsnittet är Läroplanen för förskolan och FN: s konvention om barnets rättigheter. De lagar 
som beskrivs är diskrimineringslagen och skollagen.  

3.1 Begreppsförklaring av mobbning 
 
I avsnittet begreppsförklaring presenteras vår, samt forskaren Dan Olweus definition av 
begreppet mobbning. Dan Olweus är enligt Eriksson et al. (2002, s.19) en av de största 
forskarna inom skolmobbning. 
 
Mobbning är ett stort och svårdefinierat begrepp. För oss handlar det om när en människa 
eller en grupp människor vid upprepade tillfällen blir utsatt för förnedrande behandling av 
en eller flera personer. Mobbning av en person eller en grupp kan ske i många olika 
miljöer. Med olika miljöer menar vi till exempel skolmiljön, miljön i hemmet och miljön 
runt olika fritidsaktiviteter. Mobbning kan ske verbalt och psykiskt men även fysiskt. Med 
verbal mobbning menar vi när en person eller flera personer använder sig av 
nedvärderande ord mot andra människor. Psykisk mobbning anser vi är när en eller flera 
människor blir utsatt för utfrysning och utanförskap. För oss är fysisk mobbning när 
mobbningen sker genom att en eller flera personer blir utsatt för våld eller annan kroppslig 
påverkan.  
 
Olweus har definierat begreppet mobbning och menar att ”En person är mobbad när han 
eller hon, upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från 
en eller flera personer” (Olweus 1991, s.4). Negativ handling är enligt Olweus (s.4) då en 
människa skadar eller försöker skada en annan människa som är i underläge. Negativa 
handlingar kan utföras verbalt, fysiskt eller psykiskt. Verbal mobbning är enligt Olweus då 
en människa uttrycker sig på ett sätt som inte uppskattas av en annan person. Fysisk 
mobbning menar författaren är då en människa kroppsligt utsätter en annan person för 
skada. Psykisk mobbning är när en annan människa använder sig av kroppsspråket eller när 
någon medvetet stör eller gör någon annan person ledsen. Olweus skiljer på indirekt och 
direkt mobbning som innebär att mobbningen kan ske i direkt kontakt med den som blir 
utsatt eller genom att den utsatta personen stängs ute från en gemenskap.  

3.2 Läroplanen för förskolan 
 
I Läroplanen för förskolan (Lpfö98, s.17-21) står det att alla som arbetar i förskolan är 
betydelsefulla vägledare som ska lyfta betydelsen av varje människa. De ska se till så att 
barn får en grundläggande förståelse för att alla människor är lika mycket värda, att ingen 
människa ska utsättas för kränkande behandling och att alla ska vara kamratliga mot 
människor som har det svårt. Förskolan ska formas utifrån värdegrunden, vilket innebär att 
ta hand om varandra och synliggöra allas rättigheter. Barns empatiska förmåga ska 
utvecklas och de ska få en förståelse för att alla människor är olika. Inget barn ska utsättas 
för någon kränkande behandling. Förskolan ska arbeta för att alla barn känner sig trygga, 
mår bra, har roligt, utvecklas och lär sig. Verksamheten ska också se till att barn utvecklas 
till sociala och språkligt begåvade individer. Barn ska stöttas för att kunna skapa en bra 
självuppfattning och de ska få känslan av att de kan. Barn ska också känna en glädje i att 
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utvecklas och klara av saker som de tidigare inte har klarat av. Enligt Lpfö98 (s.17-21) ska 
pedagoger i förskolan se barngruppen som en tillgång för barns lärande och utveckling och 
varje barn ska känna sig som en viktig del i barngruppen. Barn lär och utvecklas både 
tillsammans med pedagoger och med andra barn. 

3.3 FN: s konvention om barnets rättigheter 
 
Hülphers (2008, s.199) skriver att FN: s konvention om barnets rättigheter är till för att 
göra förbättringar för barn och ungdomar i de länder som har skrivit under konventionen. 
Konventionen ser ut på liknande sätt i dessa länder. I Sverige är inte konventionen en lag, 
utan artiklarna som är en del i konventionen har gjorts om och bildat svensk lag. Hülphers 
menar att konventionen är en stark styrkälla i Sverige. Detta eftersom det i artikel fyra i 
FN: s konvention om barnets rättigheter (1989, s.206) står att de som har skrivit under 
rättigheterna ska genomföra förändringar i lagen, förbättra informationshantering och göra 
andra förbättringar för att kunna tillämpa konventionen. Enligt Hülphers (2008, s.200) ska 
konventionen finnas i åtanke vid samtliga beslut som tas av statliga organ så som till 
exempel riksdagen och kommunen.   
 
I FN: s konvention om barnets rättigheter finns det totalt 54 artiklar, av dessa är fyra 
artiklar relevanta för förskoleverksamheten och för vår undersökning.  
 
I artikel två i FN: s konvention om barnets rättigheter (1989, s.205) står det att barn inte 
ska utsättas för diskriminering eller bli straffade med anledning av trosuppfattning, uttalad 
uppfattning eller sysselsättning hos de närmast anhöriga. De anhörigas position i samhället 
ska inte heller vara en orsak till att barn diskrimineras eller blir straffade.  
 
I den tredje artikeln står det att det som antas vara det bästa för barn ska ligga till grund för 
alla beslut som fattas. Barn har rätt att bli skyddade och få den omsorg som de behöver för 
att må bra när de är hos människor som har lagligt ansvar för dem, till exempel 
förskollärare (s.205).  
 
I artikel sex står det skrivet att de länder som har skrivit under konventionen ska göra sitt 
bästa för att kunna garantera att barn utvecklas och hålls vid liv. Länderna som har skrivit 
under konventionen ska också se till att barn får en bra livskvalitet (s.206). 
 
I den tolfte artikeln står det att barn som kan ska få möjlighet att framföra sina 
uppfattningar och bli hörda. Uppfattningarna ska ses som viktiga och ses i relation till hur 
gamla barn är samt till deras mognad (s.208).   

3.4 Diskrimineringslag 
 
Diskrimineringslagen är till för att undvika att människor diskrimineras. Lagen är också till 
för att synliggöra att alla människor har samma rättigheter och chanser oavsett 
livsförhållanden som ”kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder” 
(Diskrimineringslag SFS 2008:567).  
 
Begreppet diskriminering beskrivs på fyra olika sätt i diskrimineringslagen. Direkt 
diskriminering är då en människa blir behandlad på ett sätt som andra människor inte 
skulle bli behandlade på och som har att göra med någon eller några av ovan nämnda 
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livsförhållanden. Indirekt diskriminering är enligt diskrimineringslagen (SFS 2008:567) då 
människor genom regler, krav eller tillvägagångssätt blir behandlade på ett sätt som inte 
gynnar de människor med någon eller några av ovan nämnda livsförhållanden. Det blir 
ingen indirekt diskriminering om reglerna, kraven eller tillvägagångssätten har ett giltigt 
mål och då de används på ett sätt som behövs för att nå fram till målet. Det tredje sättet att 
diskriminera beskrivs i lagen som trakasserier, vilket är då en människas värdighet blir 
förolämpad genom att en annan människa agerar kränkande i förhållande till någon eller 
några av ovan nämnda livsförhållanden. Sexuella trakasserier är det fjärde sättet att 
diskriminera och det innebär att en människas värdighet blir förolämpad då en annan 
människa agerar kränkande med sexuella anspelningar. I diskrimineringslagen står det 
också att en person inte får beordra någon som har en underordnad position, att göra andra 
människor illa.  
 
I diskrimineringslagen står det att de som ägnar sig åt verksamhet som har med utbildning 
att göra, ska utforma en likabehandlingsplan varje år. I likabehandlingsplanen ska det 
framgå hur en verksamhet ska arbeta för att uppnå lika rättigheter och chanser för de 
personer som är en del i verksamheten. Det ska också framgå hur verksamheten ska arbeta 
för att motverka diskriminering på grund av ovan nämnda livsförhållanden. Hur arbetet 
med likabehandlingsplanen har gått, ska rapporteras i nästkommande likabehandlingsplan.  

3.5 Skollag  
 
I skollagen (SFS 2008:571) står det att lagen är till för att förhindra att barn eller elever 
utsätts för en behandling som är kränkande. Om det kommer fram att ett barn eller en elev 
har råkat ut för en behandling som är kränkande och som har en koppling till 
verksamheten, ska den ansvariga för verksamheten försöka reda upp och se till att 
kränkningarna inte fortskrider. Den som har ansvar för en verksamhet ska se till att det 
bedrivs ett arbete för att barn eller elever inte ska utsättas för en behandling som är 
kränkande. Det ska utformas en likabehandlingsplan (se avsnitt 3.4) varje år och det är den 
ansvariga för verksamheten som har skyldighet att se till så att den upprättas.  
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4 Forskning om mobbning 
 
I avsnittet presenteras tidigare forskning om vad mobbning är, hur mobbning sker och 
förekomsten av mobbning. Vidare beskrivs forskning om orsakerna till att någon mobbar 
och till att någon blir mobbad. I avsnittet presenteras också forskning om förebyggande 
arbete och konsekvenser.  

4.1 Vad mobbning är 
 
Enligt Olweus (1973, s.53-54)1 är mobbning då någon har blivit utsatt eller blir utsatt för 
fysiska, verbala eller psykiska angrepp från andra människor under en längre tid.  
 
Midstrand, Monstad och Søbstad (2004, s.53, 54) har intervjuat pedagoger, föräldrar och 
barn i förskolan, de beskriver i sin undersökning hur en pedagog menar att mobbning 
handlar om att avsiktligt göra någon illa under en längre period. Författarna beskriver att 
många av pedagogerna är osäkra på hur mobbning kan förklaras, men att några pedagoger 
menar att mobbning kan vara när ett barn använder olämpliga beteenden upprepade 
gånger. 

4.2 Hur mobbning sker 
 
Eriksson et al. (2002, s.64-65, 80, 89) har gjort en forskningsöversikt och många av de 
granskade artiklarna visar att forskarna beskriver mobbning som direkt eller indirekt och 
något som sker i skolan, utom synhåll för vuxna. Direkt mobbning, det vill säga fysisk 
mobbning sker i större utsträckning bland pojkar än bland flickor. Indirekt mobbning det 
vill säga psykisk mobbning är vanligare bland flickor, men även pojkar kan råka ut för 
denna form av mobbning. Att barn blir utsatta för mobbning genom kränkande språkliga 
kommentarer är lika vanligt bland pojkar och flickor. Midstrand, Monstad och Søbstad 
(2004, s.53) skriver också om hur pedagoger ser skillnader i hur flickor och pojkar mobbar. 
Författarna menar precis som Eriksson et al. att flickor använder sig mest av psykisk 
mobbning, till exempel genom att viska och utesluta andra flickor. Till skillnad mot 
flickorna menar pedagogerna att pojkarna använder sig mer av fysisk mobbning.  
 
Perren och Alsakers (2006, s.49-50) har genomfört en undersökning där pedagoger har fått 
svara på ett frågeformulär och barn i åldrarna fem till sju år har intervjuats. Det framgår att 
flickor inte är involverade i mobbningssituationer lika ofta som pojkar. Pojkar 
kategoriseras ofta som både mobbade och mobbare. Det vill säga att de både mobbar 
samtidigt som de själva blir utsatta för mobbning och att detta sker vid upprepade tillfällen. 
Till skillnad mot Perren och Alsaker menar Olweus (1973, s.73) som bland annat har 
intervjuat pojkar, lärare och föräldrar i skolan, att det inte är så vanligt att pojkar som 
mobbar även själva blir utsatta för mobbning. I Perren och Alsakers (2006, s.49-50) 
undersökning har det också visats sig att yngre barn och pojkar är mer psykiskt aggressiva 
än äldre barn och flickor.  
 
Midstrand, Monstad och Søbstad (2004, s.54) har undersökt hur pedagoger menar att 
mobbning ser ut bland barn i förskolan. De flesta av de tillfrågade pedagogerna upplever 

                                                 
1 Forskning av äldre datum för att jämföra med nyare forskning.  
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att mobbning visar sig fysiskt till exempel genom att barn slänger föremål på andra barn, 
genom slag, dragningar i håret eller genom knuffar och nypningar. Enligt Midstrand, 
Monstad och Søbstad (2004, s.54) kan mobbning också visa sig genom att barn i förskolan 
gör sönder andra barns föremål, så som teckningar och att de döljer andra barns saker. 
Författarna skriver i sin rapport att det är vanligare att pedagogerna berättar om den fysiska 
mobbningen, men att psykisk mobbning också bör tas på allvar. Många av pedagogerna 
som deltog i undersökningen menar att mobbning kan ske genom att barn retar och kallar 
andra barn för ord som förolämpar, även att barn skrattar åt andra barn och pratar bakom 
ryggen beskrivs som mobbning. De flesta av pedagogerna har erfarenhet av att barn i 
förskolan inte vill umgås med vissa barn och att barnen visar det genom att dessa barn inte 
får vara med och leka. Författarna menar att uteslutning är vanligt bland barn i förskolan.  
 
Löfdahl och Hägglund (2006, s.183-190) har genomfört en undersökning genom att 
observera barn på en förskola. På förskolan har pedagoger satt upp regler tillsammans med 
barnen, som handlar om hur pedagoger och barn ska vara mot varandra. I undersökningen 
följer författarna en flicka (Maja) som utesluts i barngruppen. Maja var mellan tre och fyra 
år då undersökningen genomfördes. Löfdahl och Hägglund beskriver hur barnen gör allt 
för att inte bryta mot de uppsatta reglerna, men att barnen ändå hittar sätt att gå runt 
reglerna och på så vis utesluta Maja. Barnen går runt eller gör om reglerna, då de till 
exempel avbryter leken när Maja kommer och vill vara med, eller då barnen ändrar 
reglerna när det är Majas tur att genomföra något. Även Johansson (2007, s.116) skriver att 
barn går runt regeln om att alla får vara med, för att anpassa regeln så att den passar 
barnens egna mål. Löfdahl och Hägglund (2006, s.183-190) beskriver hur Maja frågar de 
andra barnen om hon får vara med och leka och hur hon ofta får välja mellan en obetydlig 
roll i leken eller att inte vara med och leka. Om Maja väljer en obetydlig roll så som till 
exempel städerska får hon vara med i leken, men hon är fortfarande inte helt involverad. 
Barnen visar både språkligt och psykiskt att de inte vill att Maja ska vara med och leka.  
 
I motsats till Löfdahl och Hägglund menar Johansson (2007, s.165) att observationer av 
barn har visat att det är betydelsefullt för barn att följa vuxnas regler och att göra det som 
barnen anser är rätt. Anledningen till att barn ofta följer de vuxnas regler kan vara att de 
inte vill få en känsla av att de har gjort fel. Även om barn ofta följer vuxnas regler, menar 
Johansson att de även bryter mot dessa vid vissa tillfällen. Barn vill inte att pedagogerna 
ska upptäcka när de bryter mot regler, på grund av att de inte vill ta konsekvenserna av sitt 
handlade. Barn vill inte heller att pedagogerna ska få en negativ bild av dem eller att 
pedagogerna ska känna besvikelse över barnets agerande. En annan anledning till att barn 
bryter mot uppsatta regler, är att de känner ett intresse av att testa det som inte är tillåtet.  
 
Johansson (s.98-99) skriver att barn visar att rättigheter är viktigt för dem och att det bland 
annat handlar om att ha rätt till vissa saker, ha rätt till olika upplevelser tillsammans med 
andra, rätt till påverkan i leken och att ha rätt att framföra sina åsikter. Observationerna 
visar att när barn utövar kränkande behandlingar eller då de gör någonting som inte ses 
som acceptabelt av de andra barnen, kan det innebära att barnet förlorar sina rättigheter. 
Barn som förlorar sina rättigheter riskerar att uteslutas ur barngruppen.  

4.3 Förekomsten av mobbning 
 
Eriksson et al. (2002, s.60) har granskat omfattningen av mobbning i flera artiklar och det 
har framkommit att antalet mobbade barn minskar desto äldre barnen är, därför 
förekommer inte mobbning lika ofta i grundskolans senare år som i grundskolans tidigare 
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år. Sammanställningen visar däremot enligt Ericsson et al. (2002, s.60) att det inte finns så 
stor skillnad mellan yngre och äldre barn i antalet mobbare. Författarna (s.91) skriver 
också att antalet barn i en klass inte påverkar hur vanligt förekommande mobbning är 
bland barnen. I likhet menar Olweus (1973, s.89) att klassens storlek inte har betydelse för 
mobbningens omfattning.  
 
