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Abstrakt: 

 

Syftet med studien är att undersöka om mobbning förekommer mellan barn inom förskolan.  

Mobbning inom skolans sfär är väl känt, men det är först på senare år forskare börjat 

intressera sig för fenomenet inom förskolans domäner. Vi har funnit att det råder delade 

uppfattningar om fenomenet mellan forskare världen över och pedagoger som verkar i den 

faktiska verksamheten. Forskare menar att mobbning förekommer bland förskolebarn, men att 

det ges förmildrande beskrivningar av pedagoger. De resultat vi nått korrelerar delvis med den 

tidigare forskningen. Dock kan vi ändå uttyda en viss skillnad kring huruvida de tillfrågade 

respondenterna är medvetna om förekomsten eller ej, samt om de ger företeelsen förmildrande 

beskrivningar eller ej. Här verkar den semiprofessionella aspekten på förskolläraryrket spela 

roll. Förskollärare är till stor del utelämnade till sig själva och sitt eget omdöme kring att 

bygga sin egen yrkeskompetens, till skillnad från andra yrkesgrupper. Vi har funnit att det 

råder individuella skillnader mellan pedagogers uppfattningar om vad mobbning är. Vi har 

sett förmildrande beskrivningar av mobbning från pedagoger, samtidigt som vi sett att 

pedagoger har en god uppfattning om fenomenet inom förskolan och hur man kan arbeta 

främjande mot det. Förskolans värdegrundsarbete har stora möjligheter att anlägga en 

solidarisk människosyn som kan förhindra att mobbning uppstår i senare skolår. 
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  Siri 

Då jag i femårsåldern började på en förskola var det som om 

allt vändes upp och ner. Redan från första dagen insåg jag att 

jag inte passade in. De andra barnen i min grupp tog genast 

avstånd och sprang åt motsatt håll då jag försökte hälsa. Jag 

förstod ingenting alls. Luktade jag? Såg jag konstig ut? Det 

fortsatte dagligen med att de flesta undvek mig. De som inte 

mobbade mig aktivt höll sig ändå undan, kanske på grund av 

rädslan av att bli mobbade själva. 

Sedan kom det ännu en ny tjej till gruppen. Vi råkade sitta 

bredvid varandra på matrasten och vi klickade direkt. Jag 

minns exakt hur sprallig jag var resten av den dagen, lättnaden 

som fyllde mig då jag började våga hoppas på att allt skulle bli 

bra. 

Nästa dag var det som om inget skulle ha hänt. Min nya 

bekantskap hade slutit sig till resten av gruppen. De jagade mig 

runt gårdsplanen tills jag grät av utmattning. Då lämnade de 

mig en stund. 

Sedan kom de tillbaka, hela gruppen på ca 10 personer, med 

min nya bekantskap i spetsen. Jag var på väg att ställa mig upp 

och springa iväg, men hon sade ”Siri, vi skulle vilja säga förlåt 

till dig”. Jag tackade dem lättat och var på väg att gå fram till 

dem. Men då ropade hon ”Nu har vi henne!”. Tre av killarna 

sprang fram och band fast mig hårt med ett hopprep. De ställde 

mig mot ett träd och skrek och skrattade. 

Jag ville inte gå någonstans längre, allra minst till 

förskolan. Jag minns den fysiska smärtan av magknip innan 

förskolans dagsutflykter. Jag minns simhallsutflykten som 

slutade med att jag hölls under vattnet medan andra barn stod 

på mitt huvud. Och jag minns speciellt klart hur läraren inte 

gjorde något. 

Jag kom otaliga gånger och berättade, och hennes reaktion 

var helt enkelt: ”Men de leker ju bara!”. Jag fick lov att äta en 

glass som tröst, i utbyte mot att jag inte skulle ”göra allt till en 

stor grej”. 

 

(Siri, 2014; Förskolan förstod inte min smärta). 
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1 Inledning 

Vi är två förskollärarstudenter som läser vår sista termin på Uppsala Universitet, Campus 

Gotland. När vi letade efter ett fördjupningsområde till vårt självständiga arbete, uppstod en 

diskussion av våra tidigare erfarenheter från den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. 

Vi har båda stött på uteslutningar inom förskolan, och till viss del upplevt att företeelsen inte 

togs på allvar. Vår uppfattning är att uteslutningar är ett förstadium till vad som kan utvecklas 

till mobbning senare i skolåren. Vi känner att vi har saknat begreppet mobbning, explicit, 

under utbildningen. Mobbning har funnits med subtilt i bakgrunden, förklätt och dolt i teorier 

och begrepp som uteslutning och utanförskap. Mobbning är ett ord laddat med känslor. De 

flesta har förmodligen erfarenhet av mobbning - vare sig det rör sig om att själv ha blivit 

utsatt, att själv ha utsatt någon annan eller att indirekt utsatt någon annan genom att stå passiv 

vid sidan av och inte ingripit.  

Vår kultur värderar lek högt - både i förskolan och i samhället generellt. En generell 

uppfattning bland forskare är att lek kan beskrivas som frivillig, lustbetonad, spontan och ej 

målstyrd. Leken har länge haft en framträdande roll inom förskolans verksamhet, både som ett 

pedagogiskt redskap och som ett medel för barn att utvecklas samt bearbeta intryck och 

känslor (Johansson, 2008). Att exkluderas ur den högt värderade leken gör därför att barn 

riskerar att gå miste om dess viktiga fördelar.  

Hela vår utbildning har genomsyrats av förskolans läroplan, som ligger som rådande 

styrdokument för förskolan. De normer och värderingar förskolan grundas på har stora 

möjligheter att motverka mobbning i senare åldrar. Enligt Läroplan för förskolan (Lpfö 98, 

2010) ska förskolan arbeta för grundläggande värden såsom människolivets okränkbarhet, 

individens integritet och frihet, jämställdhet mellan könen, människors lika värde och 

solidaritet med utsatta och svaga. Denna värdegrund ska i arbetet med barnen hållas levande 

och uttrycker ett etiskt förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Vidare kan läsas att 

barn tillägnar sig etiska värden genom konkreta upplevelser där de vuxnas förhållningssätt 

påverkar barns förståelse och respekt för rättigheter och skyldigheter, som kommer med ett 

demokratiskt samhälle, där vuxna är kritiska förebilder (Lpfö 98, 2010). Skollagen förmedlar i 

kap. 6, § 10 att förskolan ska förhindra att kränkande behandling kan uppstå (SFS 2010:800).  

1.1 Arbetsfördelning 

Vi har valt att i största möjliga utsträckning arbeta tillsammans med denna undersökning. Det 

ger oss båda möjlighet till kontroll och insyn till de olika delarna, vilket vi tror är viktigt inför 

ventileringen av det självständiga arbetet. Däremot finns några arbetsuppdelningar som 

underlättat praktiskt för oss, såsom vem som intervjuat och vem som antecknat under 

intervjuerna, uppdelning av transkriptioner av inspelade intervjuer samt bearbetning av 

litteratur som vi delat ungefär lika emellan oss. Elin har ansvarat för bakgrunds- och 

metodavsnitten, och Marianne har ansvarat för resultatavsnittet. Den övervägande delen av 

texten är med gemensamma krafter komponerad. 
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1.2 Begrepp 

Under förskollärarutbildningen har vi stött på begrepp som uteslutning och kamratkulturer; 

diskuterat huruvida alla barn alltid ska få vara med och leka; utanförskap och lekens betydelse 

för barnets utveckling och lärande etc. Nedan följer en redogörelse över centrala begrepp för 

vår undersökning, i syfte att underlätta för läsaren. 

Systematisk exkludering innebär att utestänga eller att bli utestängd, uttryckt genom ett 

återupprepande mönster (Stigendal, 2004). Kränkande behandling är ett uppträdande som, 

utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker barns eller elevers värdighet. 

Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som 

har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsgrunderna innefattas 

av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Trakasserier och kränkande 

behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. De kan vara 

synliga och handfasta likväl som dolda och subtila. Mobbning är när trakasserier eller annan 

kränkande behandling sker systematiskt (Skolverket, 2012). Kamratkultur innebär en 

etablering av samspel där essensen utgörs av att göra saker tillsammans, vilket gör att 

innehållet av samspelet blir sekundärt där barn förhandlar om positioner, leknormer och 

kamratkulturens gemensamma värderingar (Kultti, 2012). 

Begreppen systematisk exkludering, kränkande behandling och mobbning tangerar alla 

varandra och är uttryck för mobbning i olika grad. Kränkande behandling i sig är inte 

mobbning, men när det sker systematiskt blir den det. Systematisk exkludering tolkar vi som 

likvärdig med mobbning då den uppfyller likvärdiga kriterier, varför vi kommer att använda 

dessa begrepp synonymt under denna uppsats.  

1.3 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka pedagogers uppfattningar av mobbning i förskolan, samt vilka attityder 

pedagoger kan ha till begreppet. 

1.4 Forskningsfrågor 

 Kan förskolebarn mobba varandra? Varför utsätter barn varandra för mobbning i 

förskolan?  

 Hur uttrycks mobbning i förskolan? 

 Hur förhåller sig pedagoger till mobbning? Kan pedagoger motverka mobbning i 

förskolan? 
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2 Bakgrund 

Olweus skriver att under 1960–70-talen fick samhället upp ögonen för fenomenet mobbning i 

Sverige, vilket spred ringar på vattnet till andra skandinaviska länder. Även i Norge fick 

mobbning stor uppmärksamhet från föräldrar och samhällsdebattörer, medan myndigheter 

förhöll sig passiva. Under början av 1980-talet skedde dock en stor förändring i klimatet runt 

mobbning efter att tre pojkar i åldern 10–14 år begått självmord på grund av allvarlig 

mobbning. Detta utlöste en kedja av reaktioner och det norska utbildningsdepartementet tog 

det organisatoriska ansvaret för en kampanj mot mobbning (Olweus, 1991). Idag är mobbning 

som fenomen ett väl utforskat område, gällande barn och elever i och utanför skolan - men hur ser det 

ut i förskolan?  

2.1 Förskolans uppdrag 

I inledningen till den svenska läroplanen Lpfö98kan man läsa att förskolan vilar på en 

demokratisk grund. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och erbjuda omsorg 

och lärande i en betydelsefull kontext. Vidare kan läsas att förskolan ska sträva efter att varje 

barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. Förskolan ska 

dessutom sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att 

hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma 

regler. Enligt läroplanen ska förskolläraren ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så 

att barnen får stöd och stimulans i sin sociala utveckling samt att barnen ges goda 

förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer samt känna trygghet i gruppen (Lpfö 98, 

2010). 

2.2 Teoretiska utgångspunkter 

Denna uppsats genomsyras i huvudsak av den sociokulturella teorin, både explicit och 

implicit. Detta för att kunna skapa en uppfattning om barns behov i fråga om lärande och 

utveckling i samspel med omgivningen, med fokus på exkludering. Detta med förhoppningen 

att studien ska kunna bidra med kunskap om, och i så fall hur, förskolan ska kunna främja 

barns utveckling och lärande i ett inkluderande klimat. 

2.2.1 Sociokulturella perspektivet och andra perspektiv 

Säljö behandlar det sociokulturella perspektivet i sin bok Lärande & kulturella redskap. 

Enligt Säljö utvecklade Lev Vygotskij en grundläggande idé om mediering genom redskap 

som en kritik mot det då rådande behavioristiska synsättet på lärande genom stimuli och 

respons. Vygotskij ansåg att människan hade högre mentala förmågor, vilka innefattar minne, 

problemlösningsförmåga, kreativt skapande och andra former av viljestyrda handlingar som 

inte kan reduceras till stimuli kontra respons. Inom det sociokulturella perspektivet, menar 
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Säljö, att människan samspelar med andra människor genom redskap i relation till omvärlden. 

En konsekvens av ett sociokulturellt synsätt är att människan inte anses uppleva världen 

direkt. Omvärlden beskrivs och tolkas av subjektet genom redskap som beskriver form, färg 

och funktion. Med andra ord perspektiveras världen för oss genom att den erbjuder oss att ta 

ställning till, tolka samt handla på olika sätt (Säljö, 2005). Även Lourenço beskriver 

Vygotskijs sociokulturella teori som att “en” utvecklas när man deltar i olika former av social 

interaktion, då man använder redskap (som penna, hammare) och symboler (som språk, lek, 

matematiska formler). Dessa redskap är i sin natur sociala [när man använder dem för att 

uppnå ett syfte] (vår anm.) (Lourenço, 2012).  

