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Abstract 

The purpose of this study was to examine how it comes that bullying in preschool is discussed in so 

small amounts and why the term bullying seems to have an age limit to it. This studies questions are: 

how does preschool teachers define and identify bullying and how is the term used in preschool? Why 

does bullying occur according to preschool teachers? Do preschool teachers use elaborated strategies to 

handle difficult situations that could be seen as bullying according to certain definitions? Does bullying 

exist in the preschools where the interviewed preschool teachers work? 

 

This study is based on qualitative interviews with preschool teachers at their individual preschools. The 

study shows that preschool teachers define bullying as negative actions, that can be both conscious and 

non-conscious.  The study also shows that the preschool teachers do not use the term bullying when 

addressing childrens behaviour or when discussing negative actions among the children with them. The 

main reason for not using the term bullying is the belief that the term itself is too complex for children in 

preschool to understand. The participating preschool teachers believe that the reason for bullying among 

children is lack of unity and social status. Based on this study preschool teachers do not use any specific 

strategies to handle difficult situations and bullying in preschool, instead they use tools like books, EQ 

as an approach and children’s owns equal plans. According to two out of five preschool teachers there is 

no bullying at their preschool. 

 

This study’s results is analysed with help of Foucault’s theory of power, Vygotskijs thoughts on 

languages and learning and the scientific terms peercultur and intersectionality. 

 

To study why there seem to be this discourse of not using the term bullying in preschool could be an 

example for future studies in the same field. 
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Sammanfattning 

Denna studie har undersökt hur det kommer sig att det diskuteras så lite om mobbning i relation till 

förskolan och varför begreppet mobbning anses ha en åldersgräns. Studiens frågeställningar är: Hur 

definierar och identifierar förskollärarna mobbning och hur används begreppet i förskolan? Varför sker 

mobbning enligt förskollärarna? Använder sig förskollärarna av utarbetade strategier eller vad använder 

de sig av som stöd vid hantering av svåra situationer som kan anses vara mobbning enligt vissa 

definitioner? Finns det mobbning på de förskolor som förskollärarna arbetar på? 

 

Studien bygger på kvalitativa intervjuer med förskollärare på deras individuella förskolor. Studien visar 

på att förskollärare definierar mobbning som negativa handlingar, som både kan vara medvetna och icke 

medvetna. Studien visar även att förskollärare inte använder sig av begreppet mobbning när de talar om 

barns handlingar eller när de pratar om negativa handlingar med barnen. Huvudanledningen till att de 

inte använder sig av begreppet är för att de anser begreppet vara för komplext för barnen att förstå. De 

deltagande förskollärarna anser att anledningen till mobbning är bristen på samhörighet och social 

status. Utifrån studiens resultat så använder sig pedagogerna inte av några utarbetade strategier, utan 

använder istället verktyg som kompisböckerna, EQ som förhållningssätt och barnens egna 

likabehandlingsplaner. Enligt två av de fem intervjuade förskollärarna så finns det inte mobbning på 

deras förskolor. 

 

Studiens resultat har analyserats med hjälp av Foucaults teori om makt, Vygotskijs tankar om språk och 

lärande, samt vetenskapliga begreppen kamratkultur och intersektionalitet. 

 

Förslag på vidare forskning inom samma ämne vore att studera den diskurs som verkar råda bland 

förskollärare att man inte använder sig av begreppet mobbning. 

 

Sökord: Förskola, Mobbning, Förskollärare, Ålder. 
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Inledning  

Dagens förskollärare axlar ett stort ansvar, inte endast för barnens välmående, utan även för deras 

utveckling och lärande. Det finns mängder av riktlinjer och styrdokument som skall hjälpa 

förskollärarna att uppnå målen, men utifrån mina erfarenheter så finns det inga konkreta strategier för 

hur pedagogerna skall handskas med situationer som försvårar arbetet. Mobbning är exempel på 

handlingar som försvårar det pedagogiska arbetet och påverkar barnets identitet och självbild genom 

hela livet. Mobbning drabbar varje år 60 000 barn och ungdomar i Sverige och detta anses vara ett 

samhällsproblem som under kommande 30 år kommer att kosta samhället 17,5 miljarder kronor 

(Friends).  

 

I förskolans läroplan nämns begreppet mobbning endast en gång under rubriken förskolechefens 

ansvar, vilket är en indikation på att begreppet mobbning har en anknytning till förskolan. I utdraget ur 

läroplanen nedan görs även en koppling mellan mobbning och begreppen kränkande behandling, samt 

diskriminering. Där understryks att förskolechefen har ett särskilt ansvar för att: 

  

upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera förskolans handlingsprogram för att förebygga 

och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling, såsom mobbning och 

rasistiska beteenden bland barn och anställda (LpFö 98 rev. 2016, s. 16). 

 

Pedagogernas roll är, som tidigare nämnd stor, och viktig för barnets utveckling och lärande. Hur 

definierar förskollärare mobbning och samtalar de om mobbning med barnen på förskolan? 

Förskollärarnas definitioner av begreppet är intressanta att studera för att skapa en större förståelse för 

hur det kommer sig att man enligt min erfarenhet nästan aldrig talar om mobbning i förskolan och 

desto mindre talar om det tillsammans med barnen. Kan det vara så att bristen på forskning återspeglar 

den syn som finns om mobbning bland förskollärarna, det vill säga att mobbning inte finns?  

 

Tidigare forskning inom ämnet har fokuserat på äldre barn som går i skolan och förskolan hamnar på 

så sätt i skuggan. Varför finns det så lite forskning om mobbning ur ett förskoleperspektiv? Kan det 

verkligen vara så att forskare har en uppfattning att det sker något med barnen i övergången från 

förskola till skola och att barn i yngre åldrar inte skulle ha förmåga till medvetna negativa handlingar, 

som till exempel mobbning? Eller handlar det om att pedagoger inte uppmärksammat för forskare att 

mobbning även är en del av förskolan? För vem skall vägleda forskarna inom fältet och 

uppmärksamma existerande problematik, om inte pedagogerna som jobbar i verksamheten?  Denna 
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problematik verkar dock inte vara främmande för studenter om man utgår ifrån antalet uppsatser som 

finns om ämnet. Kanske är problematiken tydligare för oss studenter och att vi ser på mobbning 

annorlunda och därmed uppfattar ett större behov av att samla strategier och erfarenheter för att kunna 

komma ut i verksamheterna med en trygghet i vår kunskap om ämnet? Detta är sådant jag endast kan 

spekulera över i nuläget, men tanken är att min studie skall bidra med kunskap för att kunna besvara 

några av de frågor jag själv ställt mig, samt belysa pedagogers erfarenheter och definitioner av 

mobbning.  

 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka hur det kommer sig att mobbning så sällan diskuteras i relation till 

förskolan. Jag avser också att underersöka varför begreppet mobbning anses ha en åldersgräns, och i 

vilken mån det kan sägas bero på maktrelationen mellan barn och pedagoger i förskolan.  

 

Detta är en intervjustudie med förskollärare och har som ambition att lyfta fram förskollärares 

erfarenheter av mobbning i förskolan och vad dessa erfarenheter pekar på som alternativa anledningar 

till att vissa barn blir mobbade, medan andra barn mobbar. 

 

Frågeställningar 

1. Hur definierar och identifierar förskollärarna mobbning och hur används begreppet i förskolan? 

2. Varför sker mobbning enligt förskollärarna? 

3. Använder sig förskollärarna av utarbetade strategier eller vad använder de som stöd vid hantering av 

svåra situationer så som mobbning? 

4. Finns det mobbning på de förskolor som förskollärarna arbetar på? 

 

Definitioner av begreppet mobbning 

Mobbning är ett begrepp som kan vara svårt att definiera och det kan definieras på många olika sätt 

beroende på vem man frågar. Av den anledningen kommer det här nedanför presenteras ett flertal 

definitioner av mobbning för att visa på variationer i begreppet mobbning. 

 

Enligt Olweus är mobbning upprepade negativa handlingar av en eller flera personer mot andra 

personer över tid. Negativa handlingar anser Olweus vara verbala handlingar som innefattar hot, elaka 

uttryck och skapar obehag med ord. Negativa handlingar innefattar även fysisk kontakt som uttrycker 

sig genom till exempel slag, knuffar och fasthållning mot någon annans vilja. Olweus menar att det 
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inte är mobbning när två individer som är fysiskt eller psykiskt lika stark slåss eller grälar, på grund av 

att det skall råda en obalans när det kommer till styrkeförhållandet mellan individerna för att räknas 

som mobbning (1991, s. 4 -5).  

 

Olsson definierar mobbning som handlingar som resulterar i att barnet till exempel känner sig oroligt 

och ledset över kommande vecka redan på fredagkväll. Han anser även att det är den som är mobbad 

som har rätten till tolkningsföreträde i frågan om den blir mobbad eller inte. En mobbare kan där med 

inte säga att hen skojade efter en handling och att det på så sätt inte längre skulle anses vara mobbning 

(1998, s. 19).  

 

Pikas anser att negativa handlingar som människor gör inte behöver vara mobbning. Han menar att 

begreppet mobbning definieras av handlingar som är medvetna, psykiska och fysiska angrepp som inte 

är legitima, samt/eller uteslutning från gemenskap. Uteslutningen uttrycker sig genom att en grupp 

utsluter en individ för att förstärka deras beteende i interaktionen. Han påpekar även problematiken 

med den statistik som finns, på grund av tolkningsmöjligheterna för begreppet. Mobbning är något 

individuellt och beroende på vem du frågar så kommer man få olika svar (1987, s. 42).  

 

Lagerman och Stenberg definierar begreppet mobbning som våld som kan uttrycka sig både psykiskt 

och fysiskt. Utfrysningar är deras exempel på psykiskt våld. För att handlingar skall kunna benämnas 

som mobbning enligt dem så skall den utsatta individen befinna sig i ett underläge eller uppleva sig 

själv kränkt. Mobbning kan ske på många sätt, som till exempel verbalt med svordomar och ord som 

anses vara fula, eller fysiskt med slag och knuffar (Lagerman & Stenberg, 1994, s. 5 och s. 63)  

 

Organisationen Friends definierar mobbning som handlingar där någon blir utsatt för trakasserier 

och/eller kränkningar av någon eller några vid flera tillfällen. Den utsatte kan uppleva sig befinna i ett 

underläge och känna svårigheter med att försvara sig (Friendsrapporten 2016, s. 33). 

 

Sammanfattningsvis belyser samtliga ovannämda definitioner mobbning som negativa handlingar 

mellan människor, där den utsatta sätts i en position som hen inte själv valt. Skillnaderna mellan dessa 

definitioner är om handlingar behöver vara medvetna för att kunna anses vara mobbning, samt om 

negativa handlingar alltid är dåliga handlingar. Dessa olika definitioner ger denna studie en 

fingervisning om vad de intervjuade förskollärarna kan komma att definiera som mobbning. Även om 

de har olika definitioner av en och samma sak, så kan det fortfarande beskrivas som mobbning. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Denna del av uppsatsen presenterar makt som teori med utgångspunkt i Michel Foucaults och andras 

tolkningar av hans teori. Även Vygotskijs sociokulturella perspektiv och intersektionalitet kommer att 

presenteras som teoretiska perspektiv. Begreppet kamratkultur kommer också att lyftas fram i detta 

stycke för att bidra till senare analys och diskussion. 

 

Makt 

Anledningen till att denna studie tar avstamp i Foucaults teori om makt är på grund av att den kan 

användas som ett verktyg för att förstå pedagogernas uppfattningar och definitioner av mobbning 

bättre. Makt är precis som mobbning ett komplext och mångfasetterat begrepp och dessa två begrepp 

kan visa på en variation av förklaringar och handlingssätt tillsammans. Samtliga av definitionerna av 

begreppet mobbning i stycket ovan nämner att mobbning är en obalans i makt eller att en individ 

befinner sig i underläge. Även jag tolkar mobbning som en sorts obalans i maktrelationen mellan de 

inblandade individerna och där med känns det naturligt och självklart att ha makt som ett teoretiskt 

perspektiv i denna studie. 

