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Abstract 
 
Vårt syfte med uppsatsen var att ta reda på pedagogernas uppfattningar om vad 
de anser är mobbning samt hur de beskriver deras förebyggande arbete i 
förskolan och skolan. När vi tittade på tidigare forskning fann vi hur svårt det 
kan vara för pedagoger att veta vart gränserna för mobbning går samt hur 
mobbning ska definieras. Vi har även funnit faktorer som visat sig 
framgångsrika i det förebyggande arbetet bl.a. ett bra samarbete mellan ledning, 
personal och föräldrar. För att få svar på våra frågeställningar valde vi en 
kvalitativ metod där åsikter och uppfattningar är grundläggande. Därför valde vi 
att intervjua åtta pedagoger i förskolan och skolan. Utifrån resultatet och 
tidigare forskning kan vi se att flera av pedagogerna ansåg att mobbning kan 
beskrivas som en medveten handling som sker upprepade gånger för att skada. 
Pedagogerna tyckte också det var svårt att veta vart gränserna för mobbning 
går. Det förebyggande arbetet såg vi skiljer sig mellan förskola och skola. På 
förskolan jobbar pedagogerna mer lekfullt för att förebygga medan dem på 
skolan jobbar mer organiserat i deras förebyggande arbete. 
 
Nyckelord: Förskola, skola, mobbning, pedagoger, uppfattning, förebygga. 
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Inledning 
 
När vi inledde vårt examensarbete hade vi några funderingar kring mobbning 
bl.a. undrade vi hur det kan komma sig att mobbning och kränkande handlingar 
förekommer i verksamheterna? 
 
Mobbning är ett utbrett problem i dagens samhälle inte bara i skolan utan även 
på förskolan och därför alltid ett aktuellt ämne och viktigt att förebygga redan 
från tidiga åldrar. Detta ämne intresserar oss eftersom vi vill fördjupa oss i hur 
bilden av pedagogers uppfattningar kring mobbning i skolan och förskolan ser 
ut samt hur de arbetar för att förebygga mobbning. Vi anser att det är ett viktigt 
ämne just för att förskolan lägger grunden för barnen och deras värderingar 
kring människor och människovärde. I uppsatsen har vi valt att ta med ett 
avsnitt som tar upp styrdokumentens riktlinjer för vilket ansvar pedagogerna 
har gällande kränkande behandling. Detta för att vi anser att styrdokumentet är 
det dokument pedagogerna ska utgå ifrån när de lägger grunden för det 
förhållningssätt som vårt samhälle bygger på, nämligen demokrati och alla 
människors lika värde. Precis som styrdokumenten styrs även skolan och 
förskolan av lagar därför har vi valt att ta upp skollagen och hur den nya 
diskrimineringslagen ser på begreppet kränkande behandling och mobbning. 
 
Resultatet ska ge oss och andra erfarenheter, tips och råd på hur man kan 
förebygga mobbning, samt att resultatet ska inspirera oss att fortsätta jobba och 
förebygga mobbning när vi kommer ut i arbetslivet. Vi vill också att resultatet 
ska ge dem förskolor/avdelningar/pedagoger vi besökt, men även andra en 
djupare insikt i hur viktigt arbetet med att förebygga mobbning är. Detta är 
enligt oss ett ämne som bör uppmärksammas och engagera fler vuxna i arbetet 
kring mobbning. 
 
För att förtydliga för läsaren vill vi redan nu klargöra att vi använder oss av 
både benämningen lärare och pedagoger i uppsatsen. Varför vi använder båda 
termerna är för att mycket av den tidigare forskningen vi fann pratar om lärare 
och därför har även vi refererat till lärare. Men vi menar att lärare också är 
pedagoger och därför har vi även använt oss av det ordet. 
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Bakgrund 
 
I bakgrunden presenteras först vad tidigare forskning funnit gällande definitio-
ner av mobbning. Sedan presenteras vad styrdokument och lagar säger, det 
förebyggande arbetet kring mobbning samt uppfattningar om mobbning. I slutet 
av kapitlet redogörs en kort sammanfattning av bakgrunden. 
 
Definitioner av mobbning 
En av de mest erkända forskarna, både nationellt och internationellt, kring 
mobbning är den svenske forskaren Dan Olweus, professor i psykologi som har 
stor erfarenhet i ämnet mobbning. Enligt Olweus definition av mobbning är det: 
”en person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under en viss 
tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer” (Olweus, 
1991, s. 4). Olweus forskning har fått stor genomslagskraft internationellt vilket 
blir synligt i andra forskares formuleringar och definitioner av mobbning. Bland 
annat har Mahri Elinoff, Sandra Chafouleas, & Kari Sassu (2004) i sin studie 
formulerat begreppet mobbning, precis som Kathryn Whitted & David Dupper 
(2005) gjort i sin. Både Elinoff et al. samt Whitted & Duppers definition av 
mobbning är i likhet med Olweus (1991) vilka menar att mobbning är ett 
oprovocerat fysiskt och psykiskt övergrepp mot en elev under en tid av en eller 
flera elever. Detta för att skapa ett systematiskt mönster av trakasserier och 
övergrepp.  
 
Även Björn Lindell & Veikko Hartikainen (2003) båda beteendevetare, tar i sin 
bok upp vad de anser är mobbning och menar att mobbning alltid är våld och att 
det kan delas in i undergrupper; fysiskt våld, psykologiskt våld, verbalt våld 
samt materiellt våld. Detta våldsbeteende kännetecknas med orden upprepning, 
icke-legitimitet, medvetet våld, maktperspektiv och gruppberoende som enligt 
författarna tydligt anger deras fem kriterier för mobbning. 
 
Tittar vi till Björn Erikssons et al. (2002) forskningsöversikt från Skolverket 
menar de gällande mobbning att man inom forskningen använder termen 
mobbning som ett samlingsbegrepp för olika slags icke-önskvärda beteenden. 
Exempel på det är: utfrysning, förödmjukelser, trakasserier, verbala hot, 
utpressning, ryktesspridning, ofrivillig inlåsning, stöld och förstörelse av 
egendom. För att avgränsa samlingsbegreppet väljer Skolverket att mer precist 
definiera mobbning som: 
 

När en individ anses vara mobbad när denne, utan att vara 
provokativ, upprepade gånger och över tid är föremål för andras (i 
regel samma individers) avsiktliga försök att såra eller skada henne 
genom någon form av social isolering, psykningar eller fysiska 
övergrepp (Skolverket, 2002, s. 26 ff.) 
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Vidare har Skolverket (2006) utgivit allmänna råd kring arbetet med att främja 
likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling. 
Där har de tillskillnad från ovanstående citat gällande mobbning istället 
definierat vad kränkande behandling innebär. Skolverket menar att kränkande 
behandling kan visas i form av trakasserier och diskriminering samt att det finns 
kränkande behandling som inte har anknytning till diskrimineringsgrunderna, 
då menar Skolverket att det kallas annan kränkande behandling. Kränkande 
behandling menar de kan ta sig olika i uttryck, vara mer eller mindre uppenbara 
och förekomma i många olika sammanhang, men det gemensamma för all 
kränkande behandling är att den strider mot principen om alla människors lika 
värde (Skolverket, 2006). 
 
För att gå till Olweus och hans begrepp om negativa handlingar menar Olweus 
(1991) att det är när en person försöker åstadkomma och skapa obehag för en 
annan person. Dessa handlingar kan ske verbalt eller med fysisk kontakt och 
Olweus menar det kan vara antingen direkt eller indirekt. För att ge en djupare 
beskrivning av begreppet menar Whitted & Dupper (2005) att de negativa 
direkta handlingar som utförs även innefattar hot, förolämpningar, 
ryktesspridning eller att be andra barn/elever att inte leka med ett visst barn. De 
negativa indirekta handlingarna är istället när elever utför målmedvetna 
handlingar som ska leda till att en elevs status eller rykte blir skadat i syfte att få 
andra att frysa ut offret. Som ytterligare ett exempel på både indirekta och 
direkta handlingar kan även den relationella mobbningen placeras inom 
kategorierna. 
 