Aroseus (2013) menar att i det sociokulturella perspektivet riktas fokus till att människor 

aldrig bara är unika individer utan de är individer i grupper samt sociala sammanhang. De 

grupper och den kultur individen tillhör, och växer upp i, påverkar individen lika mycket som 

individen påverkar gruppen. Aroseus skriver att människan enbart lär sig i interaktion med 

andra människor eftersom vi i grunden är sociala varelser. Det är först tillsammans med andra 

som vi blir en del av ett samhälle. Men Aroseus hävdar även att det finns vissa nackdelar 

inom perspektivet. Människor fungerar olika, eftersom alla individer bär med sig subjektiva 

erfarenheter och agerar med utgångspunkt från egna kunskaper. Det finns alltid individer som 

urskiljer sig från gruppen. Därför är det av hög vikt att titta på individens enskilda 

upplevelser, och inte gruppens reella dynamik. Förklaringarna som perspektivet ger oss blir 

därför otillräckliga, menar Aroseus (2013). 

Det sociokulturella perspektivet kan förenklat förklaras genom att vi lär tillsammans med 

andra, i relation till vår omgivning. Monks m.fl. menar att det sociokulturella perspektivet 

fokuserar på att förstå vikten av situationsbundna faktorer som kan påverka människors 

beteende snarare än individuella skillnader mellan människor. Det sociokulturella 

perspektivet understryker en organisations kultur, snarare än de individer som ingår i den 

(Monks m.fl., 2009).  

Abrahamsson, m.fl. (1999) beskriver läroplansperspektivet som en sammanhängande 

teoribildning uppbyggd av andra teorier. Läroplansperspektivet innehåller olika nivåer där den 

första ligger bakom de val av värderingar och kunskaper som ska ingå i en läroplanstext. En 

annan nivå berör den process ur vilken en konkret läroplan växer fram. Ytterligare en nivå 

behandlar hur läroplaner kan ses som styrinstrument av undervisning.  

Wikipedia (2016) beskriver övergripande det ideologiska perspektivet. Perspektivet 

handlar om åskådning på fenomen i ett samhälle med fokus på hur det bör, eller inte bör, 

organiseras och styras. Essentiellt för det ideologiska perspektivet är människosynen som tar 

hänsyn till människans natur, vilket ger en fingervisning om hur samhället bör organiseras för 

att komma människan till gagn. 

Det utvecklingspsykologiska perspektivet har några stora teoretiker bakom sig. Både 

Eriksons (2004) och Piagets (2008) teorier kan skapa insikt och förståelse om barns behov 

vad gäller barns anknytning, kognitiv utveckling, sociala samspel samt personlig 

identitetsutveckling under olika faser av livet. I Piagets beskrivning av människans 

psykologiska utveckling menar han att handlingar motiveras av att tillfredsställa ett fysiskt 

och ett emotionellt behov. Eriksons beskrivning av människans psykologiska utveckling 

fokuserar på att människan utvecklas genom att bearbeta polariserade kriser. 
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2.3 Vad mobbning är och hur det kan komma till uttryck 

Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ 

handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada 

eller obehag. (Skolverket, 2012, s. 9).  

 

Författarna Sharp och Smith’s definition av mobbning innebär att en person har ett aggressivt 

beteende, där avsikten är att åsamka någon annan fysisk eller psykisk smärta. Det ska också 

vara ett långvarigt och upprepande beteende. En mobbare har en önskan om att dominera och 

trakassera någon annan och använder sig av maktmissbruk. Fysisk eller kroppslig mobbning 

definieras av sparkar, slag, ta saker från någon samt förstöra någons ägodelar. Verbal 

mobbning innebär exempelvis att retas, att kalla någon vid öknamn samt använda 

förolämpningar och/eller fälla rasistiska kommentarer. Indirekt mobbning handlar om 

ryktesspridning, uteslutning och utstötning (Sharp & Smith, 1994). Detta kan ställas i relation 

till Duys förklaring av direkt och indirekt mobbning. Duy refererar till Olweus (1993) som 

gjort en distinktion mellan direkt och indirekt mobbning, där den första refererar till “öppna 

attacker mot offret” och den sista refererar till “social isolering av offret” (Duy, 2013).  

Olweus definierar mobbning som en kollektiv gruppattack, vanligen större än gruppens 

fiende. Författaren menar att begreppet mobbning är en försvenskad term som härstammar 

från begreppet mobb. En mobb identifieras som en löst organiserad grupp med lika attityder. 

Medlemmar i mobben har oftast en tillfällig identifikation med övriga gruppmedlemmar. 

Författaren menar även att det existerar andra identifikationer av en mobb, som organiseras 

som en stark sammansvetsad grupp. En mobbs aktiviteter och beteenden är irrationella. 

Gruppens beteende är mindre förnuftigt än det skulle vara på individnivå i andra 

sammanhang. En mobb brinner för känslostarka reaktioner i gruppen, och mentaliteten är alla 

mot en (Olweus, 1973). 

2.4 Mobbningens konsekvenser 

UNICEF Sverige arbetar för barn i socialt utanförskap och skriver att det är stora skillnader i 

barns tillgång till delaktighet och inflytande under sin uppväxt. Mobbning, kränkande 

behandling och utanförskap skapar en bristande möjlighet att delta i samhället fullt ut. Barn 

som ständigt blir kränkta och avvisade av andra barn har förhöjda känslor av ensamhet och 

depression, vilket ökar sannolikheten för framtida ohälsa, missbruk och kriminalitet 

(UNICEF, 2016).  

Harrist och Bradley (2003) menar att exkludering ur en kamratgrupp är en svår social och 

emotionell upplevelse. Det har rapporterats att små barn är oroliga över kamratrelationer i 

sina liv i lika stor utsträckning som äldre barn. Forskare har funnit att barn som inte är 

“omtyckta” oftare blir föremål för andra barns aggression. Förutom att det är svårt i stunden 

att bli exkluderad, verkar det även som att exkludering har longitudinella konsekvenser. 

Forskare har funnit samband mellan små barns relationella problem och mentala hälsa samt 

kriminalitet i tonåren och vuxenlivet. Uppskattningsvis har så många som hälften av alla 

vuxna med sociala problem haft problem i relationer till andra redan som barn. 
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Fors beskriver en annan konsekvens av mobbning. Mobbarnas förakt kan projiceras på den 

utsatte som tillskriver sig dessa uppfattningar och den utsattes självbild förändras successivt i 

medvetna eller omedvetna processer. Det är svårt att uppskatta hur allvarliga konsekvenser 

mobbning ger upphov till, då det saknas kunskaper om hur den utsatte mådde tidigare. 

Negativa konsekvenser av mobbning kan uttrycka sig genom ångest och sociala fobier, 

depressioner och självmordstankar. 90% av de ungdomar och barn som gjort allvarliga 

självmordsförsök har haft erfarenheter av mobbning tidigare i barndomen (Fors, 2007). 

Författaren Lindberg (2007) beskriver också de destruktiva konsekvenser som kan föranledas 

av mobbning. Han menar att kränkningar medför en oerhörd känsla av skam och 

skamrelaterade känslor. Skamkänslor påverkar individens självuppfattning och skadar dennes 

sociala relationer. Den utsatte börjar känna sig betydelselös, otillräcklig och får en känsla av 

total ensamhet där denne inte känner sig höra hemma någonstans. Helgeland och Lund (2016) 

menar att barn som är offer för mobbning av jämnåriga löper stor risk för psykosocial 

utslagning och psykosomatiska sjukdomar till följd. Barnet blir isolerat, deprimerat och 

dennes självkänsla och självuppfattning, uppmärksamhet och psykiska välbefinnande 

försämras. 

2.5 Lärares attityder kring mobbning i skolan 

Nedan belyses skolan och skolans lärare då många forskningsartiklar spänner sig över denna 

genre.  

Granström hävdar att lärarrollen ofta betraktas som en semiprofessionell roll av forskare 

vilket i praktiken innebär att läraryrket anses vila på en begränsad gemensam kunskapsbas 

samt gemensam vetenskaplig grund. Författaren jämför läraryrket med läkar- och 

psykologyrket där läkarna utgår från en medicinsk kunskapsbas och psykologerna utgår från 

en psykologisk kunskapsbas. En egen förståelse av yrkesutövandet och yrkesrollen måste 

byggas upp, vilket gör att lärare i hög grad är utelämnade till sig själva att söka svar på 

vardagliga hinder som kan dyka upp. Granström menar att detta i sig ger läraren en hög grad 

av frihet samtidigt som det begränsar möjligheten att utöva läraryrket på en vetenskaplig 

grund (Granström, 2007). 

Duys studie lyfter lärares attityder gentemot mobbning och menar att dessa kan härledas 

till gamla myter, som tas för sanning. Myterna kan inbegripa attityder som Att bli mobbad i 

skolan skadar ingen; Mobbning är en del av att växa upp; Mobbning bygger upp karaktären 

och Mobbning gör dig till en man. Andra attityder om mobbning är att det är en normal aspekt 

av barndomen; att barn växer ifrån mobbning; att vissa barn är födda tuffa samt det är bäst 

att ignorera mobbning. Författaren menar att sådana attityder kan underminera de 

konsekvenser mobbning medför och hur seriöst det de facto är. Attityder kan till och med 

bidra till att mobbning tillåts fortgå. Duy poängterar vikten av att adressera lärares attityder 

för att komma åt problemen med mobbning (Duy, 2013).  

Duy refererar till Olweus (1993) som menar att lärares attityder till relationerna mellan 

mobbaren och den mobbade, har en stor betydelse för hur utbrett problemet blir. Studier har 

visat att problemen med mobbning minskar om läraren har ett förhållningssätt som direkt 

ingriper mot alla former av mobbning. Dock finns en gradering i de olika formerna av 
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mobbning. Duy hävdar att studier visat att lärare tenderar att identifiera fysisk mobbning som 

seriös, medan de indirekta formerna så som relationell mobbning ignoreras [i form av 

exempelvis utfrysning] (vår anm.). Lärare tenderar även att i mindre utsträckning agera om 

mobbningen har en dimension av social exkludering. Duy menar att resultaten av hans studie 

visar att det är viktigt att öka lärares kunskaper om olika typer av mobbning samt om 

mobbningens konsekvenser. Speciellt de indirekta formerna av mobbning och hur man kan ta 

sig an de problemen, både från den mobbades perspektiv och ur perspektivet från den som 

utför mobbningen (Duy, 2013).  

 

 

3 Tidigare forskning 

Nedan följer en tematiskt indelad genomgång av tidigare forskning.  

3.1 Mobbning bland förskolebarn 

Helgeland och Lund (2016) skriver att nästintill all skandinavisk forskning om mobbning 

behandlar skolan. Författarna menar att väldigt lite forskning berör barngrupper inom 

förskolan. Den internationella forskning som rör mobbning bland förskolebarn visar att 

problemen är omfattande. Se tabell nedan. 

 

 

Nation Andel barn (%) utsatta för mobbning i förskolan 

Schweiz 6 

Norge 12 

Finland 12,6 

Storbritannien 13–22 

USA 22,6 

 

 

Barnen i de norska förskolorna beskriver mobbning som när andra barn säger eller gör något 

riktigt elakt. Exkludering i leken är det som de norska barnen fruktar mest i förskolan. I sin 

granskning har forskarna upptäckt att ett till två barn på varje förskola blir systematiskt 

exkluderade ur lek med andra barn. Dessa barn blir förbisedda av både förskolans personal 

och barngruppen, menar Helgeland och Lund (2016).  
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Öhman (ref. i Asker, 2009) undviker att använda begreppet mobbning bland förskolebarn. 

Författaren anser att små barn alltid är utan skuld. Hon menar att kränkande beteenden är 

något som barn har lärt sig från vuxna. Öhman menar vidare att det är viktigt att se 

exkluderingar som en naturlig process för barn, för att skydda leken. Hon poängterar att det 

också är viktigt att vara observant när det gäller exkluderingar så det inte genererar negativa 

konsekvenser för enskilda barn. 

Ett annat sätt mobbning kan uttryckas på i förskolan är genom begreppet härskartekniker. 

Larsson skriver att den första att beskriva och mynta begreppet var professor Berit Ås på 

1970-talet. Hon beskrev fem tekniker: osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av 

information, dubbel bestraffning samt påförande av skuld och skam. Larsson refererar till Eile 

som beskriver härskartekniker som något subtilt, som kan vara svårt att sätta fingret på och 

som får den utsatte att känna subjektivt obehag. Härskartekniker spelar ofta på känslor av 

skam, rädsla eller ilska, men är inte alltid medvetna beteenden från “härskarens” sida. 

Härskartekniker finns överallt och kan angripa olika attribut som ålder, anspelningar på 

utseende, individuell kompetens eller utgörande av hot. Alla människor, menar Eile, både 

utsätts och använder dem sporadiskt, oftast omedvetet. En omedveten teknik kan uttryckas 

som framhävning av sig själv på någon annans bekostnad, i syfte att få ut så mycket 

bekräftelse som möjligt av omgivningen. Härskartekniker blir då ett användbart - men inte 

alltid demokratiskt - redskap (Larsson, 2010).  