 

Enligt Foucault är makt inte något som varken kan ägas eller ges bort till en annan människa. Det kan 

heller inte behållas eller delas. Makten i sig är inte en organisation, struktur eller skillnaden i dominans 

mellan två grupper (2002, s. 103f). Nilsson tolkar Foucaults teori som att makt är något relationellt och 

att det endast kan existera om den är i relation till något annat. Makt är varken en förmåga eller 

egenskap, utan bör snarare ses som något inneboende hos oss alla, som reflekterar mångfalden av 

styrkeförhållandena i våra relationer. Relationer så som förhållanden mellan stat och medborgare, men 

även mellan oss människor. Makt är något som kräver aktivering och utövande för att kunna existera, 

det vill säga att det inte finns makt som vore vilande (2008, s. 85). Foucault menar alltså att makt är en 

aktiv handling och inte endast från en part, handlingarna i relationerna som skall även vara 

oberäkneliga, ojämlika och komma ur rörliga relationer (2002, s. 104).  

 

Nilssons tolkning är att makten inte besitts av staten eller regelverk, utan att den snarare är ett resultat 

av alla de mikromaktrelationer som finns i världen och i samhällets alla relationer (2008, s. 84). 

Människor skapar makt tillsammans i våra olika relationer och den makt som skapas styr och formar 

vår tillvaro. Ojämna styrkeförhållanden kan bero på många olika faktorer till exempel fysisk styrka, 

resurser och politik (Hörnqvist 1996, s. 53). Enligt Hörnqvist menade Foucault inte att all makt är 

förtryckande eller dålig, utan att makt snarare är produktiv i den meningen att den bidrar med ny 
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kunskap, och strukturerar människor så att konflikter kan bearbetas. Makt gör det möjligt att som till 

exempel medborgare förändra den rådande ordningen och strukturer som finns (1996, s. 178). Enligt 

Nilsson som tolkar Foucault är makt inget fast eller oföränderligt, utan tvärtom och 

styrkeförhållandena kan utmanas (2008, s. 93). Med utgångspunkt i denna teori om makt, så kan 

förskolan knytas an. Förskolan kan ses som ett stort nätverk som består av mängder av relationer som 

uttrycks i olika styrkeförhållanden. Makten i verksamheten utmanas därmed ständigt, men den utövas 

också och rör sig oavbrutet. 

 

Lilja och Vinthagen tolkar Foucaults tankar och anser att den primära maktutövningen som sker idag 

är den disciplinära makten istället för en makt som grundar sig på våld och straff. Den disciplinära 

makten uttrycker sig och tar form genom människors sätt att tänka, deras viljor och intressen. Dessa 

föreställningar om rådande normer och värden gör att människor själva kan rätta sig i ledet och därmed 

dra slutsatser om vad som anses vara rätt och fel. Rätta sig i ledet i en förskola skulle kunna vara till 

exempel vara att sitta tyst vid bordet under måltider, utan att någon annan påpekar att det skall vara så. 

Den disciplinära makten som maktordning skapar en sorts sanning, vilket gör att människors olika 

beteenden således kan antingen belönas eller straffas med till exempel hög eller låg status (2009, s. 

34f). Foucault beskriver ovanstående fenomen som den normaliserande sanktionen, denna sanktion har 

som syfte att handla som ett sorts mikrosystem. Mikrosystemet tilldelar bestraffningar utöver de redan 

skrivna lagar och regler som finns, bestraffning som till exempel blickar och utfrysningar av andra på 

grund av sexualitet m.m. (2003, s. 179). 

 

Vygotskij och språket 

Anledningen till att jag valt att använda mig av Vygotskij och hans teori om språket som ett teoretiskt 

perspektiv i denna uppsats är för att språket är det sätt vi människor kommunicerar med varandra, samt 

för att mobbning först och främst hanteras med hjälp av språket och samtal. Förskolan är en 

verksamhet som bygger på gemenskap i olika konstellationer och har ofta ett gemensamt lärande med 

hjälp av språket. Det är ytterst ovanligt enligt min uppfattning att det finns stunder på förskolan då det 

inte sker någon form av språklig kommunikation. Pedagogerna pratar med barnen, med varandra och 

barnen lika så, språk ligger till grund för en välfungerande verksamhet enligt mig. 

 

Vygotskij hade sitt stora intresse i hur människan skapas och formas tillsammans med andra kollektivt 

(Kroksmark 2003, s. 446-448, 450). Där språket var en av de viktiga byggstenarna för utvecklingen 

och lärandet. Det var genom språket som Vygotskij ansåg att sociokulturella erfarenheter uttrycktes 
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och tänkandet tog form. Samtidigt som människor formar sitt språk, så formar de även ett sätt att 

uttrycka sig om sin omvärld. Språket är det redskap som Vygotskij ansåg vara kulturellt sett det 

viktigaste för vår utveckling som människor (Smidt 2010, s. 87, Säljö 2011, s. 156, 165).  

 

Kamratkultur 

En kamratkultur är något som skapas när barn vistas tillsammans en längre tid, som till exempel på 

förskolan. Kamratkulturen rymmer normer för förväntat beteende i grupp, vilka som får vara med i 

leken, vilken social status barn har och hur man är med varandra. Varje förskola och kamratgrupp har 

sin egen kamratkultur, kulturen är föränderlig och påverkas av många olika faktorer. Leken är även ett 

medel för yngre barn att utesluta andra från gemenskapen (Löfdahl 2014, s. 13).  

 

Begreppet kamratkultur lyfts i denna uppsats som ett viktigt teoretiskt perspektiv på grund av att 

förskolans verksamhet består av mängder av olika kamratkulturer som innefattar olika normer och 

värderingar. Förskolan i sig kan även ses som en kamratkultur i sin helhet med sina rådanade normer 

och värderingar. Normer och värderingar som inte formas i samverkan eller med närvaro av pedagoger 

kan leda motsatsen av inkludering och respekt i förskolan. Det vill säga att man blir uteslutna ur 

gemensakpen på grund av att det skapats till exempel normer i en kamratkultur som inte inkluderar alla 

barnen på förskolan. Vilket är en viktig aspekt att inte glömma bort i denna studie, då förskolan är en 

verksamhet som kräver en fungerande samverkan mellan barn och vuxna för allas utveckling och 

trivsel.  

 

Intersektionalitet 

Anledningen till att intersektionalitet lyfts fram som ett teoretiskt begrepp av betydelse för denna 

studie är för att begreppet i sig speglar en komplexitet. Samtliga barn på förskolan är olika, även om de 

är lika i den mening att de är barn. Det kan finnas betydande skillnader när det kommer till klass, 

genus och etnicitet. Tidigare nämnda skillnader är faktorer som de själva inte har haft någon möjlighet 

att välja eller påverka, men som ändå kan leda till olika positioner i förskolan. 

 

Intersektionalitet är ett begrepp som idag används för att analysera och beskriva hur klass, genus och 

etnicitet påverkar hur människor placeras i olika fack och kategoriseras. Det finns ofta mer än en faktor 

som påverkar vart vi som människor placeras i en så kallad skiktningsdimension och det är viktigt att 

komma ihåg att det existerar många sådana här parareella dimensioner. En och samma person kan vara 

underordnad i en dimension, medan den är överordnad i en annan (Ahrne 2010, s. 146-147). 
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Material och metod 

Denna del av uppsatsen redogör för och motiverar metodvalet och tillvägagångsättet för denna uppsats.  

 

En fenomenografisk grundsyn tillämpas i denna studie, då fenomenografin handlar om att studera 

människor som beskriver sin omvärld, vilket i denna studie innebär att de intervjuade förskollärarna 

beskriver sin omvärld i förskolan när det kommer till mobbning (Patel och Davidson 2011, s. 30-31). 

Fenomenografin är även en forskningsmetod som är kvalitativ och sammanfaller med denna studie i 

valet att använda kvalitativa djupintervjuer.  

 

Denna studie har genomförts med personliga kvalitativa djupintervjuer med verksamma pedagoger i 

fem olika förskolor (Eriksson- Zetterquist och Ahrne 2011, s. 40). Detta för att skapa och söka en 

djupare förståelse om ämnesområdet, genom att undersöka pedagogernas uppfattningar om omgivning 

i relation till mobbning. (Stukàt 2011, s. 38). Under intervjuerna användes en intervjuguide1 för att 

säkerställa att empirin blev innehållsrik, även en hög grad av standardisering användes för att 

säkerställandet av innehållsriks insamlat material (Patel och Davidson 2011, s. 81). Anledningen till att 

hög standardisering användes under intervjuerna var för att ge de intervjuade samma förutsättningar 

för att kunna svar under intervjutillfällena. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades senare 

för att kunna göra en djup analys av empirin (Patel och Davidson 2011, s. 87). Även anteckningar 

fördes under intervjuerna med papper och penna för att komplettera inspelningarna. Patel och 

Davidson nämner anteckningar och inspelningar som två metoder för att registrera intervjusvar, men i 

denna studie användes båda metoderna för styrka ljuduppspelningarna med anteckningar om till 

exempel den intervjuades ansiktsuttryck (2011, s. 87).  

 

I denna studie har endast intervjuer använts som insamlingsmetod. Detta med grund i den 

tidsbegränsning som fanns och för att intervjuer med största sannolikhet vore den metod som gav mest 

användbar empiri för att besvara studiens frågeställningar. Observationer uteslöts från studien på grund 

av det stora utrymmet för egna tolkningar av händelser. Även enkäter uteslöts på grund av att syftet var 

att göra en kvalitativ studie och inte en kvantitativ, men även på grund av svårigheten att hitta 

trovärdiga deltagare till enkäterna under den begränsade tiden (Arnqvist 2014, s. 109). Studien hade ett 

deduktivt undersökningsupplägg där tidigare teorier och allmänna principer användes, för att sedan dra 

slutsatser utifrån den insamlade empirin som anses vara enskilda företeelser på grund av studiens 

                                                 
1 Se bilaga 3. 
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storlek (Patel och Davidson 2011, s. 23). Urvalet för denna studie var slumpmässig, genom att valet av 

deltagare blev de förskollärare som visade intresse först, det vill säga först till kvarn principen 

användes. Anledningen till att denna studie använder sig av ett slumpmässigt urval av deltagare är för 

att återspegla den variation som finns i förskolorna när det kommer till exempel ålder och 

yrkeserfarenhet. 

Analysen av empirin genomfördes i tre steg som Rennstam och Wästerfors lyfter upp som metod. 

Först sorterades empirin för att skapa en övergripande bild av det insamlade materialet, sedan 

reducerades innehållet genom att strukturera materialet så att det väsentliga i den kunde lyftas ut och 

slutligen lyftes det väsentliga i empirin fram och presenterades som ett bidrag till forskningen (2015, s. 

94). Den analyserade empirin ställdes sedan mot valda teorier och perspektiv, samt tidigare forskning 

för att dra slutsatser om studiens resultat. Analysdelens struktur bygger på nyckelfaktorer när det 

kommer till mobbning och strategier som lyftes fram av förskollärarna under intervjuerna.  

Urval av deltagare 

Valet av deltagare i studien har varit slumpmässig för att bidra till en variation bland de deltagande och 

ge ett resultat som återspeglar förskolornas heterogenitet.  