Inte bara forskning och statliga myndigheter intresserar sig för mobbning och 
mobbningsbegrepp. Organisationen Friends (Bilaga 1) arbetar aktivt för att barn 
och unga ska kunna känna sig trygga och slippa utsättas för mobbning och 
andra kränkningar. Huvudsakligen har Friends jobbat inom skolsektorn och 
inom idrotten men från och med hösten 2009 börjar de även utbilda pedagoger 
inom förskolan. På Friends hemsida har de skrivit ut sin definition av mobbning 
på följande sätt: 
 

Mobbning kan definieras på en mängd sätt men grundläggande kan 
sägas att det handlar om ett upprepande aggressivt beteende med 
ojämn maktbalans mot ett offer som har svårt att försvara sig. […] 
Mobbning är inte engångsföreteelser eller konflikter, utan en 
systematisk kränkning av en person. Negativt beteende och kränkande 
behandling måste dock självfallet betraktas som oacceptabelt även vid 
ett enstaka tillfälle. (Internet, 1). 
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Styrdokument och lagar 
Här redovisas styrdokumentens riktlinjer och det ansvar alla inom 
verksamheterna har gällande kränkande behandling. Även skollagen och den 
nya diskrimineringslagen tas upp i avsnittet. 
 
I skollagen (1985:1 100) framgår det entydigt hur diskriminering, trakasserier 
och kränkningar inte får förekomma i skolan. I skollagen 1 kap. 2 § har bl.a. 
följande punkt angetts: 1. […] särskilt ska den som verkar inom skolan […] 2. 
aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och 
rasistiska beteenden. (Skolverket, 2009:327, s.12, Internet 2). 
 
I läroplanen för förskolan (Lpfö98) står det i inledningen att förskolan ska vila 
på demokratins grund. Förskolan ska sträva efter att förankra de etiska 
förhållningssätt som vårt samhälle bygger på samt främja för alla människors 
lika värde. Styrdokumentet utgör de uppdrag, riktlinjer samt mål som alla inom 
verksamheten ska sträva efter, det är enligt läroplanen pedagogernas ansvar att 
följa de riktlinjer som står i läroplanen. De ska bland annat medverka till att 
skapa en demokratisk miljö där man visar respekt gentemot varandra, samt att 
pedagogerna ska arbeta för att förskolan ska vara en trygg miljö för barnen där 
de får utveckla sina sociala relationer till andra barn, både enskilt och i grupp. 
Vidare står det i läroplanen hur förskolan ska sträva efter att stärka barns 
medkänsla och inlevelse i andra människor situation samt att inget barn på 
förskolan ska utsättas för diskriminering. Med diskriminering syftar läroplanen 
till kränkande handlingar på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder (Lpfö98). 
 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lpo94) står det även där hur skolväsendet ska vila på 
demokratins grund samt att skolan ska främja för de demokratiska 
värderingarna och att alla som arbetar inom skolan ska förmedla de 
grundläggande värden vårt samhälle vilar på. Inte heller inom skolan ska någon 
utsättas för diskriminering och i Lpo94 tas även här upp de fem 
diskrimineringskategorier precis som i Lpfö98 dvs. kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller 
annan kränkande handling. Här står det även skrivit att: ”tendenser till 
trakasserier och annan kränkande behandling skall aktivt motverkas”, (Lpo94, 
s. 3). Skolan ska sträva efter att vara en trygg omgivning där elevernas sociala 
gemenskap utvecklas och ger lust att lära. Både i riktlinjerna samt målen står 
det tydligt hur skolan ska arbeta efter att varje elev uppnår de värderingar 
gällande respekt, människors egenvärde och omsorg för andra individer som 
ska prägla skolans klimat. Att kunna leva sig in i andra människors situationer 
och utveckla sin empatikänsla, samt att kunna ta avstånd från kränkningar och 
andra diskriminerande handlingar. 
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Från och med den 1 april 2006 trädde barn- och elevskyddslagen (2006:67) i 
kraft och detta har gjort att alla barn, elever och studerande som omfattas av 
skollagen (1985:1 100) har fått ett stärkt skydd mot diskriminering och annan 
kränkande behandling. Vad lagen syftar till är: ”att främja barns och elevers lika 
rättigheter samt att förebygga och förhindra diskriminering och annan 
kränkande behandling” (Skolverket, 2009:327, s.14). I barn- och 
elevskyddslagen kan man under 8 § läsa att om rektorn eller annan huvudman 
för verksamheten får kännedom om att ett barn eller en elev har blivit utsatt för 
trakasserier eller annan kränkande behandling, ska den ansvarige huvudmannen 
vidta åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier eller andra kränkande 
behandlingar (Skolverket, 2009:327). Men från och med den 1 januari 2009 
ersattes barn- och elevskyddslagen av diskrimineringslagen (2008:567) som 
utgår från regeringens proposition 2007/2008:95, Ett starkare skydd mot 
diskriminering. Genom denna lag samlas innehållet från tidigare 
diskrimineringslagar till en enda lag, samt att de regler som avser just annan 
kränkande behandling skrivs in i ett nytt kapitel i skollagen (14 a kap.) 
(Skolverket, 2009:327, s.14). 
 
I den tidigare barn- och elevskyddslagen, nu diskrimineringslagen (2008:567), 
använder inte Skolverket sig av begreppet mobbning utan menar att det ingår 
under annan kränkande behandling. Istället har Skolverket valt att definiera 
begreppet diskriminering genom att dela in det i tre underkategorier: direkt 
diskriminering, indirekt diskriminering och slutligen trakasserier.  
 
Figur 1. Begrepp i barn- och elevskyddslagen (Skolverket, 2009:326, s. 16). 
 

Diskriminering Annan kränkande 
behandling 

Direkt 
diskriminering 

Indirekt 
diskriminering 

Trakasserier  
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Direkt diskriminering skriver Skolverket är när en person försummas pga. kön, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 
funktionshinder. Dessa kategorier utgör de fem diskrimineringsgrunderna som 
även står med i läroplanerna. Indirekt diskriminering skriver Skolverket är när 
en opartisk bestämmelse praktiseras så att den i användningen får 
diskriminerande effekter, men grunderna är de samma som för direkt 
diskriminering. Trakasserier har även de en koppling till de fem 
diskrimineringsgrunderna men Skolverket menar att de även kan kopplas till 
sexuell natur. Det kan handla om nedsättande kommentarer, förnedrande 
handlingar, osynliggörande eller utfrysning på grund av någon av 
diskrimineringsgrunderna (Skolverket, 2009:327, s.16). Med annan kränkande 
behandling som Skolverket anser att mobbning kategoriseras in under menar 
dem har samma slags kriterier som för trakasserier, men att skillnaden blir att 
det inte är någon koppling till de fem diskrimineringsgrunderna. 
 
De fem diskrimineringsgrunderna är inga nya begrepp i svensk lagstiftning, inte 
heller kring de mänskliga rättigheterna (MR), men de är nya i förskole- och 
skolsammanhang. Med den nya lagen innebär det att förskolor och skolor aktivt 
måste arbeta förebyggande mot diskriminering. I den tidigare barn- och 
elevskyddslagen (2006:67) enligt 6 § ska det för varje enskild verksamhet 
finnas en likabehandlingsplan som ska syfta till att bland annat förebygga och 
förhindra kränkande behandling. 
 
Förebyggande arbete 
I detta avsnitt redogörs vilka faktorer som forskning visat har gett framgångs-
rikt resultat gällande det förebyggande arbetet mot mobbning. Kapitlet tar också 
upp likabehandlingsplanen, helhetssynen på mobbning, antimobbningsprogram 
samt vuxna och elevers delaktighet och inflytande på arbetet kring mobbning på 
förskolor och skolor. 
 