Öhman (ref. i Asker, 2009) hävdar att det kan vara en kränkning när ett barn, som förstör 

leken, alltid ska inkluderas. En kränkning både för dem som leker, men även för det barn som 

blir tvingad in i leken av personalen. Öhman menar att man måste först öva turtagningslekar 

eller konstruktionslekar med en vuxen för att erövra det lekande samspelet. Vidare poängterar 

hon att alla barn inte vill leka tillsammans med andra;  

 

I Sverige tror vi att alla barn tycker att det är våldsamt roligt att leka med varandra. Det finns barn med en 

stark integritet som är väldigt bestämda med vad de vill göra och hur leken ska gå till. En del barn deltar i 

socialt samspel med andra barn, men i leken vill de vara själva. (Öhman, ref. i Asker, 2009, nätartikel). 

 

Helgeland och Lund menar att det finns en hel del sårbarhet och osäkerhet i samband med att 

lyckas få nya vänner i förskolan. Ett barn berättar att när hon var ny på förskolan, var hon 

osäker på om hon skulle få någon vän. Hon vågade inte be någon att leka med henne. Den 

största rädslan bland barn i förskolan är att uteslutas från leken. En stor del av barnen i den 

norska undersökningen har erfarenheter av att bli exkluderade av andra barn. Vanligaste 

orsaken är när kamraterna väljer att leka med andra (Helgeland & Lund, 2016). 

3.1.1 Bakomliggande orsaker till mobbning i förskolan 

Harrist och Bradley har listat bakomliggande orsaker till att barn exkluderas. Orsakerna kan 

vara att det exkluderade barnet beter sig på ett sätt som de andra barnen inte tycker om. 

Beteenden som barn generellt inte tycker om, menar författarna, är aggression, att vara socialt 

tillbakadragen, störande beteende, osamarbetsvillig, hyperaktiv, orolig, omogen samt att man 

saknar prosociala kompetenser. Dock beror inte all exkludering enbart på dessa faktorer. Barn 

kan också bli exkluderade, eller mindre omtyckta, för att de är “annorlunda”, eller för att de 
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besitter kvaliteter som står ut. Det kan exempelvis vara att de har en annan etnicitet, att de har 

ett ofördelaktigt utseende eller för att de har någon form av funktionsnedsättning. Barn kan 

även exkludera varandra på grund av kamratgruppens välbefinnande för att skydda 

samhörigheten i gruppen (Harrist & Bradley, 2003). Webster-Stratton hävdar även hon att en 

del yngre barn har svårare att få kamrater. Författaren menar att det kan bero på “ett svårare 

temperament”, som kan inkludera hyperaktivitet, ouppmärksamhet och impulsivitet. Barn 

med denna problematik har svårare att upprätthålla kamratrelationer eftersom en inadekvat 

impulskontroll kan leda till dålig problemlösningsförmåga, brist på empati, aggressiva 

reaktioner samt bristande förmåga att förutse konsekvenser av sitt handlande. Författaren 

menar vidare att dessa barn även kan ha svårigheter med turtagning, att samarbeta i lek och att 

acceptera kamraters lekförslag (Webster-Stratton, 2004).  

Helgeland och Lund (2016) menar att barn som systematiskt avvisas och utesluts ur lek 

kan besitta vissa egenskaper som de vuxna beskriver på ett negativt sätt. Dessa negativa 

beskrivningar kan uttryckas genom fraser som att barnet alltid är mycket framåt och ofta 

orsakar problem. Forskarnas observationer visar att barn blir upprepat avvisades medan de 

vuxna inte ser. När dessa barn, vid slutet av dagen, blir utåtagerande, blir de ofta utskällda och 

ivägskickade från rummet av de vuxna. Forskning visar att dessa orsaker skapar en ökad 

sårbarhet för att bli utsatt för mobbning. Under observationerna uppfattades vid flera tillfällen 

att barnen retades i en lekfull ton genom att i kör sjunga, nanananananaaa. Barnintervjuerna 

visar tydligt att samma allsång kan användas tillsammans med andra avsikter och på ett sätt 

som kan göra att barn känner sig förödmjukade, får barnet att gråta eller känna sig ledsen. 

Övergången från att retas till mobbning kan vara svår att upptäcka, både för barn och vuxna 

menar Helgeland och Lund. De intervjuade barnens beskrivningar kan ses som en hårfin gräns 

mellan mobbning och retas, men även att barn använder fenomenet som en träning av språk, 

språkbruk och för att testa både sina egna och andras gränser. Det är möjligt att dessa 

situationer kan utvecklas från ömsesidig lek till att retas, och vidare in på det som kan tolkas 

som mobbning. När en sådan övergång sker, kan negativa känslor och handlingar ta över. 

Barn kan "hänga med" på grund av oro, för att försäkra sig om att inkluderas och inte själv 

exkluderas ur gruppen (Helgeland & Lund, 2016).  

3.2 Pedagogers attityder till mobbning 

Duys artikel om mobbning visar att lärares förhållningssätt gentemot social exkludering ses 

som mindre seriös än verbal och fysisk mobbning. Det är av hög vikt att man ökar lärares 

medvetenhet och kunskaper kring alla typer av barns strategier gällande exkludering (Duy, 

2013). Helgeland och Lund hävdar att vuxna i förskolan har en tendens att förbise mobbning 

och trivialisera barns okonventionella beteenden. Därför är det viktigt att använda sig av 

barnets perspektiv på mobbning i förskolan. Genom att ta barnets perspektiv kan vuxna få en 

inblick i barnets vardag och vad de upplever som mobbning och kränkande behandling 

(Helgeland & Lund, 2016). 

Nordenmark och Rosén (2008) beskriver hur diskriminering i förskolan kan yttra sig. 

Vuxna i förskolan går ofta in i barns konflikter men ger dessa förmildrande beskrivningar. 

Allvaret i kränkningar förminskas och trivialiseras genom att inte ta barnets upplevelser på 
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allvar. Under en observation fick en flicka sin mössa kastad i en vattentunna av en jämnårig 

pojke i förskolan. Flickan blev arg och berättade vad som hände för en pedagog. Pedagogen 

svarade att pojken bara ville visa att han tyckte om flickan, men vågade inte så han busade 

istället. Författarna menar att händelser av denna art är vanligt förekommande i förskolan. 

Flickan uppmanas av den vuxne att istället för att bli arg ska hon känna sig smickrad över att 

en pojke visar henne intresse. Författarna diskuterar händelsen vidare och vänder på barnens 

roller. De frågar sig vad som hade hänt om flickan hade kastat pojkens mössa i vattnet. Hur 

hade pedagogen hanterat situationen då? Hade det fått samma konsekvenser? Hade det också 

varit ett uttryck för kärlek och intresse? I denna observation tydliggörs pedagogens 

stereotypiska föreställningar som påverkar pedagogens tolkning av pojkens avsikter. Den 

vuxne legitimerar kränkningen och tar tolkningsföreträde. Det i sin tur kan resultera i 

ytterligare en kränkning för flickan. Vidare menar författarna att barn måste få hjälp med att 

sätta ord på sina upplevelser, få lov att uttrycka dessa samt att upplevelserna tas på allvar 

(Nordenmark och Rosén, 2008). 

Skolverket skriver att det förekommer personal som förbiser att barn utsätts för kränkande 

behandling. Händelser, som upplevs av individen som kränkande, normaliseras eller 

bagatelliseras. Det sker oftast genom att hänvisa till att den utsatte beter sig avvikande samt 

att personalen bedömer att det är fråga om en konflikt mellan barnen. Skolverket skriver att 

det är viktigt att personalen analyserar och kartlägger om det kan finnas den typen av 

ouppmärksammade problem i verksamheten. För att uppmärksamma och synliggöra 

diskriminering och kränkande behandlingar är det viktigt att verksamhetens personal samtalar 

om diskrimineringsgrunderna, för att diskutera dessa i förhållande till sina egna normer och 

värderingar.  

 

Attityder och föreställningar, uttalade eller outtalade, om vad som är att betrakta som normalt eller 

onormalt ligger ofta bakom kränkningar och diskriminering av barn och elever i verksamheten. 

(Skolverket, 2012, s. 21).  

 

Fors hävdar att alla mobbningsfall handlar om negativa maktrelationer där mobbaren utstrålar 

hat och förakt mot den utsatte. En typisk orsaksbeskrivning till mobbning är att skylla på 

offret själv, medan mobbarnas maktspel sällan läggs någon större vikt vid, menar Fors. En 

orsak till detta kan vara att vuxna har svårt att ta sig an att barn är kapabla att begå övergrepp 

mot varandra. En annan orsak kan vara att mobbning väcker så starka känslor att man 

förvränger den faktiska verkligheten och ”blundar” för det som sker (Fors, 2007).  

Tepetaş m.fl. studie om förskollärares förhållningssätt gentemot mobbning i förskolan, 

visar att förskollärare oftast definierar mobbning som fysiskt våld och olydnad. Författarna 

menar att förskollärare sällan inberäknar verbala och psykologiska aspekter i definitionen av 

mobbning. Studien visar att det förskollärarna definierar som mobbning, inte stämmer överens 

med rådande definition av fenomenet (Tepetaş m.fl., 2010). 

3.2.1 Hur pedagoger kan motverka mobbning i förskolan 

Harrist och Bradley redogör för olika metoder avsedda för att hjälpa barn som riskerar att 

exkluderas, eller som redan blir exkluderade. Den första metoden handlar om att träna barnets 
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sociala färdigheter som att skapa ögonkontakt, att träna samarbete genom instruktioner, att 

agera förebild, rollek, förstärkningar och feedback. Den andra metoden är mer indirekt och 

syftar till att träna social kompetens genom ett försök att förändra den kognitiva processen hos 

barnet, vilket innebär att man angriper det attribut som ligger till grund för barnets negativa 

beteende. Den tredje metoden som beskrivs är kamratmentormetoden, vilken vilar på 

antagandet att positiv social interaktion med andra barn kan ge de sociala färdigheter som 

krävs vid kamratrelationer. Man använder alltså en kamrat som en sorts kompishjälpare som 

ska agera förebild, eller som förstärkning för barnet i behov av stöd (Harrist & Bradley, 

2003).  

Ett annat sätt att synliggöra diskriminering och kränkande behandling är att pedagoger och 

annan personal analyserar vad trygghet, jämlikhet, jämställdhet och rättvisa innebär för 

barnen. Detta måste diskuteras tillsammans i arbetslaget samt att dessa frågor diskuteras med 

barnen. Barn måste få delta i det främjande arbetet mot mobbning och utanförskap för att få 

ökade kunskaper om sina rättigheter samt skyldigheter i förskolan (Skolverket, 2012). 

Öhman (ref. i Asker, 2009) menar att det är en utopi att tro att alla kan vara kompis med 

alla. När något barn inte får vara med hävdar förskolepersonal ofta att ”alla får vara med här 

och alla är vän med alla”. Öhman menar att när man försöker inkludera alla barn så störs den 

pågående leken, och de barn som leker bra ihop har rätt att få göra det. 

Harrist och Bradley refererar till Vivian Paley (1992) som skrivit boken You Can’t Say You 

Can’t Play, vari författaren menar att social exkludering är ett socialt gruppfenomen. Paley 

ifrågasätter varför förskollärare tillåter barn att exkludera varandra, under antagandet att det 

kan påverka lärandet i verksamheten. Harrist och Bradley lyfter kritik som Paley mött efter att 

ha undersökt vilka konsekvenser en regel mot all form av exkludering i verksamheten kan ge. 

Motståndare av idén menar att barn har rätt att välja vem de vill leka med, men Paley kontrar 

kritiken med att barn visst har rätt att välja sina kamrater när de är hemma, men att här skiljer 

sig förskolan från hemmet i det att förskolan och skolan är till för alla och därför ska ingen 

lämnas utanför (Harrist & Bradley, 2003). Den svenska förskolans läroplan förmedlar en 

tydlig bild av att förskolan ska förankra och grundlägga de värden vårt samhälle vilar på. De 

värden som syftas till är människolivets okränkbarhet, människors lika värde, jämställdhet 

och solidaritet med svaga och utsatta (Lpfö 98, 2010). Harrist och Bradley (2003) menar att 

förskolan har många anledningar till att implementera en övergripande norm för att minska 

exkludering. Förskollärare förväntas vara en del av förskolebarns socialisering. Öhman (ref. i 

Asker, 2009) anser att det är vi vuxna som måste lära barn mer konstruktiva sätt att 

kommunicera. Författaren säger:  

 

Ju mer barn kan referera till sina känslor, desto mer omtyckta verkar de vara bland sina kamrater. […] 

Det är viktigt att vi lär barn att hantera sina känslor, att behärska sig, att bli arg på bra sätt och att bli glad 

på bra sätt. (Öhman, ref. i Asker, 2009, nätartikel).  

 

Observationer och intervjuer med barn har visat att förskolebarn värdesätter att ha någon att 

leka med mer, än att ha en lojal och intim vän. Att bredda förskolebarns acceptans av 

“lekbara” kamrater inom gruppen kan påverka de vänskapsband som annars inte hade blivit 
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till. Att börja tidigt med denna typ av normerande arbete har visat sig ha betydelse även 

senare i barns liv (Harrist & Bradley, 2003).  