 

Urvalet gick till så att jag kontaktade 15 förskolechefer på förskolor i stockholmsområdet där jag 

vikarierat under min studietid och frågade om det fanns ett intresse hos deras förskollärare att vara med 

i min studie och ställa upp på en intervjuer som skulle ta 30-40 minuter. Varje förskolechef fick 

informationsbrevet2 skickat till sig med information om uppsatsens syfte.  För att göra urvalet 

slumpmässigt så intervjuade jag de fem första förskollärare som hörde av sig till mig och meddelade 

att de ville delta i min studie. Samtliga deltagare fick även läsa informationsbrevet och skriva under 

samtyckesblanketten3. 

Forskningsetik 

Inom den humanistiska samhällsvetenskapliga forskningen finns det fyra etiska forskningsprinciper 

som tas till hänsyn i denna studie och presenteras här nedan (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Informationskravet togs till hänsyn till genom att varje pedagog som blev intervjuad fick få ta del 

undersökningens syfte både skriftligt och muntligt innan de tog ett beslut om sin medverkan (Patel och 

                                                 
2 Se bilaga 1. 
3 Se bilaga 2. 
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Davidson 2011, s. 63).  

 

Samtyckeskravet tas hänsyn till i denna undersökning genom att den deltagande pedagogen har 

möjlighet att under hela processens gång välja att inte medverka längre, även om hen till en början har 

gett sitt samtycke för medverkan i intervjuerna (Patel och Davidson 2011, s. 63).  

 

Konfidentialitetskravet fylldes genom att de intervjuade endast behövde uppge information som är 

relevant för min undersökning, det vill säga till exempel ålder för jämförelse av livs- och 

yrkeserfarenhet (Patel och Davidson 2011, s. 73). Varken namn eller övriga personuppgifter 

insamlades, detta för att varje deltagare skulle kunna erbjudas konfidentialitet i största möjliga 

utsträckning.  

 

Nyttjandekravet tas till hänsyn under denna undersökning genom att allt material som samlades in vid 

interjuver med pedagogerna har förvarats på ett säkert ställe under arbetets gång och sedan förstöras 

efter att uppsatsen är godkänd (Patel och Davidson 2011, s. 63). 

 

Tidigare forskning  

Detta avsnitt presenterar tidigare forskning om mobbning som har en anknytning till barn. 

Sammanfattningsvis presenterar den tidigare forskningens resultat som visar hur mobbning kan 

uttrycka sig, avgörande faktorer/anledningar för mobbning och pedagogers uppfattningar om 

mobbning i förskolan.  

 

Den tidigare forskning som lyfts upp i denna studie är forskning som har relevans för förskolans 

verksamhet, även om den behandlar grundskolan. Forskningen har sökts via databaserna ERIC, DiVA 

och Södertörns biblioteks sökmotor.  

 

Skolan en arena för mobbning 

Författarna Eriksson, Lindberg, Flygare och Danback har i uppdrag från Skolverket skrivit en 

forskningsöversikt med namnet Skolan - en arena för mobbning om problemområdet mobbning. 

Forskningsöversikten tar upp många viktiga aspekter som mobbning inom specifika grupper, 

individuell hälsa och socialt stöd. Jag kommer endast att gå in djupgående i de delar som är mest 

relevanta för denna studie som berör fysisk och icke-fysisk mobbning och vad som utmärker 

mobbare/mobboffer.  
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Enligt författarna är det vanligare att det sker fysisk mobbning bland pojkar, medan icke-fysisk 

mobbning som ryktesspridning till exempel är vanligare bland flickor. Rent statistiskt löper flickor och 

pojkar lika stor risk för att bli mobbade, men att pojkar mer sällan uttrycker att de blir eller har blivit 

utsatta för det. Ur en traditionell synvinkel har pojkar genom tiderna betraktats mer aggressiva och 

som utövare av direkt mobbning. Medan flickor oftare använder sig av indirekt mobbning. Även om 

flickor också använder sig av aggression, så uttrycker den sig annorlunda och lämnar inte offret med 

fysiska konsekvenser som pojkars aggression. Relationell- och social aggression är de sätt som flickors 

aggression främst kommer i uttryck genom att flickor till exempel försöker utesluta varandra ur 

gemenskapen när de talar illa om någon annan ”bakom ryggen” på denna (Eriksson, Lindberg, Flygare 

och Daneback 2002, s. 61). 

 

Enligt författarna av forskningsöversikten tenderar mobbaren att mer än sällan vara aggressiv mot både 

kamrater och vuxna i sin närhet. Hen har även ofta en mer positiv uppfattning av våld och dess 

användning än en genomsnittselev. Impulsivitet, starkt behov för dominans, låg medkänsla för sina 

offer, positiv självbild och fysiskt styrka är andra egenskaper som definierar en mobbare (2002, s. 42-

43). 

Ett mobboffer utmärker sig enligt författarna genom sin fysiska svaghet, osäkerhet och ängslighet i 

jämförelse med genomsnittseleven. En mer negativ inställning till våld, tystlåten, passivt 

beteendemönster och övergivenheter är egenskaper som kan definiera ett mobboffer (2002, s. 43). 

Riskfaktorer för mobbning  

Författarna Jansen et al har gjort studien med namnet Early risk factors for being a bully, victim, or 

bully/victim in late elementary and early secondary education. The longitudinal TRAILS study. 

Studiens syfte var att undersöka hur beteende på förskola, familjens socioekonomiska situation och 

föräldrars mentala hälsa påverkar barns mobbning i åldrarna 11 och 13,5. Studien visade att barn med 

oro i förskolan var mindre benägna till att mobba eller att bli mobbade vid 11  års ålder. Det var mer 

sannolikt att barn som var aggressiva i förskolan skulle vara mobbare i åldern 11 och antingen 

mobbare eller bli mobbade vid 13,5 års ålder. Barn med goda motoriska färdigheter i skolan löper 

enligt studien större risk att bli mobbare vid 11 års ålder och lägre risk för att bli offer vid 11- och 13,5 

års ålder. Barn som kom från familjer som hade två föräldrar var mest troligen inte alls inblandade i 

mobbning vid 13,5 års ålder. Studiens slutsatser var att förskolebarnets beteende, motoriska- och 

känslomässiga problem, familjens socioekonomiska status och familjesituationen skulle kunna 
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indikera och påverka barnets delaktighet i mobbning framöver. Slutsatsen som gjordes var att ett 

förebyggande arbete i förskolan vore bra för de barn som befann sig i riskgrupperna (2011, s. 3-5). 

 

Finns det mobbning i förskolan? 

En studie gjord av Camerin och Kovac med namnet An Examination of Parents' 

and Preschool Workers' Perspectives on Bullying in Preschool genomfördes för att undersöka vad 

pedagoger och föräldrar ansåg om mobbningens plats i förskolan, anledningen till mobbning, 

mobbarens och mobboffrets olika roller och skillnader mellan könen. I studien deltog 141 föräldrar 

och 81 pedagoger som verkade i förskolor. Studien visade att majoriteten av både föräldrarna och 

pedagogerna ansåg att det sker mobbning i förskolan som främst uttryckte sig genom att; barn uteslöt 

andra ur leken och offrets egen uppfattning om att bli mobbad. Föräldrar såg på mobbare mycket mer 

negativt än pedagogerna och ansåg att det fanns skillnader mellan könen när det kommer till 

mobbning. Enligt de flesta pedagogerna så kunde mobbning även ske under enstaka tillfällen. Endast 

en av fyra pedagoger ansåg att barns handlingar måste vara medvetna för att kunna klassificeras som 

mobbning (Camerin & Kovac 2016, s. 2). 

 

Humphrey och Crisp gjorde en studie med namnet Bullying affects us too: parental responses to 

bullying at kindergarten, som hade som syfte att studera hur föräldrar uppfattar mobbning och hur den 

påverkar deras barn i förskolan. Resultaten från studien visade att föräldrar kände stor ilska och skuld 

över de inte haft möjligheter att skydda sina barn från mobbning. En känsla av maktlöshet fanns hos 

föräldrar och grundade sig på att personalen i förskolan förnekade mobbningens existens. Föräldrarna 

hade heller inte fått information om att deras barn blev utsatta och illa behandlade av andra barn på 

förskolan (Humphrey & Crisp 2008, s. 45). 

 

Varför uppstår mobbning? 

Enligt Sofia Berne så kan det skapas normer inom grupper där mobbning anses vara ett accepterat 

beteende och kan handla som regler som att till exempel glasögon inte tillhör normen i den gruppen 

och resulterar i att mobbningen blir accepterad. Även egenskaper som osäkerhet och ängslighet kan ses 

som anledningar för att bli utsatt för mobbning. Berne anser att mobbningen har givna roller för offret 

och den som mobbar, men finns även de som aktivt är delaktiga i mobbandet och de som passivt ser på 

utan att inverka. En mobbare är något som alla kan bli, och lika så medlöpare menar Berne (Welin 

2015). 
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Christer Olsson belyser bristen på vuxnas närvaro som en anledning till mobbning. Han menar att man 

inte automatiskt föds ond och gör onda handlingar. Utan att det mer handlar om att moralen hos barn 

ännu inte har utvecklats färdigt. Det är enligt Olsson vuxnas ansvar att kompensera för den omognad 

som barn har och sätta gränser så att barnen lär sig. Bristen av närvarande vuxna på skolor resulterar 

enligt Olsson i att det är barnen själva som skapar normer och följden blir ökad mobbning bland 

barnen (Welin 2015). 

 

Tidigare uppsatser 

Detta stycke presenterar tidigare uppsatser som studerat om mobbning finns i förskolan, pedagogers 

definitioner av begreppet mobbning och avgörande faktorer enligt pedagogerna. Många av de tidigare 

studentuppsatserna visar att pedagoger anser att mobbning inte existerar i förskolorna. 

 

Anledningen till att även dessa uppsatser presenteras under tidigare forskningen är att den forskning 

som finns via databaserna inte representerar ett förskoleperspektiv inom ämnet mobbning. Vilket gör 

att tidigare uppsatser är relevanta att spegla denna studies resultat mot. 

 

Studenterna Haglund och Örneholm skrev i sin examensuppsats med namnet Förskola och mobbning 

om pedagogers uppfattning om mobbning, om användningen av begreppet i förskolan och 

likabehandlingsplanens roll i förskolan mot kränkningar. Studiens resultat var att begreppet mobbning 

ansågs av pedagogerna vara alldeles för laddat för att brukas i förskolan. Samt att förskolornas 

likabehandlingsplaner inte hade en förankring hos pedagogerna som intervjuades. Pedagogerna ansåg 

inte att det existerade mobbning i förskolorna, vilket sammanfaller med studiens tidigare forskning 

som tyder på att mobbning anses vara ett fenomen som tillhör skolan och inte förskolan (2010, s. 21-

24). 

 

Hansson och Rudolfsson är studenter som skrev sin examensuppsats med namnet Mobbning i 

förskolan- pedagogers syn på mobbning, som handlar om pedagogers tankar kring om det finns 

mobbning i förskolan och hur de agerar när negativa handlingar skett. Studiens resultat var att 

pedagogerna ansåg att begreppet mobbning var för laddat för att användas i förskolan och att barnen 

ansågs vara för små för att kunna ta till sig begreppets innebörd. Pedagogerna valde istället att samtala 

med barnen kring negativa handlingar som kan uppstå i verksamheten. En del av pedagogerna i studien 

ansåg även att barn i förskoleålder inte var kapabla till att medvetet diskriminera eller kränka någon 

annan (2017, s. 13-18).  
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Motor och Shahid skrev ett examensarbete med namnet Mobbning i förskolan som handlar om 

förskollärares uppfattningar om mobbning och om det förekommer mobbning i förskolan. Studiens 

resultat var att pedagogerna ansåg att mobbning vara något som skedde systematiskt och under längre 

tid, handlingarna var även delvis medvetna. Pedagogerna ansåg att mobbning kunde se olika ut mellan 

könen. Studiens slutsats var att det enligt pedagogerna sker mobbning i förskolorna och att 

pedagogerna ansåg sig sakna konkreta verktyg för hanteringen av mobbning (2015, s. 26). 