Enligt den tidigare barn- och elevskyddslagen (2006:67) ska det finnas en 
likabehandlingsplan som varje verksamhet själva har utformat. Syftet med 
likabehandlingsplanen är att förebygga och förhindra kränkande behandling. 
Planen ska innehålla insatser som man ska genomföra eller ha påbörjat under 
året för att uppfylla dessa krav, det är alltså upp till varje verksamhet att 
bestämma vilka åtgärder man ska göra för att förebygga mobbning. Lagen 
ställer också krav på att verksamheten ska utreda om det har framkommit att det 
förekommer mobbning, trakasserier eller annan kränkande behandling på 
skolan (Eriksson, 2002). Statens skolinspektion kan vid tillsyn ge skolan en 
anmärkning på handlingsplanen om de anser att inte skolan arbetar mot krän-
kande behandling, huvudmannen har då tre månader på sig att åtgärda bristerna 
(Brottsförebygganderådet, 2009). Dock menar Gunnar Höistad (1994) att det 
inte bara räcker med att ha en handlingsplan utan att man även måste förändra 



Pedagoger och mobbning – En kvalitativ studie  
om pedagogers uppfattningar samt beskrivningar  
av det förebyggande arbetet mot mobbning.  
Emma Olofsson & Sofie Vetander  
 

2009-11-12 

 
 

11 
 
 

klimatet på skolan, alla på skolan måste vara överens och ta ställning mot alla 
sorters negativt handlande i skolan. Men hur man egentligen ska jobba med det 
förebyggande arbetet och vad man egentligen ska lägga ner mest tid på, råder 
det skilda meningar om enligt Lindell & Hartikainen (2003). Något som 
Skolverket (2003) belyser som framgång i arbetet för att förebygga mobbning 
är miljön på skolan, enligt forskning bör man använda sig av öppna ytor, så att 
man som lärare kan se vad som händer i korridoren och lokalerna. För enligt 
Skolverket förekommer det mer våld om lokalerna är otrivsamma. 
 
Skolverket (2003) har sammanställt viktiga faktorer som enligt forskning är 
grundläggande för ett lyckat förebyggande arbete mot mobbning. Det som är 
viktigt är att man på skolan har ett starkt och tydligt ledarskap, man bör sätta 
upp tydliga mål som man vill uppnå samt även framföra vilka krav man har och 
där bör det finnas en ledning som lyssnar. Där ska även rektorn vara inblandad 
och få stöd från kommunala chefer och politiker, därför bör man träffas 
regelbundet och diskutera med varandra och dela med sig av det förebyggande 
arbetet. Angående trivsel, grupp- och skolstorlek har forskning (Skolverket, 
2003) visat betydelse i det förebyggande arbetet kring mobbning. Som lärare är 
det lättare att lära känna klassen om klasstorleken är mindre och genom det 
lättare fånga upp signaler tidigare och samtala med eleverna. Det har visat sig 
att genom mindre klasser blir även trivseln i gruppen betydligt bättre och det 
gör arbetet kring mobbning framgångsrikt (Skolverket, 2003). 
 
Zelma Fors som är barnpsykolog och Marie Wrethander som har forskat inom 
barns kamratrelationer och sociala liv i skolan menar i en artikel skriven av 
Christina Thors (2007) att det bästa förebyggande arbetet handlar om att lära sig 
klassens struktur. Klassen skaffar sig lätt normer och regler för vad som är 
tillåtet och vad som inte är det, därför kan det som lärare vara svårt att lägga sig 
i och säga ifrån vad som är fel om man inte känner klassen. Fors (Thors, 2007) 
menar att det konstruktiva maktspelet förekommer på skolor och det handlar 
om att varje individ skaffar sig en position i gruppen. Då kan det automatiskt 
handla om enstaka kränkande behandling och inte om upprepande kränkande 
behandlingar. Fors menar att om vi vuxna vågar lära oss detta maktspel bland 
barnen så kan vi gå in och bryta det, dock är det ingen lätt uppgift, vi måste se 
det från barnens perspektiv. Fors forstätter och menar att vi vuxna måste se alla 
barn, är det något barn som kommer fram och mår dåligt måste vi vuxna ta 
detta på allvar menar hon. Vi måste ha ork, energi och framförallt mod att ta tag 
i det (Thors, 2007).  
 
Skolans helhetssyn och antimobbningsprogram 
Forskning (Skolverket, 2003) visar att barnen behöver en vuxen som är i 
närheten av dem för att öka trivseln, det kan vara rastvakter och kamratstödjare 
men även skolsköterskor, kuratorer och fritidspedagoger har en viktig uppgift. 
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På skolan bör man medvetet anställa personal som har samma förhållningssätt 
som skolan står för och som alltid sätter barnen i första hand. Där visar forsk-
ning (Skolverket, 2003) att det är viktigt att det avsätts tid för detta arbete, tid 
för samtal mellan kollegor om värdegrundsfrågor och även tid för elever t ex 
kamratstödjare, antimobbningsteam, elevråd att träffas och detta under schema-
lagd tid. Skolverket skriver (2009:327) också som forskning visar så bör alla på 
skolan vara delaktiga så som skolledningen, lärare och övrig personal och alla 
bör vara överrens om hur man ska hantera mobbning för att minska den på 
skolan. 
 
Skolverket (2003) påpekar att det inte bara är dessa faktorer som gör skolan 
framgångsrik i det förebyggande arbetet kring mobbning utan det är de val och 
strategier och vad de prioriterar som är avgörande. Därför har Skolverket 
(2003) tagit fram forskningsbaserade strategier och arbetssätt för ett 
framgångsrikt arbete och ett av dem är helhetssynen som skolan bör ha. Alla på 
förskolan eller skolan bör diskutera för att få ett gemensamt förhållningssätt 
gällande mobbning samt att alla vuxna bör se sambandet mellan barns lärande, 
demokratiska och sociala utveckling och hälsa. All personal på skolan bör även 
ha ett gemensamt förhållningssätt gällande kränkande behandling, så att de kan 
sätta tydliga gränser för eleverna att kränkande behandling inte är acceptabelt.  
 
Detta gör att personalen på skolan bör ha en plan på hur man ska hantera 
mobbning om det förekommer. Det bör vara en plan man är trygg med både 
som personal och elev, där bör det även finnas rutiner för vem som ska göra vad 
och när det ska ske och detta bekräftar forskningen (Skolverket, 2003) har 
betydelse för arbetet mot mobbning. Något gemensamt för de skolor som har 
nått framgång i det förebyggande arbetet är att de har gjort tydliga mål och 
planer där de utgått från de nationella målen gällande värdegrund, demokrati 
och kränkande behandling. Detta gör att personalen blir trygg och engagerade i 
arbetet och ger även föräldrarna chansen att ställa krav på skolan (Skolverket, 
2003). I vardagen bör man arbeta med målen i riktning mot läroplanerna, 
skollagen och barnkonventionen vilket framgångsrika skolor har gjort men man 
bör även konkretisera detta för att kunna utvärdera. Skolans uppdrag bör även 
visas för barn och föräldrar så att de kan bli delaktiga.  Detta beskriver även 
Brottsförebygganderådet (2009) som kom fram till att mobbning minskar om 
man bedriver arbetet under en lång period och om lärarna och eleverna är 
intensivt engagerade. 
 
Whitted & Dupper (2005) anser att antimobbningsprogram inte endast ska 
sträcka sig på en individuell nivå till den enskilde eleven utan hela verksamhe-
ten bör vara involverad. Vidare menar författarna att lärare och andra anställda 
på skolan måste utbildas och förstå att de spelar en viktig roll i skolan för att 
motverka mobbning, vilket även Elinoff et.al. (2004) belyser i sin undersök-
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ning. Vidare menar Elinoff et.al. (2004) att det mest effektiva sättet att handskas 
med mobbning är att utveckla ett program tillsammans med lärare, studenter, 
föräldrar och andra involverade där programmet inte bara gäller inom skolans 
område utan även på fritiden under exempelvis sportaktiviteter. Internationella 
undersökningar slår fast att vissa punkter gällande anti- mobbningsprogram har 
visat sig vara framgångsrika (Whitted & Dupper, 2005; Elinoff et.al., 2004). 
Gemensamt för programmen är att klimatet inom verksamheten måste förändras 
för att få ett positivt resultat. Att skapa en positiv anda och en positiv miljö 
inom skolans väggar bidrar till att underlätta det förebyggande arbetet kring 
mobbning menar Amy Milsom & Laura Gallo (2006).  
 
Vuxna och barns inflytande och delaktighet i arbetet kring mobbning 
Föräldrarnas och barnens delaktighet och inflytande i arbetet med demokrati, 
värdegrund och kränkande behandling har enligt forskning och skolors erfaren-
het visat sig ha betydelse för det förebyggande arbetet enligt Skolverket (2003). 
De menar även att föräldrarna bör få information om vad som sker på skolan 
och hur de arbetar med mobbningen, för att föräldrarna ska känna sig trygga. 
Lindell & Hartikainen (2003) följer i samma spår och menar att man ska lägga 
vikten på att göra föräldrarna delaktiga i det förebyggande arbetet och i skolans 
vardag för visa dem att deras barn kan bete sig annars på skolan än vad hon/han 
gör i hemmet. Läraren bör även ta hjälp från föräldrarna i fostransuppgiften för 
att de ska kunna sträva mot samma håll och inte motarbeta varandra. Helle 
Høiby (2004) fortsätter på samma spår som Lindell & Hartikainen om att göra 
föräldrarna delaktiga och Høiby menar att om man har möjlighet bör man göra 
hembesök på den arenan där både barnen och föräldrarna känner sig trygga och 
där har man som lärare chansen att bygga upp ett förtroendefullt samarbete. På 
de skolor där läraren har uppmuntrat både barnen och föräldrarna att ta kontakt 
om det förekommer trakasserier är det mindre mobbning och på det viset har 
man kommit långt i det förebyggande arbetet menar Høiby (2004). 
 