Enligt Skolverket (2012) har alla pedagogiska verksamheter som krav att utreda och 

åtgärda kränkningar. Rektor eller förskolechef är skyldig att snarast utreda och vidta åtgärder 

vid kännedom av diskriminerande eller kränkande behandling, enligt 5 kap. 1 § 

diskrimineringslagen samt 6 kap. 12 § skollagen. I Skolverkets allmänna råd poängteras hur 

viktigt det systematiska kvalitetsarbetet är för att främja likabehandling och förebygga 

trakasserier och kränkande behandling. Alla i verksamheten måste därför känna till vad som 

utgör diskriminering och kränkande behandling för att kunna vidta åtgärder (Skolverket, 

2012). Harrist och Bradley menar att det är viktigt med ett främjande arbete mot exkludering 

tidigt i barns förskolevistelse, eftersom exkludering har visat sig ha negativa konsekvenser 

som medverkar till fortsatt utanförskap i framtiden. Författarna menar också att barn har färre 

och färre chanser till positiva sociala erfarenheter som kan leda dem in på en mer positiv väg i 

livet. Ju förr man implementerar ett förebyggande arbete mot exkludering, desto bättre 

chanser har barnet att bli socialt accepterat. Även om bara en enda kamratrelation uppstår, 

menar författarna, att det förändrar det exkluderade barnets erfarenhetsvärld och framtid på ett 

signifikant sätt (Harrist & Bradley, 2003). 

UNICEF Sverige hävdar att det krävs en ökad kompetens hos beslutsfattare om barns 

behov och rättigheter för att motarbeta mobbning. Alla måste arbeta efter ett inkluderande 

förhållningssätt. Det måste även skapas tydliga rutiner för hur barn ska inkluderas och göras 

delaktiga i verksamheten. Alla barn är lika mycket värda, har samma rättigheter och ingen får 

diskrimineras (UNICEF, 2016). Webster-Stratton menar att en stor utmaning för lärare är att 

främja positiva vänskapsrelationer samt effektiva sociala färdigheter samtidigt som man ska 

förhindra uteslutning eller avvisning av kamrater (Webster-Stratton, 2004). Harrist och 

Bradley menar att ett barns dåliga rykte ofta är svårt att bryta, även fast barnets beteende har 

förbättrats. Barn är inte alltid villiga att ge det exkluderade barnet en andra chans (Harrist & 

Bradley, 2003).  

Monks m.fl. menar att enligt det sociokulturella perspektivet måste vuxna se på mobbning 

som ett resultat oskiljt från kulturen inom organisationen. Detta flyttar fokus från individen 

till det organisatoriska systemet. Författarna menar att tidigare forskning indikerar att 

mobbning är särskilt förekommande när en organisation är odemokratisk och auktoritär inom 

en hierarkisk struktur. Det är viktigt att undersöka om det finns uttryckliga regler mot 

mobbning, eller om mobbning är socialt accepterat inom kulturen (Monks m.fl., 2009). 

Harrist och Bradley har genom sin studie funnit några suggestiva bevis för att ett främjande 

arbete kring exkluderingar har positiva effekter. Det har visat sig att barn som riskerar att 

exkluderas på grund av sitt beteende faktiskt vinner på att bli accepterade, om så enbart av ett 

fåtal andra barn, genom det främjande arbetet. Dessa barn får en bättre start i förskolan, vilket 

bereder en lättare övergång till skolan (Harrist & Bradley, 2003). 

3.3 Sammanfattning 

Mobbning är ett välkänt och etablerat begrepp gällande barn i skolan. Men uttrycket har en 

yngre historia i förskolan. Vissa forskare är kritiska till användningen av termen i samband 
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med yngre barn. Förskolebarn har olika förklaringar till ordet mobbning. Det är rimligt att 

anta att detta resultat är en följd av hur vuxna använder termen, och huruvida de borde 

använda den alls. Även om mobbning representerar en teoretisk term med relativt klara 

definitionsgränser är det viktigt att vuxna ger meningsfulla synonymer och alternativ som är 

vettiga för barn. Det går inte att ta för givet att begrepp som används av vuxna framkallar 

samma associationer för barn i förskoleåldern. Ett sådant tillvägagångssätt skulle också 

uppmana till diskussion kring huruvida en specifik term bör utvecklas för att tillgodose 

åldersgrupper som kan ha försummats i tidigare forskning inom ämnet. 

Mobbning är upprepade negativa handlingar som medvetet och med avsikt syftar till att 

skada någon annan eller åsamka denne obehag. Det kan komma till uttryck genom sparkar, 

slag, kränkande ord och handlingar, utfrysning, ignorering, ryktesspridning, retas och 

rasistiska kommentarer samt förolämpningar. Direkt och indirekt mobbning skiljer sig åt 

genom öppna attacker respektive social isolering. Studier har visat att förskolebarn är kapabla 

att utsätta andra barn för mobbning. Ofta beror det på att de ogillar det utsatta barnet eller att 

de är rädda för barnet. Det kan också bero på attribut hos barnet som uppfattas som avvikande 

av andra barn och därför mobbar man barnet.  

Mobbning kan ge allvarliga konsekvenser på individnivå genom livet, bland annat genom 

att man som vuxen saknar tillit till andra människor och således drar sig tillbaka. Har man 

blivit mobbad som barn löper man större risk att hamna i olika sorters missbruk, kriminalitet 

samt ådra sig psykiska sjukdomar.  

Orsaker till att barn utsätts för mobbning kan bero på den psykosociala miljö förskolan 

erbjuder i form av värden, normer och uttalade samt outtalade regler. Pedagogers 

förhållningssätt till mobbning skiljer sig åt. En del vuxna ser mobbning som en del av 

barndomen, medan andra har ett mer kritiskt synsätt till fenomenet. Pedagoger kan motverka 

mobbning genom en rad insatser som genom förebyggande samt främjande arbete. Att 

levandegöra likabehandlingsplanen samt planen mot kränkande behandling och att tillämpa 

dessa i det dagliga arbetet med barnen, är ett sätt. Andra sätt att motverka mobbning är genom 

normerande regler som ska gälla alla på förskolan där all form av kränkning och ojuste 

behandling nolltolereras.  

 

 

4 Metod  

Nedan följer en redogörelse över arbetets metodiska delar. 

4.1 Process 

Vi valde ett fördjupningsområde och därefter formulerade vi ett syfte, inom det valda 

området. Därefter började vi samla data i form av forskningsartiklar och facklitteratur. När vi 

fått en bra kunskapsgrund började processen med att formulera frågor relaterade till vårt syfte 

och våra forskningsfrågor. Vi valde att triangulera problemställningen med djupintervju och 
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enkät. Nästa steg var att publicera enkäten via förskolerelaterade grupper på sociala medier. 

Underlaget som genererades låg till grund för de frågor vi formulerade inför djupintervjuerna. 

Intervjuer bokades och genomfördes. Vi sammanställde enkätsvaren samt transkriberade och 

bearbetade djupintervjuerna. Därefter sammanställde vi underlaget i resultatdelen som till sist 

ställts i relation till det forskningsunderlag vi funnit. Hela processen har resulterat i en 

avslutande reflektion. 

4.2 Metodval 

Laws (2013) (ref. i Bell, 2016) menar att syftet med triangulering är att betrakta samma 

fenomen utifrån olika perspektiv för att bekräfta eller ifrågasätta det resultat man fått med 

hjälp av olika metoder. Vi har därför valt att använda oss av två metoder - enkät och 

djupintervju. Denna trianguleringskombination, anser vi vara passande då vi bland annat vill 

synliggöra förskollärares attityder gentemot mobbning i förskolan. Enkätsvaren ger oss ett 

brett spektrum av attitydsvar, medan djupintervjuerna låter oss gå på djupet och ringa in dessa 

attityder. Redan i ett tidigt stadium var vi inställda på att använda oss av två metoder. 

Observationer var till en början uppe för diskussion, men avskrevs eftersom vi anser att det är 

svårt att tolka förskollärares attityder genom observation. Observationer ger också utrymme 

för subjektiva tolkningar, och är därmed inte lika reliabla som intervjuer eller enkäter. Vi 

bestämde tidigt att vi främst ville fokusera på att samla forskningsartiklar som underlag för detta 

studium. Det har vi gjort via Uppsala Universitets sökmotor ub.uu.se. Vi har även sökt på 

Almedalsbiblioteket efter fysiska böcker som vi kunnat använda, dock har vi försökt begränsa denna 

typ av litteratur eftersom den har en lägre validitet än granskade forskningsartiklar. Vi har också gått 

igenom tidigare kurslitteratur och använt oss av någon enstaka sådan. Vi har även använt oss av 

sökmotorn Google för att finna populärlitterära källor, statliga dokument samt människors egna 

berättelser om mobbning. Nedan redovisas sökord, antal träffar och datum för hämtning av några av de 

forskningsartiklar vi använt oss av. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Validitet 

Vi undersöker förskollärares attityder gentemot mobbning i förskolan. Metodiskt har vi, som 

tidigare nämnts, valt enkät och djupintervju. Enkäten inriktar sig på frågor som hur, varför, 

tror du och ber respondenten i vissa fall att utveckla sitt svar. De svar vi fått via enkät har 

besvarats adekvat i relation till frågorna, varför vi anser att enkäten har en validitet. Bell 

(2016) förklarar validitet som giltighet och refererar då till att begreppet är ett mått på om en 

viss fråga mäter eller beskriver det man vill att det ska mäta eller beskriva. 

Djupintervjuns frågor bygger till stor del på enkätfrågorna, men ger oss en fördjupad 

möjlighet att be respondenten utveckla sina svar kring de frågor vi ställer. Djupintervjun 

sociocultural theory, Vygotskij / 51 träffar / 2016-10-18 

sociocultural theory, Vygotsky, preschool, bullying / 31 träffar / 2016-10-14 

exclusion in kindergarden / 46 träffar / 2016-10-10 

bullying in kindergarden / 13 träffar / 2016-10-10 

teacher, attitude, preschool, play, exclusion / 1922 träffar / 2016-10-10 
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tillåter även kompletterande och fördjupande frågor som föds i stunden i den kontext som 

utgörs av det specifika intervjusubjektets svar. Vi anser att djupintervjuerna bidrar till 

undersökningens validitet eftersom respondenterna svarat adekvat på våra frågor.  

4.4 Reliabilitet 

Våra resultat bygger på ett studium av tidigare forskning, en enkät och djupintervjuer.  

Bell (2016) beskriver reliabilitet, eller tillförlitlighet, som ett mått på i vilken grad en 

undersökningsmetod genererar likvärdiga resultat. Enkätens frågor anser vi vara reliabla, då 

de inte ändras från respondent till respondent. Däremot kan man diskutera enkätens reliabilitet 

gällande de svar vi fått in, eftersom enkäten lagts upp via sociala medier inom forum för 

förskollärare. Därmed har vi tillåtit risken att “obehöriga” personer kunnat gå in och svara via 

länk. Detta övervägde vi noga innan vi tog beslutet, och kom fram till att den svarskvot som 

skulle kunna genereras skulle överväga frågan huruvida enbart auktoriserad personal inom 

förskolan svarar eller ej, eftersom enkäten även var anonymiserad. Vi bjöd in förskollärare, 

lärare och barnskötare med enda krav att man arbetar inom förskolan. Vår förhoppning var att 

respondenterna utgjordes av denna målgrupp, dock kunde vi inte veta det med säkerhet. 

Enkäten resulterade i ett rikt svarstal som gav oss värdefull information kring pedagogers 

attityder gentemot mobbning i förskolan.  

Djupintervjuobjekten utgörs enbart av utbildade förskollärare, eller lärare anställda i 

förskolan. Intervjumallen är densamma för varje intervju, men vi har tillåtit oss att ställa 

kompletterande frågor, eftersom varje intervjusubjekt har haft unika anekdoter att förtälja.  

4.5 Generaliserbarhet 

Detta studiums generaliserbarhet anser vi vara relativt god, då vi sett att enkätens frågor 

besvarats adekvat. Vi tror att frågornas utformning kan tillämpas på alla pedagoger som 

verkar inom förskolan, då vi grundligt tänkt igenom frågornas utformning så att de ska ligga 

på en generell kunskapsnivå. Vårt underlag består av insamlade data från 52 st. besvarade 

enkäter, samt data från djupintervjuer med tre förskollärare/lärare arbetandes inom förskolan. 

Den insamlade datan ger ett brett spektrum inom föresatsen att ta reda på hur pedagoger 

förhåller sig gentemot mobbning i förskolan.  