I Midstrand, Monstad och Søbstads (2004, s.53-54) undersökning framkommer det att flera 
pedagoger inom förskolan är osäkra på om oönskat beteende bland barn i förskolan kan 
definieras som mobbning. Några pedagoger beskriver att mobbning är ett sätt som barn 
leker på och att fysisk mobbning inte är så vanligt i förskolan. Trots att många av 
pedagogerna är osäkra på hur begreppet mobbning ska förklaras, så har författarna tolkat 
pedagogerna och förstått att många av dem har erfarenhet av mobbning bland barn i 
förskolan. Till skillnad från pedagogerna var det många föräldrar som svarade att de inte 
har upplevt att deras barn har blivit utsatta för mobbning av andra barn i förskolan. 
Författarna skriver att orsaken till skillnaderna i uppfattningarna kan bero på att 
pedagogerna har en nära relation till barnen i förskolan. Pedagogernas svar stämde väl 
överens med vad barn hade svarat i undersökningen, där många av barnen svarade att de 
blir utsatta för mobbning ibland. I rapporten framkommer det att pedagogerna som deltog i 
undersökningen är överens om att det som förekommer i förskolan bör kallas för 
mobbning. Även Olweus (1973, s.233) menar att mobbning startar redan innan barn börjar 
i skolan. 
 
I motsats till föregående stycke menar Johanssons (2007, s.148) att det har framkommit i 
observationer att barn är måna om att alla ska må bra och att de visar det genom att ta hand 
om barn som är yngre, barn som har bristande kunskaper eller barn som är nytillkomna i 
barngruppen. Om ett barn upptäcker att någon blir behandlad på ett felaktigt sätt, försöker 
barnet hjälpa till genom att klandra den som har gjort fel. De kan också ta hjälp av vuxna 
för att lösa problemet. 

4.4 Orsaker till mobbning 
 
I avsnittet presenteras orsakerna till att någon mobbar eller blir mobbad. 

4.4.1 Orsaker till att någon mobbar 
 
Enligt Eriksson et al. (2002, s.72) kan barn som mobbar ha föräldrar som är hårda i sin 
uppfostran och som är dåliga på konflikthantering. Det kan också vara föräldrar som inte 
visar att barnet är viktigt och som inte har kontroll över vad barnet sysselsätter sig med. 
Även Olweus (1973, s.142) menar att de pojkar som mobbar ofta har en sämre relation 
med sina föräldrar än vad andra barn har.  
 
Den typiska mobbaren beskriver Eriksson et al. (2002, s.70) som en person som är 
självsäker. Mobbarens självsäkerhet kan beskrivas som ett sätt att uppväga en dålig 
självkänsla. Det framgår även att den typiska mobbaren inte alls behöver vara självsäker, 
utan snarare nedstämd på grund av en dålig uppväxt. Enligt Perren och Alsaker (2006, 
s.49-50) kan den som mobbar även själv bli utsatt för mobbning. Författarna beskriver att 
både de som mobbar och de som mobbar och samtidigt blir mobbade oftare är språkligt 
aggressiva, mindre samarbetsvilliga och mindre sociala än andra barn. I undersökningen 
har det visat sig att de som både mobbar och de som mobbar och samtidigt blir mobbade, 
oftare är mer psykiskt aggressiva än andra barn.  
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Eriksson et al. (2002, s.70) menar att andra egenskaper som karaktäriserar mobbaren är att 
de gör allting för sin egen vinning, däremot har inte de som mobbar social kompetens och 
inte heller någon känslomässig förståelse. Johanssons (2007, s.148) menar att barn har 
förståelse för andra barns svåra situationer ibland, däremot visar forskningen att barn kan 
ha svårt att känna med andra barn. Även om barn har en förståelse för andra barns svåra 
situationer, menar Johannsson att barn kan använda den till att behandla ett annat barn illa. 
Enligt Perren och Alsaker (2006, s.49-50) så är barn som mobbar mindre hjälpsamma, men 
att de har en bättre ledarskapsförmåga än andra barn. 
 
Enligt Eriksson et al. (2002, s.70) är den som mobbar positivt inställd till hårdhänt 
behandling, har en negativ inställning till skolan och umgås med personer som har liknade 
inställning. De har däremot inte så många nära relationer. Mobbare kan skapa 
maktsituationer genom att tvinga andra människor att göra olika saker, så att mobbarens 
vilja fullbordas. I likhet menar Olweus (1973, s.150) att pojkar som mobbar känner en 
tillfredställelse över att styra andra att utföra negativa kroppsliga handlingar. Olweus 
(s.118, 132) menar också att pojkar som mobbar är mer stridslystna än andra barn, de 
startar ofta bråk och sätter sig emot bestämmelser. Det framkommer också att pojkar som 
mobbar ofta har ett destruktivt synsätt mot barn som är yngre och vekare än dem själva, 
eller mot barn som är annorlunda. Barn som mobbar har ett positivt synsätt till att skada 
någon kroppsligt.  

4.4.2 Orsaker till att någon blir mobbad 
 
I forskningsöversikten har Eriksson et al. (2002, s.75) kommit fram till att barn som blir 
mobbade kan vara både passiva eller provocerande. Passiva mobboffer är barn som är 
försiktiga och ensamma. Provocerande mobboffer beskrivs bland annat som 
okoncentrerade, väldigt aktiva, utmanande och som dåliga på att skydda sig själva. Dessa 
barn beskrivs inte bara som offer, utan kan även hamna i situationer där de utsätter andra 
för mobbning. Det finns också barn som försöker framstå som roliga för att bli omtyckta av 
andra barn. Dessa barn hamnar i en självvald roll som offer. Oavsett om mobboffret är 
passivt eller provocerande har de ofta ett dåligt självförtroende, är kroppsligt svaga, 
ensamma och mindre socialt kompetenta. Även Perren och Alsaker (2006, s.49-50) menar 
att de som är mobbade är mindre sociala än de barnen som inte är delaktiga i situationer 
där mobbning sker. Perren och Alsaker menar också att den som blir mobbad har en sämre 
ledarskapsförmåga än andra barn. Pojkar som blir mobbade uppfattas enligt Olweus (1973, 
s.118, 138) som mindre stridslystna än andra barn. Dessa pojkar är även mer bekymrade än 
andra pojkar och de har ofta en negativ syn på sig själva. 
 
Eriksson et al. (2002, s.84) skriver att det finns skillnader mellan passiva och provocerande 
offers föräldrar. Passiva offers föräldrar är oerhört måna om att skydda sina barn. Detta 
stämmer även överens med provocerande offers föräldrar, men dessa har samtidigt en 
känslokall attityd till sina barn. Enligt Olweus (1973, s.143, 149) har pojkar som blir 
mobbade ofta en bra relation till sina föräldrar. Olweus menar i likhet med Eriksson et al. 
(2002, s.84) att de mobbades föräldrar ofta är för måna om att skydda sina barn från 
problem.   
 
Enligt Eriksson et al. (s.75) spelar inte yttre olikheter någon större roll för att en person ska 
bli mobbad. Även Olweus (1973, s.113) menar att en vanlig uppfattning bland många 
människor är att orsaken till mobbning är när någon avviker från det som uppfattas som 
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normalt. Däremot visar Olweus (1973, s.113) forskning att yttre olikheter inte har så stor 
inverkan på om mobbning uppstår. Till skillnad framkommer det i Midstrand, Monstad och 
Søbstads (2004, s.54) undersökning att pedagoger tror att hudfärg kan vara en anledning 
till att barn blir mobbade. Även Eriksson et al. (2002, s.91) menar att barns kulturella 
bakgrund och ekonomiska förutsättningar kan ha betydelse för om barn blir utsatta för 
mobbning. Enligt Löfdahl och Hägglund (2006, s.183-190) kan storlek och ålder också 
vara en orsak till att barn utesluts.  
 
Midstrand, Monstad och Søbstad (2004, s.60-61) skriver att pedagoger i förskolan är 
vaksamma för att upptäcka mobbning, men de menar att de inte uppmärksammar all 
mobbning som sker i förskolan. Pedagogerna menar att en orsak till detta kan vara att 
barnen försöker undanhålla mobbningen. I Eriksson et als. (2002, s.65, 89) 
forskningsöversikt framgår det att pedagoger i skolan inte är medvetna om hur stort 
problemet med mobbning är på skolan där de arbetar. Pedagoger i skolan beskrivs även 
som dåliga på att diskutera om och ta tag i mobbningssituationer.  

4.5 Förebyggande arbete 
 
I Midstrand, Monstad och Søbstads (2004, s.60-61) rapport framgår det att pedagoger i 
förskolan blev tillfrågade om de har varit med och planerat förebyggande arbete mot 
mobbning. Lite mindre än hälften av dessa pedagoger svarade att de har erfarenhet av 
detta. Pedagogerna menar att det viktigaste förebyggande arbetet är att observera barnen 
och försöka stoppa oönskat beteende så tidigt som möjligt. Ett tidigt ingripande vid 
misstankar om mobbning är viktigt för att undvika att mobbning utvecklas. Enligt Olweus 
(1973, s.233) är det viktigt att det förebyggande arbetet startar innan barnen börjar i skolan. 
 
Midstrand, Monstad och Søbstad (2004, s.68-69) menar att det är viktigt att arbetslaget 
stöttar varandra när det dyker upp problem i barngruppen och att de arbetar tillsammans för 
att lösa problemen. Hur pedagogerna ska agera i olika situationer kan underlättas genom att 
arbetslaget har gemensamma överenskommelser. Författarna menar också att pedagogerna 
är viktiga förebilder för barnen och att barn skapar sin identitet i leken genom att prova 
olika roller. Pedagoger i förskolan ska även enligt Midstrand, Monstad och Søbstad (s.70) 
kunna sätta sig in i hur barn upplever någonting och kunna ta barns upplevelser på allvar. 
Pedagogerna ska vara medvetna om att alla barn har olika upplevelser av olika tillfällen, 
dessa olikheter bör lyftas i barngruppen för att barngruppen ska få en förståelse för att alla 
är olika men ändå lika mycket värda.  
 
I Midstrand, Monstad och Søbstads (s.60-61) rapport beskriver pedagoger att de arbetar 
förebyggande med empati, samtal tillsammans med barn och genom att förmedla mellan 
barn. När det dyker upp en situation med mobbning får den som mobbar be om ursäkt och 
pedagogerna försöker att trösta det utsatta barnet och förklara vad som har skett. Olweus 
(1973, s.205) skriver också att samtal mellan pedagoger, föräldrar och barn i skolan är 
viktigt i det förebyggande arbetet mot mobbning. I Midstrand, Monstad och Søbstads 
(2004, s.60-61) rapport beskriver flera av pedagogerna att föräldrar har blivit involverade, 
eftersom de anser att alla parter bör vara med för att kunna förhindra mobbning.  
 
Enligt Midstrand, Monstad och Søbstad (s.68-69) är det viktigt att pedagoger på en 
förskola är tydliga och ser till att alla får vara med och bestämma, för att skapa ett bra 
klimat i barngruppen. För att förebygga mobbning kan pedagogerna vara i närheten av 
barnen för att upptäcka vad som händer i leken. Genom att pedagogerna talar på ett bra 
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sätt, kan de skapa ett bra klimat mellan barnen. Olweus (1973, s.207) skriver att ett 
förebyggande arbete i skolan kan vara att skapa ett bra klimat mellan barn, för att undvika 
mobbning och istället få mobbare och mobbade att samarbeta och må bra tillsammans. 
Olweus (1973, s.207) menar också att en bra relation mellan barn och föräldrar, samt med 
den övriga omgivningen har en viktig roll för att få mobbare och mobbade att må bra.  
 
Enligt Midstrand, Monstad och Søbstad (2004, s.60-61) kan mobbning förebyggas genom 
att hitta nya konstellationer i barngruppen, detta för att få barnen att leka tillsammans med 
andra barn. Författarna skriver att vissa barn kan behöva hjälp med att lyftas fram då de 
leker, för att de ska bli uppmärksammade av andra barn. Ytterligare ett sätt att arbeta 
förebyggande som nämns i rapporten är att ha teman under samlingen på förskolan och att 
arbeta med social kompetens med barnen. Midstrand, Monstad och Søbstad (s.83) menar 
att barns sociala utveckling kan stärkas när barn får röra sig och samarbeta tillsammans 
med andra barn. Rörelselekar är också bra för att få barnen att vara lyhörda på andras 
uttryckssätt och för att få dem att respektera andra. Genom lekar är det även lätt för barnen 
att lära känna varandra.  
 
Drama beskriver Midstrand, Monstad och Søbstad (s.83) som ytterligare ett sätt att arbeta 
förebyggande mot mobbning. De menar att drama är naturligt för barnen, eftersom det 
ligger nära barnens egen rollek. Drama kan vara ett pedagogiskt verktyg att använda för att 
barnen ska få en förståelse för hur andra människor kan känna och för att de ska hitta nya 
sätt att hantera olika situationer. Eftersom drama blir konkret är det lättare för barnen att 
kunna förstå andra människors situationer. Teateraktörerna kan vara både barnen själva, 
pedagoger eller dockor.  

4.6 Konsekvenser av mobbning 
 
Eriksson et al. (2002, s.82) konstaterar i forskningsöversikten att en människa som blir 
eller har blivit mobbad får en låg självkänsla, blir ängslig, är sällan nöjd med sina egna 
prestationer och risken är stor att dessa människor är deprimerade och självmordsbenägna.  
 
Perren och Alsaker (2006, s.49-50) menar också att mobbade barn har problem att säga 
ifrån till sina kamrater, de är mer tillbakadragna och tillbringar mer tid för sig själva. Enligt 
Perren och Alsaker är pojkar som är mobbade mer tillbakadragna än flickor och ofta mer 
ensamma än andra barn. Flickor som blir mobbade och de som mobbar samtidigt som de 
blir mobbade är mer ensamma än de barn som inte är involverade i situationer där något 
barn mobbas. Flickor som mobbar är mer ensamma än pojkar som utsätter andra för 
mobbning. 
 
Perren och Alsaker (s.51) skriver att många av de barn som blir mobbade och barn som 
både mobbar samtidigt som de blir mobbade sällan har någon bästa vän. Undersökningen 
visar också att ganska få av dem som mobbar har någon bästa vän. Däremot är det vanligt 
att dessa barn ingår i ett gäng med flera kamrater och att de ofta umgås med andra 
mobbare. Enligt Olweus (1973, s.118) är mobbade pojkar inte lika populära att umgås med 
som andra barn.  

4.6.1 Konsekvenser för lärande och utveckling 
 
Jonsdottir (2007, s.21, 112) har genomfört en undersökning om barns vänskapsrelationer i 
förskolan. Barn har blivit intervjuade och pedagoger har fått besvara olika påståenden om 
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barnen på en attitydskala. Jonsdottir (2007, s.21, 112) har i sin avhandling beskrivit hur 
barn uppfattar sina relationer till andra barn i förskolan och pedagogers uppfattningar om 
barns sociala kompetenser. I undersökningen beskriver författaren (s.21, 112) vänner då 
två barn i förskolan har valt att leka med varandra.  
 
I Jonsdottirs (s.148) avhandling framgår det att barn inte är lika kompetenta, då de inte har 
några vänner. Barn som har en hög popularitet i en barngrupp uppfattas av pedagogerna 
som mer kompetenta än andra barn. Barn med hög kompetens har enligt pedagogerna en 
större förmåga att skapa positiva relationer till andra barn. Jonsdottir (s.141) menar att 
kompetenta barn uppfattas som trygga i sig själva, intresserade, positiva, hjälpsamma och 
att dessa barn är bra på att leka och kommunicera med andra människor.  
 
Enligt Olweus (1973, s.146) presterar både pojkar som är mobbare och pojkar som är 
mobbade ofta lika bra som medeltalet av dem som inte är inblandade i någon 
mobbningssituation. Det framgår att mobbade pojkar är lite mer positiva till skolan än vad 
de pojkar som mobbar är.  
 
Goleman (1997, s.108-109) skriver att barn som är ängsliga, ilskna eller nedstämda inte 
kan lära sig, eftersom de inte kan ta vara på det som människor berättar för dem i syfte att 
lära dem något. Goleman menar att barn som har känslor som är negativa har svårt att 
koncentrera sig på något annat än det som har utlöst känslan. Istället för att koncentrera sig 
på att lära sig menar Goleman (s.108-109) att barn får känslor av att inte duga som person 
och en känsla av missnöje med livet.  
 