Men det räcker inte med att bara ha en bra kontakt med föräldrarna, det enskilda 
barnet och andra vuxna. För att förebygga mobbning måste man även ha en 
positiv bild av barnen som grupp och det kan man få genom att arbeta med 
sociala relationer och sitt eget förhållningssätt gentemot barnen (Høiby, 2004). 
Detta menar Skolverket (2003) att det enligt forskning inom demokrati- och 
värdegrundsfrågor har betydelse i samspelet med närsamhället i det förebyg-
gande arbetet. Skolan och närsamhället bör sträva efter att hitta ett gemensamt 
förhållningssätt så att arbetet även forstätter efter skolan i miljöer som barnen 
vistas i. Ett samarbete kan enligt Skolverket (2003) även ske med andra skolor 
som man utbyter erfarenheter med och även att ta del av forskning för att få mer 
kunskap. Detta kan man utveckla ännu mer genom att inte bara ta hjälp av 
föräldrarna utan även använda nätverk som finns utanför förskolan och skolan 
så som fotbollstränaren eller hockeytränaren för att sända ut budskap till barnen 
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(Lindell & Hartikainen, 2003). Författarna menar att det finns många resurser 
ute i samhället som vi kan använda oss av i arbetet att förebygga mobbning och 
kränkande behandling. Det viktiga är att man som lärare öppnar dörrar in till 
skolan och uppmanar andra att engagera sig i skolans värld (Lindell & Hartika-
inen, 2003). 
 
Uppfattningar om mobbning 
I detta avsnitt redogör vi vilka uppfattningar vetenskaplig forskning visar att 
lärare har kring mobbning. Samt svårigheterna att dra gränsen för vad som kan 
uppfattas som mobbning och vad som kan uppfattas som ”bara på skoj”. 
 
Hur lärare uppfattar vad som är mobbning råder det delade meningar om enligt 
Chris Lee (2006) som under två år gjorde en studie om lärares definitioner av 
mobbning. På skolan hade de gemensamt kommit överens om en definition av 
mobbning men trots detta så rådde det delade meningar om hur mobbning 
uppfattades av varje enskild individ. En av lärarna uttryckte att det var endast 
ord och meningar som innefattade deras gemensamma definition av mobbning, 
och någonstans i texten mellan raderna kunde man hitta ordet mobbning. En 
annan lärare menade att bara för att man har en gemensam definition så har 
ändå alla vuxna olika definitioner i deras huvuden. Wendy Craig et al. (2000, s 
18) refererar i sin artikel till en undersökning som Kikkawa har gjort där denne 
fann att lärare ofta såg vad de trodde kunde vara mobbning men att de inte var 
helt säkra och därför inte ingrep vid situationer. Detta menar Craig et.al. inte 
skulle hända i långa loppet om lärarna hade kunskapen om vad som är mobb-
ning och hur det definieras, vilket skulle göra lärarna mer säkra och trygga vid 
ingripanden i mobbningssituationer. 
 
Det har även visat sig i en undersökning som Faye Mishna et al. (2008) har 
genomfört att alla lärare som deltog i undersökningen tog med indirekt och 
direkt mobbning i deras uppfattning om vad mobbning är, dock skildes deras 
åsikter om vad som är mest allvarligast av dem. Enligt Mishna et al. (2008) var 
det främst den indirekta mobbningen lärarna tyckte var svår att känna igen och 
få något grepp om, oftast när den indirekta mobbningen skedde på skolan hade 
inte lärarna någon aning om att eleven kände sig mobbad eller så hade lärarna 
inte tagit händelserna på allvar. En annan orsak till varför ingen agerar vid både 
direkt och indirekt mobbning kan enligt Eva Larsson (2007) vara för att lärarna 
är rädda för att anklaga någon oskyldig. Därför vill de ta reda på den objektiva 
sanningen först, men oftast slutar det med att ingen reaktion händer över huvud 
taget. I en annan undersökning som Lee (2006) gjort beskrev där en av lärarna 
mobbning som att det måste vara mer än en person inblandad och att det måste 
vara ett offer som någon vill trakassera/plåga. Läraren beskrev det också som 
att det har med en persons agerande som är upprörande för någon annan och att 
det är någon som blir sårad av den andres agerande.  



Pedagoger och mobbning – En kvalitativ studie  
om pedagogers uppfattningar samt beskrivningar  
av det förebyggande arbetet mot mobbning.  
Emma Olofsson & Sofie Vetander  
 

2009-11-12 

 
 

15 
 
 

 
Att alla ska sträva mot samma håll menar en av lärarna i Lees (2006) undersök-
ning, kan vara ett stort problem på skolor som inte diskuterar mobbning. Om 
lärarna inte strävar åt samma håll hur ska de då kunna hjälpa barnen som är 
utsatta? Även Lindell & Hartikainen (2003) menar att det på skolan bör 
förekomma noll tolerans mot mobbning och detta måste man ständigt arbeta 
med. För att närma sig noll tolerans mot mobbning menar författarna att 
personalen måste vara kollektivt överens om vad som ska tolereras på skolan 
samt att de även ska visa det i sitt handlande. Trots detta så redogör Eriksson 
(2002) för Skolverket att det enligt flera studier förekommer mobbning på 
skolor men att lärarna inte ingriper. Det är antingen av den anledningen att 
lärarna inte anser att det är deras jobb att stoppa mobbningen, att de inte vill bli 
inblandade i det eller möjligen att de inte vill skapa ett dåligt rykte om skolan. 
Men Skolverket (2002) påpekar även att den mesta mobbningen sker när inte 
läraren överhuvudtaget är närvarande. 
 
Var går gränsen? 
Men vad är det egentligen som kan klassas som mobbning? Detta har Helene 
Lumholdt (2009) poängterat i ett reportage ur tidningen Förskolan. Författaren 
menar att det kan vara svårt som pedagog att veta var man ska dra gränsen för 
mobbning i förskolan. Vissa företeelser som sker på förskolan är självklara att 
klassas som mobbning men författaren ställer sig frågan att om ett barn säger 
”du är tjock” till ett annat barn är det då en kränkande behandlig? Eller kan det 
vara så att barnet just lärt sig begreppen smal, tjock, lång, kort och gett en 
objektiv beskrivning. Detta menar även Mishna et al. (2008) är ett problem i 
skolan, där lärarna i deras undersökning hade svårt att känna igen om en 
incident skulle klassas som mobbning och det var även svårt för lärare att se 
tecken till början på mobbning. Enligt Mischnas (2008) undersökning är det 
olika faktorer som påverkar om lärarna ser vad som kan vara mobbning eller en 
början till ett mobbningsbeteende. 
 
Även Craig et.al. (2000) skriver hur de visar i deras undersökning att de 
tillfrågade lärarna tyckte det var svårt att veta vad som ansågs höra till mobb-
ning, men att de var överens om att mobbning kan vara både fysisk och käns-
lomässig. Vidare fann Craig et.al. hur majoriteten av lärarna ansåg att fysiska 
angrepp, muntliga hot och att elever tvingar andra att göra saker hörde till 
definitionerna av mobbning. Men att ca 25 % av lärarna i Craigs undersökning 
menar att sprida rykten, ge öknamn, ta andras saker inte ansågs vara mobbning. 
Inte heller tyckte lärarna att frysa ut/stänga ut elever socialt sett var mobbning 
enligt Craigs et.al. (2000) resultat. 
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Även Sheri Bauman & Adrienne Del Rio (2005) har funnit detta i sin under-
sökning om lärares attityder att de inte heller ansåg att öknamn och att sprida 
rykten hörde till mobbning. Vidare refererar Bauman & Del Rio till en under-
sökning Yoon & Kreber (Bauman & Del Rio, 2005, s 431) har gjort där de fann 
att när lärare som var omedvetna om mobbningens omfattning inte ansåg att 
mobbningen var så farlig. Dem visade en passiv attityd mot mobbning vilket 
gav eleverna en bild av att de inte tog mobbning på så stort allvar. En av lärarna 
i Lees (2006) undersökning menar att man som lärare måste vara öppen och se 
vad som händer och inte vara allt för fokuserad på vad mobbning innefattar och 
inte innefattar eftersom eleverna kan se mobbning på ett annat sätt än vuxna och 
att sätta vissa gränser på vad som är mobbning inte alltid hjälper barnen. 
 