4.6 Urval 

Till enkäten valde vi att låta förskollärare, lärare och barnskötare som arbetar inom förskolan 

att besvara frågorna. Till djupintervjuerna valde vi att enbart boka in förskollärare, eftersom 

de kan ha en större akademisk kunskap bakom sina resonemang som korrelerar med det vi 

undersöker.  
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4.7 Etiska överväganden  

Vi är medvetna om att vårt forskningsområde är laddat med mycket tabu och känslor. Därför 

gjorde vi ett etiskt övervägande inför våra intervjuer kring eventuella risker, gällande negativa 

konsekvenser för deltagarna. Utgångspunkten för de etiska överväganden vi förhöll oss till var 

bland annat individskyddskravet. Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär detta att ur 

forskningsetiska principer får inte deltagarna utsättas för psykisk eller fysisk skada, 

förödmjukelse eller kränkning under eller efter intervjuprocessen. Innan intervjun 

informerade vi respondenten att deltagandet var frivillig samt att hon/han kunde välja att 

avbryta när som helst. Intervjupersonerna informerades även om hur deras uppgifter skulle 

användas under och efter examensarbetet.  

Vetenskapsrådet hävdar att:  

 

Det vore närmast oetiskt att avstå från att bedriva forskning kring faktorer som kan komma att t.ex. 

förbättra människors hälsa och livsvillkor, undanröja fördomar eller höja människors medvetenhet om hur 

de på ett rikare sätt kan utnyttja sina egna resurser.  I dessa fall väger forskningskravet tyngre än 

individskyddskravet. (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). 

 

 

5 Resultat 

Nedan redovisas de resultat vi nått via enkät och djupintervjuer. Enkäten har vi valt att 

sammanfatta genom både text och illustrationer. Djupintervjuerna redovisas i huvudsak 

genom en sammanfattning av de transkriptioner vi fick fram genom intervjuerna. Se bilagor 1 

och 2. 

5.1 Resultat av enkät 

Enkäten vi skickade ut genererade totalt 52 respondenter. Vid en första analys av underlaget, 

fann vi ganska omgående att tre respondenter svarat blankt på alla svarsalternativ. Vi valde att 

räkna bort dessa tre respondenter från datan och utgick från 49 svarsenkäter. Antal inbjudna är 

okänt, eftersom vi bjudit in via länk på sociala medier inom grupper riktade till 

förskolepersonal. Respondenterna fick svara genom textsvar eller genom alternativen ja, nej 

och osäker. Några frågor hade endast alternativen ja eller nej. 

Vi ställde frågan “Hur skulle du beskriva en kränkning?” till våra respondenter som fick 

svara i textform. Sammanfattningsvis handlade svaren om utövning av makt på ett felaktigt 

sätt, handlingar med uppsåt att nedvärdera eller såra, fysiska och psykiska handlingar och 

handlingar som av subjektet upplevs som kränkande samt “ickehandlingar”, vilka vi tolkar 

som av relationell art där utfrysning ingår. Vi fick även en del svar som tyder på att några 

respondenter faktiskt har en felaktig uppfattning av vad en kränkning är. Några har svarat att 

en kränkning är en fråga om likabehandling, att det kan kopplas till diskrimineringsgrunderna 

som annan etnisk bakgrund, trosuppfattning, sexuell läggning eller identitet, osv.  
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På frågan om respondenten varit med om att barn i förskolan kränkt andra barn svarade 92 

procent ja och 4 procent svarade nej. 4 procent svarade att de var osäkra (se figur nedan).  

 

 
 

När vi frågade i enkäten om respondenten varit med om att vuxna kränkt barn svarade 84 

procent ja, medan 16 procent svarade nej (se figur nedan).  

 

 
 

Av respondenterna hade 77 procent erfarenheter av barn som systematiskt blivit uteslutna ur 

lek och/eller gemenskap. 19 procent svarade att de inte hade någon sådan erfarenhet medan 4 

procent svarade att de var osäkra.  

På frågan om alla barn alltid ska få vara med och leka svarade 16 procent “Ja, alla ska 

alltid få vara med”, medan 66 procent svarade “Nej, barn måste få skydda sin pågående lek”. 

18 procent svarade att de var osäkra (se figur nedan). 
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När vi frågade om respondenten ansåg att pedagoger är ansvariga för att barn inte ska bli 

exkluderade ur lek, svarade 94 procent ja, ingen svarade nej men 6 procent svarade att de var 

osäkra. 

62 procent av respondenterna anser att orsaker till att barn utesluts kan ligga hos barnet 

självt, medan 16 procent menade att det inte ligger hos barnet. 22 procent svarade att de var 

osäkra (se figur nedan).  

 

 
 

Vi bad respondenterna att utveckla sina tankar kring huruvida orsaker till att barn utesluts kan 

ligga hos dem själva och fick som svar att barnet kan “förstöra” leken genom att riva sönder 

konstruktioner; att barnet har ett utåtagerande sätt; att barnet saknar kompetens inom sociala 

regler; barnet är språksvagt; barnet kan inte kompromissa inom lekens ramar; barnet förstår 

inte lekkoder; kulturella skillnader som ställer till det; att barnet tidigare varit elakt; oförmåga 

att samarbeta; låg impulskontroll; blyghet; barnet är egoistiskt samt frånvarande pedagoger.  

Vid frågan om respondenterna tycker att barn ska lösa sina konflikter själva svarade 33 

procent ja, medan 31 procent svarade nej. Majoriteten på 36 procent svarade att de var osäkra 

(se figur nedan). 
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Vi frågade respondenterna vad begreppet mobbning betyder för dem. Vi fick som svar att det 

kan vara återkommande kränkande behandlingar; barn som utesluts för att de andra barnen 

inte kan acceptera olikheter; att mobbning är fysiskt och psykiskt kränkande; en 

gruppmentalitet med uppsåt att skada annan individ; underläge och överläge; det är medvetet; 

mobbning är ett laddat ord med negativ klang; mobbning är elaka ord, hot, slag och elaka 

skratt samt att mobbning är det nolltolerans mot. 

När vi frågade respondenterna om de tror att förskolebarn kan mobba varandra svarade 88 

procent ja, 4 procent svarade nej medan 8 procent uppgav att de var osäkra (se figur nedan). 

 

 
 

I enkäten ställde vi frågan hur respondenten gör för att ta reda på om ett barn känner sig utsatt 

för mobbning. Vi fick som svar att observation är en användbar metod. Likaså att samtala 

med barnet; att diskutera “kompisböcker”; att vara lyhörd; iaktta kroppsspråk, händelser och 

konflikter; att vara “nära” och i närheten samt kontakt med föräldrar. Det vanligaste svaret var 

observationer, som ungefär hälften av respondenterna nämnde i textsvaren. 

5.2 Resultat av djupintervjuer 

Nedan följer ett sammanfattat resultat av svaren från djupintervjuerna med tre förskollärare 

(A; anställd lärare som arbetar i förskola, B; anställd förskollärare, C; anställd förskollärare). 

Ställda frågor är kursiverade och följda av respektive respondents (A, B, C) svar. 
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Hur skulle du beskriva en kränkning? 

 

A; En kränkning kan vara på olika sätt, men om man tar fråga rätt av. En kränkning att 

skada någon, såra någon. 

 

B; En kränkning för mig är när, ja alltså, kränkningar är ju olika från person till person. 

En del saker är inte så allvarliga, som jag ser det, men ett barn kanske upplever vissa 

saker allvarligt som kränkning. Det är olika. Vissa föräldrar tycker ju att en tillsägning 

är kränkande. Men det har vi ju bestämt i likabehandlingsplanen, att en tillsägning inte 

är kränkande. En tillsägning får vi ju, ja alltså, det är föräldrar som tycker att vi har 

kränkt barn när vi har sagt till barnet, ”varsågod och sitt” för att skydda både barnet men 

också gruppen. Ja då tycker en del att vi kränker. [Följdfråga; Menar du att ni fysiskt 

sätter barnet på stolen?] B; Nej det är inte en fysisk handling utan barnet får sätta sig 

själv på stolen, men vi ger barnet en tillsägelse 

 

C; En kränkning är något nedsättande som kan vara både fysisk eller psykisk, med eller 

utan ord. Kan också vara att undvika någon. 

 

 

Är det något [kränkningar] ni har diskuterat i arbetslaget som ni är överens om? 

 

A; Ja, det är vi överens om. 

 

B; Ja, vi är överens. Men det är såklart olika från person vilket engagemang man har när 

det är kränkningar, man uppfattar ju olika. Vilken tid man lägger hos den som kränker 

andra eller den som har kränkts. 

 

C; Ja, i det här arbetslaget är vi det. Det har vi diskuterat på arbetet med 

likabehandlingsplanen, men inte definierat tillsammans. Tidigare har jag arbetat med 

kollegor där vi inte varit överens om begreppet. Då har det visat sig genom en känsla i 

magen att det här känns inte rätt. 
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Har du varit med om att barn i förskolan har kränkt barn? 

 

A; Ja. Det är väl att man leker och utesluter nån ur leken. Eller säger att man ritar fult 

eller att man inte kan eller nåt sånt där. Du luktar illa har jag varit med om, och det var 

ganska nyligen. Men vi såg ju till att familjen fick hålla hygien. Och att hon hade rena 

kläder på sig när hon kom till förskolan. Och var borstad i håret, och ren och hela 

kläder. Då fick hon vara med och leka. Men hon lekte helst med vissa pojkar. Flickor är 

ju lite mer förfinade i sina kränkningssystem. De kan anmärka på hur man ser ut. I 

skapande verksamhet – hur man ritar, hur man sjunger. Olika sätt, lite mer förfinade, tex 

om nån kommer och vill va med i leken, men de här två tjejerna vill leka själva, så de 

flyttar leken lite snyggt sådär åt sidan. Pojkar, de är mer naiva på det planet när det 

kommer in en ny, då försvinner leken och det blir spring och skrik, och de far – de 

ballar ur med en gång. Det är ett beteende de kan visa, men sen är det här med att slåss. 

Att man ska slåss på lek, men sen blir det på riktigt. Flickor är mer speciella på det 

sättet. Jag har ju sett här på Gotland nånting som jag absolut inte såg i min egen 

barngrupp. 

 

B; Ja, absolut har jag det. Kränkningar upplevs olika från person till person. Det har 

förekommit att barn ryckt av byxorna på andra barn exempelvis. När man stängde in på 

toaletten och använde dörrstoppet. Annars så händer det ju grejer varje dag. En del saker 

är inte så allvarliga, som jag ser det, men ett barn kanske upplever vissa saker allvarligt 

- som en kränkning. Det är olika.  

 

C; Ja det händer hela tiden, men det är individuellt vad en tar som kränkande. Det gäller 

åt alla håll, men upplevs olika beroende på sändare och mottagare. 

 

 

Har du varit med om att vuxna i förskolan har kränkt barn? 

 

A; Ja. Det kan ju va när man är i en stressad situation där man väljer att nu blir jag arg. 

För att jag är stressad. Att bli arg på ett barn i en stressad situation är en kränkning. 

Därför att barnet kanske inte förstår varför du är arg just då. För i vanliga fall hade du.... 

alltså man ska tänka såhär att man ska behandla ett barn som en vuxen, så som vi 

behandlar varandra så ska vi också behandla barnen. Och då personligen ser jag det som 

ett misslyckande. Men, jag reparerar alltid i stunden. Barnet får inte gå därifrån förrän vi 

har pratat klart, och känner sig trygg. Under hela min långa yrkestid så kan det ju vara 

att någon har slitit tag ett barn i armen, alltså fysiskt. Och sen är det ju hur man pratar 

med barn som har betydelse. Jag kränker dig med mitt språk. Jag trycker in information 

i dig som du inte kan ta emot. 
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B; Vuxna kränker barn? Nej, jag tror faktiskt inte det. Eller jo förresten, när jag tänker 

efter. Jag har nog förträngt det för att jag tycker det var olustigt. Obehagligt. Jo, det var 

ute på landet i en förskola. Det var en resurs, det var väl egentligen ingen diagnos men 

barnet behövde hjälp. Resursen kunde skrika över hela gården barnets namn. Och då 

lyssnar ju alla efter det namnet. Alla barn hör ju och det blir ju liksom programmerat. 

Resursen kunde skrika; Nu har jag sagt till dig minst 50 ggr. Det blir ju en kränkning att 

man säger namnet så ofta. Barnet blir ju alltid syndabocken då. Och barnet kan ju var 

sjuk och behöver inte alls ens vara där den dagen mer får ändå skulden. Det blir ju 

liksom så när en vuxen skriker namnet hela tiden. 

 

C; Ja, från en tidigare arbetsplats kunde jag ibland känna vissa saker som jag inte höll 

med om, att det inte var rätt mot barnet och att det inte alls kändes bra i magen. Det var 

inget fysiskt, men någon fällde en kränkande kommentar om ett barn. 

 

 

Har du erfarenhet av barn som systematiskt utesluts ur lek och/eller gemenskap? 