 

Resultat och analys 

Denna del av studien är strukturerad för att kunna besvara studiens frågeställningar tydligt, vilket 

innebär att intervjusvaren med relevans kommer att presenteras och analyseras under fyra rubriker med 

namnen Vilka strategier använder pedagogerna när det kommer till arbetet med mobbning? Varför 

mobbar barnen varandra? Begreppet mobbning i förskolan, samt sker det mobbning på förskolan?  

 

Kapitlet börjar dock med en kort presentation av varje deltagande förskollärare och vilka förskolor de 

arbetar på, samt deras definition av begreppet mobbning.  

 

I och med att jag studerar förskollärares intervjusvar, så kommer jag att behöva göra tolkningar och 

antaganden om deras svar för att kunna göra analyser av resultaten. Detta sätter mig som skribent i en 

maktposition mot de intervjuade, vilket är en viktig aspekt som inte får glömmas vid läsningen av 

dessa resultat och presentationen av analysen. En motsvarande maktrelation förekommer mellan 

barnen och förskollärarna i denna studie i och med att de gör tolkningar av händelser och begrepp ur 

vuxnas blick och inte barnens perspektiv, som kan påverka svaren avsevärt. Till exempel är 

förskollärarnas definitioner av mobbning högst avgörande för svaret på frågeställningen om det 

existerar mobbning på förskolorna. 

 

Deltagande förskollärare och deras definitioner av begreppet mobbning 

Här nedanför redogörs kort för vilka förskollärare som deltagit i studien, hur många barn som går på 

deras förskolor, samt hur de definierar begreppet mobbning. I och med att denna studie bygger på 

pedagogernas definitioner av mobbning, så anser jag det vara viktigt att redogöra förskollärarnas 

definitioner av begreppen direkt för att skapa en möjlighet att bättre förstå deras intervjusvar. Alla 

förskollärare benämns med en siffra och förkortning i den löpande texten, till exempel blir 

förskollärare 1, F1. 
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Förskollärarnas definitioner jämförs och analyseras utifrån de definitioner av mobbning som tagits upp 

tidigare i denna uppsats under rubriken definitioner av begreppet mobbning. 

 

Förskollärare 1 (F1): 43 år och varit verksam inom förskola 17 år. Hen arbetar på en förskola som 

har två avdelningar med totalt 32 barn. Hen definierar begreppet mobbning som ett beteende, en 

händelse eller ett förhållningssätt mellan barn som inte är positivt. 

 

F1:s tolkning av begreppet har likheter med Olweus och Pikas definitioner av mobbning som negativa 

handlingar. Skillnaden är att Olweus poängterar att dessa negativa handlingar skall vara upprepade och 

ske över längre tid (1991, s. 4–5). Medan Pikas anser att negativa handlingar inte nödvändigtvis måste 

vara mobbning, utan blir det när handlingarna är medvetna (1987, s. 42). 

 

Förskollärare 2 (F2): 43 år och varit verksam inom förskola 20 år. Hen arbetar på en förskola som 

har en avdelning med 16 barn. Hen definierar begreppet mobbning som sårande handlingar utan någon 

konstruktiv mening. Handlingarna anser hen vara avsiktliga och till för att utesluta ett annat barn. Hen 

nämner att det känns svårt att definiera begreppet. 

 

F2:s tolkning av begreppet har likheter med Pikas och Lagerman & Stenbergs definitioner av 

mobbning som sårande handlingar som är avsiktliga och har som syfte att utesluta någon eller några 

(Pikas 1987, s. 42, Lagerman & Stenberg 1994, s. 5 och s. 63) Lagerman och Stenberg tar även upp att 

handlingar endast kan benämnas som mobbning när den utsatte befinner sig i underläge mot den eller 

de som gör handlingar (1994, s. 5, 63). 

 

Förskollärare 3 (F3): 26 år gammal och varit verksam inom förskola i 7 år. Hen arbetar på en 

förskola med 8 avdelningar och totalt 134 barn. Hen definierar begreppet mobbning som systematiska 

handlingar som inte känns okej för den andra personen.  

 

F3:s tolkning av begreppet har likheter med Olweus, Olssons och Lagerman & Stenbergs definitioner 

av mobbning som systematiska handlingar som inte känns bra för den utsatte (Olweus 1991, s. 4–5, 

Olsson 1998, s. 19, Lagerman & Stenberg 1994, s. 5, 63). Lagerman och Stenberg belyser faktumet att 

det är den utsatte som har tolkningsföreträde när det kommer till om handlingarna som hen blir utsatt 

för är mobbning eller ej (1994, s. 5, 63). 

 

Förskollärare 4 (F4): 37 år och varit verksam inom förskolan i 4 år. Hen arbetar på en förskola med 
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fyra avdelningar med totalt 71 barn. Hen definierar begreppet mobbning som ett begrepp som tillhör 

skolan och att det i förskolan sker kränkande behandling, som hen inte anser vara en del av mobbning. 

 

F4:s tolkning av begreppet har likheter med Friends och Lagerman & Stenbergs definitioner av 

mobbning som kränkande handlingar. Skillnaden är att både Friends och Lagerman & Stenberg ser 

kränkningar som en del av mobbning (Friends 2013, s. 33, Lagerman & Stenberg 1994, s. 5, 63). 

 

Förskollärare 5 (F5): 32 år gammal och varit verksam inom förskola 6 år. Hen arbetar på en förskola 

med tre avdelningar med totalt 47 barn. Hen definierar begreppet mobbning som handlingar med 

avsikt att såra någon och bekräfta sig själv. 

 

F5:s tolkning av begreppet har likheter med Friends och Olweus definitioner av mobbning som 

handlingar med avsikt att såra och bekräfta mobbaren. Friends anser att mobbaren måste befinna sig i 

överläge för att kunna mobba den som är i underläge, vilket jag tolkar är ett sätt för mobbaren att 

bekräfta sig själv (2016, s. 33). Även Olweus lyfter kravet på obalans i styrkeförhållandet för att 

handlingarna skall kunna ses som mobbning och att sårandet kan ske via till exempel elaka uttryck 

(1991, s. 4–5). 

 

Förskollärarnas definitioner av vilka handlingar som de anser vara mobbning är oerhört avgörande för 

verksamhetens förebyggande arbete och barnens utveckling av självförtoende. Detta kan även kopplas 

till den problematik som Pikas talar om som finns kring statistiken om mobbning. Det vill säga att 

mörkertalet är stort och beroende av den makthavandes definition av mobbning. De makthavande i 

förskolorna är pedagogerna och de besitter makten att kunna uttala sig angående mobbning existens 

och icke existens i verksamheten (1987, s. 42).  Enligt Olsson så har den utsatta eller offret 

tolkningsföreträde i vad hen anser vara mobbning (1998, s. 19). Påverkar det kanske 

tolkningsföreträdet och den makt som förskollärarna har i denna intervjustudie även svaret på om det 

finns mobbning på deras förskola? Detta är endast något jag kan spekulera kring hurvida det är en 

avgörande och påverkande aspekt. Frågan kanske borde ha ställts till barnen istället för få en mer sann 

bild och ge barnen en möjlighet att få tolka sin egen verksamhet, men även sin utsatthet. I praktiken 

var det svårt att genomförra i denna studie på grund av tidsbristen, som i sin tur påverkar möjligheterna 

att ha tiden för att skapa relationer med barnen som skulle ha kunnat resultera i ärliga svar. 

 

Dessa intervjusvar kan även speglas med studien gjord av Camerin och Kovac, där studiens resultat 

visade att en av fyra pedagoger anser att barns handlingar i förskolan skulle vara medvetna för att ses 
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som mobbning, i resultat som är snarlika denna studies, där två av fem förskollärare beskrev mobbning 

som medvetna handlingar (2016, s. 2). Barns förmåga till medvetna handlingar och mobbning är något 

som denna studie kommer gå djupare in på under rubriken Finns det mobbning? 

 

Vilka strategier använder sig pedagogerna av när det kommer till arbetet med mobbning? 

Under denna rubrik presenteras och analyseras de intervjusvar som berör pedagogernas erfarenheter 

och användning av strategier i förskolan när det kommer till mobbning. Intervjusvaren kommer sedan 

att speglas mot Vygotskijs teori om språk och lärande, samt begreppen kamratkultur, intersektionalitet 

och makt som teori. På grund bristen av tidigare forskning om vilka strategier som förskollärare 

använder sig av vid hantering av mobbning, så kommer inte resultaten i detta stycke kunna speglas 

mot tidigare forskning, utan får tala för sig själv.  

 

När förskollärarna fick frågan om de känner till och använder sig av några specifika strategier för att 

arbeta med mobbning i förskolan, så var det en av förskollärarna (F1) som nämnde att deras förskola 

arbetade med EQ som förhållningssätt. EQ är en förkortning på emotionell intelligens och används på 

förskolan som ett förhållningssätt som gör att barnen får möjlighet att träna sin förmåga i att uttrycka 

sina känslor och förstå andra, samt barnens känslor (eqforalla). Pedagogen beskriver EQ som ett 

”mobbningsfrämjade” förhållningsätt, men utifrån hens sätt att prata om det, så tolkar jag ändå svaret 

som att hen menade mobbningsförebyggande.   

 

Det är väl det som är grejen med vår förskola… just här och nu, att vi jobbar väldigt mycket 

förebyggande. Dels så har vi jobbat mycket likabehandlingsplanen och normer… och värden 

i överhuvudtaget. Och sen jobbar vi med EQ som förhållningssätt, det är ju väldigt 

mobbningsfrämjande  – (F1, 2017-10-05). 

 

Ett sätt att förstå EQ som förhållningsätt och strategi i förskolan för mobbning är genom att diskutera 

det i relation till begreppet kamratkultur. Kamratkulturer skapas på varje förskola och dessa kulturer 

bär på normer om hur man är med varandra och individerna i dessa grupper får olika status (Löfdahl 

2014, s. 13). Pedagogernas val att arbeta med EQ kan vara ett sätt att påverka de rådande 

kamratkulturer som finns på förskolan genom att lära barn att se och förstå varandra på ett sätt där 

ingen befinner sig i varken över- eller underläge. Genom att barnen lär sig kontrollera sina egna 

känslor och förstå andras känslor så skapas även en möjlighet för både pedagoger och barn att stanna 

upp och samtala kring hur olika handlingar påverkar andras känslor, till exempel hur ett barns 

mobbning kan påverka ett annat barn känslomässigt. Förskolläraren (F1) är också en av de 
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förskollärare som anser att dennes förskola inte har någon mobbning, vilket antagligen kan vara ett 

resultat av deras förebyggande arbete med EQ eller handla om förskollärarens definition av begreppet. 

Alternativet att definitionen av begreppet vore en avgörande faktor till pedagogernas svar om det finns 

mobbning eller ej på deras förskolor är något jag kommer att gå djupare in i senare i analysen under 

rubriken Sker det mobbning i förskolan?. 

 

Två av de intervjuade förskollärarna (F1 och F3) nämner att de använder sig av stoppljus som metod 

för att markera när barn behöver gå iväg för att lugna ned sig eller om deras beteende inte är 

acceptabelt i den miljö där de vistas. Stoppljus metoden bygger på samma princip som trafikljus, det 

vill säga att när man har grönt så får man köra och prova sin metod för att lösa problemet, vid gult ljus 

behöver man bromsa ned och samtala om vad som skett och vid rött ljus skall man stanna upp och 

tänka till eller be om hjälp (forskolan.se). ”Kompisböckerna” nämndes också som ett arbetssätt att 

jobba med mobbning tillsammans med barnen. ”Kompisböckerna” är 10 olika böcker som baseras på 

barnkonventionen och berör olika ämnen som annars kan vara svåra att tala om med barnen. ”Kompis 

böckerna” ger tips till pedagogerna om vilka frågor de kan ställa och vad för aktiviteter som skulle 

kunna göras för att arbeta vidare med till exempel ämnena att säga förlåt och dela med sig (nok.se). 