Enligt Larsson2 (2000, s.151) blir inte bara barns inlärningsförmåga försämrad då barn blir 
mobbade, utan barn kan också på eget initiativ bli oengagerade i det som har med 
skolarbete att göra. En anledning till detta kan vara att den mobbade lever upp till och blir 
sådan som andra uttrycker att den mobbade är. Om de som mobbar har uttryckt att ett barn 
inte kan någonting, får den som blir mobbad en bild av sig själv som mindre kompetent. 
Barnet kan fly från skolan genom att vara sjuk eller på andra sätt se till att missa tillfällen 
då barnet måste prestera något. Barn som blir mobbade kan enligt Larsson (s.149) även fly 
genom att se till att hålla tankarna borta från det som skapar negativa känslor. Till exempel 
kan barnet fly till fantasivärldar, spel eller filmer.  

4.7 Sammanfattning  
 
Forskningen om mobbning visar att begreppet mobbning är en upprepad dålig behandling 
som ofta sker genom uteslutning, i form av att barn bortser eller gör om gemensamma 
regler. Den dåliga behandlingen kan också ske fysiskt, psykiskt eller verbalt. I forskningen 
framkommer det att det finns olika uppfattningar om mobbning är något som förekommer i 
förskolan, däremot visar forskningen att mobbning förekommer i grundskolan. Den typiska 
mobbaren beskrivs som en person som har en bristande empatisk förmåga, ett aggressivt 
beteende och en person som antingen är osäker eller självsäker. Den som blir mobbad 
beskrivs som en person som är osäker, har svårigheter att umgås med andra och som är 
kroppsligt svag. Yttre avvikelser kan, men behöver inte vara en orsak till mobbning. 
Forskningen visar också att det förebyggande arbetet mot mobbning är viktigt. Pedagoger 
ska vara förebilder och arbeta förebyggande genom att samtala med olika parter för att 
skapa ett bra klimat. Drama och lekar är andra sätt att arbeta förebyggande. Forskningen 

                                                 
2 Larsson är lärare som har arbetat i grundskolan, på gymnasiet och på komvux.  
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visar också att konsekvenserna av mobbning kan bli att ett barn är ensam och har en låg 
självkänsla. De barn som inte har några vänner ses som mindre socialt kompetenta än 
andra barn. Barns inlärningsförmåga kan även påverkas av mobbning, mobbade barn kan 
ha svårt att koncentrera sig i skolan och fly till en tryggare plats.  

5 Teoretisk utgångspunkt 
 
I avsnittet teoretisk utgångspunkt beskrivs två teorier som undersökningen bygger på, 
samspelsteorin och den sociokulturella teorin. 
 
Eftersom vårt syfte handlar om ämnet mobbning är den grundläggande utgångspunkten för 
vår undersökning Daniel Sterns samspelsteori. Även om undersökningen har 
samspelsteorin som grundläggande utgångspunkt, har vi valt att också använda Lev 
Vygotskijs sociokulturella teori. Teorin beskrivs kortfattat eftersom det inte är huvudteorin 
i undersökningen. Eftersom en del i vårt syfte är att ta reda på om pedagoger anser att 
mobbning för med sig några konsekvenser för barnen, kan den sociokulturella teorin 
relateras till vår undersökning.  

5.1 Samspelsteori 
 
Enligt Wrangsjö (1991, s.8-10) är Daniel Stern läkare och psykoanalytiker, som har riktat 
in sin forskning på självets utveckling från spädbarnsåldern. Stern (1991, s.19) beskriver 
självets utveckling från spädbarnsåldern och menar att det är svårt att beskriva vad självet 
egentligen är. Stern skriver att det bland annat handlar om att självet är den del av oss som 
har känslor, som agerar och som samspelar med andra människor, till exempel genom 
språket. Brodin och Hylander (2005, s.22) menar att Sterns teori bygger på att barn 
utvecklas i ett samspel med andra människor. Stern (1991, s.19, 21) skriver att allt som en 
människa upplever formar känslan av självet. Som vuxen har en människa ofta en stark 
känsla av själv, som speglar erfarenheter från tidigare i livet. Om känslan av själv skadas 
kan detta få negativa konsekvenser senare i livet. Stern (s.20) menar att barnet har en 
känsla av själv långt innan barnet är medveten om sin egen person och långt innan barnet 
har utvecklat en verbal förmåga.  
 
Stern beskriver självets utveckling i fyra viktiga domäner. Han kallar dessa för domäner 
eftersom de fyra domänerna påverkar varandra. De påverkar varandra genom att den första 
domänen byggs på av den andra och den tredje av de två tidigare och så vidare.  
 
Den första domänen sträcker sig från födseln fram till två månader och kallas av Stern för 
begynnande själv. I denna domän sker en samvaro mellan vårdnadshavare och barnet, 
genom till exempel ögonkontakt och gråt. Stern menar att barnet kan växla mellan olika 
sinnesintryck, de kan till exempel både se och känna en och samma sak.  
 
Nästa domän sträcker sig från två till sex månader och kallas enligt Stern för kärnsjälv. Här 
börjar barnet samspela med sin omgivning genom till exempel tittut leken och ser sig mer 
som en självständig individ än tidigare. Barnet har nu en förmåga att styra över sin egen 
kropp och en förståelse för samspel utvecklas.  
 
Den tredje domänen sträcker sig från sju till femton månader och kallas enligt Stern det 
subjektiva självet. Här börjar barnet förstå att andra människor kan ha andra känslor än vad 
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barnet har. Barnet kan nu enligt Stern (1991) känna av vad andra människor känner. De 
kan också göra sig förstådda genom sitt beteende.  
 
Den fjärde domänen sträcker sig från femton månader och framåt och kallas enligt Stern 
för verbalt själv. Barnet börjar förstå betydelsen av ord och använder ofta ett ord för att 
förklara många olika saker. Nu kan barnet kommunicera verbalt med sin omgivning.  
 
Brodin och Hylander (2005, s.27, 86-88) menar att Sterns samspelsteori även har en femte 
domän, det berättande självet. Denna domän sträcker sig från tre och ett halvt år och uppåt. 
Barnet kan nu berätta om saker som de har upplevt eller skulle vilja uppleva och de vill att 
någon i deras omgivning lyssnar. Berättelserna kan innehålla både verklighet och fantasi. 
Genom berättandet skapar barnet sin identitet och berättandet speglar hur barnet ser på sig 
själv och andra. Berättelserna är också ett sätt för barnen att skapa en förståelse för det som 
barnen har upplevt.  

5.2 Sociokulturell teori 
 
Lev Vygotskij var en rysk utvecklingspsykolog som var intresserad av omgivningens 
påverkan för tankens utveckling (Wertsch 1985 se Evenshaug & Hallen 2001, s.135). Barn 
föds med några få intellektuella förmågor som förändras och utökas av barns omgivning. 
Omgivningen ger barnet olika verktyg som gör att barnet kan använda och utöka sina 
intellektuella förmågor på ett produktivt sätt. De verktyg som barnet får av sin omgivning 
hjälper dem att veta hur och vad de ska tänka i olika situationer. De iakttagelser som 
barnen gör sker tillsammans med en annan människa som besitter mer kunskaper än barnet 
och som genom språket guidar barnet att göra rätt. Detta kallar Vygotskij för den 
proximala utvecklingszonen. Det barnet klarar med stöd av en mer kompetent person vid 
ett tillfälle, kan barnet klara på egen hand vid ett senare tillfälle (Vygotskij 1978 se 
Evenshaug & Hallen 2001, s.135-136). 
 
Språket är ett viktigt verktyg i en människas tankeutveckling och barn har ett inre språk 
redan innan de kan uttrycka sig verbalt. Det inre språket handlar ofta om det barnen varit 
med om eller det de har kunskap om. När barnen upptäcker att det går att kommunicera så 
kan tänkandet och ett verbalt språk kopplas samman. Då det inre språket utvecklas till ett 
verbalt språk yttrar sig barn ofta på ett sätt som lyfter fram dem själva. Det handlar om att 
barnen kan uttrycka det som de tänker och att de ofta uttrycker det inre talet verbalt. När 
barnen blir äldre slutar de att uttrycka det inre talet verbalt och de klarar av att behålla det 
inre talet för sig själva (Vygotskij 1978 se Evenshaug & Hallen, s.138-139). 
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6 Metod 
 
I avsnittet presenteras kvalitativ metod, fenomenografisk ansats och redskapet 
fenomenografisk intervju i relation till vår undersökning. Det urval som gjordes för 
undersökningen presenteras också i avsnittet.  

6.1 Kvalitativ metod  
 
Vi har valt kvalitativ metod med fenomenografisk ansats. Fenomenografisk ansats används 
i den del av syftet som handlar om att ta reda på pedagogers uppfattningar kring begreppet 
mobbning.  
 
Kvalitativ metod används även för resten av syftet som är att ta reda på hur 
förskolepedagoger upplever att mobbning visar sig och deras upplevelser av mobbning i 
förskolan. Undersökningen syftar även till att ta reda på hur pedagoger i förskolan menar 
att de arbetar eller skulle vilja arbeta för att förebygga mobbning och om de anser att 
mobbning för med sig några konsekvenser för barnen. 
 
Kvalitativ metod används då den som gör en undersökning vill få en samlad bild och en 
förståelse av det som undersöks. Metoden går ut på att undersöka olika fenomen hos 
människor och se människor i relation till sin omgivning. Kvalitativ forskning är inriktad 
på att undersöka från det individuella till det generella, så kallad induktiv inställning. Det 
handlar om att dra slutsatser från det material som har framkommit i en undersökning och 
se slutsatserna som nya kunskaper. När en kvalitativ undersökning genomförs, så sker den 
ofta i en miljö som är naturlig för det som undersöks. Det handlar om att den som gör en 
undersökning ska ha möjlighet att komma nära det som undersöks (Løkken & Søbstad 
1995, s.29-30). 

6.2 Fenomenografisk ansats  
 
Alexandersson (1994, s.111) skriver att fenomenografi är en ansats som återfinns inom 
kvalitativ metod. Marton (1981, s.178) beskriver två olika perspektiv som finns inom 
fenomenografisk ansats, första och andra ordningens perspektiv. Första ordningens 
perspektiv handlar om att skildra världen på olika sätt och andra ordningens perspektiv 
handlar om att skildra människors olika uppfattningar av omvärlden. Vi har inspirerats av 
fenomenografisk ansats och undersökningen har utgått från andra ordningens perspektiv, 
eftersom syftet var att ta reda på pedagogers olika uppfattningar om begreppet mobbning.  
 
Syftet med fenomenografisk ansats är enligt Alexandersson (1994, s.112) att undersöka hur 
människor uppfattar olika begrepp i sin omvärld. Alexandersson (s.116-119) skriver att 
den som gör en fenomenografisk undersökning tar del av vad andra människor har för 
uppfattningar om ett fenomen. Det är skillnaderna i människors uppfattningar som är av 
intresse och det är uppfattningarna och erfarenheterna som är i fokus. När människor 
berättar om ett fenomen handlar det om att den som gör en undersökning kan upptäcka det 
som ligger bakom människans berättelse. Alexandersson menar att de som ingår i en 
undersökning måste ha förkunskaper om fenomenet som ska undersökas, för att kunna 
berätta om sin uppfattning av fenomenet. Enligt Marton (1981, s.180) har alla människor 
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olika uppfattningar, eftersom alla har olika tolkningar av världen. Marton (1981, s.180) 
menar att alla människor skapar sin egen syn på verkligheten.  

6.3 Fenomenografisk intervju  
 
Intervju är det vanligaste redskapet att använda vid en fenomenografisk undersökning. 
Fenomenografisk intervju kan både vara öppen och mer strukturerad. Oavsett om 
intervjuerna är öppna eller mer strukturerade så finns det inte ett utrymme som är bestämt i 
förväg för respondenternas svar, inte några färdiga svarsalternativ och det finns inga 
korrekta svar på de frågor som ställs. I den öppna intervjun styrs innehållet i intervjusvaren 
av vad respondenten väljer att berätta utifrån sina erfarenheter. Syftet med 
fenomenografisk intervju är att ta reda på en människas uppfattningar om ett fenomen. För 
att kunna få en förståelse för människors uppfattningar krävs det att den som intervjuar går 
på djupet då intervjun genomförs, för att försöka komma åt respondenternas 
bakomliggande uppfattningar. Den som genomför en intervju ska visa sig intresserad av 
det som respondenten berättar och intervjusituationen ska kännas avslappnad och inte som 
en kontroll av respondentens kunskaper. Fenomenografisk intervju spelas alltid in på band 
och transkriberas utförligt efter genomförandet. Då intervjuerna transkriberas ska det som 
framkommit under intervjuerna skrivas ner exakt. Pauser, mumlande ljud och talspråk ska 
framgå i det utskrivna materialet (Alexandersson 1994, s.123-125). 
 
Vi har använt oss av fenomenografisk intervju i vår undersökning. En intervjumanual (se 
bilaga 1) som innehåller frågor, där respondenten gavs utrymme att berätta om sina 
erfarenheter, användes vid intervjutillfällena. Då intervjuerna ägde rum visades intresse för 
respondentens erfarenheter och intervjuerna hade formen av ett samtal.   

6.4 Urval 
 
Alexandersson (1994, s.122) skriver att syftet med fenomenografisk ansats är att få syn på 
olika människors skilda uppfattningar om ett fenomen. För att den som gör en 
undersökning ska kunna upptäcka många olika skillnader i människors uppfattningar, kan 
ett planerat urval göras. Det vill säga att den som genomför en undersökning kan välja ut 
deltagare som ska ingå i undersökningen för att kunna få en så stor variation som möjligt. 
Personerna som ingår i undersökningen ska ha olika förkunskaper, åsikter, kön, ålder, 
arbete, utbildning och bakgrund. Personerna ska också ha erfarenhet av fenomenet som ska 
undersökas, för att kunna ha en uppfattning om det som undersöks.  
 
Deltagarna i vår undersökning består av nio utbildade förskollärare, som är verksamma på 
tre förskolor på fem olika avdelningar. Dessa förskolor är belägna i en medelstor stad i 
Västsverige. Förutom att några av deltagarna i undersökningen arbetar på olika 
arbetsplatser och på olika avdelningar, så har de även olika kön, ålder och bakgrund. 
Deltagarna i undersökningen valdes utifrån dessa skillnader, för att få en så stor variation 
som möjligt. Vi trodde även att deltagarna skulle ha olika förkunskaper om ämnet 
mobbning, vilket påverkade valet av deltagare. De deltagare som valdes ut fick ett 
informationsbrev (se bilaga 2) där de informerades om undersökningen.  
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7 Genomförande 
 
Vi formulerade ett informationsbrev till de pedagoger som vi hade för avsikt att ha med i 
vår undersökning3. I samband med att informationsbreven delades ut till pedagogerna, 
bokades även tider för intervjuer. Vi satte oss in i ansatsen och utformade 
intervjumanualen4, därefter diskuterades vår förförståelse om mobbning och en 
begreppsförklaring formulerades.  
 
Innan intervjuerna som skulle användas i undersökningen genomfördes, gjordes två 
pilotintervjuer (se avsnitt 7.1). När pilotintervjuerna var granskade hade tio intervjuer 
planerats in. På grund av ett bortfall genomfördes nio intervjuer. Alla intervjuer 
genomfördes utifrån en och samma intervjumanual (se bilaga 1). Respondenterna hade inte 
tillgång till intervjumanualen innan intervjutillfället, eftersom vi ville få spontana svar. 
Intervjuerna inleddes med några allmänna frågor och en kort presentation av 
undersökningen. Därefter ställde vi frågor som gav respondenten utrymme att berätta om 
sina egna erfarenheter. Frågor från intervjumanualen ställdes vid passande tillfällen under 
intervjuerna. Respondenternas svar följdes även upp med följdfrågor, för att få ut så 
mycket som möjligt vid varje tillfälle. Intervjuerna lyssnades av och vi skrev ner exakt det 
som respondenterna uttryckt under intervjutillfällena.    
 