I Mishna et al. (2008) undersökning visade det sig att lärarna inte tyckte att 
enstaka incidenter kunde klassas som mobbning utan mer att eleven bara kände 
sig mobbad och var upprörd. Detta är ett stort problem bland skolor enligt Love 
Nordenmark & Maria Rosén (2008) som menar att Skolverket har fått tagit 
emot flera anmälningar kring kränkande behandlingar där det både handlar om 
upprepande kränkningar men även enstaka påhopp. Detta tyder enligt författar-
na på att lärarna i skolan har svårt att uppfatta vad som är enstaka händelser och 
vad som är upprepade kränkningar. I undersökningen som Mishna et al. (2008) 
har gjort menar lärarna även att det ibland kan vara svårt att veta vad man ska ta 
på allvar och vad som ses som en mindre företeelse. En av lärarna berättade för 
några flickor att deras sätt att utesluta andra uppfattas som mobbning för de 
övriga i klassen men att dessa flickors signaler till läraren visade att de inte 
själva uppfattade som att de mobbade andra. Vilket författaren menar blir ett 
dilemma för läraren som inte vet vilken sida de ska inta (Mishna et al. 2008). 
 
Bara på skoj? 
Lindell & Hartikainen (2003) menar att vi vuxna ska sätta gränser för sådant 
beteende som kanske ses som harmfullt eftersom det är vanligt att barn säger att 
det är bara på skoj eller använder ord som ”skulle” och ”bara” i sina bortför-
klaringar för att milda dramatiken kring situationen. Om man tittar på förskole-
nivån där leken är en del i vardagen och hur mobbningen kan upplevas där, 
skriver Annicka Löfdahl (2007) att leken inte alltid är på ”skoj”. Där förekom-
mer det även ett maktspel bland barnen som man kan kalla mobbning och 
utfrysning. Det förekommer i leken att barnen ger varandra underordnade roller 
som barnen får inta om de överhuvudtaget får delta eller så kan de även bli helt 
uteslutna. Då är det främst åldern som används av barnen som en hierarki vilket 
används för att få makt eller om de hamnar i en situation som upplevs hotfull 
som t ex för att bli av med de yngre barnen i en lek. Detta menar Löfdahl 
(2007) kan vara väldigt jobbigt för barn som försöker skaffa sig en position 
inom barngruppen.  
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Larsson (2000) menar att det inte bara finns en sanning i människors upplevel-
ser, utan människors upplevelser bara är och bör inte analyseras. Om man 
bedömer en elevs egen uppfattning av en händelse kan det upplevas som 
ytterligare en kränkning, därför bör man acceptera och tillåta uppfattningar som 
de är. Som avslut skriver Bauman & Del Rio (2005) att lärare som vet hur 
mobbning kan uttrycka sig och de lärare som känner igen ett mobbningsbeteen-
de spelar en viktig roll i reduceringen av mobbning. Lärarna måste förstå 
problemet för att kunna hantera det på bästa sätt enligt Bauman & Del Rio. 
 
Genom Skolverkets avgränsningar av begreppet mobbning och kränkande 
behandling finns det likheter mellan Olweus begrepp och de 
begreppsförklarningarna som gjorts på internationella forskningsarenor kring 
fenomenet mobbning. Detta mobbnings-/diskrimineringsproblem utgör till viss 
del grunden av det som styrdokument och lagar ska förhindra och förebygga. Vi 
kan även se exempel på vilka faktorer forskning visar varit framgångsrika i det 
förebyggande arbetet, bland annat antimobbningsprogram och delaktighet från 
andra utöver lärare och eleverna själva. I det sista avsnittet visar forskningen 
lärares olika uppfattningar om vad mobbning är och svårigheterna att dra 
gränser för vad som klassas som mobbning. Är det på riktigt eller bara på skoj? 
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Problemformulering 
 
Idag förekommer mobbning runt om i Sverige (Eriksson, 2002) men även 
internationellt sett (Whitted & Dupper, 2005; Milsom & Gallo, 2006; Elinoff 
et.al. 2004) och detta är ett problem på många skolor. Att arbeta för att 
förebygga mobbning är något som ska ingå i varje förskola och skolas 
likabehandlingsplan (2006:67, Eriksson, 2002) och enligt skollagen (1985:1 
100) framgår det entydigt hur diskriminering, trakasserier och kränkningar inte 
får förekomma i skolan. Många forskare menar att det är viktigt att ha ett gott 
samarbete mellan lärare och personal på skolan samt föräldrar för att kunna 
förebygga och motverka mobbning. Men ändå så fortsätter detta problem att 
förekomma på skolor i Sverige och i internationella skolor.  
 
Det vi uppfattar utifrån den vetenskapliga litteraturen (Craig et.al. 2000) och 
utifrån det klimat som finns i verksamheterna är att det finns en avsaknad av en 
gemensam definition över vad som är mobbning och kränkande behandling. 
Här har forskning pekat på att det kan vara svårt att uppfatta vad som är 
mobbning och kunna definiera vad det innebär (Lee, 2006). Även om man inom 
skolan eller förskolan har en gemensam definition kan den ändå tolkas på olika 
sätt, vilket kan göra det svårt att arbeta för att nå det gemensamma målet (Lee, 
2006). Därför menar forskningen att dem inom verksamheten bör vara överens 
om vad som kan uppfattas som mobbning och kränkande behandling.  
 
Vad är det som gör att problemet med mobbning kvarstår? Är det så att det 
förebyggande arbetet och insatserna är för svaga? Kan det vara så att det inte 
finns någon koppling mellan de åtgärder som sägs ska göras men att det inte 
sker någon handling? Eller kan det vara så att pedagogerna inte ser eller inte vill 
uppmärksamma att det förekommer mobbning och kränkande behandling i 
deras verksamhet? Utifrån dessa frågor valde vi det som kom att bli våra 
frågeställningar. 
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Syfte 
 
Vårt syfte med den här studien är att ta reda på pedagogers uppfattningar om 
vad mobbning är, samt ta reda på hur de beskriver sitt arbete för att förebygga 
mobbning i förskolan och skolan. 
 
Frågeställningar 

- Vad uppfattar pedagogerna som mobbning i förskolan och skolan? 
- Hur beskriver pedagogerna sitt arbete för att förebygga mobbning i för-

skolan och skolan? 
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Metod  
 
Metodval 
Vi har valt en kvalitativ undersökningsmetod för att ta reda på pedagogers 
uppfattningar av mobbning och deras beskrivningar av det förebyggande 
arbetet. Enligt Merriam (1994) är syftet med kvalitativ forskning att ta reda på 
människors förståelse och beskrivningar av ett fenomen. I den kvalitativa 
forskningen ligger åsikter och uppfattningar som grund för verkligheten och 
Merriam menar att det finns många verkligheter och den kan tolkas på många 
olika sätt. Människors upplevelser och tankar står i fokus för den kvalitativa 
forskaren som vill undersöka vad det är som sker och där resultatet ska vara så 
naturligt och ”äkta” som möjligt i den rätta miljön anser Merriam. Även Stukát 
(2005) tar kort upp det kvalitativa synsättet där han menar att tonvikten ligger 
på den holistiska informationen dvs. helheten är viktigare än summan av 
delarna. Stukát fortsätter i samma spår som Merriam (1994) att huvuduppgiften 
för detta synsätt är att tolka och förstå resultatet. 
 