 

’’[…]Men just att vi arbetar i förebyggande syfte, med bland annat kompisböckerna’’ – (F3, 

2017-10-20). 

 

Båda av de ovanstående strategierna bygger på kommunikation och ett språk för att arbeta både 

förebyggande mot mobbning och för att hitta passande lösningar i själva situationen. Detta kan sättas i 

samband med Vygotskijs tankar om språket och det gemensamma lärandet, men även här lyfta 

kamratkulturens inverkan. Vygotskij anser att människan skapas och formas kollektivt med andra och 

strategierna ovan tar avstamp i just det sociala lärandet (Kroksmark 2003, s. 446–448, 450). Både 

stoppljusmetoden och arbetet med ”kompisböckerna” bygger på att barnen tillsammans hittar lösningar 

och skapar ny förståelse för varandra genom samtal. Språket är grunden för dessa strategier i och med 

att stoppljusmodellen grundar sig i att barnen skall återberätta händelser för att hitta lösningar och 

”kompisböckerna” är en inkörsport för samtal om ämnen som annars kan vara svåra och känsliga. 

Språket var enligt Vygotskij även en av de allra viktigaste byggstenarna när det kommer till barns och 

vuxnas utveckling och lärande (Smidt 2010, s. 87, Säljö 2011, s. 156, 165). Utan språket blir 

strategierna platta och bidrar inte med nya infallsvinklar för barnen att kunna hantera, samt säga ifrån i 

framtiden. Även kamratkulturen är avgörande vid arbetet med dessa strategier. Är normen i gruppen 

att man inte lyssnar till barn som inte lever upp till normen så blir arbetet svårt (Löfdahl 2014, s. 13). 



18 

 

Strategierna kan även vara verktyg som EQ för att vidga normerna i de kamratkulturer som uppstår i 

förskolan och som kan leda till mobbning och utanförskap för vissa barn. Dessa två strategier används 

även av två förskollärare (F1 och F3) som svarat att det inte finns någon mobbning på deras 

arbetsplats/avdelning. Vilket också kan tolkas som att deras val av strategier är effektiva mot 

mobbning.  

 

En av de intervjuade (F4) nämner att de arbetar mot mobbning genom att barnen på förskolan har ett 

eget barnråd och en egen likabehandlingsplan. De använder sig även av dokumentet ”Stopp min 

kropp” från Rädda Barnen som arbetsmaterial för samtal om barnens rättigheter till exempel sin kropp. 

Barnens inflytande genom barnråd och deras egna likabehandlingsplan tolkar jag som att barnen har 

blivit tilldelade makt av pedagogerna. De vuxna på förskolan besitter en makt över att bestämma vad 

som sker om dagarna och vad som anses vara ett accepterat beteende i verksamheten. Pedagogerna har 

valt att ge en del av sin makt till barnen för att de både skall bli delaktiga och ha möjlighet till 

inflytande. Även om Foucault menar att makt varken är något som kan delas eller ägas, så tolkar 

Hörnqvist Foucault som att makt inte behöver vara något dåligt och att det istället kan leda till positiva 

förändringar i befintliga strukturer (Foucault 2002, s. 103f, Hörnqvist 1996, s. 178). Barnen får via sin 

makt en möjlighet att skapa en egen likabehandlingsplan, som gör det möjligt att vidga de normer och 

lyfta de outtalade reglerna som sitter i väggarna på förskolan. En intressant detalj med barnens 

likabehandlingsplan är att det är den enda likabehandlingsplan som är reviderad och aktuell på den 

förskola där förskolläraren arbetar (F4, 2017-10-23). Vilket innebär att barnens likabehandlingsplan 

har en tyngd i verksamheten, som kanske liknande likabehandlingsplaner av barn inte har på andra 

förskolor.  

 

Till samtliga strategier som nämnts ovan väljer jag att koppla begreppet intersektionalitet för att visa 

på faktorer som kan leda till mobbning. Med hjälp av strategier kan pedagogerna på förskolan arbeta 

för att varje barn och vuxen skall känna sig accepterad, sedd och trygg. Intersektionalitet kan användas 

för att visa hur genus, klass och etnicitet kan påverka vilka fack vi placeras i, samt hur vi kategoriseras 

i en grupp. Precis som med mobbning är det ofta flera faktorer som påverkar hur vi kategoriseras i 

grupper och det är viktigt att komma ihåg att människor kan befinna sig i underordnad i en grupp, men 

överordnad i en annan (Ahrne, 2010, s. 146–147). Stategierna nämnda ovan kan bidra med att erbjuda 

barnen att befinna sig i olika position och bryta hierarkier som skulle kunna vara missgynnande för 

barnens utveckling.  
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En intressant upptäckt som jag gjorde under intervjuerna angående förskollärarnas strategier för att 

hantera svåra situationer som mobbning, var att samtliga av de intervjuade ansåg att deras erfarenheter 

blivit mer av ett stöd än vad deras utbildning varit för dem. Det talas mycket om erfarenhet i förskolan 

och om tyst kunskap som många pedagoger bär på. För att denna kunskap och erfarenhet som 

förskollärna bär på skall kunna bli beprövad, så måste den dokumenteras och utvärderas för att sedan 

provas på andra förskolor för att skapa ny kunskap inom ämnet (Skolverket, 2015). Fördelarna med att 

lyfta fram förskollärares erfarenheter av hantering av mobbning och kränkningar är något jag kommer 

att lyfta upp och diskutera mer under rubriken Diskussion senare i denna studie. 

 

Varför mobbar barn varandra? 

Under denna rubrik lyfts pedagogernas tankar och reflektioner om varför barn mobbar varandra och 

vilka faktorer de anser vara avgörande. Olika aspekter av makt är det som majoriteten av 

förskollärarna nämner som anledning till att barn mobbar varandra. Status, samhörighet och osäkerhet 

är begrepp som jag anser vara aspekter av makt och av den anledning kommer dessa resultat nedan att 

analyseras med hjälp av Foucaults teori om makt och tidigare forskning om varför barn mobbar 

varandra.  

 

Förskolläraren (F2) svarar att bristen på samhörighet hos barnet är anledningen till att barn mobbar 

varandra. Bristen på samhörighet som anledning till mobbning analyseras här med hjälp av teorin om 

makt. Enligt Nilsson som tolkar Foucault, existerar endast makt i en relation och den kräver aktivering, 

makt inte kan existera i vilande form (2008, s. 85). Mobbning kan ses som en brist på jämnvikt i en 

relation som resulterar i över och underordnade positioner, vilket jag kopplar till Foucaults teori om 

makt som något som existerar i relationer . Den som blir utsatt befinner sig i ett underläge, men det 

betyder inte att personen är maktlös eller inte har en möjlighet att kunna makera och säga ifrån. I och 

med att makten är relationell, så kan makten förskjutas och ändras utifrån nya rådande omständigheter 

(Nilsson 2008, s. 85, Foucault 2002, s. 104). Den rörlighet i makt som finns kan även vara en 

anledning till att barn och vuxna försöker att ompositioner sig och på sätt även utmana den 

överodnades maktposition. En brist på samhörighet kan ses som ett resultat av aktiv makt mellan 

barnet eller barnen som stöter bort ett eller flera andra barn ur samhörigheten på förskolan. Ett sätt för 

att försöka uppnå samhörighet igen skulle kunna vara att positionera sig i en position där barnet som 

känner brist på samhörighet har ett övertag i relationen (Hörnqvist, 1996, s. 53). Det är inte helt 

ovanligt att barn är fysiska mot varandra på ett negativt sätt, vilket enligt Olweus och Lagerman & 

Stenberg definitioner kan ses som mobbning (1991, s. 4–5, 1994, s. 5, s. 63). Fysiska handlingar mot 
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andra kan vara ett sätt för barnet att ompositionera sig som överordnad mot det barnet som tidigare 

varit överordnad i deras maktrelation. Barn kan bli inkluderade på nytt genom att fysiskt bli eller visa 

sig starkare än innan och även på så sätt hamna i en överodnad position. Ovanstående exempel av 

försök till ny samhörighet är endast för att förtydliga hur makt fungerar relationellt. Men 

anledningarna nedan som förskollärarna (F3 och F5) gav, ger en fingervisning om att liknande kamper 

om makt kan ske i skolan för att styrka sin egen position i gruppen eller för att göra sig sedd.  

 

Jag skulle säga att mobbaren, tror jag… att det handlar om en osäkerhet hos personen och att 

man vill hävda sig. Och kanske få status… genom att trycka ned någon annan eller att få 

någon annan att må dåligt. I förskolan handlar det nog även om status, men även att något 

barn anses vara en ledare och andra följare som kanske hänger på. Och det kan man ju 

spekulera kring varför det är så, men jag skulle tro att det är någon som sätter igång och sen 

hänger följarna på utan att reflektera över varför – (F3, 2017-10-20). 

 

Svårt att säga… tror ändå att det kan finnas mängder av anledningar till varför barn 

”mobbar” varandra.  Men tror nog en stor anledning kan vara osäkerhet… barnet känner sig 

inte tillräckligt bekräftad… så den söker den på andra sätt – (F5, 2017-10-26). 

 

En av de intervjuade förskollärarna (F4) tog upp vikten av pedagogens närvaro och lyhördhet för att 

motverka mobbning i förskolan. Detta resonemang är intressant eftersom att pedagogerna i förskolan 

både är vuxna och automatiskt befinner sig i en maktposition mot barnet redan utifrån sin fysiska 

storlek (Hörnqvist 1996, s. 53). Pedagogen besitter även förmågan att bidra med den bekräftelse som 

barn söker, och även bygga barns självförtroenden som skulle resultera i att de två ovan nämna 

anledningarna som (F3 och F5) nämner inte vore anledning för mobbning längre. Vikten av vuxnas 

närvaro för att motverka mobbning är även något som Christer Olsson lyfter upp i sin forskning. Utan 

närvarande vuxna eller pedagoger i förskolans fall, så skapas det en möjlighet för barnen att själva 

bestämma normerna och reglerna (Welin 2015). Pedagogernas närvaro i verksamheten kan ses som ett 

förebyggande arbete när det kommer till mobbning. Även jag har i och med denna studie sökt efter 

användbara strategier för framtiden, medan Olsson menar på att den bästa strategien är min egen 

närvaro. Ett viktigt resonemang att bära med sig genom resterande presentationer av resultat och 

analys, är pedagogens påverkan.  

 

[…] men jag tror framför allt... jag ser ju inte att det är barnen… jag ser ju att dom barnen 

som mobbar andra barn, jag tänker inte att det är deras fel utan det är vårt vuxnas ansvar att 

se till att inte något barn mobbar eller blir utsatt för mobbning. Man kan aldrig beskylla 
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barn… för att dom är… utan det är vårt vuxna ansvar. Framför allt tror jag det inte finns 

närvarande vuxna, som är lyhörda och observanta… som inte tar tag i de här problemen. Jag 

tror att om man är närvarande så kan man bryta sådana här mönster, det hjälper både dom 

som mobbar och dom blir utsatta för mobbning. Vi föds inte elaka, utan det är något som blir 

till i vissa grupper där man inte fått stöd som barn i hur man hanterar dom där känslorna eller 

tankarna man har. Det är inte socioekomiska bitar som spelar in heller tror jag…– (F4, 2017-

10-23). 