Under intervjuerna befann vi oss tillsammans med respondenten på en lugn plats på 
respondenternas arbetsplatser, där intervjuerna kunde genomföras utan störande inslag.  
Vid samtliga intervjuer var det endast en intervjuare och respondenten närvarande. 
Materialet spelades in på en mp3 spelare respektive på en bandspelare, för att kunna få 
med allt som sagts under intervjutillfällena. Papper och penna fanns även med för att 
kunna anteckna intervjuernas längd och för att kunna skriva ner eventuella kommande 
följdfrågor. Längden på intervjuerna varierade från cirka tjugo till femtio minuter.   

7.1 Pilotundersökning 
 
När intervjumanualen var skriven och kontrollerad av vår handledare genomfördes två 
pilotintervjuer, dessa finns inte med i undersökningens resultat. De som deltog i 
pilotintervjuerna var en utbildad grundskollärare och en personal som saknar utbildning, 
båda är verksamma i förskolan. Pilotintervjuerna genomfördes för att kontrollera att 
intervjumanualen var formulerad på ett sätt så att syftet kunde besvaras. Pilotintervjuerna 
genomfördes också för att kunna upptäcka problem och förbättra intervjumetoden. Efter 
genomförandet av pilotintervjuerna transkriberades dem och granskades av vår handledare. 
Inga ändringar gjordes på intervjumanualen, utan samma manual har använts vid 
pilotintervjuerna samt vid intervjuerna i vår undersökning. Detta eftersom frågorna var 
formulerade på ett sätt som gjorde det möjligt att besvara syftet genom intervjusvaren. Vi 
reflekterade även över vårt eget sätt att intervjua och upptäckte att respondenternas svar 
hade kunnat följas upp på ett bättre sätt vid vissa tillfällen. Följdfrågorna kunde även ha 
ställts vid ett annat tillfälle och på ett tydligare sätt.  
 

                                                 
3 Informationsbrevet granskades av vår handledare innan det delades ut. 
4 Intervjumanualen granskades av vår handledare innan pilotintervjuerna.  
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7.2 Forskningsetik 
 
De etiska principerna är regler mellan forskare och deltagare i en undersökning. Dessa 
används bland annat för att lättare kunna lösa eventuella konflikter som kan uppstå mellan 
forskare och deltagare i en undersökning. Principerna används också då forskning granskas 
av etikkommittén. För en forskare är de etiska principerna en hjälp när planeringen av en 
undersökning ska göras. Principerna ska ställas i relation till den egna undersökningen 
(Vetenskapsrådet 2002, s.5-6). 
 
Enligt Vetenskapsrådet måste en forskare ta hänsyn till individskyddskravet, som handlar 
om att alla individer har rätt att få skydd mot opassande insyn i deras liv. Det handlar också 
om att individerna varken får skadas psykiskt eller fysiskt. Individskyddskravet innehåller 
fyra huvudkrav. Dessa krav kommer nu att beskrivas och relateras till vår undersökning.  
 
Informationskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (s.7-8) att de som deltar i en 
undersökning ska få ta del av vad undersökningen handlar om. De ska också få information 
om vilken roll de kommer att ha i undersökningen och vad de har för rättigheter att till 
exempel avsluta sitt deltagande. Vi har gett skriftlig information till de pedagoger som har 
deltagit i undersökningen. Samtidigt som vi tillfrågade de tänkta deltagarna om de ville 
delta i undersökningen, fick de ett informationsbrev (se bilaga 2) med information om 
syftet och deras roll i undersökningen. I informationsbrevet kunde deltagarna läsa om 
några av sina rättigheter.  
 
Vetenskapsrådet (s.9-11) skriver att samtyckekravet innebär att det ska vara frivilligt att 
delta i en undersökning. Forskaren måste fråga de tänkta deltagarna om de vill delta i 
undersökningen och under vilka förutsättningar de deltar. Då vi tillfrågade de som vi hade 
för avsikt att ha med i vår undersökning poängterades det att deltagandet var frivilligt och 
att om de så önskade kunde avbryta sin medverkan. 
 
Enligt Vetenskapsrådet (s.12-13) innebär konfidentialitetskravet att personuppgifter om de 
som deltar i en undersökning inte får lämnas ut till människor som undersökningen inte 
berör. Vi har valt att förvara vårt intervjumaterial så att obehöriga inte kan ta del av det. 
Däremot finns materialet utskrivet och avidentifierat så att de som är en del i 
undersökningen kan ta del av det. Personuppgifter har avidentifierats direkt efter 
avlyssningen av de inspelade intervjuerna och alla namn som förekommer i resultatet och i 
diskussionen är fiktiva. 
 
Nyttjandekravet (s.14) innebär enligt Vetenskapsrådet att det insamlade materialet endast 
får användas till den planerade forskningen. Vi har endast använt intervjumaterialet i vår 
undersökning och materialet har därför inte använts till något annat än det som uppgifterna 
var tänkta till.  
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7.3 Tillförlitlighet och giltighet 
 
I avsnittet presenteras hur tillförlitlighet samt giltighet kan relateras till vår undersökning.  

7.3.1 Tillförlitlighet 
 
Kihlström (2007, s.231-232) menar att reliabilitet eller tillförlitlighet är då resultatet i en 
undersökning går att lita på. Desto mer tränad en person är på att använda olika redskap 
vid insamlandet av material, desto mer trovärdig blir undersökningen. För att öka 
reliabiliteten vid en undersökning är det bra att vara två intervjuare vid insamlandet av 
materialet. Vid en intervju kan till exempel en person intervjua, medan den andra personen 
observerar situationen. Innan vår undersökning genomfördes funderade vi på att vara två 
medverkande vid intervjuerna. Vi anser att två som intervjuar kan vara positivt eftersom 
intervjuarna har stöd av varandra och att arbetet kan delas upp mellan dem. Vi beslutade 
oss för att endast vara en intervjuare vid intervjutillfällena, eftersom en nackdel kan vara 
att respondenten tycker att situationen blir besvärlig, då det blir två mot en och för att 
fördela tiden på ett bättre sätt. För att öka tillförlitligheten och få med allt som sägs vid en 
intervju menar Kihlström att det är bra att använda bandspelare. Genom att spela in ett 
samtal på band får den som gör en undersökning med allting från en intervju och kan på så 
vis även höra sin egen del i samtalet. Intervjuaren kan lyssna igenom inspelningen efter 
intervjun, för att ta reda på vilka frågor som ställts och om några av dessa var ledande. Vid 
intervjutillfällena använde vi bandspelare och en mp3 spelare, för att få med allt som sagts. 
Inspelningen har gjort det möjligt att granska intervjuarens del i samtalet, för att upptäcka 
eventuellt ledande frågor.  
 
Den som gör en undersökning med fenomenografisk ansats bör enligt Alexandersson 
(1994, s.129) se till att det är uppfattningarna hos deltagarna som lyfts fram, inte felaktiga 
tolkningar från den som genomför undersökningen. Ett sätt att öka tillförlitligheten i en 
undersökning är att citera delar ur intervjuerna för att kunna styrka olika kategorier som 
har framgått i undersökningen. För att göra vårt resultat tillförlitligt och för att styrka 
pedagogernas uppfattningar, har vi valt att ta med delar i form av citat av det som 
framkommit i intervjuerna.  

7.3.2 Giltighet 
 
Enligt Kihlstöm (2007, s.231) är validitet eller giltighet då den som gör en undersökning 
tar reda på syftet och ingenting annat. För att vår undersökning skulle bli giltig har vi haft 
syftet som utgångspunkt, för att kunna besvara det och ingenting annat. De redskap som 
ska användas vid undersökningen ska enligt Kihlström vara testade innan de används i 
undersökningen. Innehållsvaliditet handlar om att någon med mer kunskap om vetenskap 
får ta del av redskapen och att de kan komma med tips på hur redskapen kan bli bättre, 
innan undersökningen genomförs. Intervjufrågorna lästes av vår handledare innan 
intervjutillfällena, för att vi skulle kunna förbättra dem och få ut så mycket som möjligt av 
frågorna. Kihlström menar att genom att den som ska göra en undersökning även testar 
sitt/sina redskap på människor som påminner om den grupp som ska ingå i 
undersökningen, görs en samtidig validitet. Innan undersökningen, genomfördes två 
pilotintervjuer för att kontrollera frågorna och för att kunna göra förbättringar i vårt sätt att 
intervjua. Även dessa lästes av vår handledare. Validitet handlar också om att 
undersökningen och dess resultat ska skrivas på ett sätt så att läsarna kan begripa vad som 
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står skrivet. Vi har försökt att skriva undersökningen och dess resultat på ett språk som är 
kommunicerbart, så att alla oavsett tidigare kunskaper ska kunna ta del av den. Vi har även 
bett några i vår omgivning att läsa undersökningen för att få reda på om undersökningen är 
begriplig och språkligt korrekt.  
 
För att en fenomenografisk undersökning ska bli så giltig och tillförlitlig som möjligt 
menar Alexandersson (1994, s.129) att det är viktigt att den som gör en undersökning 
funderar över och redovisar teorier, deltagare och hur undersökningen har gått tillväga. 
Alexandersson menar att det är den sammanlagda bilden av en underökning som 
kontrolleras vid en granskning. Vår handledare har granskat undersökningens olika delar 
för att uppnå en hög giltighet och tillförlitlighet. 

7.4 Bearbetning och analys  
 
Första delen av vårt syfte är att ta reda på hur pedagoger i förskolan uppfattar begreppet 
mobbning. Denna del av syftet har analyserats fenomenografiskt, eftersom det handlar om 
pedagogers uppfattningar om ett fenomen.  
 
Enligt Alexandersson (1994, s.125-128) kan fenomenografisk analys delas in i fyra olika 
steg. Det första steget handlar om att läsa igenom intervjumaterialet och försöka se en 
helhet för att få fram olika uppfattningar och för att bli bekant med materialet. Då vi hade 
transkriberat intervjumaterialet läste vi igenom materialet flera gånger för att få syn på 
pedagogernas uppfattningar. Det andra steget handlar enligt Alexandersson om att försöka 
få syn på skillnader och likheter i pedagogernas uppfattningar, vilket innebär att försöka få 
fram betydelsefulla aspekter och relatera dessa till helheten. Det som inte upplevs 
intressant i förhållandet till syftet väljs bort. När vi var väl bekanta med intervjumaterialet 
utkristalliserades likheter och skillnader i materialet av betydelse för undersökningen. När 
den som analyserar börjar se en struktur i helheten, menar Alexandersson att det går att 
göra beskrivningskategorier som är det tredje steget i analysarbetet. Då kategorierna 
redovisas i resultatet, ska det finnas en kort text i anknytning till resultatet som beskriver 
en sammanlagd bild av de olika uppfattningarna. De olika strukturerna i pedagogernas 
uppfattningar utföll i sålunda beskrivningskategorier och vi beskrev dem i en 
sammanfattande text i resultatet. Det fjärde och sista steget i en fenomenografisk analys är 
enligt Alexandersson att hitta strukturer mellan beskrivningskategorierna. När vi arbetade 
med beskrivningskategorierna hittade vi olikheter som särskildes mellan de olika 
kategorierna. Därefter gavs kategorierna namn som ska ge en helhetsbild av pedagogernas 
uppfattningar. 
 
Den andra delen av vårt syfte är att ta reda på hur förskolepedagoger upplever att 
mobbning visar sig och deras upplevelser av mobbning i förskolan. Undersökningen syftar 
även till att ta reda på hur pedagoger i förskolan menar att de arbetar eller skulle vilja 
arbeta för att förebygga mobbning och om de anser att mobbning för med sig några 
konsekvenser för barnen. Denna del av syftet har analyserats genom en innehållsanalys för 
att få fram pedagogers upplevelser och beskrivningar.  
 
Enligt Malmqvist (2007, s.123) handlar analysen om att besvara syftet med en 
undersökning genom intervjumaterialet. Holme och Solvang (1997 se Malmqvist 2007, 
s.124) beskriver ett sätt att analysera vid kvalitativa undersökningar, de menar att det 
handlar om att bilda sig en helhetsbild av materialet. Malmqvist (2007, s.125) visar på att 
ett material ofta måste förminskas och struktureras eftersom allt som framgår i ett material 
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inte är relevant för en undersökning. Enligt Malmqvist (2007, s.125) handlar analysen om 
att både granska intervjumaterialet på ett generellt sätt och på ett mer noggrant sätt för att 
få en tydlig bild av materialet. Då vi analyserade började vi med att läsa igenom 
intervjumaterialet flera gånger, för att få en övergripande bild och vi sorterade bort de delar 
i intervjumaterialet som inte var relevant för vår undersökning. När en helhetsbild av 
materialet har hittats menar Holme och Solvang (1997 se Malmqvist 2007, s.124) att den 
som analyserar ska hitta mönster i materialet. Vi läste materialet mer ingående för att hitta 
mönster som stämde överens med syftet. Enligt Malmqvist (2007, s.125) har det stor 
betydelse att både likheter och skillnader i materialet framgår i resultatet och att det inte är 
antalet svar som är relevant vid kvalitativa undersökningar. När vi hittade olika mönster i 
materialet så var det både det som var gemensamt och det som skiljde mellan 
intervjusvaren som var i fokus. Mönstren delades in i olika delar som har illustrerats med 
en sammanfattande text och utdrag i form av citat från intervjumaterialet.  



21  

8 Resultat 
 
I resultatet ges en bild av vilka uppfattningar pedagogerna i vår undersökning har av 
mobbning. Det framgår också hur pedagogerna upplever att mobbning sker, om de anser 
att mobbning sker i förskolan och vilka orsaker som ligger bakom. I resultatet presenteras 
också hur pedagogerna i vår undersökning menar att de arbetar eller skulle vilja arbeta 
förebyggande mot mobbning i förskolan och om de anser att mobbning för med sig några 
konsekvenser för barnen. Första, andra och sjätte delen beskriver pedagogers 
uppfattningar, upplevelser och beskrivningar av mobbning utan begränsningar till 
förskolan. De övriga delarna är begränsade till förskolan.  
 

• Pedagogers uppfattningar av mobbning 
• Hur mobbning sker 
• Förekomsten av mobbning i förskolan 
• Orsaker till mobbning i förskolan 
• Förebyggande arbete i förskolan 
• Konsekvenser av mobbning 

 
Citaten i resultatet är en illustration av det insamlade materialet. Detta innebär att ett citat 
kan representera flera pedagogers uppfattningar, upplevelser eller beskrivningar. Fiktiva 
namn har använts vid citat av pedagogernas utsagor i resultatet. Tecknet /…/ innebär att en 
liten del av pedagogernas utsagor har tagits bort.  

8.1 Pedagogers uppfattningar av mobbning  
 
I avsnittet presenteras pedagogers uppfattningar om mobbning utifrån fenomenografisk 
analys. Det har visat sig att pedagogerna i undersökningen har flera olika uppfattningar av 
begreppet mobbning. Uppfattningarna har utfallit i två kategorier.  
 

• Mobbning uppfattas som förnedrande behandling 
• Mobbning uppfattas som en upprepad handling 

8.1.1 Mobbning uppfattas som förnedrande behandling 
 
Uppfattningar som har framkommit är att mobbning sker genom att någon blir behandlad 
på ett förnedrande sätt.  
 

…det är alltså när en person ständigt utsätter någon för återkommande dålig 
behandling, eller elak behandling, nedsättande behandling, där man ständigt är 
ute efter någon (Camilla) 

 
Intervjusvaren visar att pedagogerna uppfattar att kränkande behandling och mobbning är 
två begrepp som kan ses i relation till varandra. Det framgår att mobbning är en del i 
begreppet kränkande behandling och att mobbning kan utvecklas om den förnedrande 
behandlingen får pågå under en längre tid.  
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…vi har ju här likabehandlingsplanen, står det ju mycket om kränkande 
behandling, ska inte förekomma /…/ mobbning /…/ hör ju till dom här 
kränkande behandling, det innefattar allt (Anita) 
 
…det kan utvecklas, från såna små kränkningar /…/ o övergå till mobbning 
(Björn) 

8.1.2 Mobbning uppfattas som en upprepad handling 
 
Många av intervjusvaren visar att pedagogerna uppfattar att mobbning är när någon eller 
några blir utsatta vid flera tillfällen.  
 

…mobbning är väl ändå när det återkommer många gånger på samma person 
och  /…/ att det upprepas (Gerd) 
 
…mobbning är inte ett tillfälle utan det är sånt som ständigt återkommer, o där 
man är ute efter, antingen en viss person eller en viss konstellation av personer 
(Camilla)  
 

Mobbning är enligt några pedagoger något som sker konsekvent, det vill säga när någon 
blir utsatt flera gånger.     
 