För att få fram ett resultat menar Stukát (2005) att ett viktigt redskap är 
djupintervjuer. För att redogöra vad som innefattar intervjuer har Denscombe 
(2000) tillägnat ett kapitel åt denna metod. Där ställer sig författaren frågan när 
det är lämpligt att använda intervjuer som metod, Denscombe har gjort tre 
motiveringar till varför man kan använda sig av intervjuer. En av dem 
punkterna är bl.a. privilegierad information vilket passar in på vår forskning: 
 

Motiveringen för intervjuer baseras här på värdet att ha kontakt med 
nyckelpersoner på fältet som kan ge privilegierad information. De in-
formationsdjup som intervjuer erbjuder ger bäst ”valuta för pengar-
na” om informanterna är beredda och kapabla att ge information som 
andra saknar – information som grundar sig på att de är människor i 
en speciell position. (Denscombe, 2000 s. 133) 
 

Vidare skriver Denscombe (2000) att det kan vara bra att förbereda ett fråge-
formulär för att skaffa sig information om det ämne man forskar i men författa-
ren understryker vikten av att ha relevanta frågor. Även Løkken & Søbstad 
(1995)  menar att ett frågeformulär kan betraktas som en ram för samtalet men 
att intervjuaren kan ändra ordningen på frågorna vid behov. Beroende på vilken 
typ av intervju du ska göra finns det sex olika typer av forskningsintervjuer 
menar Denscombe (2000). Den vi har använt oss av är den såkallade semi-
strukturerade intervjun som innebär att intervjuaren har ett formulär med frågor 
som ska besvaras. Dessa frågor behöver inte besvaras i ordning menar författa-
ren utan här kan intervjuaren vara mer flexibel. Vid semistrukturerade intervju-
er får även den intervjuade tala öppet och utveckla sina svar mer fritt än vid 
strukturerade intervjuer (Denscombe, 2000). 
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De nackdelar med metoden som vi valt är enligt Løkken och Søbstad (1995) att 
intervjuer är tidskrävande eftersom det kräver ett noggrant förarbete men att 
det på sikt ger ett bra resultat om man varit noggrann. Detta menar även 
Denscombe (2000) som belyser att man som intervjuare kan misslyckas med 
allt om inte planeringen är noggrann, om man inte är ordentligt förbered och 
om inte intervjun genomförs med lyhördhet. Författaren fortsätter med att rada 
upp nackdelar med intervju som metod och menar att intervjuer baseras på vad 
människor säger och inte vad de gör, hur de säger att de jobbar behöver inte 
återspegla sanningen.  
 
Urval 
Eftersom vi var mest intresserade av förskolan valde vi att ta kontakt med sex 
förskolor men eftersom den mesta forskningen inom det valda området finns i 
skolan, valde vi också att genomföra två intervjuer på skolor. Vi valde försko-
lor och skolor geografiskt mätt utifrån vart vi bor. Vi ringde till dem förskolor 
och skolor vi bestämt i förväg, där vi förklarade vårt syfte med undersökningen 
och frågade om någon ville ställa upp på en intervju. Innan vi genomförde 
intervjun mejlade vi över frågorna (Bilaga 2) till verksamheterna för att 
intervjupersonen skulle få en överblick av ämne och frågor. De personer vi 
intervjuade blev valda beroende på vem som svarade i telefonen på förskolan 
och skolan. 
 
Genomförande 
Vi genomförde alla intervjuer tillsammans och detta menar Trost (2005) finns 
det både för och nackdelar med. Fördelen om man som intervjuare är samspelta 
gör att man på det viset har mer informationsmängd och förförståelse tillsam-
mans. Dock kan det ge motsatt effekt om man inte är samspelta. Därför hade vi 
innan intervjuerna bestämt vilka roller vi skulle inta, en skulle vara mer i 
bakgrunden och föra anteckningar medan den andre skulle vara mer aktiv och 
föra samtalet. Trost (2005) menar att man ska passa sig när man är två inter-
vjuare så att inte intervjupersonen ska känna sig underlägsen och hotat.  
 
Alla intervjuerna tog mellan 45-60 minuter. Vi valde den tidsramen för att vi 
av egen erfarenhet vet att pedagoger oftast inte har tid att avvara längre tid än 
60 minuter för intervjuer. Under intervjun använde vi oss av en inspelningsbar 
bandspelare och egna anteckningar. Tanken med bandspelaren var att den 
skulle komplettera det vi eventuellt missade under intervjuerna. Trost (2005) 
menar att fördelarna med att använda bandspelare är att man kan lyssna på 
materialet flera gånger och man behöver inte lägga koncentrationen på att 
anteckna utan man kan koncentrera sig på intervjun. Detta var till stor fördel 
för oss eftersom vi inte ville missa någon viktig information. 
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Etiska principer 
Vi har utgått ifrån forskningsrådets etiska regler (Internet 3) i uppsatsen, där 
det finns fyra huvudkrav som är grundläggande när det gäller forskning. Vi 
anser att dessa krav är väldigt grundläggande och i vissa fall självklara, därför 
valde vi att utgå från dem i vår undersökning. 
 
Den första principen kallas informationskravet där man ska informera delta-
garna om undersökningen, att detta är frivilligt och man ska även lämna 
projektansvariges namn för att underlätta kontakten. Detta gjorde vi genom att 
vid första kontakten, via telefon presentera oss och vad vårt arbete handlar om. 
Sedan fick de själva välja om de vill delta eller inte, där några valde att avstå 
utan några komplikationer medan andra blev intresserade och ville delta. Under 
samtalet bytte vi e-postadresser för att kunna kontakta varandra vid eventuella 
frågor. 
 
Det andra är samtyckeskravet där deltagaren ska ge samtycke till att vara med i 
undersökningen, där kan man även behöva hämta samtycke från föräldrar om 
barnet är under 15 år och om ämnet är känsligt. Eftersom alla våra deltagare 
vid intervjuerna är över 15 år så behövde vi inte hämta något samtycke från 
föräldrarna. Vi anser att vi fick samtycke vid telefonsamtalen och eftersom vi 
hade e-postadresserna till varandra så kunde de även bryta detta samtycke när 
de ville utan några komplikationer. 
 
Den tredje är konfidentiellitets krav som syftar till att alla personuppgifter ska 
sparas på ett ställe där ingen obehörig kan komma åt det, man ska göra upp-
giftslämnarna anonyma. Detta har vi tagit till oss i vår undersökning där vi har 
tagit bort information som kan leda till en identifiering, dels för de etiska 
principerna men även eftersom de inte har någon betydelse för vår undersök-
ning.  
 
Det fjärde och sista är nyttjandekravet där man endast får använda uppgifterna 
som man samlat in till detta ändamål. Eftersom alla är anonyma i undersök-
ningen kommer givetvis inte heller vi lämna ut uppgifter till någon som vill 
utnyttja vår undersökning till något annat ändamål.  
 
Metodböcker 
Till vårt examensarbete har vi använt oss av olika handböcker för att få stöd och 
hjälp för hur man skriver. Backmans (1998) Rapporter och uppsatser har stått 
som handledning under arbetets gång tillsammans med Stukáts (2005) Att 
skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Både Backman och Stukát 
har stor erfarenhet inom forskningsvärlden, Backman som professor vid Umeå 
universitet och Stukát fil. dr i pedagogik vid Göteborgs universitet. Utifrån de 
krav som ställs på ett examensarbete valde vi bl.a. att ta hjälp från dessa böcker. 
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Backman för utformning, disposition, referenser m.m. och Stukát för råd hur 
man uttrycker sig vetenskapligt korrekt, val av metoder, utformning av under-
sökningsplan m.m. 
 
Vi har även tagit hjälp av Merriams (1994) Fallstudien som forskningsmetod 
där författaren bland annat redogör de kvalitativa metoderna för datainsamling. 
Vi har varit särskilt intresserade av kapitel fem, där skriver Merriam hur en bra 
intervju genomförs och vad man bör tänka på. Även Løkken & Søbstad (1995) 
skriver om Observation och intervju i förskolan som menar att det är en metod 
som är en förutsättning för praktiskt pedagogiskt arbete, samt att lyssna till 
barnen och ta deras perspektiv. Vi valde deras bok för att författarna på ett 
enkelt och grundligt sätt redogör hur man använder sig av intervju, observation 
och andra vetenskapliga metoder. Vi har även använt oss av Denscombe (2000) 
som är professor i social forskning och menar att Forskningshandboken som 
han har skrivit riktar sig till mindre forskningsprojekt där boken bland annat 
lägger fokus på hur olika metoder används. 
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Resultat 
 
I resultatdelen kommer vi att redovisa vad varje person vid de åtta olika 
intervjuerna svarade. Vi har gjort en sammanfattning på varje intervju där vi har 
plockat ut de relevanta delarna som svarar mot vårt syfte och våra frågeställ-
ningar. Vi fick ett bortfall på ljudupptagningarna från intervju 1 och 3, men 
eftersom vi tog anteckningar kunde vi återge resultatet utifrån anteckningarna. 
 