 

Tidigare forskning gjord av Jansen et al visade på att familjens socioekonomiska status och 

föräldrarnas mentala hälsa skulle kunna vara avgörande faktorer för att barn blir mobbade (2011, s. 3-

5). Men denna studie kan varken bekräfta eller avslå studiens resultat i och med att det endast är en av 

de intervjuade som berör den socioekonomiska aspekten i relation till mobbning. Och pedagogen 

avfärdar endast kopplingen mellan socioekonomiskt status och mobbning. 

 

Begreppet mobbning i förskola 

Under denna rubrik lyfts pedagogernas svar om hur de samtalar med barn om mobbning på förskolan 

och vilka begrepp de använder sig av i sitt arbete. Resultaten kommer att speglas mot tidigare 

uppsatser om pedagogers användning av begreppet mobbning i förskolan och tidigare forskning om 

begreppets relation till skolan. Intervjusvaren kommer att analyseras ur Foucaults teori om makt.  

 

Den övergripande åsikten som förskollärarna hade var att begreppet mobbning i sig ansågs vara för 

komplext att använda tillsammans med barnen och att det är ett begrepp som mer tillhör skolan. Här 

nedanför presenteras intervjusvaren från varje deltagande förskollärare för att visa på den diskurs som 

verkar råda angående begreppet mobbning och samtal om det. 

 

Vi pratar inte om begreppet mobbning, utan vi pratar om...utifrån normer och värden från 

läroplanen och likabehandlingsplanen […] Det känns som att…mobbning…det känns som 

ett ord som hör mer till skolan, kan ju också att ha göra med det att man fått lära sig tro ja, att 

det här med att små barn inte mobbas.  Mobbning känns som en sak som man gör medvetet. 

Och små barn gör inte det medvetet, utan det handlar mer om att de inte fått ett bra 

förebyggande arbete. Det är ju vårt jobb i förskolan att jobba förebyggande och sen såklart 

om det händer någon kränkande handling så har vi ju planer för det, till exempel 

likabehandlingsplanen  – (F1, 2017-10-05). 
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[…] vi säger aldrig mobbning, vi säger att man måste vara snäll med alla och att man kan 

välja att säga nej. […] Jag tänker att det här med övergripande ord är svårare för barn som 

måste lära sig grundläggande ord först, man måste definiera händelserna först innan man kan 

ta dom här övergripande orden. […] Jag vill ju också undvika att barnen ska förstå att de kan 

ha en baktanke, även om man kan känna att vissa barn har en ’’det är den jag vill reta varje 

dag’’. Man vill ändå inte få dem så medvetna –(F2, 2017-10-18). 

 

Mh, det gör vi. Oftast pratar vi om mobbning men med annorlunda termer, men det är ju 

begrepp som finns och som dom kommer att möta i framtiden. Så vi använder begreppet 

ibland och försöker att försöka förklara begreppet på deras nivå.  Vi skulle nog börja med att 

förklara situationen så båda parterna förstår och sedan förklara konsekvenserna av det, men 

inte sätta begreppet mobbning på handlingen.  Mobbning är ett begrepp som tillhör förskolan 

när det kommer till själva handlingarna som innefattas av mobbning… men inte direkt 

begreppet – (F3, 2017-10-20). 

 

Ah nä, vi använder inte begreppet mobbning, det gör vi inte. Vi använder inte kränkande 

behandling heller..nää. […] Vi kringgår det ju mer…man får ju på något vis omformulera det 

så att det anpassas till den åldersnivån man arbetar med. I och med den åldern som vi arbetar 

med så tror jag det blir väldigt svårt för dem att förstå mobbning och kränkning. Däremot 

kan man ju fortfarande att arbeta med det, ’’hur känns det’’ och så arbetar vi med det - (F4, 

2017-10-23). 

 

Nää..mobbning känns så oerhört laddat. Vi pratar snarare om hur vi vill vara med varandra 

och att man skall vara snäll mot varandra. […] Vi använder nog inte ordet för att det är så 

komplext att förklara för yngre barn – (F5, 2017-10-26). 

 

För att närma mig dessa intervjusvar vill jag först belysa skillnaden mellan kränkningar och mobbning 

enligt Friends definition på grund av att kränkande behandlings tas upp av förskollärarna under 

intervjuerna i olika sammanhang. Kränkningar är handlingar som överträder barns rättigheter enligt 

Skollagen och mobbning är när någon eller några blir utsatta för kränkande behandling under längre 

tid och vid flera tillfällen. Mobbning är ett begrepp som har som syfte att hjälpa skapa förståelse för 

den systematik som finns bakom trakasserier och kränkningar (Friendsrapporten 2016, s. 30).  

 

Förskolelärarnas val att inte använda sig av begreppet mobbning tolkar jag som ett maktutövande i och 

med att de besitter rätten att välja att avstå från användningen, även om handlingarna skulle ske på 

förskolan. Lilja och Vinthagen som tolkat Foucaults tankar om makt anser att den primära 



23 

 

maktutövningen som sker idag är disciplinär. Den disciplinära makten har som syfte att forma 

människors tankar, viljor och intressen, för att skapa normer och föreställningar som människor sedan 

själva kan rätta sig efter (2009, s. 34f). Kanske är det den disciplinära makten som format normen om 

att inte använda begreppet mobbning i förskolan och att det är det som förskollärarna rättar sig efter 

för att passa normen. Men frågan är vem det är som utövar sin makt för att skapa denna disciplinära 

makt hos förskollärarna. Är det förskolecheferna, regeringen eller forskarna? Det är tyvärr en fråga 

som jag inte kan besvara med hjälp av denna studie.  

 

Dock finns det som sagt gott om tidigare uppsatser där studenter lyfter fram mobbning i relation till 

förskolan och vad pedagogerna anser om användningen av begreppet mobbning i förskolan precis som 

denna studie. Uppsatsförfattarna Haglund & Örneholm samt Hansson & Rudolfsson kom fram i sina 

uppsatser till att pedagogerna ansåg begreppet mobbning som alldeles för laddat för att brukas i 

förskolan och att barnen var för små för att kunna ta till sig begreppets innebörd (Haglung & 

Örneholm 2010, s. 21–24, Hansson & Rudolfsson 2017, s. 13–18). Dessa resultat sammanfattar även 

denna studies resultat angående vad förskollärarna ansåg om begreppets användning i förskolan.  

 

Förskolläraren (F2) säger att anledningen till att de inte använder sig av begreppet mobbning eller 

benämner barns handlingar som mobbning är för att inte göra dem medvetna som sina egna handlingar 

och på så sätt skydda dem. Pedagogen utövar här tydligt sitt ojämna maktförhållande till barnen, för att 

enligt sin mening skydda barnet från att bli medveten om sina egna handlingar (Foucault, 2002, s. 

104). Friendsrapporten från i år visar på att 11 % av tjejer som går i årskurserna 3–6 upplever att de 

blivit mobbade och 9 % av killarna (2017, s. 9). Frågan är om pedagogerna i förskolan gör barnen en 

björntjänst genom att inte göra barnen medvetna om sina handlingar och lyfta problematiken med 

mobbning. Om inte annat för att ge barnen en möjlighet att kunna uppmärksamma sin egen situation i 

skolan och söka stöd, om mobbning inte är en del av förskolan.  

 

Sker det mobbning i förskolan? 

I denna del av studien kommer relevant empiri att lyftas fram och analyseras med hjälp av makt som 

teoretiskt utgångspunkt, tidigare forskning om tolkningsföreträde vid mobbning, mobbningens existens 

i förskolan och hur det främst uttrycker sig, samt uppsatser om pedagogers uppfattning om mobbning i 

förskolan. 
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Av fem förskollärare så var det endast två (F2 och F5) som ansåg att det fanns mobbning på hens 

förskola/ avdelning.  

 

 Ja, det tror jag att det gör. Det finns ju konkreta exempel nästan dagligen. Vi har flera barn 

som gärna utesluter andra, ’’det här min’’, ’’jag vill inte leka med dig’’. Där har vi konkreta 

exempel och det handlar mycket om att ’’få sin del av kakan’’ tror jag. – (F2, 2017-10-18)  

 

Det gör det tyvärr…eller på gott och ont skulle jag  nog ändå säga. Det sker ändå något 

lärande av det hela, hoppas jag. Det är lätt att det uppstår kränkningar när barnen utforskar 

och prövar sina gränser med varandra…men ja, det finns mobbning på denna förskola, det 

tänker jag inte hymla om. – (F5, 2017-10-26) 

 

En av de intervjuade (F3) valde att endast kommentera att det inte fanns mobbning på avdelningen där 

hen jobbade, men kunde inte säga något om övriga avdelningar på förskolan. 

 

Förskollärarnas definition av mobbning blir i denna fråga avgörande och deras tolkningsföreträde 

resulterar i att pedagogerna befinner sig i en maktposition. Olsson talar om tolkningsföreträdet när han 

definierar mobbning och menar att det är personen som blir utsatt för handlingar som har rätten att 

tolka vad hen anser vara mobbning (1998, s. 19). Det vill säga att ingen utomstående har rätt att 

omdefiniera en annan människas upplevelse av vad hen anser vara mobbning eller inte. Detta innebär 

att utgångspunkten för denna studie är problematiskt, då frågan riktades till förskollärarna och inte de 

barn som de talade om. För att återgå till förskollärarnas intervjusvar och deras maktposition så vill jag 

lyfta Nilsson tolkning av Foucault och resonemanget att makt endast kan existera om den utövas 

(2008, s. 85). Pedagogens möjlighet till att tolka och definiera händelser kan ses som ett utövande och 

därmed också anses vara maktutövande. För att ge en djupare inblick i resonemanget så lyfter jag nu 

intervjusvar från förskolläraren (F1). Hen svarade att det inte existerar mobbning på förskolan där hen 

jobbar, men att deras arbete fokuserar på offret och inte på de barn som utför handlingarna. Två 

uttalanden om mobbningens existens på förskolan från förskolläraren (F1) som krockar i och med att 

det inte bör finnas några offer om det inte sker mobbning.  

 

Samtliga förskollärare var eniga och övertygade om att det finns mobbning på andra förskolor enligt 

deras definitioner av mobbning. Anledningen till att det existerar mobbning på andra förskolor och inte 

deras förskola ansågs vara det goda förebyggande arbetet samt tur.  
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Aah det tror jag. Jag har upplevt det på andra förskolor där jag har jobbat, inte bland barn. Alltså 

mobbning kan ju vara ett väldigt komplext begrepp också […]För det finns ju dom som hävdar också 

att barn under en viss ålder… kanske 8 eller 9 år, alltså små barn…barn som går i förskolan dom 

mobbar inte. Mobbning är något som man gör medvetet, finns det som dom hävdar. Små barn gör inte 

så, däremot så kan man ju kränka varandra och vara taskig på andra sätt, men att det ingår inte i 

begreppet mobbning säger vissa.  Däremot vad jag också tänker på, man kan ju… kränkning ligger ju 

väldigt nära mobbning...-(F1, 2017-10-05).   

 

Ja det tror jag…det är lättare att det mörkas på mindre förskolor och det uppkommer ju kulturer, på 

både gott och ont - (F2, 2017-10-18). 

 

Jo, men det tror jag. Skillnaden tror jag beror på att vi jobbar mycket värdegrund både i förebyggande 

syfte och för att kunna koppla det till konkreta situationer när det väl sker, t.ex. att säga stopp och 

gul/grön/röd, samt att man får gå ifrån för att lugna ned sig. Mycket värdegrundsarbete helt enkelt. Jag 

tror inte att det gör att det inte sker, men att det sker i mindre utsträckning alla fall. Vi arbetar mycket 

förebyggande –(F3, 2017-10-20).  