…men just det här att det blir onyanserat och systematiskt /…/ det tycker jag är 
mobbning (Fredrik) 

 
Pedagogerna uppfattar att mobbning är något som sker hela tiden och att det är något som 
sker med jämna mellanrum mot ett barn.  
 

Ja, ja tänkte mobbning, det är mera, som jag uppfattar att det är att det händer 
regelbundet, att det händer hela tiden mot ett barn (Anita) 

8.2 Hur mobbning sker 
 
Det framgår att alla pedagoger upplever att mobbning kan ske på flera olika sätt. Hur 
pedagogerna menar att mobbning sker presenteras i fem områden.  
 

• Mobbning sker genom uteslutning 
• Mobbning sker språkligt 
• Mobbning sker kroppsligt 
• Mobbning sker genom förskingring 
• Mobbning sker genom gruppering 

8.2.1 Mobbning sker genom uteslutning 
 
Uteslutning har visat sig vara det vanligaste sättet som pedagoger upplever att mobbning 
sker på. Flera pedagoger menar att uteslutning handlar om att någon inte får delta i en 
gemenskap som personen har för avsikt att delta i. En gemenskap kan enligt pedagogerna 
vara en grupp med barn. Det är andra personer som ser till att en person som vill delta i en 
gemenskap blir utesluten.    
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…det är ju tycker jag om /…/ man märker att ett barn ständigt är utanför och 
aldrig får nån lekroll och motas bort å inte tolereras av de andra /…/ då är det 
ju mobbning tycker jag (Gerd) 

 
…tjejer som snackar skit om varandra o försöker liksom smyga o utesluta o 
liksom taktiskt försvinner en o en o sen är dom borta allihopa, o har lämnat den 
här som ingen vill vara med (Camilla) 

 
Flera pedagoger upplever att uteslutning är när någon eller några stänger ute någon ur en 
gemenskap, genom att personen som vill delta i gemenskapen inte blir hörd eller talad till.  
 

…det är ju även det här att ingen bryr sig om att du kommer in ett rum till 
exempel, du finns inte, å det är ingen som lyssnar /…/ på vad du säger 
(Helena) 
 
…där handlade det om utfrysning av en viss person o det ser ju jag som 
mobbning, lämna helt åt sidan /…/ inte prata med och så vidare (Björn) 
 

Några pedagoger upplever också att uteslutning är då någon blir behandlad som att 
personen inte existerar. Att någon har ett mindre värde visar andra personer genom att bli 
tysta när den personen som de inte vill ha med i gemenskapen kommer in. Pedagoger 
upplever också att nonchalerandet kan ske genom ett agerande med kroppen, detta kan 
innebära att titta nedsättande eller att visa med kroppen att de inte vill se en person.  

 
Ja man kan ju mobba med blickar och kroppsspråket, det tror jag ju (Gerd) 
 
Det är ju säkert mycket med den tystare mobbningen, att till exempel om nån 
kommer in i till exempel ett personalrum, och det är rast å så där att man byter 
samtalsämne, att det blir tyst eller nåt sånt /…/ sånt gör ju vuxna (Gerd) 

8.2.2 Mobbning sker språkligt 
 
De flesta av intervjusvaren visar att pedagogerna upplever att mobbning kan vara att 
behandla någon illa, genom att uttrycka sig språkligt. Pedagogernas upplevelser om 
språklig mobbning har visat sig innehålla två olika inriktningar, direkt och indirekt.  

8.2.2.1 Direkt  
 
Det framgår att flera pedagoger upplever att språklig mobbning kan ske direkt mot en 
person. Direkt innebär att någon vänder sig till en annan person och säger nedvärderande 
kommentarer i den andra personens närhet. 

 
…det har jag ju sett på dom barnen som är, dom minsta /…/ dom säger att jag 
vill inte leka med dig, och de gör de ju bland de stora mä, fast dom stora 
kanske kan mer, utrycka mer kränkande ord, asså de kan sätta mer ord på vad 
det är dom säger, dom kan säga mer elaka saker än vad dom små kan (Ida) 
 
…de kan ju säga det att /…/ om inte jag får det här så får inte du komma hem 
till mig, det är deras typ av mobbning (Elin) 
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8.2.2.2 Indirekt  
 
Språklig mobbning upplevs av många pedagoger som något som kan ske indirekt mot en 
person. Indirekt innebär att någon säger nedvärderande kommentarer om en person som 
inte är i närheten då kommentarerna uttrycks.  
 

…mobbning kan visa sig som jag tror att det är /…/ mycket skitsnack bakom 
ryggen på /…/ varandra, att den och den gjorde det och vad tycker du om det 
(Elin) 
 
…är elaka mot nåt barn eller dom, gör asså skojar på deras bekostnad asså 
under längre tid då blir det ju mobbning (Ida) 

8.2.3 Mobbning sker kroppsligt 
 
Många av intervjusvaren visar att pedagoger upplever att mobbning kan ske genom fysiska 
handlingar. Fysiska handlingar är då någon rent kroppsligt behandlar någon illa genom att 
utdela slag, stöta till någon, nypa eller att använda tänderna. 

 
…slå är ju också en typ av mobbning asså fysisk mobbning när man slåss 
(Elin) 
 
…då kan det ju bli en knuff eller nånting sånt då, inte slagsmål kanske men 
fysiskt, att dom visar det, och främst små barn gör ju det mer för att man inte 
kan /…/ uttrycka sig på det viset och då blir det lättare om jag knuffar dig eller 
biter dig (Ida) 
 
…det är nån som hela tiden liksom knuffar o tjuvnyper o sånt (Doris) 

 
Pedagoger upplever att fysisk mobbning kan innebära att någon förföljer någon annan.  
 

…den här formen är den enda som jag vet om för det var ju /…/ fysiskt våld då 
va, dom jagade honom hem från skolan, dom kanske jagade honom direkt när 
dom slutar, väntade han på skolgården för att han trodde att dom hade gått 
hem, så stod dom å väntade på honom på vägen (Helena) 

8.2.4 Mobbning sker genom förskingring  
 
Pedagoger upplever att mobbning kan vara då flera mindre handlingar som har ett negativt 
syfte utförs mot någon annan. Det kan innebära att stjäla eller dölja något som tillhör 
någon annan. 
 

…man tar saker o gömmer saker /…/ alltså många såna här små fula saker 
(Camilla) 
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8.2.5 Mobbning sker genom gruppering 
 
Några intervjusvar visar att mobbning kan vara att en grupp anklagar någon som 
egentligen inte är skyldig. Det kan också bildas grupper som har skaffat sig en liknande 
uppfattning om en annan människa, för att den personen inte ska få vara med i gruppen.  
 

…mobbning är väl /…/ att man tar ställning emot nån utan att det finns en 
anledning /…/ som det här till exempel att det va Kalle som gjorde det och då 
är inte ens Kalle där den dan /…/ det är väl den mobbningen som jag känner 
förekommer (Fredrik) 
 
…det kan va att ett barn inte får vara med, under en längre tid /…/ att dom 
andra barnen liksom gaddar ihop sig mot ett visst barn som dom av någon 
anledning inte vill leka med (Ida) 

8.3 Förekomsten av mobbning i förskolan  
 
Det har visat sig att pedagoger har olika upplevelser av förekomsten av mobbning i 
förskolan och av orsakerna till förekomsten. Hur pedagogerna upplever mobbning i 
förskolan presenteras i två områden.  
 

• Mobbning förekommer  
• Mobbning förekommer inte  

8.3.1 Mobbning förekommer 
 
Många pedagoger upplever att mobbning är någonting som förekommer i alla åldrar på 
förskolan, både i stor och i liten utsträckning. Det framkommer att mobbning finns hela 
tiden som en självklarhet i alla grupper som har med barn att göra. Pedagogerna menar att 
mobbningsproblematiken är utbredd, den finns både i förskolan och i skolan.   
 

Ja, det finns väl alltid mer eller mindre, det kan ju bli väldigt stort men det kan 
också va i det lilla (Camilla) 
 
…det är ju faktiskt ett stort problem, inte bara i skolan utan det finns ju faktiskt 
på förskolor också (Doris) 
 
…mobbningstendenser finns ju där, och jag kan inte säga att jag har sett någon 
barngrupp där dom inte finns, dom finns där naturligt på något konstigt sätt 
(Ida) 

 
Mobbning upplevs som något som ofta sker då det inte finns människor i närheten som 
kan upptäcka och stoppa det som händer. Det kan också ske när mobbaren tror att det inte 
finns någon i omgivningen som ser händelsen.  
 

…barn har en fantastisk förmåga å lyckas göra sånt här när dom vet att vuxna 
inte ser, eller när dom tror sig osedda (Camilla) 
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Även om många pedagoger upplever att mobbning finns på förskolan, så beskriver några 
att mobbning inte ser ut på samma sätt och att det inte sker lika ofta i förskolan som i 
skolan. De menar också att barn i förskolan inte är lika medvetna om att de gör någon 
annan illa. Mobbningen sker inte heller under lika lång tid i förskolan på grund av att 
barnen i förskolan är yngre än barnen i skolan.  
 

…i förskolan tycker inte jag att det förekommer mobbning i den bemärkelsen 
som det gör i skolan, så utstuderat (Elin) 
 
…små barn /…/ gör det under en tid kanske men sen kan de bli vänner å börja 
leka och lägga det bakom sig, men i skolan känns det som om det sker inte på 
samma vis (Ida) 

 
Det verkar som att pedagogerna upplever att mobbning förekommer på förskolan, men att 
de anser att mobbning ökar med åldern. De menar också att det kan vara svårare att hejda 
dåligt beteende när barnen blir äldre.  
 

…här händer det ju också saker men jag brukar säga, små barn, små 
bekymmer, stora barn stora bekymmer, o det stämmer väldigt väl, så ju större 
dom blir, desto adekvatare blir det (Camilla) 

 
Några pedagoger upplever att de är osäkra på om mobbning finns i förskolan, men 
samtidigt menar de att mobbning kan förekomma i förskolan. Det framkommer att 
pedagoger upplever att mobbning kan ske även om de inte har erfarenhet av det. Det 
verkar som att mobbning är ett svårt begrepp och att det är svårt att veta vad som ska 
definieras som mobbning.   
 

…det kan ju finnas på förskolor som det förekommer, men jag har inte vart 
med om det /…/ i den stora utsträckning som mobbning är (Elin)  

 
…man är inte så /…/ mogen eller vad en ska säga, men barn kan ju vara 
hemskt elaka så visst ligger det väldigt nära gränsen för mobbning många 
gånger (Helena)  

8.3.1.1 Orsaker till att mobbning förekommer 
 
Flera pedagoger nämner olika orsaker till att mobbning förekommer i förskolan. Några 
upplever att orsakerna till att förskolebarn mobbas kan vara barns utseende, så som kläder 
och kroppsbyggnad.  
 

…ja har hört att, någon förälder har kommit o sagt till /…/ att ett annat barn 
har kallat, deras barn tjockis (Anita) 

 
Andra orsaker som framkommer är då barn har ett uppträdande som avviker från den 
övriga barngruppen. Det kan vara att ett barn har svårigheter med språket, det kan även 
vara barnets ålder och mognad som är orsak till att ett barn blir mobbad i förskolan. Det 
kan också bero på att ett barn har ett funktionshinder eller problem med att samspela 
tillsammans med andra människor.   
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…det kan ha med språk att göra, att ett barn har väldigt dåligt språk så att de 
andra barnen tycker att, de är en bebis /…/ det kan vara alla möjliga former av 
handikapp (Ida) 
 
...ett barn som inte, beter sig som dom andra barnen, eller ett barn som dom 
andra barnen betraktar som en bebis /…/ barnen har ju stenkoll på hur gammal 
man är /…/ barn med sociala problem, när man inte har samma mognad /…/  
blir, utstötta eller utpekade å att man klankar ner på dom (Ida) 
 

Personlighet upplevs som en annan orsak till att mobbning sker bland barn i förskolan. De 
barn som tar till sig det som andra gör mot dem blir ofta utsatta för mobbning, eftersom de 
som mobbar uppmuntras att fortsätta med mobbningen när de får ett gensvar av den som 
blir utsatt.  
 

…det är just vissa barn som blir utsatta mer än andra, å det är väl för att dom 
barnen är…att dom tar åt sig antar jag /…/ dom barnen som utsätter det här 
barnet får ut någonting av det för att dom får en reaktion när barnet blir 
provocerat eller dom vill att han ska bli arg /…/ men dom barnen som inte bryr 
sig om det /…/ dom retar ju inte dom barnen (Ida) 

 
Ytterligare en orsak till att mobbning förekommer bland barn i förskolan beskrivs som att 
ett barn vill ha makten och kunna styra andra att göra så som barnet vill.  
 

…han blir ledarn /…/ och det gör han ju bara för att han ska kunna få som han 
vill /…/ då blir det ju lätt att nån blir mobbad för då får han ju med sig dom 
andra mot nån annan (Fredrik) 

8.3.2 Mobbning förekommer inte  
 
Några pedagoger upplever att det inte förekommer mobbning i förskolan, eftersom de inte 
vill sätta ordet mobbning på det som händer bland små barn. De menar att små barn inte 
agerar på ett sätt så att det går att kalla det för mobbning. Pedagogerna uttrycker att små 
barn inte mobbar, eftersom deras ageranden inte sker flera gånger. 

 
…på förskolan så kallar vi det väl inte för mobbning (Helena) 
 
Det är ju när nån systematiskt, trakasserar nån /…/ man trakasserar ju inte nån 
på det sättet när man är så liten, som man är på förskola då, förskoleklass kan 
jag tänka mig när dom kommer in i skolmiljön att det kan klassas som 
mobbning, men inte när man är under sexårsgränsen (Helena) 
 
…mobbning är väl ändå när det återkommer många gånger på samma person, 
och e att det upprepas, för så långt känner jag inte att det riktigt går här (Gerd) 

8.3.2.1 Orsaker till att mobbning inte förekommer 
 
Några pedagoger upplever att orsaker till att mobbning inte förekommer bland barn i 
förskolan, är att ytorna är mindre och att det finns fler pedagoger i förskolan än i skolan 
som är i närheten av barnen. Pedagogerna beskriver också att mobbning inte förekommer 
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på grund av att de är uppmärksamma och hejdar dåliga beteende innan de utvecklas till 
mobbning.  
 

…man kan ju se tendenser till att det skulle kunna bli det men jag tror att vi är 
ganska lyhörda och snabba på att se, att avbryta såna saker (Gerd) 
 
…nu kan vi ju stoppa det för barnen är ju här hela tiden /…/ för vi ser ju alltid 
/…/ och då kan vi ju stoppa det i tid /…/ så jag tror att vi har en bättre koll, för 
att vi har ju mindre utrymmen, som dom kan gömma sig på (Elin) 
 
…det är inte lika tryggt i skolan som det är i förskolan kanske, för här är dom 
alltid omhuldade å det finns alltid nån dom kan gå till (Elin) 

8.4 Förebyggande arbete  
 
Det har framkommit i intervjusvaren att pedagoger arbetar eller vill arbeta förebyggande 
mot mobbning i förskolan på många olika sätt. Hur pedagogerna menar att de arbetar eller 
vill arbeta förebyggande presenteras i sex områden. 
 

• Pedagogens roll 
• Att skapa trygghet 
• Arbete utifrån likabehandlingsplan 
• Att samtala med barn 
• Arbete med kreativ verksamhet 
• Samarbete med föräldrar 

8.4.1 Pedagogens roll  
 
En bra gemenskap i arbetslaget menar några pedagoger är ett sätt att förebygga mobbning. 
Det handlar både om att pedagoger i ett arbetslag samtalar med varandra och på vilket sätt 
pedagogerna samtalar på.  
 

…att vi pratar med personalgruppen är också viktigt, att man får säga till 
varandra om, kanske nån annan upplever kränkning eller mobbning att det inte 
är vad andra upplever att det är, man kanske upplever det på olika sätt i olika 
situationer (Anita)  
 
…det e klart, hur vi är mot varandra påverkar, hur vi pratar me varandra i 
personalgruppen (Anita) 

 
Ett bra arbetssätt i arbetslaget med gemensamma överenskommelser och en tydlig 
fördelning av arbetsuppgifter, menar några pedagoger är ett sätt att arbeta förebyggande 
mot mobbning.  
 