Sammanfattning av intervju 1 - förskola 
Angående frågan om vad hon uppfattar är mobbning svarade pedagogen att 
mobbning är när en person kränker någon annan medvetet och det ska ske 
upprepade gånger, inte enstaka gånger eftersom det inte behöver vara illa 
menat. Mobbning på förskolan behöver inte vara kommentarer utan det kan 
även vara att man inte får vara med och leka, att de andra stöter ut en ur 
gruppen. Hon menar även att mobbning kan vara blickar, kroppsspråk osv. När 
det är samma barn som blir utsatt flera gånger så bör man reagera och fundera 
över vad det kan bero på.  
 
Vidare menar hon att det svåraste är att avgöra vad som är mobbning i försko-
lan, var man ska dra gränsen för mobbning. Pedagogen anser att man bör gå på 
magkänsla och om man känner barnen så är det betydligt lättare att avgöra om 
det är mobbning eller inte.  
 
När hon blev tillfrågad hur de arbetar förebyggande kring mobbning svarade 
hon att de använder sig av lekar och pratar i barngruppen t ex. vid samlingen. 
Där pratar de om vad en bra kompis är, hur man kan vara snäll mot varandra 
eller läsa i böcker och sedan låta barnen reflektera över boken, då väljer de 
medvetet ut böcker som Bamse, Alfons Åberg osv. Dock finns det inget 
speciellt material som de arbetar med på denna förskola kring mobbning.  De 
jobbar mycket med att lyssna och se varje individ och lyfta fram det som dem 
är bra på och visa att alla är bra på någonting. Vidare beskriver hon att de i det 
förebyggande arbetet jobbar med empati, kompisskap, medkänsla, att alla kan 
tycka olika och att se olika ut men att man tycker om varandra ändå.  
 
Angående likabehandlingsplanen har alla inom rektorsområdet en likadan 
likabehandlingsplan, hon förtydligade att de alltså inte har någon egen plan som 
de själva har utformat. Däremot har de mål och dessa mål har pedagogerna 
själva utformat på respektive förskola. Vissa av målen som står i likabehand-
lingsplanen och i läroplanen är så självklara därför har de valt andra mål på 
förskolan som självklart är kopplade till läroplanen och likabehandlingsplanen.  
 
Slutligen fick vi några tips kring arbetet mot mobbning i förskolan och det var 
att se, uppmärksamma, reagera på kränkningar samt att lita på magkänslan. 
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Sammanfattning av intervju 2 - förskola 
När pedagogen på den här förskolan fick frågan vad hon uppfattar som 
mobbning svarade hon att den definition hon har lärt sig som mobbning är att 
mobbning inte förekommer i förskolan. Detta eftersom det kräver att man kan 
planera handlingen och att man går ihop flera stycken och upprepade gånger 
alltid går på samma barn, den s.k. klassiska mobbningen enligt henne. Hon 
menar att de inte pratar om mobbning på förskolan utan väljer att prata om 
kränkningar när de jobbar med att förebygga mobbning. Hon menar att man 
alltid ska utgå från känslan hos barnet som blir utsatt, hur den känner och tänker 
är det avgörande om det är mobbning eller inte. Även om det ofta inte är 
organiserat på förskolan är det ändå en slags mobbning menar hon. Vidare säger 
pedagogen att när barnen kommer upp i åldrarna 5-6 år så kan de organisera 
handlingar för att de finns barn i förskolan som är medvetna om de sociala 
spelreglerna och hur man kan göra för att frysa ut andra. 
 
Deras förebyggande arbete beskriver hon som att de inte jobbar utifrån speciella 
mobbningsplaner utan mer med Lpfö98 som är förskolans läroplan. Utifrån den 
arbetar de mycket med värdegrundsarbetet och använder det som grund till det 
förebyggande arbetet bl.a. hur man visar varandra respekt och hur man är mot 
varandra understryker hon. Pedagogerna försöker överblicka lekarna för att ha 
koll på vad som försiggår om det skulle förekomma någon kränkning eller 
mobbning. Pedagogen menar att barn som vill mobba andra barn ofta går på en 
undanskymd plats för att pedagogerna inte ska se, därför är det viktigt anser hon 
att man är med överallt med barnen både ute och inne. Avdelningen har en 
handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling och den ska 
finnas på alla förskolor menar hon.  
 
I deras likabehandlingsplan har de delat in varje diskrimineringsgrund var för 
sig och de har en handlingsplan utifrån varje område (kön, etnicitet osv.) där har 
de mer fördjupat beskrivit hur de jobbar kring varje område, men den riktar sig 
mer till de vuxna. Utöver dessa förebyggande åtgärder handlar det också om 
vilket förhållningssätt som finns hos pedagogerna anser hon. Hon berättar också 
att det som står i likabehandlingsplanen varje år ska revideras om det behövs 
och de på förskolan går alltid igenom planen tillsammans för att alla ska få 
tycka till. Allt det förebyggande arbetet som görs på förskolan genomsyras av 
deras likabehandlingsplan, oavsett om det handlar om en mobbningssituation 
som har uppstått eller om det handlar om vardagliga saker som sker i 
verksamheten och det ska kopplas till likabehandlingsplanen. 
 
Den enda boken hon har funnit som tar upp mobbning är Tilda med sol och is 
och den syftar till att lära barnen vad som är bra och dåligt, sol- respektive 
ishandlingar. Detta material menar hon kan man använda redan från tre år men 
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det fungerar bäst på 4, 5 och 6-åringar för de kan sätta sig in i berättelsen på ett 
annat sätt. Pedagogen anser att man bör använda sig av boken om det har 
uppstått en situation tidigare under dagen, just för att få barnen att förstå. Det är 
ett tydligt och konkret material som passar till barn på förskolan menar hon. 
 
Sammanfattning av intervju 3 - förskola 
På frågan om vad hon uppfattar är mobbning, anser hon att mobbning kan vara 
både fysisk och den känsla barnet kan ha av att vara utanför. Känner ett barn sig 
mobbad måste man alltid ta känslan på allvar. Mobbning kan även vara blickar, 
att någon skrattar åt en, både i stort och i smått. Om det är samma barn som de 
alltid skrattar åt som t ex när den bygger, eller hur den ritar så är det mobbning, 
men annars menar hon att barn kan komma med dumma kommentarer till 
varandra, men att det inte är mobbning. Det är vikigt med positiva förebilder i 
leken. Pedagogen menar att det är svårt att veta vart man ska dra gränsen för 
mobbning, men att man som pedagog måste vara nära i leken. Oftast händer det 
saker när inte någon vuxen är i närheten och oftast när de t ex är utomhus.  
 
Frågan hur de arbetar med det förebyggande arbetet, svarade hon att dem på 
denna förskola och grannförskolan använt sig av ett material som heter Tilda 
med sol och is med 5-åringarna. I vardagen menar hon att man ska prata med 
barnen, vara nära dem i leken och att man är lyhörd. De tar inte upp någonting 
under samlingarna med alla barnen men det kan förekomma på 5-års samling. 
De lånar mycket böcker där vissa av böckerna berör mobbning och där även 
barnen blir involverade, efteråt pratar de utifrån sagan. 
 
Angående frågan om deras likabehandlingsplan säger hon att de har en likabe-
handlingsplan på förskolan som ett team har utarbetat och den ska omarbetas 
regelbundet. De har en respresentant på avdelningen som är med och utformar 
planen. De har hängt upp likabehandlingsplanen i hallen som föräldrarna får 
låna hem och på föräldramöten går de igenom vad som står i den. Hon tycker 
att det oftast blir bra diskussioner på föräldramötena om detta ämne, dem på 
förskolan vill få föräldrarna delaktiga. Likabehandlingsplanen menar hon är 
viktig för att man har något att stå på och det är även positivt att den omarbetas 
om det skulle behövas. Man ska inte bara ha en likabehandlingsplan utan det 
måste även synas i arbetet menar hon.  
 