 

A; Ja, det har jag varit med om. Det berodde på en kulturell skillnad. Barnet hade nog en 

diagnos och gick aktivt in för att förstöra lek. Barnet kände inga gränser och hade en 

ledarpersonlighet som gjorde att det alltid skulle bestämma. Barnet ville inte och kunde 

inte följa regler. 

 

B; Nej, det har jag inte. vi brukar vara snabba på att vara med genom att vara 

närvarande hela tiden. Så nej, inte att barnen blir systematiskt exkluderade. Vi är ju ofta 

där. Både för att skydda alla barn och det enskilda barnet. Alla barn är olika i 

lekkompetensen och det är ju där vi lärare kommer in för att stödja och se till att alla är 

med.  

 

C; Nej inte systematiskt, eller, ja det var ett fall där en pojke uteslöts väldigt ofta. Han 

kunde inte det där med det sociala spelet, de sociala lekkoderna. Han förstod inte hur 

man skulle göra och fick inte vara med och leka. De andra barnen ville inte ha med 

honom då. Det är alltid den ena som behöver den andra kompisen mer, så tror jag att det 

är. Jag tror att mycket handlar om rädsla att inte ha någon och då gör man så, utesluter 

andra när man har nån att leka med. För att skydda sin lek och tillhörigheten, för att inte 

bli ensam själv. 
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Ska alla barn alltid få vara med och leka? 

 

A; Nej. Det kan vara en pågående lek, och leken är ju väldigt viktig för barn. De lever 

sig in och skapar en värld, mystik och – det är en väldig rikedom att hamna i den 

situationen för barn. Den gör barn lyckliga och leken har ju ett terapeutiskt syfte för 

barn. Och kommer det då in en annan kraft som inte har den här energin och kraften 

som de andra barnen har, då försvinner ju leken. Då blir det ingen lek. Utan då får man 

ju hjälpa det här barnet till en annan situation. Sen beror det ju på ålder också, men ju 

längre ner i åldern barnen är så sätter man sig ner i barngruppen och leker bredvid. Man 

är med och leker. Då får man skapa en annan lek, i en annan situation. Sen skapar man 

ju situationer i verksamheten där alla är med på lika villkor. Och då upptäcker de andra 

barnen – men du var ju skoj! Men det funkar inte med de äldre barnen för de vill ju inte 

att man ska va där och lägga sig i. 

 

B; Alla barn ska inte få vara med och leka, nej. Alla kan inte alltid vara med. Har du 

tagit fram ett arbete så äger du det tills det är färdigt. Man orkar inte vara social med 

andra hela dagen när man är tre-fyra år. I den fria leken kan man inte bara stampa in och 

ta över utan man måste fråga; Får jag vara med? 

 

C; Nej, det ska dem inte. Det går inte alltid att alla ska vara med, men alla barn ska få 

leka och känna på hur det är att få leka. Är det ett ensamt barn som frågor om den får 

vara med, så är det klart att barnet ska inkluderas. Men när det är två som frågar två 

andra eller tre och fler så får de hitta på något annat, för alla får inte plats.  Ibland kan 

vissa saker vara upptagna och då får man vänta. 

 

 

Anser du att pedagoger är ansvariga för att barn inte ska bli exkluderade ur lek och/eller 

gemenskap, eller är det upp till barnen att se till att de har någon att vara med?  

 

A; Nej, det är vårt ansvar men hos oss lär vi barnen, vi ger dem verktyg att klara av att ta 

kontakt med en lekgrupp. Men om barnet inte hittar någon plats, så kanske det inte 

handlar om att jag inte får vara med och leka, utan det kanske handlar om att jag vet inte 

vad jag vill göra just nu. Och då kan man hjälpa barnet. Men inget barn ska någonsin, 

någonsin gå runt och vara själv. Nej aldrig - då ser man till att det barnet får vara med 

någonstans. När det är något barn som inte söker kontakten så lär vi barnet att delta i 

grupp. 

 

B; Ja, absolut är det vårt ansvar. Det står ju i läroplanen så visst hör det till vårt jobb, 

och jag gillar läroplanen. 
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C; Ja, helt klart vårt ansvar, vi måste hjälpa, stötta och finnas där och lära barnen om 

lekregler och om den sociala biten. Så ja, i allra högsta grad. 

 

 

Vilka orsaker tror du ligger bakom att barn ibland inte inkluderar andra barn i lek och/eller 

gemenskap? Kan det bero på egenskaper hos barnet? 

 

A; Den är så svår att besvara, men jag tänker inte att det är barnets fel utan jag tänker att 

barnet ska lära sig. Det handlar mycket om miljö så att jag inte tänker att det är barnets 

fel utan att barnet ska lära sig och att barn kan skilja mellan rätt och fel i den åldern. 

Men till syvende och sist så är det vi vuxna som är förebilder för barnen.  

 

B; Ja, det tror jag. Det kan bero på barnet att orsakerna finns där, dels på barnets 

egenskaper. Det finns barn med hög status och andra med lågstatus. Det hänger ofta 

ihop med lekkompetens. Vi tillåter inte det så vi har inte gå-kompis tillexempel. Ingen 

ska vara tvungen att hålla nån i handen om de inte vill, ingen ska heller behöva känna 

att den aldrig blir vald. 

 

C; Både och faktiskt. Ja, det kan bero på barnen om barnet inte förstår det sociala 

samspelet eller lekens sammanhang eller inte kan lekreglerna. Men vi vuxna ska finnas 

där och se till att alla inkluderas. [Följdfråga; Tycker du det är upp till barnen att se till 

att de har någon att vara med?] C; Att leka med andra ska ju vara frivilligt. Ibland vill 

inte alla alltid leka med någon, ibland är de två och två som leker. Så det är både barnen 

och vi vuxnas ansvar. Men alla ska vara välkommen.  

 

 

Tycker du att barn ska lösa sina egna konflikter? När ska pedagoger blanda sig in? 

 

A; Ja, men med stöd av mig. Sen beror det sig också på ålder – alltså empatin är ju 

väldigt viktig att lära in i en småbarnsgrupp och det är också något som fortskrider upp i 

åldern. Det är så man jobbar. Man ger barn verktyg för att lösa konflikter för att de ska 

klara sig på skolgården och stå emot mobbning. Där sätter man stopp för mobbning när 

man talar om att du gör fel mot mig när du gör så. Eller också ser man till att de är 

vänner innan man lämnar dem, för att annars börjar ju allting om igen. 

 

B; Till viss del kan barn lösa konflikter själva, fungerar inte det hjälper vi givetvis till i 

konflikterna. Vi vet att det händer saker. Vi vuxna går in och handleder barnen, men det 

löser sig många gånger självt. Sen finns ju det här med flickor. Subtila grejer mellan 

tjejer, som är svåra att hantera som de inte påtalat själva ännu, men känner ändå det på 

lukten.  Jobba nära kallar vi det för, proaktivt kanske man kan säga. Vi tror inte på ett 
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induktivt lärande. Utan att vi ska vara som handledare för barn, lära dem rätt liksom. 

Skulle vi släppa dem så skulle vi ha flugornas herre här nånstans. 

C; Ja, det tycker jag. Konflikter hör till livet, i första hand tycker jag att barn ska lösa 

det genom att prata med varandra. Men går det i överstyr så går man in i konflikten. 

Konflikter är en del av vardagen.  

 

 

Vad betyder ordet mobbning för dig? 

 

A; Mobbning är att utesluta någon på grund av hur någon ser ut eller vad ett barn gör 

eller inte gör. [Följdfråga; Räcker det med en gång?] A; Ja. [Följdfråga; Du tänker inte 

att det är en kränkning då om det är en gång?] A; Nä, men jag blir vaksam och lyhörd 

och tittar är det ett mönster som upprepas, för att ingen av oss är ju perfekta, det ska ju 

inte barn heller vara, utan det kan ju bara vara en förflugen kommentar så jag kan säga 

vad menade du nu? Och äldre barn ser ju direkt på mig och lägger fram en jättebra 

historia fast egentligen var det ju meningen att de skulle vara dumma, men när jag 

ställer frågan så – skrattar – så är dom jättesnäll och säger ”men jag tänkte bara...”. Det 

kan bli världens historier, men de vet att de gör fel. 

 

B; Mobbning för mig, sker under lång tid. Det vill vi komma ifrån - det får aldrig bli 

mobbning.  

 

C; Mobbning är något som sker systematiskt. Systematiska kränkningar och handlingar 

som är både fysiska och psykiska till sin natur. I vår likabehandlingsplan om just 

mobbning har vi inte det begreppet. Jag vet att vi hade det förut och funderade på vad 

det hade tagit vägen. Jag frågade vår rektor som sa att det var för att Skolverket hade 

tagit bort just begreppet mobbning, så då gjorde vi också det. Vi hade inte heller en 

definition av en kränkning i vår plan. [Följdfråga; Är det något som du tänker att ni ska 

lägga till?] C; Ja, vi ska se till att skriva in det. Men förr hade vi en förklaring med vad 

vi menade med mobbning i en gul ruta, sen tog vi bort den och då blev typ inget kvar. 

Men jo, vi ska se till att det finns med om kränkningar. 

 

 

Tror du att förskolebarn kan mobba varandra? 

 

A; Ja, i tidig ålder. [Följdfråga; Hur tidigt då skulle du säga?] A; Ettåringar. [Följdfråga; 

Hur gör dem då, isåfall] A; De knuffas och stöter bort. De går på barn som skapar 

otrygghet. Det kan få ettåringar att reagera. Det är viktigt att arbeta konkret och lära 

barn empati och ta emot upplevelsen med mer än ett sinne för att arbeta bort det 

negativa beteendet på en gång. 
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B; Nej, jag har inga erfarenheter av det, inte i förskolan har jag sett det. Eller jo 

förresten, med barnet NN var det mobbning.  Det var ett litet barn som blev utsatt hela 

tiden av de andra barnen. Jag såg att de andra liksom satt och peta på denne, pickade 

hela tiden och sen bara smock. Då gav barnet ju tillbaka och sen var det bara bra med 

det. NN liksom aldrig, NN sa aldrig något om det. Men så såg jag att de puttade, ner va, 

så, och då sa jag ju ifrån. Att ingen får putta på dig, aldrig. Puttar dem på dig så måste 

du säga det till mig, till fröken. Och NN bara, jaha, precis som att NN inte visste liksom. 

Så det blev som en ny grej att det inte var okej att NN blev puttad. 

 

C; Ja, det tror jag att de kan, om man släpper på ansvaret och låter djungelns lag råda. 

Men jag tror inte sådär extremt som i skolan. Om barngruppen är släppt fria att göra vad 

de vill. Men inte så där extremt som i skolan. Inte i lika grov utsträckning som på 

högstadiet eller på gymnasiet. Ja hu, det är hemskt i skolan. I förskolan är det svårt att 

mobbning ska ske på det sätt i skolan för det är ju en större personaltäthet här än vad det 

är i skolan. Vi är ju hela tiden närvarande med barnen, inne och ute. Men så är det inte i 

skolan. Exkludera ja, men systematiskt? Nej. Mer de relationella formerna. Kan inte 

minnas att jag stött på det varken i skolan eller förskolan. Om djungelns lag råder så tror 

jag att barn kan mobba varandra, när det inte finns några vuxna närvarande.  

 

 

Hur gör du när du vill ta reda på om ett barn känner sig mobbat? 

 

A; Vi arbetar aktivt med likabehandling och med våra värdegrundsord. Dessutom 

genom observationer och samtal. Det är lättare att ändra verksamheten eller aktiviteten 

än att aktivt gå in med barnen. Utan man arbetar med barnen så att de automatiskt får en 

roll, då får man lära sig att börja leka. I de yngre åldrarna beror det ju inte på hur man 

ser ut eller hur man är, vilken färg man har utan det är ju konsten att kunna samverka 

tillsammans med andra. Och det är där man får gå in och jobba. 

 

B; Jag frågar vad som händer, men jag går aldrig in med attityden “känner du dig ensam 

idag, stackare?”. Är det en ensam stackare som ser vilsen ut så går jag fram och frågar 

hur det är, och då kan han ju säga att han vill gå in för att han fryser. Så det kan ju vara 

så enkelt och behöver ju inte vara så att man känner sig utanför. Det är inte bra att vara 

så direkt ibland så jag frågar runt omkring istället. Och så stämmer jag av med föräldrar 

och försöker få in många infallsvinklar. Ofta så avvaktar jag och observerar, för det är 

inte alla gånger som det är någon som just känner sig utanför.  

 

C; Jag observerar om det är något som är återkommande, kollar hur barnet har upplevt 

det, men jag aktar mig för att inte tolka in för mycket, som vuxen. Då kan man sätta in 
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olika insatser som exempelvis att man låter vissa barn få utföra vissa uppgifter som de 

hjälper fröken med, eller styra var i rummet barnen befinner sig, m.m. 