 

Mm, det tror jag… förskolan är en miljö där det finns många viljor och lätt att det uppstår 

olika hierarkier. Det är nog inte endast något som sker här hos oss…och det är det inte då jag 

varit med om mobbning på andra förskolor där jag arbetat tidigare.  – (F5,2017-10-26). 

 

För att analysera denna studies resultat angående frågan om det finns mobbning i förskolan så börjar 

jag med att spegla resultaten mot Camerin & Kovacs och Motor & Shadids studier som visade på att 

pedagoger och föräldrar upplevde att mobbning existerar i förskolan och att det främst uttrycker sig 

genom uteslutningar från leken (2016, s. 2, 2015, s. 22). Detta är ett resultat som sammanfaller med 

intervjusvaren från förskollärarna (F2 och F5), där de berättar att de anser att det existerar mobbning 

på deras förskolor. Även med de övriga förskollärarnas intervjusvar om att det existerar mobbning på 

andra förskolor, som jag väljer att tolka som ett svar att det existerar mobbning i förskolor.  Att 

mobbning uttrycker sig främst via uteslutningar från leken är även något som förskolläraren (F2) tar 

upp när hen beskrev hur mobbning på hens förskola kom i uttryck. Förskolläraren (F5) som även 

svarade att det uppkommer mobbning på hens förskola, valde att inte gå in i några detaljer om hur det 

uttrycker sig hos dem.  

 

Tidigare forskning gjort av Humpfrey och Chrisp visar på att det råder meningsskiljaktigheter 

angående mobbnings existens i förskolan. Studien visar på att föräldrar kunde känna ilska och 
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hjälplöshet över att inte kunna skydda sina barn från mobbning i förskolan på grund av att 

pedagogerna förnekade mobbningens existens (2008, s. 45). Något som belyser problematiken i 

möjligheten att kunna definiera och tolka handlingar utan grundläggande riktlinjer ur ett nytt 

perspektiv, nämligen föräldrarnas. Det är endast ett perspektiv jag anser vara viktigt att lyfta, men 

kommer inte studera närmare, som visar att definitionen av mobbning är oerhört individuellt och på så 

sätt även blir väldigt individuell på varje förskola. Detta påverkar i sin tur denna studies resultat, då jag 

endast intervjuat fem förskollärare på dem olika förskolor. 

 

Det är inte endast pedagogens egen definition av handlingar som kan vara avgörande, utan även 

rådande generella uppfattningar om barns förmågor till handlingar utifrån ålder. Det är inte ovanligt att 

man i förskolan talar om åldersanpassade aktiviteter eller diskuterar hur man skall samtala om olika 

ämnen med barnen utifrån ålder. Detta framgår både i pedagogernas intervjusvar under rubriken 

Begreppet mobbning i förskolan, där samtliga pedagoger på olika sätt uttrycker att begreppet 

mobbning var för komplext för att användas med barn i förskoleålder. Detta uttrycker sig även i ett av 

intervjusvaren ovan där förskolläraren (F1) uttryckte att ’’små barn gör inte så’’ och menade att små 

barn mobbar inte. Detta tolkar jag som att barnets personliga mognad och utveckling inte är tillräcklig 

för att kunna utföra handlingar som kan anses vara mobbning. Detta är även ett resultat som 

uppkommer i Hansson och Rudolfssons studie, där en av pedagogerna menade att barn i förskoleålder 

inte var kapabla till att diskriminera eller kränka någon annan (2017, s. 13-18). I och med att detta 

resultat endast uttrycks av en av förskollärarna i min studie och lika så i Hansson och Rudfolfsson 

studie, så går det inte att dra några slutsatser av resultatet i större utsträckning. 

 

Diskussion 

Detta examensarbete hade som syfte att studera varför mobbning sällan diskuteras i relation till 

förskolan och varför mobbning enligt pedagoger anses ha en åldersgräns. Denna studie ville undersöka 

hur förskollärare definierar begreppet mobbning och hur begreppet används i förskolan, men även vad 

de tror vara anledningen för att mobbning sker i förskolan, om det sker. Studien undersökte även vilka 

stategier förskollärare använder sig av vid hanteringar av svåra situationer som, till exempel 

mobbning. 

 

Huvudresultaten av denna studie kommer att diskuteraras i följande ordning: Hur definierar och 

identifierar förskollärarna mobbning och hur används begreppet i förskolan? Varför sker mobbning 

enligt förskollärarna? Använder sig förskollärarna av utarbetade strategier eller vad använder de sig 
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av som stöd vid hantering av svåra situationer som kan anses vara mobbning enligt vissa definitioner? 

samt finns det mobbning på de förskolor som förskollärarna arbetar på? Föregående rubriker är även 

studiens frågeställningar och valet att diskutera studiens resultat under dessa rubriker är för att tydligt 

besvar studiensfrågeställningar. Denna del av studien återknyter studiens syfte och frågeställningar, 

samt sätter studiens resultat i ett större sammanhang med tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter. 

 

1. Hur definierar och identifierar förskollärarna mobbning och hur används begreppet i 

förskolan?  

Förskollärarna i studien definierar begreppet mobbning som negativa handlingar, med variationer 

angående om handlingarna behöver vara medvetna eller icke för att anses vara mobbning. Variationen 

i definitionen av begreppet mobbning liknar även variationen av de definitioner av mobbning som ges 

i början av studien. Pikas menar att alla negativa handlingar inte är mobbning, utan att de negativa 

handlingarna måste vara medvetna för att anses vara mobbning (1987, s. 42). Olssons defintion av 

mobbning skiljer sig från Pikas och de intervjuades genom att han anser att de negativa handlingarnas 

fokus ligger i hur den utsatte känner sig behandlad (1998, s. 19). Aspekten av att utgå ifrån den utsattes 

känslor och tolkning av handlingar är något som inget av de intervjuade förskollärarna tar upp eller 

definierar begreppet mobbning utifrån, vilket skulle kunna tyda på att pedagogerna anser att arbetet 

mot mobbning utgår ifrån den som utför handlingarna och inte offret. Förskollärna ansåg även att 

begreppet mobbning tillhör skolan mer än förskolan. Samtliga förskollärare väljer att inte använda sig 

av begreppet mobbning vid samtal med barn om negativa handlingar då de anser begreppet vara för 

komplext för barn i förskoleålder att förstå och ta till sig av. En av förskollärarna nämner även att hen 

väljer att inte använda sig av begreppet för skydda barnen från att bli medvetna som sina egna 

handlingar, som anses vara negativa så tidigt. Resultaten i denna studie sammanfaller med tidigare 

studentuppsatser gjorda av Haglund & Örnheholm och Hansson & Rudolfsson med liknande resultat 

om pedagogers uppfattningar om att begreppet mobbning är för laddat och komplext för förskolans 

verksamhet utifrån barnens ålder och mognad (2010, s. 21-24, s. 2017, s. 13-18). Förskollärarnas val 

att inte använda eller introducera begreppet mobbning för barnen på förskolan kan orsaka flera 

problem, men tänker framför allt på deras möjlighet att kunna identifiera och tolka handlingar som de 

utsätt för mobbning för att få rätt till stöd i sin situation senare under skolåren och livet. 

 

Tack vare denna studie är det tydligt hur avgörande förskollärarnas definitioner av mobbning är, men 

även hur de benämner negativa handligar. Förskollärarna besitter makten att tolka vilka handlingar 

som är och inte är mobbning och tolkningen blir avgörande för statistiken som finns om mobbning. 
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Organisationen Friends presenterar statistik som säger att varje år drabbas 60 000 barn och ungdomar 

av mobbning i Sverige och Pikas menar på att det finns stora mörkertal när det kommer till statistiken 

om mobbning just på grund av utrymmet som finns för att tolka olika handlingar (Friends, Pikas 1987, 

s. 42).  

 

2. Varför sker mobbning enligt förskollärarna?  

Enligt förskollärarna i denna studie grundar sig mobbning på barns brist av känsla för samhörighet och 

social status i gruppen. Även bristen av närvarande och lyhörda pedagoger i verksamheten angavs som 

anledning. Bristen av närvarande pedagoger är något som även Olsson lyfter upp som en avgörande 

faktor för att mobbning existerar (Welin 2005). Samhörighet och status är något som i denna studie har 

kopplats till makt, utifrån barns förmåga att utesluta andra från gemenskapen och i vissa fall på så sätt 

öka sin egna sociala status. Makten utövas och aktiviteras på så sätt av barnen och skapar en obalans i 

maktförhållandet mellan barnen i förskolan (Foucault 2002, s. 85).  

 

Mobbningens existens mellan barnen i förskolan skulle även kunna förstås utifrån teorin om 

kamratkultur. Enligt Löfdahl har varje kamratkultur unika normer och värderingar som råder för den 

gruppen av människor, normer och värderingar som i sin tur skulle kunna leda till mobbning bland 

barnen (2014, s. 13). Barnen på förskolan vistas tillsammans långa perioder och påverkas av varandra, 

men även av de närvarande pedagogerna. Det sägs att barn gör som de ser andra göra, inte så som de 

blir tillsagda att göra. Några av förskollärarna nämner under intervjuerna social status som en 

anledning till mobbning, en faktor som även finns inom kamratkulturen. Barnen i dessa kulturer har 

olika status och med olika status kan olika beteenden även medfölja. Genom att härma någon med 

”högre status” kan barn med ”lägre status” hoppas på att höja sin egen status.  

 

3. Använder sig förskollärarna av utarbetade strategier eller vad använder de som stöd vid 

hantering av svåra situationer så som mobbning? 

Resultaten av denna studie visar på att förskollärarna inte använder sig av utarbetade strategier för att 

hantera svåra situationer som mobbning, utan använder sig istället att verktyg som kompisböckerna, 

stoppljus, EQ som förhållningssätt och låter barn ha egna barnråd, samt skapa sin egen 

likabehandlingsplan som de sedan varierar och kombinerar för att passa barngruppen bäst. I och med 

bristen av forskning inom ämnet mobbning i förskolan och användbara strategier för hanteringen, så 

kan denna del av studien inte speglas mot tidigare forskning, utan får tala för sig själv. Bristen av 

tidigare forskning när det kommer till strategier för hantering av mobbning i förskolan kan tolkas som 

ett resultat av att man inte talar om mobbning i relation till förskolan. Hur skall forskarna se ett behov 
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att studera fenomenet i förskolan om pedagoger på förskolan inte poängterar att det finns? 

 

Förskollärarna betonade tidigare erfarenheter som betydelsefulla och användbara inför mötet med 

liknande svåra situationer i framtiden, medan de svarade att deras studier inte givit dem konkreta 

verktyg för att hantera svåra situationer. Ett systematiskt arbete med arbetslagets erfarenheter skulle 

inte endast bidra med en övergripande högre kunskap i arbetslaget, men säkert även en trygghet i att 

man inte är ensam i sina unika erfarenheter. Dessa erfarenheter skulle även kunna göra det enklare för 

förskollärare att välja mer passande strategier och anpassa dem för att ge bättre resultat mot till 

exempel uteslutningar i barngruppen. Även om tre av fem förskollärare ansåg att det inte fanns 

mobbning på deras förskola, så kan dessa erfarenheter användas för att arbeta förebyggande mot 

mobbning. 

 

4. Finns det mobbning på de förskolor som förskollärarna arbetar på?  

Enligt två av fem förskollärare, så existerar det mobbning på förskolan de arbetar på och enligt 

samtliga så existerar det på andra förskolor. Skillnaden mellan förskolorna ansåg förskollärarna vara 

det förebyggande arbetet och pedagogernas lyhördhet samt närvaro. Resultaten motsätter sig den 

tidigare forskningen gjord av Camerin och Kovac, där studiens resultat visade på att pedagogerna 

ansåg det finnas mobbning i förskolan (2016, s. 2). Dock sammanfaller de med studien gjord av 

Haglund och Örneholm där pedagogerna ansåg att det inte fanns mobbning i förskolan. Pedagogerna i 

studien ansåg även att mobbning var ett fenomen som tillhör skolan (2010, s. 21-24). Dessa svar om att 

mobbning skulle vara ett fenomen som tillhör skolan återkopplar även till denna studie, då 

förskollärarna gett liknande svar under intervjuerna. Jag kan endast spekulera över kopplingen mellan 

förskollärarnas åsikter om att mobbning är ett fenomen för skolan och intervjusvarens fingervisning 

om att det inte finns mobbning i förskolan vore en återspegling av bristen på forskning inom ämnet. 