…ganska bra struktur och så, ett bra arbetssätt att man är uppdelad i personalen 
ganska bra, att man har olika sysslor (Gerd) 
 
…då pratar jag med mina kollegor så bestämmer vi, att så här ska vi arbeta 
med det barnet så att vi inte jobbar på olika sätt (Ida) 
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…fasta regler fasta rutiner är också jätte viktigt för barnen att veta vad som 
händer under en dag (Ida) 

 
Pedagogers bemötande av barnen menar flera pedagoger är viktigt i det förebyggande 
arbetet mot mobbning. Pedagoger ska reflektera över sitt eget förhållningssätt, hur de är 
mot barnen och hur de samtalar med barnen. Detta eftersom pedagogers bemötande 
påverkar hur barnen bemöter andra människor.   
 

…man granskar sig själv, att hur vi pratar o vad vi säger till barnen liksom /…/ 
hur man bemöter barnen, hur man säger till dom (Anita) 
 
…hur vi förhåller oss /…/ till barnen det är ju jätteviktigt att vi liksom inte /…/ 
bekräftar barnens uppfattningar om varandra (Fredrik) 

 
Pedagoger menar att utbyte mellan olika förskolor kan vara lärorikt. Pedagoger med 
liknande erfarenheter kan lära av varandra och få nya idéer om hur de kan arbeta 
förebyggande mot mobbning. 
 

…det är så bra att göra besök på andra förskolor /…/ det är nog det mest 
utbildande man kan göra /…/ det är väldigt nyttigt, det är väldigt intressant /…/ 
många som befinner sig i samma situation, vi gjorde så här o så här, ja men det 
kanske vi skulle prova (Camilla) 

 
Genom att dela barngruppen i mindre grupper på ett medvetet sätt, menar några pedagoger 
att mobbning kan förebyggas.  
 

…vi försöker att hämma det här så mycket vi kan /…/ när vi delar in dom i 
grupper, så ser vi till att /…/ vi gör tre grupper, en flicka i varje, bara för att 
dom ska komma ifrån varandra (Helena) 

 
Ytterligare ett sätt att arbeta förebyggande i barngruppen menar flera pedagoger är att vara 
närvarande eller deltagande i barnens lekar. Det kan också innebära att få med barn som 
själva inte deltar i leken eller att styra vilka grupper av barn som ska leka tillsammans.  

 
…det återkommer att det är samma som inte får vara med, då går man ju 
verkligen in å försöker va med i leken /…/ så att detta löser upp sig (Gerd) 
 
…vi försöker ju att, para ihop om man ska säga så såna som kanske inte alltid 
brukar leka med varandra för det finns ju /…/ såna som alltid söker sig till 
varandra, men att man ibland försöker o få ihop nya konstellationer (Doris) 

 
Flera pedagoger menar att det förebyggande arbetet inte bara handlar om att delta eller vara 
närvarande i barnens lek, utan att pedagogerna ska befinna sig på en plats så att de har en 
bra överblick över vad som händer bland barnen. Pedagogerna kan på så sätt vara 
vaksamma och ingripa om något händer.  
 

…att vi hela tiden har koll på vad barnen gör, utan att för den skull blanda oss 
in i lekarna, men att vi /…/ cirkulerar runt så att vi ser /…/ vad som händer så 
att vi kan lösa en konflikt om det uppstår (Elin) 
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Tillkallandet av en specialpedagog menar pedagoger är en hjälp i arbetet mot att förebygga 
att det ska bli mobbning i en barngrupp. Specialpedagogen fungerar som ett stöd och 
samtalspartner för pedagogerna. Att observera barngruppen framkommer också som en av 
specialpedagogens uppgifter.  
 

…vi har kallat in specialpedagog också, som har hjälpt oss att titta på 
gruppen…å ge oss råd, vad ska vi göra…det är ju jättesvårt  /…/ för man vill ju 
/…/ dom så väl, inför skolstarten är det ju så viktigt (Helena) 

 
Några pedagoger menar att de arbetar förebyggande då de märker att det finns någonting i 
barngruppen som inte fungerar och som de behöver ta tag i och arbeta med.  
 

…sen har vi ju teman i mellan åt men dom brukar ju ofta /…/ höra ihop /…/ 
med att /…/ nån har sett nånting och tycker att nä nu funkar inte det här med 
kompisar och liksom hur man är en bra kompis, å hur vi ska vara mot varandra 
(Fredrik) 

8.4.2 Att skapa trygghet 
 

Några pedagoger menar att det är viktigt att pedagogerna arbetar med att varje barn får en 
känsla av att vara värdefull och en känsla av att vara viktig, både när barnet är ensamt och 
tillsammans med andra. Alla barn ska bli synligjorda, delaktiga och deras positiva 
förmågor ska framhävas.  
 

…då får man ju själv som vuxen försöka komma uppmuntra och stödja detta 
barn och stärka självkänslan hos dom som är lite blyga och som är lite svårt att 
ta för sig för att dom ska lättare kunna säga emot (Elin) 
 
…så mycket positivt som möjligt, att man ser dom och berömmer dom /…/ 
inte bara för de dom gör utan för hur de är också /…/ man blir sedd och 
lyssnad på (Gerd) 

 
En bra samhörighet i barngruppen där alla känner sig trygga och positiva, menar flera 
pedagoger är viktigt för att förebygga mobbning. För att få en bra samhörighet i gruppen 
menar pedagogerna att alla barn ska få en bra start på dagen. Det handlar både om att 
bygga upp en trygghet i den nuvarande gruppen och att skapa en trygghet inför den 
kommande förskoleklassgruppen.  
 

…får vi en ny barngrupp så det första vi jobbar med är ju att få en trygg 
barngrupp, innan man kan göra någonting annat, det är ingen idé å försöka lära 
barnen nåt innan man har en trygg grund att stå på (Ida) 

 
…vi försöker å få dom att hjälpa varandra, att ute i hallen kan man hjälpa 
varandra på att knäppa å ta på vantar /…/ har en börjat så sprider det sig ju lite 
grand som en löpeld (Helena) 
 
…som vi har tänkt med att dom stora barnen ska träffa andra förskolors barn, å 
dom går ner o hälsar på, på skolan, ja tänker också på dom barn som är på väg 
härifrån, för det är också ett sätt som skapar trygghet som är motverkande /…/ 
känner man nån så är det alltid lättare, att umgås som man ska göra (Camilla) 
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8.4.3 Arbete utifrån likabehandlingsplan 
 
Pedagoger menar att likabehandlingsplanen är ett underlag som är till för att arbeta 
förebyggande mot mobbning i förskolan.  
 

…jag som du säger är jag ju ny i det hela men /.../ jag har ju gått igenom /…/ 
likabehandlingsplanen o allt det här som finns här, men än så länge är det inget 
aktivt som jag har blivit inblandad i (Björn)  

8.4.4  Samtal med barn 
 
Samtal med ett barn menar några pedagoger är ett sätt att arbeta förebyggande mot 
mobbning. Det handlar om att samtala med ett barn som har gjort någon annan illa och få 
barnet att förstå och kunna sätta sig in i någon annans situation. Pedagoger kan också 
samtala tillsammans med en grupp av barn, för att barnen ska få en förståelse för sina egna 
och andras känslor.    
 

…att man hela tiden säga hur skulle du känt det om du inte hade fått vara med 
/…/ hur hade du känt då, hade inte du blitt ledsen då /…/ att man försöker få 
barnen att förstå hur den andra känner /…/ redan i förskolan tror jag det är 
viktigt att försöka få barnen att få en medvetenhet och /…/ en empati för 
varandras känslor (Elin) 
 
…vi pratar om känslor, att alla känslor är tillåtna men att man inte får skada 
nån o inte såra nån /…/ det är jätteviktigt…att dom tänker på sina kompisar 
(Anita) 
 

Några pedagoger menar att samtal med en grupp av barn, handlar om att skapa 
gemensamma överenskommelser om hur människor ska vara mot varandra och att samtala 
om vänskapsrelationer i förskolan.  

 
Det kan ju va till exempel att vi pratar om våra trivselregler som vi har här /…/ 
har vi ju tatt fram gemensamt med barnen /…/ då har dom fått säga såna saker 
som dom tycker är bra, vad man kan tänka på när man är här och vad man kan 
tänka på när man leker (Gerd) 
 
…sen försöker vi ju prata med hela gruppen /…/ hur ska man va när man är en 
bra kompis? Hur vill ni att dom andra ska va mot er? (Anita) 

 
Ett annat sätt att arbeta förebyggande menar några pedagoger är att samtala tillsammans 
med barnen om att alla människor har olikheter, men är lika mycket värda.  
 

…aktivt jobbat med just dom här bitarna att det ska va bra kompis o…lyfta 
fram varje barn för den dom är, o att alla är olika (Björn) 

8.4.5 Arbete med kreativ verksamhet 
 
Lekar menar många pedagoger är en del i det förebyggande arbetet. De nämner flera olika 
lekar, så som att ha en hemlig kompis, lekar där barnen får beröra varandra och lekar som 
stärker gruppen.  
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…vi gör lekar där man tar på varandra /…/ dom man har klappat snällt slår 
man inte lika gärna som någon som är helt främmande för dig (Camilla) 
 
…gruppstärkande lekar är väldigt bra för att få ihop gruppen å speciellt i 
början av en termin (Elin) 

 
Utomhuslek menar pedagoger är bra för att barnen ska få en större yta att röra sig på och 
på så vis förebygga att mobbning uppstår.  
 

… det hjälper ju jättemycket, det märker man ju för barnen får ju mer /…/ 
deras energi…dom får ju utlopp på den på ett annat sätt när dom är utomhus än 
om dom sitter inne hela dan (Ida)  

 
Några pedagoger menar att spela teater är ett sätt att arbeta förebyggande mot mobbning. 
Både pedagoger, barn och leksaker beskrivs som möjliga teateraktörer. Det kan handla 
både om hur människor ska vara mot varandra och hur människor inte ska vara mot 
varandra.  
 

…vi tog kort och så fick barnen dramatisera /…/ en situation som kanske inte 
var bra då och så fick dom liksom formulera själva att vi ska vara kompisar 
eller vi ska hjälpa varandra eller såna här grejer (Fredrik) 
 
…sen har ju jag och en annan pedagog spelat rollspel /…/ jag och den andra 
pedagogen /…/ småbråka /…/ och så kom det en fröken och säger till oss och 
undrar vad vi håller på med /…/ då får vi tala om vad vi har gjort /…/ och då 
avslutar vi med att säga förlåt /…/ och ge varann en kram (Gerd) 
 
… så får man visa med /…/ några dockor eller gosedjur eller göra små rollspel 
/…/ då tror jag att de förstår jätte bra (Gerd) 

 
Ytterligare ett sätt att arbeta förebyggande menar pedagoger är att använda sig av olika 
sorters litteratur som relaterar till ämnet mobbning.  
 

…sen lånar man ju rätt mycket böcker som handlar om det här då /…/ det är ju 
tillexempel Pricken, det är ju en sån där klassisk bok, och den Fula Ankungen, 
och /…/ Alfons är väl också en sån bok (Gerd)  

8.4.6 Samarbete med föräldrar 
 
Kontakten med barnens föräldrar menar några pedagoger är ett förebyggande arbete. Då 
pedagoger möter barnens föräldrar på utvecklingssamtalen kan de lyfta situationer som har 
hänt på förskolan och som föräldrarna behöver ha vetskap om, för att kunna samtala om 
situationen tillsammans med sina barn. En bra relation med föräldrarna gör också att 
pedagogerna kan få information om vad som har sagts och vad som har hänt i hemmet.  
 

…o så sa det äldsta barnet till dom här flickorna att, ni har inte fina byxor på er 
/…/ sen hade jag utvecklingssamtal med den flickan som nu sa det /…/ hon 
hade ju alltid det senaste modet, det var viktigt det där med kläderna, så jag 
pratade med pappan /…/ att det har hänt en sån sak att det kanske är bra också 
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att ni är medvetna om att prata med flickan att det inte är bra att hon säger så 
(Anita) 

 
…vi märker ju inte allting /…/ så det är ju jättebra när föräldrarna berättar /…/ 
om barnet säger nånting hemma och så (Gerd) 
 
…vi har /…/ ju föräldrakontakten å vi får ju bilden av barnet /…/ på ett annat 
sätt om man säger så, vi kan anpassa verksamheten /…/ för vi vet vad dom har 
med sig hemifrån om man säger så (Fredrik) 

8.5 Konsekvenser av mobbning 
 
Pedagoger anser att mobbning kan leda till olika negativa konsekvenser. Det framkommer 
även att det inte behöver bli några negativa konsekvenser. Det har även framkommit i 
intervjusvaren att pedagoger menar att mobbning påverkar barns lärande och utveckling. 
Konsekvenserna presenteras i två områden. 
 

• Allmänna konsekvenser 
• Konsekvenser för lärande och utveckling 

8.5.1 Allmänna konsekvenser 
 
Många pedagoger menar att en konsekvens av mobbning kan vara att ett barn känner sig 
nedtryckt, barnet upplever sig själv som en människa som har mindre värde än andra 
människor. Hur andra upplever ett barn, speglar hur barnet uppfattar sin egen personlighet. 
En annan konsekvens som pedagogerna lyfter är att barn som har råkat ut för mobbning 
kan känna sig svag mentalt. 
 

…har det väl börjat att bli att jag känner att jag är faktiskt ingen bra person att 
man känner att dom andra barnen gillar inte mig och då lever man upp, då 
skapar man sig en egen personlighet tror jag, att man liksom inte har så god 
självkänsla eller gott självförtroende (Ida) 
 
Att en annan mår dåligt av det /…/ mår dåligt rent psykiskt (Fredrik) 

 
Barn blir sårade och uttrycker sig genom att gråta och stå ensamma, när de har blivit 
utsatta för dålig behandling, vilket några pedagoger anser är en konsekvens av mobbning.  
 

…står ensam i ett hörn och gråter som barnen gör (Ida) 
 
…ibland hör man att nån säger att du får inte komma hem till mig o det sårar ju 
jättemycket, det kanske är det, mest sårande dom kan säga till varandra (Anita) 

 
Pedagoger anser att de inte har några upplevelser av att ett barn har fått några bestående 
eller skadande konsekvenser av att ha blivit utsatt för mobbning.  
 

…jag kan inte tycka att jag har sett något barn som /…/ farit illa av mobbning 
/…/ jag kan inte säga att det har gått så långt att det har fått konsekvenser för 
det här barnets framtid (Ida) 
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8.5.2 Konsekvenser för lärande och utveckling 
 
Några pedagoger anser att mobbning påverkar barns lärande och utveckling på grund av att 
barnet är tankspridd och att det krävs mycket energi av barnet för att komma på lösningar 
för att undvika mobbning. Det är energi som hade kunnat läggas på att lära sig och 
utvecklas. Barnets lärande och utveckling påverkas också av att barnet är oroligt för vad 
andra har för åsikter, vilket gör att det känns svårt att prova nya saker och göra fel.  
 

…du blir ju ängslig å rädd, satt din vardag går åt till att mobilisera ett försvar, 
mot dom här som inte är snälla /…/ det går åt så mycket energi till det här /…/ 
inre försvaret så att säga å hur ska komma ifrån det här, så man kan inte ta in, 
man kan inte lära sig (Helena) 
 
…barnet, blir ju ofta väldigt lyhörd för vad andra tycker och tänker eller blir 
rädd för vad /…/ alla andra tycker och tänker hela tiden å därför vågar man inte 
testa och misslyckas utan då blir man snarare rädd för att misslyckas å då, 
utvecklas man ju inte (Fredrik) 
 

Mobbning kan enligt några pedagoger påverka att barn blir blyga, vilket resulterar i att de 
drar sig tillbaka och inte klarar av att ta för sig eller samspela med andra. Barns lärande 
och utveckling påverkas också av att de drar sig tillbaka och att de upplever en rädsla att 
visa sina kunskaper. 
  

…om man är blyg till exempel, så hämmar kanske den sociala utvecklingen 
/…/ dom som är lite blyga och som är lite svårt att ta för sig (Elin) 
 
Ja tror det påverkar jättemycket, om man blir mobbad att man är rädd o vågar 
inte göra det som man ska göra /…/ ja tror dom vänder sig inåt mer (Anita) 
 
…ja tror dom blir lite tillbakadragna /…/ att dom inte vågar riktigt å visa 
egentligen va dom kanske kan (Björn) 

 
Pedagoger anser att barn som blir utsatta för mobbning kan fly på olika sätt från sin utsatta 
situation, de flyr till något som de känner sig trygga med. Det kan både resultera i att barn 
flyr från skolan eller att de flyr genom att läsa, vilket påverkar barns lärande och 
utveckling negativt eller positivt.  
 