 

6 Diskussion 

6.1 Syfte och frågeställning i relation till tidigare forskning samt 

resultat 

Vårt syfte var att undersöka om mobbing förekommer i förskolan. Genom frågeställningen 

ville vi ta reda på om förskolebarn kan mobba varandra och i så fall hur det kan uttryckas och 

varför de gör det. Vi ville även reda ut hur pedagoger i förskolan förhåller sig till och 

motverkar mobbning. Nedan ställs syfte och frågeställning i relation till den tidigare forskning 

vi sammanställt samt de resultat djupintervjuer och enkät genererat. 

6.1.1 Kan förskolebarn utsätta varandra för mobbning? 

I den enkät vi skickade ut försökte vi ringa in mobbning som fenomen genom att använda 

olika begrepp som systematisk exkludering, kränkande behandling och mobbning. Merparten 

av respondenterna svarade att de tror att barn kan mobba (88%) eller systematiskt utesluta 

(77%) varandra. När vi frågade respondenterna om de hade erfarenhet av barn som kränkt 

varandra, svarade hela 92% att de upplevt det. Under djupintervjuerna fick vi mer utförliga 

svar än genom enkäten. Samtliga intervjusubjekt hade varit med om att barn kränkt andra barn 

och gav exempel på det. När vi frågade om respondenterna tror att barn kan mobba varandra 

svarade samtliga ja. A menade att det börjar redan vid ett års ålder, B svarade först nej, men 

erinrade sig sedan ett skeende som hon menade klassades som mobbning och C svarade att 

det kan förekomma om inga vuxna finns närvarande. Gällande systematiska exkluderingar 

mellan förskolebarn svarade A ja, B nej och C nej till en början, men ändrade sedan svaret till 

ja efter en stunds resonemang med sig själv. Helgeland och Lund (2003) menar att gränsen 

mellan vad som kan klassas för mobbning och det mer oskyldiga retandet kan vara svårt att 

urskilja. Resultatet visar att de flesta pedagoger som ingått i undersökningen upplever att 

mobbning, systematisk exkludering och kränkande behandling förekommer i förskolan. 

Samtidigt tolkar vi utifrån svaren som uppgetts, att det finns betänkligheter kring vad som kan 

klassas som mobbning, systematiska exkluderingar och kränkande behandling. Harrist och 

Bradley (2003) menar att förskolebarn kan utsätta varandra för mobbning, dock används 

begreppen exkludering samt systematisk exkludering. Barn kan exkludera varandra på grund 

av kamratgruppens välbefinnande i ett försök att skydda samhörigheten i gruppen. Även 

Helgeland och Lund (2016) använder begreppet exkludering och menar att ett till två barn på 

varje förskola blir systematiskt exkluderade i lek med andra barn. Forskarna menar att därför 

är mobbning bland förskolebarn omfattande. Resultaten av vår undersökning visar likaså att 
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mobbning, systematisk exkludering och kränkande behandling är vanligt förekommande. Eile 

(ref. i Larsson, 2010) beskriver mobbning genom begreppet härskartekniker som hon menar 

är ett förstadie till mobbning bland barn i förskolan. Härskartekniker uttrycks som något 

subtilt och kan vara svårt att sätta fingret på. Paley (ref. i Harrist & Bradley, 2003) delar 

tidigare författares uppfattning kring att förskolebarn kan mobba varandra och menar att 

exkludering är ett gruppfenomen. Öhman (ref. i Asker, 2009) menar å andra sidan att det är 

viktigt att se exkluderingar som en naturlig process för barn, men också vara observant när det 

blir dåligt för andra barn. Duy (2013) menar att lärares attityder kan underminera de 

konsekvenser mobbning medför och hur seriöst det de facto är, när han talar om myter kring 

mobbning som tas för sanning. Mobbning är ett begrepp som Öhman (ref. i Asker, 2009) 

undviker och menar att barn som har ett kränkande beteende har lärt sig det från vuxna. 

Förskolebarn är alltid utan skuld. 

6.1.2 Varför utsätter barn varandra för mobbning i förskolan och hur uttrycks 

det?  

Harrist och Bradley (2003) menar att orsaker till mobbning bland förskolebarn kan vara 

avvikande beteenden som ogillas generellt bland barn. Dessa beteenden kan uttryckas som 

aggression, tillbakadragenhet, osammarbetsvillighet, hyperaktivitet samt att man saknar 

prosociala kompetenser. Barn kan också ogillas för sitt utseende, att man har någon form av 

funktionsnedsättning eller att man har en annan etnicitet. Webster-Stratton (2004) hävdar 

även hon att en del yngre barn blir exkluderade, beroende på egenskaper hos barnet. 

Författaren menar att barn med en inadekvat impulskontroll generellt har en nedsatt 

problemlösningsförmåga, har bristande empati, får aggressiva reaktioner samt brister i sin 

förmåga att förutse konsekvenser av sina handlingar. Resultaten av våra intervjuer och vår 

enkät visar att respondenterna är av uppfattningen att egenskaper hos det utsatta barnet kan 

ligga till grund för mobbning. I enkäten svarade 62 % att orsaker till exkludering kan ligga 

hos barnet själv. Intervjurespondenterna uppgav skilda meningar kring huruvida orsakerna 

kan ligga hos barnet själv. A menade att barn är en produkt av omkringliggande miljö, medan 

B uppgav ja, och C svarade att det kan vara både egenskaper och miljö. 

Mobbning bland förskolebarn uttrycks av Helgeland och Lund (2016) som när någon säger 

och gör elaka saker såsom svordomar, att bli kallad dumskalle eller skitkorv slag, sparkar eller 

att retas. Andra beskrivningar i författarnas studie tillskriver mobbning som en företeelse som 

är elakare än att retas. En annan orsak till att barn utsätter andra barn för mobbning menar 

Helgeland och Lund är att barn medvetet eller omedvetet kan delta i mobbning av rädsla för 

att själv bli utesluten. Det blir ett sätt att försäkra sig om att inte själv tillhöra den exkluderade 

gruppen. “Attityder och föreställningar, uttalade eller outtalade, om vad som är att betrakta 

som normalt eller onormalt ligger ofta bakom kränkningar och diskriminering av barn och 

elever i verksamheten” (Skolverket, 2012, s. 21).  

Vi har tolkat den insamlade datan samt forskning som att det råder delade uppfattningar 

om vilka orsaker som ligger bakom mobbning. Övergripande kan vi se två läger 

utkristalliserade där den ena pekar mot arv och den andra miljö. Orsaker kan till viss del ligga 

hos det utsatta barnet samt att de är en produkt av omgivningen som inte kan acceptera det 
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som avviker från normen. Ur ett sociokulturellt perspektiv är det den omkringliggande miljön 

och inte egenskaper hos barnet som möjliggör mobbning. 

6.1.3 Vilka attityder till mobbning i förskolan finns hos pedagoger? 

Skolverket (2012) skriver att det inträffar att personal normaliserar eller bagatelliserar 

händelser som barn upplever som kränkande. Det sker oftast genom att hänvisa till att den 

utsatte beter sig avvikande eller att personalen bedömer att det är fråga om konflikter mellan 

barnen. Nordenmark och Rosén (2008) hävdar att vuxna i förskolan ofta går in i barns 

konflikter men ger dessa mildrande beskrivningar. Författarna menar att barns kränkningar 

förminskas och trivialiseras genom att pedagoger inte tar det på allvar. De vuxna antar ett 

tolkningsföreträde, vilket resulterar i att det skapas ytterligare kränkningar genom den vuxnes 

maktutövning. På frågan; Tycker du att barn ska lösa sina egna konflikter? svarade 

intervjurespondenterna A; Ja, men med stöd av mig. Man ger barn verktyg för att lösa 

konflikter för att de ska klara sig på skolgården och stå emot mobbning. Medan B ansåg att 

barn kan lösa konflikter själva till en viss del. Och intervjurespondent C ansåg att; Ja, det 

tycker jag, konflikter hör till livet. I första hand tycker jag att barn ska lösa det själva, genom 

att prata med varandra. I enkäten var svaren mer fördelade och majoriteten på 36 procent 

svarade att de var osäker på om barn ska lösa sina egna konflikter. En tredjedel av svaren 

visade ett ja, medan 31 procent svarade nej. Resultatet från djupintervjuerna motstrider 

Nordenmark och Roséns forskning, medan enkätsvaren till större del bekräftar forskarnas 

påstående.  

Granström (2007) skriver att lärarrollen ofta betraktas som en semiprofessionell roll vilket 

i praktiken innebär att läraryrket anses vila på en begränsad gemensam kunskapsbas och 

vetenskaplig grund. Lärare är i hög grad utelämnade att själva söka svar på vardagliga hinder 

som kan dyka upp, vilket ger läraren en hög grad av frihet samtidigt som det begränsar 

möjligheten att utöva läraryrket på en vetenskaplig grund. Resultatet av både intervjuer och 

enkät visar att majoriteten av respondenterna är av uppfattningen att pedagoger är ansvariga 

för att barn inte ska bli exkluderade ur lek. I enkäten svarade 94 procent ja och 6 procent 

svarade att de var osäker. Respondent A klargör att; Inget barn ska någonsin, någonsin gå 

runt och vara själv. Nej aldrig - då ser man till att det barnet får vara med någonstans. När 

det är något barn som inte söker kontakten så lär vi barnet att delta i grupp. Respondent B 

menar också att det är pedagogernas ansvar och hänvisar till att det står i förskolans läroplan. 

Respondent C delar också åsikten att det är pedagogernas ansvar att se till att barn inte blir 

exkluderade ur lek och/eller gemenskap och tillägger; Vi måste hjälpa, stötta och finnas där 

och lära barnen om lekregler och om den sociala biten. Så ja, i allra högsta grad. Ur dessa 

tre djupintervjusvar framkommer den semiprofessionella komplexitet det innebär att vara 

förskollärare. Ur samma fråga kommer tre olika svar, som ändå på ett visst plan tangerar 

varandra med tanke på att man delar uppfattningen att pedagoger är ansvariga för barns 

delaktighet. Skillnaden i svaren ligger i att A antar ett ideologiskt perspektiv, B ett 

läroplansperspektiv och C antar ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Duy (2013) lyfter 

lärares attityder som kan härledas till gamla myter om mobbning. Sådana attityder kan 

underminera de konsekvenser mobbning medför och hur seriöst det de facto är. Attityder kan 

till och med bidra till att mobbning tillåts fortgå. Duy poängterar vikten av att adressera 
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lärares attityder för att komma åt problemen med mobbning. Lärare tenderar även att i mindre 

utsträckning agera om mobbningen har en dimension av social exkludering. Ställer man Duys 

forskning om lärares attityder i relation till Granströms påstående om lärarrollen som 

semiprofessionell blir det tydligt att det finns svårigheter att komma åt mobbning eftersom det 

saknas en tydlig bild av vad det innebär att vara lärare, samtidigt som man är utelämnad till 

sig själv i sin yrkesroll. 

Duy (2013) menar att pedagoger tenderar att se social exkludering som mindre seriös än 

verbal och fysisk mobbning. Även Helgeland och Lund (2016) tangerar att vuxna i förskolan 

har en tendens att förbise mobbning och trivialisera barns okonventionella beteenden. Fors 

(2007) skriver att vuxna har svårt att ta till sig att barn kan begå övergrepp mot varandra. En 

orsak kan vara att mobbning väcker så starka känslor att man förvränger den faktiska 

verkligheten för vad som sker. Detta kan förklara tidigare påståenden kring att pedagoger 

tenderar att trivialisera barns upplevelser av mobbning, men samtidigt har vi fått en del 

resultat som motstrider dessa teser. I enkäten svarade 92 % av respondenterna att de varit med 

om att barn kränker andra barn. 77 % svarade att de varit med om barn som blir systematiskt 

uteslutna. 94 % ansåg att pedagoger är ansvariga för att barn inte utesluts ur lek och 88 % tror 

att förskolebarn kan mobba varandra. Svaren tyder på att det finns en medvetenhet om 

mobbning, systematisk exkludering och kränkande behandling i förskolan. Djupintervjuernas 

resultat visar på liknande resultat där respondenterna kan redogöra för olika anekdoter där 

mobbning, kränkande behandling eller systematisk exkludering förekommit.  

Tvärt emot vad forskningen säger visar våra resultat på att pedagoger ser mobbning, 

systematisk exkludering och kränkande behandling som allvarligt, och inte trivialiserar 

exkluderingar av olika former. Samtidigt korrelerar en del av resultaten med forskningen, då 

främst i fråga om att vi sett att vissa pedagoger faktiskt förmildrar mobbning. 

6.1.4 Kan pedagoger motverka mobbning i förskolan? 

Enkätresultaten visar att respondenterna har relativt klart för sig vad som kan vara orsak till 

att barn systematiskt exkluderas. Vanliga svar var att barnet inte kan de sociala reglerna, är 

utåtagerande och aggressivt eller har en dominant personlighet. Under djupintervjun med A 

nämns att förskolans uppdrag medför att ge barn verktyg att klara av att samspela med andra i 

grupp, samt om två och två. Harrist och Bradley (2003) menar att pedagoger kan förebygga 

mobbning genom att träna barns sociala färdigheter genom olika metoder. Skolverket (2012) 

menar att det är viktigt att barn deltar i det främjande arbetet mot mobbning och utanförskap 

för att få ökade kunskaperna om sina rättigheter samt skyldigheter i förskolan.  