Kanske är det ett aktivt beslut att inte vilja se mobbningen i förskolan, med argument att det är något 

som till skolan? Argumentet att mobbning tillhör skolan visar på en övergripande bild hos 

pedagogerna om att mobbning som fenomen verkar ha en åldersgräns och att åldern vore en avgörande 

faktor för att kunna utföra dessa negativa handlingar som kan ses som mobbning.  

 

Tidigare forskning gjord av Humpfrey och Crisp lyfter upp en annan dimension av denna problematik 

som inte får glömmas, nämligen föräldrarnas syn på mobbningen i förskolan. Studien visade på att 

många föräldrar kände ilska och frustration över att de inte fått information om att deras barn blev 

mobbade i förskolan eller illa behandlande av av andra barn. Pedagogerna i studien förnekade 

mobbningens existens på förskolan (2008, s. 45). Denna studie gör det tydligt hur pedagogernas makt 
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för att tolka handlingar i förskolan kan leda till många olika saker, inte endast ilska hos föräldrarna, 

men även felaktig statistik som Pikas talar om, samt hur barnets självbild påverkas av pedagogernas 

förnekande om att det skett negativa handlingar på förskolan.  

 

Tanken om att mobbning skulle ha en åldersgräns är något som kan genomskådas genom studiens 

intervjusvar från förskollärarna, när de bland annat påpekar begreppets komplexitet, men även via 

uttrycket ’’små barn gör inte så’’ (F1, 2017-10-05) . Det går som nästan att läsa mellan raderna att 

mobbning har en ålder och det även blir tydligt när pedagogerna väljer att rikta och flytta denna 

problematik till skolan som har äldre barn. Detta är ett resonemang som visar på att pedagogerna anser 

att barnen i förskolan vore för unga för att mobba varandra, vilket i sin tur ger en fingervisning om att 

mobbning sker mellan människor som är äldre än 5-6 år enligt pedagogerna. Tanken om att mobbning 

inte tillhör förskolan är inte främmande och det resonemanget återspeglar sig även i bristen av 

forskning. Av denna anledningen frågar jag mig själv om denna problematik kanske handlar mer om 

vuxnas ovilja att se och acceptera mobbningens existens i förskolan, mer än att det faktiskt inte skulle 

existera. Detta är endast något som jag kan reflektera kring och skulle kunna vara något att forska 

vidare i.  

 

Avslutning 

I och med att det finns så lite forskning om mobbning i förskolan och pedagogers uppfattningar, samt 

erfarenheter om mobbning, så bidrar min studie till ny kunskap och en mer aktuell bild om situationen 

på förskolor, trots denna studies storlek.  

 

Sammanfattningvis kan jag utifrån mitt examensarbete ännu en gång konstatera att förskollärarens 

uppdrag är svårt och komplext. Mobbning är ett stort samhällsproblem och med den lilla mängd 

forskning som finns om mobbning i relation till förskolan så kanske det inte är så uppseendeväckande 

att förskollärarna anser att deras verksamheter är fria från mobbning. Mer forskning om mobbning i 

förskolan skulle även kunna skapa en bättre definition för vad mobbning är i förskolan och på så sätt 

bli ett begrepp som enligt pedagogerna har en tydligare koppling och anpassning till förskolan. Det 

personliga ansvaret som förskollärarna har i sitt uppdrag och till mobbning bidrar till hanteringen av 

negativa handlingar ser väldigt olika ut, men även deras definitioner av mobbning är personliga. 

Förskollärarnas tidigare studier har enligt denna studie inte bidragit till konkreta verktyg eller 

strategier för hur de skall arbeta med mobbning, utan snarare svarat på frågan varför. Det är den 

personliga tidigare erfarenheten som pedagogerna värdesatte mest och lutade sig mot när de 
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handskades med liknande situationer.  

 

Jag vill avslutningsvis poängtera att studiens intervjusvar endast är spontana svar under ett unikt 

tillfälle. Därmed har jag endast kunnat analysera intervjusvaren för den empiri de är och inte gått 

djupare in på anledningarna till varför förskollärarna besvarat frågorna som de gjorde. Med detta vill 

jag poängtera och kritisera den maktposition som jag befinner mig i som uppsatsskribent.  

 

Kritiska aspekter i denna studie är valet av antalet gjorda intervjuer, fler intervjuer hade kunnat ge en 

tydligare bild av den diskurs som verkar råda angående hur och med vilka ord man talar om mobbning 

i förskolan. Tiden är en bristvara vid uppsatsskrivande och det fanns helt enkelt inte mer tid för mig att 

intervjua fler, kanske borde jag ha valt använda mig av endast telefonintervjuer istället för att spara tid, 

men det är endast något jag kan spekulera över.  Valet att endast intervjua förskollärare och deras 

uppfattning om mobbning och dess existens i förskolan kan ses även som en kritisk aspekt för denna 

studie, då det lämnar utrymmer och möjlighet för pedagogen att tolka handlingar, samt att det sker 

ännu en tolkning av mig när jag analyserar intervjusvaren. Ställer mig även kritiskt till den tidigare 

forskning som presenteras i denna studie angående mobbning i förskolan på grund av att forskning inte 

är gjorts i Sverige, utan i Norge och Australien. Studien gjorde i Norge av Camerin och Kovac kan ses 

ha en större relevans med närheten till den svenska förskolan och dess arbete, medan studien från 

Australien av Humpfrey och Crisp är genomfört geografiskt väldigt långt bort och har på så sätt inte 

lika starka anknytningar till den svenska förskolan. 

 

Förslag på vidare forskning inom samma ämne vore att studera den diskurs som verkar råda bland 

förskollärare angående att man inte använder sig av begreppet mobbning varken för att definiera 

handlingar eller för att samtala om det tillsammans med barnen. Annan vidare forskning skulle kunna 

vara att göra observationer på olika förskolor och undersöka om det förekommer mobbning i 

kombination med intervjuer tillsammans med barnen angående vad de anser vara mobbning. 
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Bilagor 
 

 Bilaga 1. Informationsbrev 
 
 

 
Informationsbrev                                            
                                                                                                          

 
 
Hej,  
 
detta är ett informationsbrev till dig som är förskollärare i förskolan.  
 
Jag heter Emmi Köttö och studerar till förskollärare på Södertörns Högskola i Stockholm. Denna termin 
kommer jag att skriva min förskoledidaktiska uppsats och valt att rikta in mig på mobbningens plats och icke 
plats i förskolan, samt vilka verktyg som pedagoger har för att hantera mobbning. Mitt syfte är att undersöka 
pedagogers olika erfarenheter av ämnet och vilka verktyg som de har för att hantera mobbningen i situationen 
och förebyggande. Jag önskar att mitt arbeta skall kunna bidra med en djupare förståelse till ämnet, men även 
kunna vara vägledare för alternativa åtgärder som kan behöva tas för att pedagoger skall känna sig trygga i 
hantering av mobbning. Undersökningen kommer att ske genom en intervju på cirka 30 minuter som kommer 
att dokumenteras med ljudupptackning och stödanteckningar. 
 
I det slutliga examensarbetet så kommer varken ditt, kommunens eller förskolans namn att nämnas. Allt 
material som insamlats kommer att förvaras säkert och endast behandlas av mig. Materialet kommer att 
förvaras tills att uppsatsen är godkänd och sedan förstöras. 
 
Om ni har ytterligare frågor om studien eller intervjun är ni oerhört välkomna att höra av er till mig: 
Emmi Köttö 

070 XXX XX XX 

emmi01.kotto@student.sh.se 

 

 

 

 

 

Tack i förhand, 

Emmi Köttö 
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Bilaga 2. Samtyckesblankett 

                                                                                                       
 

 

 

2017-09-27 

 

Information om en studie om mobbningens plats och icke plats i förskolan  

 

Jag är student på förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. Denna termin på utbildningen 

skriver jag en förskoledidaktisk uppsats som omfattar en mindre undersökning som är relevant för 

förskolans praktik och mitt kommande yrke som förskollärare. Studien kommer att handla om 

mobbningens plats och icke plats i förskolans värld utifrån pedagogers perspektiv. Samt att undersöka 

vilka verktyg som pedagoger har för hanteringen av mobbning. 

 

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka Er mellan den 9. oktober och 27. 

oktober, när det passar er pedagog som bäst. Jag skulle då vilja göra en intervju med en av era 

förskollärare med hjälp av ljudupptagning och anteckningar. Beräknar med att intervjun tar cirka 30 

minuter.  

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och anonymisering. 

Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens identitet inte får avslöjas. Det 

insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter kommer att upprättas. 

Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. 

Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

Med detta brev vill jag be om ert medgivande för deltagande i studien. All medverkan i studien är 

frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har påbörjats. Om ni 

samtycker till studien fyller ni i bifogat formulär.  

 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  

 

 

 

Vänliga hälsningar,  

Emmi Köttö 

 

Emmi Köttö 

070 XXX XX XX 

emmi01.kotto@stundet.sh.se 

 

Andreas Nyblom 

Södertörns högskola 

andreas.nyblom@sh.se 
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Formulär för samtycke till deltagande i studie.  

 

 

 

 

Jag samtycker till mitt deltagande i studien. [  ] 

 

Jag samtycker även till att bli kontaktad under studiens gång för att svara på någon ytterligare fråga om 

det skulle behövas. [  ] 

 

 

 

 

 

Deltagarens namn: …………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Deltagarens underskrift:………………………………………………………………………… 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Formuläret återlämnas till Emmi Köttö vid intervjutillfälle. Om du inte samtycker till att medverka i 

studien så bortse från detta brev.  
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Bilaga 3. Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

 

1. Hur gammal är du? Och hur länge har du arbetat inom förskolan? 

2.  Vad anser du vara mobbning? 

3. Hur definierar du begreppet? 

4. Upplever du att du fått med dig kunskaper mm om mobbning via din utbildning som du anser varit 

gynnsamt vid dina möten med mobbning? 

 

5. Upplever du att det finns mobbning i förskolan du jobbar på nu? 

     -Om ja, vad har du för erfarenheter av mobbning i förskolan? 

 

6. Har du själv några personliga erfarenheter av mobbning från din skoltid? 

7. Vad tror du mobbning beror på? Vad tror du att det är som är avgörande för om sådant uppstår eller 

inte? 

8. Tror du att det sker mobbning på andra förskolor? 

     -Om ja, varför tror du det och hur uttrycker den sig? 

9. Hur arbetar du/ni med mobbning på er avdelning? Både förebyggande och när det väl sker. Ge gärna 

några konkreta exempel. 

10. Vilka dokument, lagar och liknande känner du till som du anser vore ett stöd i arbetet mot 

mobbning?  

11. Har du blivit erbjuden vidareutbildning via förskolan att lära dig mer om ämnet och dess 

alternativa hanteringar? 

12. Pratar du/ni om mobbning med barnen på förskolan? 

    -Om ja, hur pratar ni då? Använder ni begreppet mobbning eller något annat begrepp/ord? 

    -Om inte, hur kommer det sig tror du? 
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13. Känner du till särskilda arbetssätt eller metoder som skulle kunna användas både för att förebygga 

och hantera mobbning? Vilka och hur har du kommit i kontakt med dessa? 

 