…böckerna var ju mina kompisar, ja har ju läst ofantligt mycket, det var ju 
liksom ett sätt att hitta en egen liten värld /…/ sen kan det ju också va så att 
man inte orkar med nånting utav detta som förknippas med skolan, utan man 
hittar nåt annat sätt o fly, ja tror att det är det det handlar om, att man vill fly 
från något till ett annat ställe där man känner sig trygg (Camilla) 

 
Barns omgivning inverkar på hur mobbning påverkar barns lärande och utveckling. Några 
pedagoger anser att ett bra socialt nätverk och en stark personlighet förhindrar att barns 
lärande och utveckling påverkas.   
 

…men om dom har det bra hemma så tror jag att det väger upp en hel del /…/ 
om man har bra kompisar utanför förskolan eller skolan /…/ bra familj också, 
så tror jag ändå inte att det hämmar någonting på utvecklingen (Elin) 
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…men det hänger ju så mycket på hur man reagerar o vilken person man e o va 
man gör med det man får (Camilla) 

8.6 Sammanfattning 
 
Resultatet visar att pedagoger i förskolan uppfattar mobbning som återkommande 
förnedrande behandling. Förskolepedagoger upplever att mobbning kan ske på olika sätt, 
genom uteslutning och genom att språkligt eller kroppsligt behandla någon illa. Mobbning 
kan också ske genom att ta saker från någon annan eller genom att en grupp av människor 
gaddar ihop sig mot en annan människa. Resultatet visar att pedagoger upplever att 
mobbning både förekommer och inte förekommer i förskolan, samt att det finns olika 
orsaker till att det förekommer eller inte. Förebyggande arbete mot mobbning beskrivs i 
resultatet som något som kan bedrivas på flera sätt. Pedagogers förhållningssätt och 
arbetslagets sammanhållning, samt pedagogers roll vid gruppindelningar och vid barns lek 
är ett sätt att arbeta förebyggande. Samarbete med specialpedagoger och med andra 
förskolor beskrivs som viktigt i det förebyggande arbetet. Att stärka varje barn, skapa en 
trygg barngrupp och att samarbeta med barns föräldrar, samt att använda en 
likabehandlingsplan i verksamheten är andra sätt att arbeta förebyggande. Förebyggande 
arbete kan också ske genom samtal tillsammans med barnen eller genom att använda 
kreativa uttrycksformer. Resultatet visar att pedagoger anser att mobbning kan göra att 
människor mår dåligt mentalt eller att de blir nedstämda. Mobbning kan också påverka ett 
barns lärande och utveckling genom att barnen blir okoncentrerade, rädda och blyga, vilket 
gör att de inte kan eller vågar ta till sig ny kunskap. Barn kan också fly från mobbning till 
en tryggare miljö, antingen till skolan eller från skolans värld. Resultatet visar även att 
barns personlighet och omgivning har betydelse för vilka konsekvenserna blir av 
mobbning. Det visar också att det inte behöver bli några konsekvenser av mobbning.    
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9 Diskussion  
 
I avsnittet presenteras resultatdiskussion, didaktiska konsekvenser, metoddiskussion och 
förslag på vidare forskning.  

9.1 Resultatdiskussion 
 
I resultatdiskussionen diskuteras undersökningens resultat i relation till bakgrund, tidigare 
forskning, teorier samt till våra egna synpunkter. Diskussionen är indelad i olika områden 
som knyter an till syftet med undersökningen.  

9.1.1 Uppfattningar av mobbning 
 
I resultatet framgår det att pedagoger har en uppfattning om att begreppet mobbning är en 
förnedrande behandling som sker vid flera tillfällen. Olweus (1973, s.53-54) definierar 
begreppet mobbning som när någon under en längre tid blir utsatt för angrepp som har 
fysik, verbal eller psykisk karaktär. Även Midstrand, Monstad och Søbstad (2004, s.53, 54) 
menar att mobbning är något som sker upprepade gånger under en längre tidsperiod och då 
någon medvetet behandlar någon illa. Vi håller med pedagogerna och författarna om att 
mobbning är när någon blir utsatt för förnedrande behandling vid upprepade tillfällen. 
Även om vi är överens om att mobbning är en förnedrande behandling som sker vid 
upprepade tillfällen, är det svårt att veta hur många tillfällen som krävs för att det ska 
kallas för mobbning. Vi tror att en tydlig definition av begreppet är viktigt för att alla i 
samhället ska ha en gemensam syn på vad mobbning är.  

9.1.2 Hur mobbning sker 
 
Pedagoger i undersökningen upplever att uteslutning ur en gemenskap är det vanligaste 
sättet som mobbning visar sig på. Midstrand, Monstad och Søbstad (2004, s.54) menar att 
uteslutning är vanligt förekommande i förskolan och att det kan ske genom att vissa barn 
inte får vara med och leka tillsammans med de andra barnen. I resultatet framkommer det 
att Gerd upplever att mobbning är när ett barn inte får någon roll i leken och på så sätt blir 
utesluten ur gemenskapen med de andra barnen. Resultatet stämmer överens med Löfdahl 
och Hägglunds (2006, s.183-190) undersökning där Maja får välja mellan en roll i leken 
som saknar betydelse och att inte få vara med. Oavsett vilket alternativ hon väljer får hon 
ändå inte vara med i leken fullt ut. Författarna menar att (s.116) barn anpassar uppsatta 
regler utan att bryta dem för att kunna utesluta Maja ur gemenskapen. I motsats menar 
Johansson (2007, s.165) att barn ofta följer vuxnas regler på grund av att de inte vill få en 
upplevelse av att ha agerat på ett felaktigt sätt. Johansson håller däremot med om att barn 
bryter mot uppsatta regler ibland. Vi tror att uteslutning är ett vanligt sätt att mobba på, att 
på olika sätt se till så att en människa inte får delta i en gemenskap som personen har för 
avsikt att delta i. Bland barn tror vi att uteslutning är vanligt i leken och att göra om eller 
gå emot uppsatta regler är ett sätt för dem som mobbar att inte bli avslöjad. Det kan också 
bero på att det känns bättre att ändra om en regel än att säga rakt ut att någon inte får delta i 
gemenskapen.  
 
Olweus (1991, s.4) menar att mobbning kan ske verbalt, vilket innebär att någon uttrycker 
sig på ett sätt som gör en annan person ledsen. I forskningen framkommer det även att 
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Midstrand, Monstad och Søbstad (2004, s.54) menar att mobbning kan ske språkligt genom 
att barn driver med andra barn och kallar andra barn för ord som förolämpar. Resultatet 
visar att flera pedagoger upplever att språklig mobbning kan ske direkt mot en person. Till 
exempel upplever Elin att barn kan uttrycka att de inte vill att ett visst barn kommer hem 
till dem. Många pedagoger upplever också att språklig mobbning kan ske indirekt, det vill 
säga att någon säger något elakt om en person som inte är närvarande. I likhet menar 
Midstrand, Monstad och Søbstad (s.54) att språklig mobbning kan ske genom att barn 
pratar om eller skrattar åt ett annat barn då barnet inte hör. Vi anser också att språklig 
mobbning både kan ske direkt och indirekt mot en människa. Oavsett vilken form en 
person blir utsatt för tror vi att en person som blir utsatt är medveten om och tar skada av 
mobbning. Den direkta formen kan skada en person genom att personen får utstå angrepp i 
direkt kontakt med mobbaren, medan den indirekta formen kan skada genom att den utsatta 
personen känner att andra angriper när den mobbade inte är närvarande.  
 
Resultatet visar att många pedagoger upplever att mobbning kan ske genom att någon blir 
skadad kroppsligt. Ida upplever att det kan visa sig genom att barn knuffar eller biter andra. 
Helena menar även att kroppslig mobbning kan visa sig genom att någon blir jagad. 
Eriksson et al. (2002, s.64) skriver att mobbning som sker direkt innebär att någon blir 
utsatt för fysiskt dålig behandling. Även Midstrand, Monstad och Søbstad (2004, s.54) 
skriver att många pedagoger i förskolan har en upplevelse av att mobbning kan ske fysiskt 
till exempel genom knuffar, slag och nypningar. Kroppslig eller fysisk mobbning tror vi är 
en vanlig form av mobbning, speciellt bland barn. Det kan vara enkelt att knuffa eller slå 
någon för att kunna uttrycka sina negativa känslor mot en annan människa.  
 
Midstrand, Monstad och Søbstad (s.54) menar att mobbning också kan ske genom att barn 
till exempel gör sönder andra barns teckningar och döljer saker som tillhör andra. I likhet 
framkommer det i resultatet att Camilla upplever att barn kan mobba genom att göra små 
elaka saker som att ta eller gömma andra barns föremål. Vi förmodar precis som resultatet 
och den tidigare forskningen visar att förskingringar kan vara ett sätt att mobba, däremot 
tror vi inte att det är ett av de vanligaste sätten, eftersom det är en liten del i både resultatet 
och forskningen som styrker det. Ett annat sätt att mobba på som framkommer i resultatet 
är att en grupp tar ställning mot någon utan någon uttalad anledning. Eriksson et al. (2002, 
s.70) skriver att de som mobbar ofta är tillsammans med människor som mobbaren kan 
identifiera sig med. Den som mobbar kan även utöva makt för att få andra att göra det som 
mobbaren vill. Att gruppera sig verkar vara ett vanligt sätt att utföra mobbning. Vi tror att 
en grupp ofta styrs av en person som bestämmer över de andra deltagarna för att få sin vilja 
igenom. I likhet menar Perren och Alsaker (2006, s.49-50) att en person som mobbar har 
en större ledarskapsförmåga än vad andra har. Vi tror att det ofta bildas grupper mot den 
som blir mobbad, eftersom många känner en rädsla av att stå på den mobbades sida och 
riskera att själva bli utsatta. Det kan också vara så att de ser upp till den personen som styr 
över gruppen.  

9.1.3 Förekomsten av mobbning 
 
I resultatet framkommer det att många pedagoger upplever att mobbning förekommer i 
förskolan. Några pedagoger menar samtidigt att mobbning inte ser likadan ut i förskolan 
som i skolan och att mobbning trappas upp desto äldre barnen blir. Ida upplever att 
tendenser till mobbning finns i alla barngrupper på ett naturligt sätt. Att mobbning är något 
som förekommer i förskolan menar även Olweus (1973, s.233) som skriver att mobbning 
börjar innan skolan. I Midstrand, Monstad och Søbstads (2004, s.53-54) undersökning 
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skriver författarna också om hur de har tolkat att många pedagoger har upplevt mobbning 
bland barn i förskolan. I resultatet framkommer det att Camilla upplever att mobbning 
förekommer i förskolan, men att problemen växer sig större desto äldre barnen blir. I 
motsats menar Eriksson et al. (2002, s.60) att mobbade barn blir färre desto äldre barnen 
blir, men att mobbningen ändå sker i samma utsträckning. Resultatet visar också att några 
pedagoger känner sig osäkra på om mobbning förekommer i förskolan, eftersom de inte 
har någon erfarenhet av det och att de har en svårighet att definiera barns negativa 
beteenden i förskolan som mobbning. Helena upplever till exempel att barns elakhet inte 
klassas som mobbning, men att det ändå ligger väldigt nära gränsen för mobbning. I likhet 
menar Midstrand, Monstad och Søbstads (2004, s.53-54) att många pedagoger är osäkra på 
om begreppet mobbning kan användas på barns ageranden i förskolan, eftersom de anser 
att det handlar om barns sätt att leka. Även om pedagogerna är osäkra på definitionen, 
framkommer det i Midstrand, Monstad och Søbstads rapport att pedagogerna är eniga om 
att barns ageranden i förskolan kan definieras som mobbning.   
 
I motsats till forskningen och till många pedagogers upplevelser av att mobbning 
förekommer i förskolan, upplever några pedagoger att mobbning inte förekommer. Detta 
eftersom de upplever att barns beteende i förskolan inte kan definieras som mobbning. 
Helena menar till exempel att det är först i skolmiljön som barns beteende kan definieras 
som mobbning. I likhet menar Johansson (2007, s.148) att barn ofta är måna om och 
hjälper varandra i förskolan. Även om barns omsorg om varandra kan göra att mobbning 
inte uppstår i förskolan, tror vi att mobbning är något som mer eller mindre förekommer på 
de flesta förskolor. Visst kan det vara så att mobbning ökar desto äldre barnen blir, men 
oavsett barns ålder tror vi att mobbning kan uppstå. Vi håller inte med om att det är först i 
skolmiljön som mobbning förekommer, eftersom vi inte kan förstå hur det går att dra en så 
tydlig gräns mellan förekomsten i skolan och att det inte förekommer i förskolan.  
 
I resultatet framkommer det att pedagoger upplever att det finns flera orsaker till att 
mobbning förekommer i förskolan. Några pedagoger upplever att utseendet kan ha 
betydelse för om det uppstår mobbning. I likhet framkommer det i Midstrand, Monstad och 
Søbstads (2004, s.54) undersökning att mobbning kan uppstå på grund av barns hudfärg. 
Däremot menar Olweus (1973, s.113) och Eriksson et al. (2002, s.75) att människors yttre 
inte har så stor betydelse för om de ska utsättas för mobbning. I resultatet framkommer det 
ytterligare orsaker till förekomsten av mobbning i förskolan. Pedagoger upplever till 
exempel att ålder, avvikande beteende, sociala problem och funktionshinder kan vara 
orsaker till att mobbning uppstår. Forskningen styrker många av pedagogernas upplevelser, 
till exempel menar Löfdahl och Hägglund (2006, s.183-190) att en orsak till mobbning kan 
vara barns ålder. Vi tror i likhet med resultatet och den tidigare forskningen att det finns 
flera olika orsaker till att mobbning förekommer i förskolan. Vi håller med det som 
framkommer i resultatet om att yttre avvikelser kan ha betydelse för uppkomsten av 
mobbning. Yttre avvikelser tror vi kan vara en startpunkt som sedan utvecklas till något 
större. I resultatet framkommer det även att några pedagoger upplever att en orsak till att 
mobbning inte förekommer i förskolan kan vara att det finns många pedagoger närvarande 
som kan ingripa innan mobbning uppstår. I motsats menar Midstrand, Monstad och 
Søbstad (2004, s.60-61) att pedagoger inte kan upptäcka all mobbning som förekommer i 
förskolan även om de är vaksamma för att upptäcka mobbning. Barn visar inte öppet när de 
utsätter någon för mobbning, vilket kan vara en orsak till att pedagoger inte upptäcker 
allting som sker. Vi håller med om att pedagoger som är nära barnen kan minska 
förekomsten av mobbning, däremot tror vi inte att mobbning kan undvikas helt.   



39  

9.1.4 Förebyggande arbete 
 
I resultatet framkommer det att pedagoger menar att de arbetar eller vill arbeta 
förebyggande mot mobbning på många olika sätt. Till exempel visar resultatet att 
pedagoger har en oerhört viktig roll för att förebygga mobbning. Att pedagoger samtalar 
och hur de samtalar med varandra och med barnen, deras arbetssätt samt förhållningssätt 
beskrivs som viktiga delar i det förebyggande arbetet. Midstrand, Monstad och Søbstad 
(2004, s.68-69) menar också att ett arbetslag ska arbeta tillsammans och ha gemensamma 
överenskommelser för att kunna arbeta förebyggande mot mobbning. Vi tror att pedagoger 
har en betydelsefull roll i arbetet att förebygga mobbning och att ett bra samarbete i 
arbetslaget underlättar i det förebyggande arbetet. Ett bra samarbete kan innebära en tydlig 
struktur, där pedagoger i ett arbetslag är införstådda med de uppgifter som varje pedagog 
har ansvar för och att pedagogerna följer uppsatta regler. Genom att ett arbetslag har ett bra 
samarbete tror vi att miljön mellan barn på en förskola kan påverkas positivt, eftersom 
vuxnas sätt att vara har inverkan på barn. Vi anser att pedagoger har ett stort ansvar att se 
till så att mobbning inte uppstår. Hur pedagogerna beter sig mot barnen tror vi påverkar i 
vilken utsträckning mobbning förekommer. Våra tankar bekräftas av tredje artikeln i FN: s 
konvention om barnets rättigheter (1989, s.205) där det står att pedagoger har ett ansvar att 
ge barn skydd och omsorg för att de ska må bra i förskolan. 