En del i att arbeta främjande mot mobbning kan vara att se över vilket förhållningssätt man 

har inom arbetslaget till huruvida barn alltid ska få vara med och leka eller ej. Därför ställde 

vi frågan via enkäten där 66% av respondenterna svarade Nej, barn måste få skydda sin 

pågående lek. Även djupintervjuerna gav liknande resultat. Samtliga svarade nej och uppgav 

olika orsaker i samband med frågan. A menade att leken är viktig för barn, och därför måste 

skyddas. B uppgav att man inte orkar leka hela dagen i större grupper och C svarade att alla 

barn däremot ska få känna hur det är att leka. Paley (ref. i Harrist & Bradley, 2003) 

ifrågasätter varför förskollärare tillåter barn att exkludera varandra, under antagandet att det 

kan påverka lärandet i verksamheten. En allmän uppfattning är att barn bör kunna välja vem 
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de vill leka med. Paley delar inte denna uppfattning och hävdar att barn visst har rätt att välja 

sina kamrater när de är hemma, men att här skiljer sig förskolan från hemmet i det att 

förskolan och skolan är till för alla och därför ska ingen lämnas utanför.  

Enligt Skollagen (6 kap. 12 §) och Diskrimineringslagen (5 kap. 1 §) är rektor eller 

förskolechef skyldig att snarast utreda och vidta åtgärder vid kännedom av diskriminerande 

eller kränkande behandling. I Skolverkets allmänna råd poängteras hur viktigt det 

systematiska kvalitetsarbetet är för att främja likabehandling och förebygga trakasserier och 

kränkande behandling. Alla i verksamheten måste därför känna till vad som utgör 

diskriminering och kränkande behandling för att kunna vidta åtgärder (Skolverket, 2012). 

Under djupintervju med C framkommer att man inom arbetslaget är överens om vad en 

kränkande behandling är. Däremot har man inte inom ramen för likabehandlingsplansarbetet 

definierat begreppet tillsammans.  

Harrist och Bradley (2003) menar att förskolan har många anledningar till att implementera 

en övergripande norm för att minska exkludering. Förskollärare förväntas vara en del av 

förskolebarns socialisering. Att bredda förskolebarns acceptans av “lekbara” kamrater inom 

gruppen kan påverka de vänskapsband som annars inte hade blivit till. Att börja tidigt med 

denna typ av normerande arbete har visat sig ha betydelse även senare under barns liv.  

Genom att förstå och reflektera över de mekanismer som leder till sociala processer som 

går snett, tror forskarna, att det går att förebygga utanförskap och mobbning. Detta innebär ett 

förhållningssätt till inkludering och exkludering som sociala processer, vilket förekommer i 

den sociala gemenskap som förskolan representerar. För att uppmärksamma och synliggöra 

diskriminering och kränkande behandlingar är det viktigt att verksamhetens personal samtalar 

om diskrimineringsgrunderna för att diskutera dessa i förhållande till sina egna normer och 

värderingar (Skolverket, 2012). Under djupintervjuerna frågade vi om respondenten upplevt 

att en vuxen kränkt ett barn på förskolan. A svarade ja, och refererade till en fysisk kränkning. 

B svarade först nej, men erinrade sig sedan om en episod där en vuxen skrikit åt ett barn 

upprepade gånger. C hade varit med om det tidigare och då i form av verbal kränkning av 

barn. Förskolans läroplan förmedlar att barn tillägnar sig etiska värden genom konkreta 

upplevelser vari vuxna är viktiga som förebilder (Lpfö 98, 2010). Ett sätt att handla i det 

förebyggande arbetet är att som pedagog behandla, både vuxna och barn inom förskolan, på 

ett sätt som vi vill att barnen ska agera mot varandra. En återkommande diskussion kring 

normer och värderingar inom arbetslaget är fundamental för att komma åt problemet med hur 

man kan arbeta främjande mot mobbning i förskolan.  

6.2 Avslutande reflektioner 

Den internationella forskningen visar att mobbning som fenomen förekommer i förskolan, 

och inom norden har vi sett att problemområdet nyligen börjat utredas. De respondenter som 

medverkat i vår undersökning bekräftar syftet med vår undersökning - Mobbning förekommer 

i den svenska förskolan. Förskolebarn är kapabla att utsätta andra barn för mobbning. Att barn 

utsätter varandra för mobbning beror på olika faktorer som gruppdynamik, personliga 

egenskaper, förskolans sociala klimat och hur vuxna agerar som förebilder. Mobbning i 

förskolan uttrycks genom systematiska exkluderingar, slag, sparkar, hot och kan vara mer 



37 

 

eller mindre subtila till sin natur. Våra resultat har visat att pedagoger är mer eller mindre 

medvetna om att mobbning, systematisk exkludering och kränkande behandling förekommer 

inom förskolan, något som motstrider Fors (2007) och Nordenmark och Rosén (2008) som 

hävdar att pedagoger tenderar att tillskriva mobbning mildare beskrivningar. Pedagoger kan 

motverka mobbning genom prosociala aktioner och genom att diskutera inom arbetslaget 

vilka normer man vill ska råda över den sociala lekmiljön. 

Vi anser att alla barn som vistas i förskolan ska inkluderas och att alla barn ska få ta del av 

den lustfyllda, utvecklande leken. Om man som pedagog tillåter att barn exkluderas till 

förmån för den pågående leken finns risken att man signalerar att det är acceptabelt att 

utesluta andra från aktiviteter och gemenskap. Å andra sidan vill vi citera 

djupintervjurespondent A som lyfter några viktiga aspekter man bör ha i åtanke innan man 

avbryter en lek, under antagandet att alla alltid ska få vara med och leka; “Alla barn ska inte 

få vara med och leka, nej. Det kan vara en pågående lek, och leken är ju väldigt viktig för 

barn. De lever sig in och skapar en värld, mystik och – det är en väldig rikedom att hamna i 

den situationen för barn. Den gör barn lyckliga och leken har ju ett terapeutiskt syfte för 

barn”. Ur ett sociokulturellt perspektiv ser vi ett dilemma i frågan om huruvida alla barn alltid 

ska få vara med och leka, då uteslutning ur lek ger sämre förutsättningar för lärande av och i 

samspel med andra. 

Pedagogen kan skapa en lek vid sidan av den pågående leken. Detta gör pedagogen för att 

det exkluderade barnet ska få leka men också för att de andra barnen ska bli intresserade av 

barn-pedagog leken istället och ansluta sig till den. På så vis blir det exkluderade barnet 

inkluderat, men å andra sidan blir också den pågående leken, som var så viktig att skydda, 

avbruten. Djupintervjurespondent A resonerar; “[…] Man är med och leker då, man sätter sig 

ju ner i barngruppen och så leker man bredvid. Men det funkar ju inte med de här äldre 

barnen för de vill ju inte att man ska va där och lägga sig i”. 

UNICEF (2016) behandlar de negativa konsekvenserna av mobbning och menar att 

fenomenet skapar ett socialt utanförskap, inte bara för det enskilda barnet utan även för 

samhället i stort. Eftersom barn i förskolan lär tillsammans med andra i relation till sin 

omgivning så skapar mobbning och utanförskap oerhörda negativa konsekvenser för barns 

framtida utveckling och lärande. Vi har funnit att om arbetslaget har en grundlagd pedagogisk 

idé så ger det förutsättningar för minskade risker att barn exkluderas eller exkluderar andra 

barn, i relation till hur man organiserar verksamheten. Ur ett sociokulturellt perspektiv är 

summan av individer, pedagoger och den organiserade verksamheten vad som möjliggör 

exkludering av olika slag. 

6.3 Framtida forskning 

Genom detta studium har vi funnit luckor inom forskning kring mobbning i förskolan, främst 

inom den nordiska sfären. Internationellt sett har mobbning inom förskolan under den senaste 

femårsperioden fått en enorm skjuts framåt, men underlag för den nordiska och svenska 

förskolan är få. Eftersom den svenska förskolan skiljer sig så mycket från exempelvis den 

turkiska och den engelska, likaså syn på utbildning och ideologiska utgångspunkter, anser vi 

att här finns ett outforskat område för vetenskapliga studier på fenomenet mobbning inom den 
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svenska förskolan, då våra resultat inte nödvändigtvis korrelerat med den internationella 

forskningen vi granskat. Inte heller har de få studium som gjorts inom norden stämt överens 

med våra resultat. Vi anser att det finns fler dimensioner av mobbning och pedagogers 

förhållningssätt som borde beaktas, så som ur ett yrkesperspektiv där förskolläraryrket är av 

semiprofessionell art vilket medför att förskollärares yrkeskompetens blir subjektiv. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor: 

1. Hur skulle du beskriva en kränkning? Är det något ni har diskuterat i arbetslaget som 

ni är överens om? 

2. Har du varit med om att barn i förskolan har kränkt barn? Berätta mer? 

3. Har du varit med om att vuxna i förskolan har kränkt barn? Kan du berätta mer? 

4. Har du erfarenhet av barn som systematiskt utesluts ur lek och/eller gemenskap? 

Berätta mer? 

5. Ska alla barn alltid få vara med och leka? Varför? 

6. Anser du att pedagoger är ansvariga för att barn inte ska bli exkluderade ur lek 

och/eller gemenskap, eller är det upp till barnen att se till att de har någon att vara 

med? Kan du berätta mer? 

7. Vilka orsaker tror du ligger bakom att barn ibland inte inkluderar andra barn i lek 

och/eller gemenskap? Kan det bero på egenskaper hos barnet? 

8. Tycker du att barn ska lösa sina egna konflikter? När ska pedagoger blanda sig in? 

9. Vad betyder ordet mobbning för dig? 

10. Tror du att förskolebarn kan mobba varandra? 

11. Hur gör du när du vill ta reda på om ett barn känner sig mobbat? 
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Bilaga 2 

Enkätfrågor:  

 

Enkät: 

http://www.enkät.se/survey.php?pid=24389&mpid=3c16bf3f2330a8a234ed4768ad7ef4dc 

 

1. Hur länge har du arbetat inom förskolan? (Ange ca antal år) 

2. Har din förskola utarbetat en likabehandlingsplan? 

3. Har din förskola upprättat en plan mot kränkande behandling? 

4. Hur skulle du beskriva en kränkning? 

5. Har du varit med om att vuxna i förskolan har kränkt barn? 

6. Har du varit med om att barn i förskolan har kränkt barn? 

7. Ska alla barn alltid få vara med och leka? 

8. Har du erfarenhet av barn som utesluts ur lek och/eller gemenskap? 

9. Kan orsaker till att barn utesluts ligga hos barnet självt? 

10. Om Ja på föregående fråga, kan du utveckla vilka dessa orsaker kan vara? 

11. Har du erfarenhet av att barn systematiskt exkluderar andra barn? 

12. Anser du att pedagoger är ansvariga för att barn inte ska bli exkluderade ur lek 

och/eller gemenskap? 

13. Utveckla gärna dina tankar om föregående fråga! (både vid ja/nej svar) 

14. Vilka orsaker tror du ligger bakom att barn ibland inte inkluderar andra barn i lek 

och/eller gemenskap? 

15. Tycker du att barn ska lösa sina egna konflikter? 

16. Vad betyder mobbning för dig? 

17. Tror du att förskolebarn kan mobba varandra? 

18. Hur gör du när du vill ta reda på om ett barn känner sig mobbat? 

19. Har du någon gång behövt anmäla en särskild händelse gällande barn till 

chef/huvudman? 

20. Utveckla gärna ditt svar om föregående fråga (tänk på sekretessen) 

  

http://www.enkät.se/survey.php?pid=24389&mpid=3c16bf3f2330a8a234ed4768ad7ef4dc
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Bilaga 3 

Brev om förfrågan av intervju: 

 

Hej NN! 

 

Vi håller just nu på att skriva vår C-uppsats som handlar om barn som exkluderas av olika 

anledningar. Vi skulle vilja ha med Dina tankar och erfarenheter om ämnet och undrar därför 

om Du skulle vilja ställa upp på en intervju under vecka 43–44. Du kommer att vara anonym, 

och eventuella svar justeras så man inte kan härleda dem till just Din arbetsplats. 

    Vi räknar med att intervjun kommer ta ca 30 minuter. Samtalet spelas in för att vi bättre ska 

kunna tolka och sammanställa materialet vi får fram. Vi utgår från Forskningsrådets etiska 

principer, och när uppsatsen är godkänd och ventilerad raderas intervjumaterialet. 

 

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Elin Wahlby Jonsson och 

Marianne Westman 

 

 