9.1.5 Konsekvenser 
 
Stern (1991) menar att allt som en människa upplever formar känslan av sig själv som 
person. Enligt Stern utvecklas barnets känsla av själv väldigt tidigt, vilket gör att vi tror att 
barnet kan ta skada av ett dåligt sampel redan i förskolan. Vi anser att det inte finns en 
fungerande omgivning om barn blir mobbade och att mobbning påverkar barns utveckling 
av självet. Vi tror att resultatet av mobbning i förskolan kan ge negativa konsekvenser 
senare i livet, detta eftersom Sterns olika domäner inte avlöser varandra, utan bygger på de 
tidigare. Resultatet visar att många pedagoger anser att människor får konsekvenser av att 
ha blivit mobbad. En dålig självkänsla, psykiska problem och nedstämdhet beskrivs som 
konsekvenser av mobbning. Även Eriksson et al. (2002, s.82) menar att barn som blir 
utsatta för mobbning kan få en låg självkänsla. Brodin och Hylander (2005, s.22) menar att 
Sterns teori beskriver hur viktigt samspelet med andra människor är för barns utveckling 
av sig själv. Vi anser att mobbning är ett exempel på när ett samspel mellan människor inte 
fungerar, vilket gör att mobbning kan skada självkänslan. När en människas självkänsla 
blir skadad tror vi att det kan vara svårt att känna sig trygg med sig själv och våga stå för 
sin egen person.  
 
Några pedagoger menar också att mobbning kan ge konsekvenser för barns lärande och 
utveckling. De menar bland annat att mycket energi läggs på att undvika mobbning, energi 
som hade kunnat läggas på att lära och utvecklas. I likhet menar Goleman (1997, s.108-
109) att barn ofta koncentrerar sig på de negativa känslorna och att de därför inte kan lära 
sig något. Vi håller med om att det antagligen krävs mycket energi för att klara av att 
kunna hantera ny kunskap, därför tror vi att mobbade barn inte kan lära sig och utvecklas i 
samma utsträckning som andra barn. Resultatet visar även att barn som är blyga kan ha 
svårt att våga samspela och visa sina kunskaper. Enligt Vygotskij (1978 se Evenshaug & 
Hallen 2001, s.135-136) och Lpfö98 (s.20) utvecklas barn tillsammans med andra 
människor. Vi tror precis som Vygotskij och Lpfö98 att barn utvecklas tillsammans med 
andra och därför utvecklas de inte om de inte vågar samspela. Däremot visar resultatet att 
barn kan fly genom att läsa mycket, vilket kan leda till att de kan prestera bättre än andra 
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barn i skolan. Barns omgivning kan också påverka hur stora konsekvenserna blir. I likhet 
menar Vygotskij (1978 se Evenshaug & Hallen 2001, s.135-136) att barns omgivning kan 
ge barnen verktyg som hjälper barnen att tänka och handla rätt i olika situationer. 
Resultatet visar också att pedagoger anser att mobbning inte ger några konsekvenser, vilket 
vi inte håller med om eftersom vi tror att mobbning alltid påverkar en människa som har 
blivit utsatt på något sätt.    

9.2 Didaktiska konsekvenser 
 
Vi har förstått att många pedagoger i undersökningen upplever att mobbning förekommer 
eller skulle kunna förekomma i förskolan och att mobbning är då en människa vid 
upprepade tillfällen blir utsatt för dålig behandling. Eftersom den dåliga behandlingen sker 
vid upprepade tillfällen och på flera olika sätt har vi förstått att mobbning kan påverka 
barn. Barn kan påverkas av mobbning genom att de inte lär sig något, vilket kan göra att 
barns utveckling hämmas. Mobbning kan även resultera i andra konsekvenser för barn. Vi 
har också förstått att några pedagoger upplever att mobbning inte förekommer i förskolan. 
För att få pedagoger att förstå att mobbning förekommer i förskolan tror vi att det krävs 
mer utbildning och forskning inom ämnet. Med vetskap om att mobbning påverkar barn på 
olika sätt har vi insett genom pedagogernas berättelser och tidigare forskning att det är 
viktigt att arbeta för att motverka mobbning redan i förskolan. 
 
Pedagoger har en betydelsefull roll i arbetet att motverka mobbning. Detta eftersom de kan 
påverka klimatet positivt på förskolan genom sitt sätt att vara, både mot varandra i 
arbetslaget och mot barnen. Därför är det viktigt att reflektera över sitt eget arbete. 
Pedagoger bör skapa ett gemensamt arbetssätt och samtala med varandra om hur de 
upplever olika situationer på förskolan för att skapa ett bra klimat. Pedagoger kan även 
dela upp arbetet på förskolan genom att varje pedagog har ett eget ansvarsområde, det vill 
säga att arbetet på en förskola är tydligt fördelat mellan pedagogerna i arbetslaget. När alla 
pedagoger är införstådda med sina och andras uppgifter kan det skapas ett bra samarbete, 
vilket kan leda till att klimatet på förskolan blir positivt. Ett positivt klimat tror vi kan 
motverka mobbning genom att människor skapar bra relationer till varandra. När det finns 
en bra relation mellan människor anser vi att risken att skada varandra minskar. Pedagoger 
kan även förebygga mobbning genom att befinna sig i närheten av eller delta i barns lekar. 
Närheten till barnen i förskolan gör att pedagoger blir en person som barnen ofta kan 
spegla sig i, vilket gör att pedagoger har en stor uppgift i att vara en positiv förebild för 
barnen. I Lpfö98 (s.17) står det att vuxnas sätt att vara, har inflytande på hur barn uppfattar 
att människor ska förhålla sig till varandra för att uppnå jämlikhet. Pedagoger kan också 
dela in barngruppen i mindre grupper och styra vilka barn som ska leka tillsammans för att 
få ett bra klimat på förskolan. De bör också se och stärka varje barn genom att berömma 
barns positiva förmågor. Att göra besök på andra förskolor och ta del av andra pedagogers 
sätt att arbeta, nämner pedagoger i undersökningen som utvecklande. Även en 
specialpedagog som observerar barngruppen kan göra att problem uppmärksammas, vilket 
bidrar till ett positivt klimat på förskolan. Samarbete med barns föräldrar genom samtal på 
utvecklingssamtal och genom daglig information om barnen, nämner pedagoger i 
undersökningen som ytterligare ett sätt att förebygga mobbning.  
 
I Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och Skollagen (SFS 2008:571) står det att det ska 
finnas en likabehandlingsplan som ska beskriva hur en verksamhet ska göra för att 
förhindra att det sker någon form av diskriminering. Det är viktigt att det utformas en 
tydlig likabehandlingsplan varje år, för att det ska bli möjligt att motverka mobbning.  
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Pedagogerna i undersökningen lyfter många olika sätt att arbeta för att motverka ett dåligt 
klimat på förskolan, till exempel att arbeta med samtal, lekar, drama och litteratur. Att en 
pedagog samtalar med barnen om känslor, om hur andra upplever olika situationer och om 
olikheter, kan ge barnen en förståelse för vad det egna handlandet kan få för konsekvenser. 
Lekar där barn får ta i varandra eller samarbeta och dramaövningar med dockor, pedagoger 
eller barn kan vara bra att arbeta med för att stärka barngruppen. Drama är även bra att 
använda för att på ett konkret sätt illustrera olika händelser och för att få barnen att förstå 
andras situationer. Även Midstrand, Monstad och Søbstad (2004, s.83) menar att 
dramatiseringar blir konkreta. Pedagogerna i undersökningen menar att drama till exempel 
kan användas för att gestalta ett bråk eller en försoning. Böcker som handlar om olikheter, 
till exempel Den fula ankungen, kan användas i verksamheten för att få barn att förstå 
olikheter och för att lära barnen att respektera alla människor som de är.  

9.3 Metoddiskussion  
 
Målet med undersökningen var att få en samlad bild och en förståelse, eftersom syftet var 
att ta reda på pedagogers uppfattningar av begreppet mobbning. Syftet var också att ta reda 
på hur förskolepedagoger upplever att mobbning visar sig och deras upplevelser av 
mobbning i förskolan. Undersökningen syftade även till att ta reda på hur pedagoger i 
förskolan menar att de arbetar eller skulle vilja arbeta för att förebygga mobbning och om 
de anser att mobbning för med sig några konsekvenser för barnen, därför passade kvalitativ 
metod bäst för undersökningen.  
 
En del i syftet handlar om pedagogers uppfattningar om begreppet mobbning och det blev 
naturligt att använda fenomenografisk ansats på denna del av undersökningen, eftersom 
ansatsen är en del i kvalitativ metod. Alexandersson (1994, s.111-112) menar att 
fenomenografisk ansats finns inom kvalitativ metod och handlar om att ta reda på 
människors uppfattningar om något i sin omvärld. För oss har det varit spännande att 
använda fenomenografisk ansats därför att den gav ett större djup i undersökningen, än om 
vi endast hade använt kvalitativ metod. Däremot var det till en början besvärligt att förstå 
ansatsen och det krävde en hel del arbete för att sätta sig in i ansatsens funktion. Det var 
svårt att se skillnader mellan ansatsen och kvalitativ metod, samt att förstå skillnaderna i 
syftet. Vi hade också svårigheter med att analysera utifrån fenomenografisk ansats, 
eftersom det var tidskrävande och komplicerat att hitta olika kategorier. För att komma 
vidare med analysen tog vi hjälp av vår handledare som tillsammans med oss försökte lösa 
svårigheterna. Slutligen ökade vår förståelse och vi kom fram till en bra struktur för 
resultatet.   
 
Kvalitativ metod har använts utan ansats till större delen av vårt syfte, eftersom den delen 
handlar om pedagogers upplevelser och beskrivningar. Kvalitativ metod gav 
undersökningen en intressant infallsvinkel, eftersom metoden gjorde det möjligt för oss att 
få en förståelse för pedagogernas upplevelser och beskrivningar.  
 
Fenomenografisk intervju gjorde det möjligt att få en stor bredd på pedagogernas 
uppfattningar, upplevelser och beskrivningar, eftersom intervjuerna hade formen av ett 
samtal. Pedagogerna fick berätta om olika situationer som de själva har upplevt. 
Intervjuerna gav oss möjlighet att ställa följdfrågor till pedagogerna, vilket gav ett större 
och mer detaljerat intervjumaterial. Däremot upplevde vi att det var svårt att följa upp 
pedagogernas svar och formulera följdfrågor på ett tydligt sätt. Eftersom pedagogerna inte 
fick tillgång till intervjumanualen innan intervjutillfället gav de som tänkt spontana svar, 
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som kanske hade sett annorlunda ut om de hade fått förbereda sig innan intervjutillfället. 
Detta eftersom vi upptäckte att pedagogerna tvekade och ändrade sina berättelser under 
intervjuernas gång.  

9.4 Förslag på vidare forskning 
 
Eftersom det har varit svårt att hitta forskning som riktar sig mot mobbning i förskolan, 
anser vi att det bör genomföras fler undersökningar om ämnet. Det hade varit intressant att 
forska vidare om mobbning i förskolan genom att rikta forskningen mot att observera eller 
intervjua barn, för att få barnperspektiv samt barns perspektiv. Andra sätt att utöka 
forskningen kan vara att intervjua föräldrar om deras upplevelser av mobbning i förskolan. 
Det går också att intervjua pedagoger i skolan, för att kunna jämföra deras upplevelser av 
mobbning i skolan med förskollärares upplevelser av mobbning i förskolan. Genom att 
jämföra pedagogers upplevelser kan förståelsen för hur mobbningsproblematiken ser ut i 
respektive verksamhet öka. En ökad förståelse av hur mobbningsproblematiken ser ut kan 
leda till att människor får insikt i det förebyggande arbetets betydelse, vilket kan leda till 
att mobbning minskar.  

Tack 
 
Vi vill börja med att tacka de pedagoger som deltagit i vår undersökning, utan ert 
deltagande och era bidrag hade inte vår undersökning kunnat genomföras. 
 
Ett riktigt stort tack vill vi också ägna till vår handledare Sonja Kihlström som visat ett 
stort engagemang och stöd under arbetet. 
 
Vi vill också tacka våra anhöriga som ställt upp och läst vår undersökning. 
 
Till sist vill vi tacka varandra för ett bra samarbete. 
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Bilaga 1 
 

Intervjumanual 
 
Allmänna frågor 
 

• Vad har du för utbildning? 
• Vilket år blev du färdig med din utbildning? 
• Har du läst några kurser utöver din utbildning som har relevans för läraryrket, i så 

fall vilka? 
 
Frågor om mobbning 
 
Idag är mobbning vanligt förekommande i vårt samhälle. Mobbning är ett begrepp som 
berör och engagerar många människor. Skolan har fått stor uppmärksamhet när det gäller 
mobbning, däremot har inte förskolan fått samma uppmärksamhet.  
 

• Har du någon erfarenhet av mobbning bland barn i förskolan? Kan du berätta om en 
situation? 

• Har du någon mer erfarenhet av mobbning bland barn i förskolan? Kan du berätta 
om den situationen? 

• Kan du berätta om andra sorters erfarenheter av mobbning bland barn i förskolan?  
• Kan du berätta hur du tycker att mobbning visar sig bland vuxna? 
 
Eventuell följdfråga om den intervjuade kommer in på ämnet. 
 
• Hur skulle du vilja beskriva begreppet mobbning? 

 
Frågor om förebyggande arbete 
 

• Arbetar ni förebyggande mot mobbning i barngruppen?  
• Kan du berätta hur ni arbetar för att förebygga mobbning i barngruppen? 

 
Eventuell följdfråga om den intervjuade svarar nej.  
 

• Hur skulle du vilja arbeta för att förebygga mobbning i barngruppen?  
 

Frågor om lärande och utveckling 
 
Frågorna tas upp vid lämpliga tillfällen under intervjun.  

 
• Kan du berätta hur du tror att mobbning påverkar barns lärande och utveckling? 
• Kan du beskriva hur du tror att ett barns relationer till andra barn har betydelse för 

barnets individuella framsteg? 
 
Avslutande fråga 
 

• Är det något övrigt som du vill berätta om när det gäller mobbning? 
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Bilaga 2 

 
Informationsbrev till förskollärare 
 
Vi är två studenter vid namn Sofie Danlo och Rosanna Augustsson, som läser sista 
terminen på Borås Högskola. Vi läser lärarprogrammet med inriktning mot förskola och 
förskoleklass och ska skriva ett examensarbete om mobbning i förskolan. Vårt syfte med 
undersökningen är att ta reda på hur pedagoger i förskolan uppfattar begreppet mobbning. 
Vi hoppas att vår undersökning ska ge ökad kunskap om mobbning i förskolan och att 
dessa kunskaper kan vara till hjälp i arbetet som förskollärare.  
  
Vi vänder oss till tio förskollärare och gemensamt för er som kommer att delta i vår 
undersökning är att ni är utbildade förskollärare. Vi har valt er för att få en 
undersökningsgrupp som har en liknande grundutbildning. 
 
Materialet i vår undersökning kommer att samlas in med hjälp av intervjuer, som kommer 
att spelas in på band. Varje intervju beräknas ta ungefär en timma och vi föreslår att 
intervjun äger rum på en lugn plats på förskolan där du arbetar. Om du väljer att delta i 
undersökningen kommer vi i samråd med dig att bestämma en lämplig tid för intervju.  
 
Undersökningen kommer att resultera i en uppsats, som kommer att göras tillgänglig för 
allmänheten. Vi kommer inte att nämna vart undersökningen är genomförd eller namn på 
er som medverkar. Ditt deltagande är frivilligt, men vi skulle ändå uppskatta din 
medverkan. 
 
 
    
Om ni har frågor vänligen kontakta någon av oss:  
 
Rosanna Augustsson   Sofie Danlo  
Tel: xxx-xxxxxxx  Tel: xxx-xxxxxxx 
E-mail: sxxxxxx@utb.hb.se E-mail: sxxxxxx@utb.hb.se 
 
 
Tack på förhand! 
Med vänliga hälsningar 
 
Rosanna Augustsson  Sofie Danlo 
 
_____________________  _____________________  
 
 
 
 
 
 
 