Likabehandlingsplanen genomsyrar deras arbete med mobbning på så vis att de 
jobba mycket med ”vi-känsla” i gruppen, de jobbar även med att stärka statusen 
om det är något barn som är utsatt eller riskerar att bli utsatt. För att stärka 
statusen tar de med barnet och t ex bygger och då får de alltid med sig fler barn 
i leken. Hon menar även att de i arbetslaget jobbar med deras relationer, 
försöker få ett gott klimat som smittar av sig på barnen. Hon menar att om man 



Pedagoger och mobbning – En kvalitativ studie  
om pedagogers uppfattningar samt beskrivningar  
av det förebyggande arbetet mot mobbning.  
Emma Olofsson & Sofie Vetander  
 

2009-11-12 

 
 

27 
 
 

i personalgruppen har en dålig stämning och ”snäser” åt varandra så tror barnen 
att det är okej att bete sig på det viset. Som vuxen är man förebilder hela tiden.  
 
Sammanfattning av intervju 4 - förskola 
När pedagogen på den här förskolan fick frågan om vad hon ansåg vara 
mobbning menar hon att det är viktigt att man är uppmärksam och kollar även 
ute om barnen går undan. Ofta säger barnen att ”det bara är på lek” men det är 
viktigt att ta reda på hur det ligger till anser pedagogen. Det som kan uppfattas 
som mobbning utöver blickar och ord kan vara att inte bli bjuden på kalas vilket 
kan ses som ett vanligt hot bland barn menar pedagogen. Eller att ett och 
samma barn inte vill gå med ett speciellt barn, att inte få vara med i leken är 
också ett tydligt exempel på utanförskap anser pedagogen. 
 
Hon vi intervjuar tycker att det kan vara svårt att avgöra vad som är mobbning 
men att man alltid ska utgå från vad den som blir utsatt tycker och om barnet 
känner sig kränkt. Hon tycker det är lättare att se mobbning och kränkningar i 
skolan än i förskolan, men i förskolan speglar leken kanske där mobbningen 
syns mest. Om det skulle uppstå en situation på förskolan så måste man prata 
med varandra anser pedagogen. Det är viktigt att se de negativa ledarna i 
barngruppen anser hon och det kan vara både pojkar och flickor som kränker. 
Men det kan även vara vuxna som kränker barn menar pedagogen och därför är 
det viktigt att man inte blundar för mobbning och kränkningar och att man tar 
känslor på allvar för den som blir utsatt samt att arbetslaget har ett bra samarbe-
te. 
 
Deras förbyggande arbete är bland annat att de pratar med barnen om hur man 
ska vara mot varandra, att barnen lär sig säga förlåt och försöka få barnen att 
kunna sätta sig in i andras situation. Pedagogen tipsar om olika förebyggande 
material som handlar om att stärka gruppens sammanhållning och hur man bör 
vara mot varandra, bl.a. Tilda med sol och is. Även samtalsbilder anser hon är 
ett annat bra exempel att prata med barnen om händelser som sker i förskolan 
och utanför, både bra och dåliga händelser. Sedan tipsar hon även om hand-
dockor för att göra en incident mer konkret för barnen. Men framförallt jobba 
med att få barngruppen att samarbeta och komma överens för att minska 
konflikter, hon anser att det är lättast att jobba med 5-6 åringar speciellt när det 
gäller olika samarbetsövningar. Sedan är det också viktigt att få barnen att 
förstå att alla är duktiga på någonting. Hon fortsätter med att konstatera att om 
man har en bra gruppkänsla så har man kommit långt i mobbningsarbetet. Att 
alla barn är trygga med varandra och att de kan umgås med varandra. 
 
På frågan om hur deras likabehandlingsplan ser ut är den likadan som de andra 
förskolornas på området med redan satta rubriker, men de har även utformat en 
egen plan för deras förskola. Bland annat är ett av deras likabehandlingsmål att 
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jobba för att försöka behandla alla barn lika oavsett kön, hudfärg eller familje-
konstellationer. Men hon säger att de inte jobbar så mycket med det förebyg-
gande arbetet på en bestämd tid och dag, utan det får man ta när det dyker upp. 
 
Sammanfattning av intervju 5 - förskola 
På den här förskolan var pedagogens uppfattning att mobbning är en negativ 
handling som man gör med avsikt för att någon ska bli skadad/sårad. Hon 
understryker också att på den här förskolan använder de inte ordet mobbning 
för att pedagogerna anser att mobbning inte förekommer bland de mindre 
barnen. Pedagogen menar att det är dem som ska lära barnen hur man behandlar 
varandra och detta menar hon ska tas ur likabehandlingsplanen som de har på 
förskolan. Hon anser också att det kan vara svårt att avgöra när barnen är 
ovänner vad som är kränkningar och början till mobbning, men att det är 
pedagogernas ansvar att se till så att allt fungerar bland barnen så att det inte 
förekommer kränkningar. Vi som pedagoger menar hon ska vara ett stöd för 
barnen att hitta vägar vid konflikter för att minska mobbningen, det gäller att 
ligga steget före hela tiden och att vara observant. 
 
Med deras förebyggande arbete jobbar de tre gånger i veckan med. Det är 
materialet Sagolandet som de använder, där en av personalen är inne med 3-4 
barn och pratar om kompisskap och känslor. Tanken med det här är att lyfta ett 
problem som handlar om kränkningar vilket någon av personalen kanske har 
sett förekomma i barngruppen, men pedagogen poängterar att det ska vara ett 
lustfyllt lärande. De tar även upp barns rättigheter och det som står i 
barnkonventionen men en förenklad version. De jobbar inte bara förebyggande 
under dessa tre dagar i veckan utan hela tiden bör man arbeta med att 
förebygga, men att Sagolandet är den stunden då de jobbar mest intensivt med 
det, menar hon. Massage är också förebyggande eftersom det har en lugnande 
effekt berättar pedagogen som själv använder sig av massage vid sagostunden 
ibland. Pedagogen understyrker att det framförallt gäller att vara uppmärksam 
och ta itu med ett mobbningsproblem direkt oavsett om det är flickor eller 
pojkar som är stökiga och att vara uppmärksam på det som kanske sker i det 
dolda menar pedagogen. 
 
Deras likabehandlingsplan är färdigt utformad efter vad just detta områdets 
förskolor ska jobba efter, men de har en egen utformad plan för varje avdelning 
i huset också. Deras egna likabehandlingsplan på deras avdelning består av tre 
delar: förebyggande arbetet, nuläge och handlingsplan vilket pedagogen anser 
är tillräcklig då de har en övergripande plan för området samt att de inte jobbar 
så mycket med mobbning. Likabehandlingsplanen ska genomsyra 
verksamheten hela tiden i vardagsarbetet menar hon, men de gäller också att 
personalens förhållnings- och arbetssätt är förebyggande. Man ska vara nära 
barnen hela tiden oavsett om dem är ute/inne, i leken eller vid matsituationer. 
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Sammanfattning av intervju 6 - skola 
När vi frågade vad hon anser är mobbning svarade hon att mobbning är uppre-
pande kränkningar men inte om det är en eller två kränkningar. Det handlar 
även om hur det ser ut runtomkring, vad som har hänt före, hur man kan reda ut 
det och vad som kommer fram under diskussion. Det som är mobbning är när 
ett barn upprepat utsätts för kränkningar och är i någon form av underläge. 
Intervjupersonen och en kollega till henne resonerar även kring miner som 
förekommer ibland, vilket dem anser är en slags mobbning. Detta jobbar dem 
väldigt mycket med där de spelar upp situationer som förekommer för att 
barnen lättare ska få en förståelse för den som blir utsatt. Hon menar även att 
miner är svårare att ta itu med än de uppenbara kränkningarna som förekom-
mer.  
 
Hon anser inte att det är svårt att avgöra vad som är mobbning, hon menar att 
hon har jobbat så länge och har en god känsla på vad som bör utredas, 
kränkningar och vad man kan reda ut på plats här och nu. Men saker som de 
känner att de inte kan göra bra och kommer att upprepas så fort de vänder 
ryggen till handlar om mobbning. Det som kan vara svårt gällande mobbning är 
att upptäcka mobbning i de högre åldrarna, där är man inte lika närvarande och 
är med barnen på samma sätt som de är i förskoleklassen.  
 
På frågan om hur de arbetar förebyggande har dem material som de jobbar 
utifrån, där finns Høibys bok Mobbning kan stoppas! Hon menar att de läser 
inte bara boken utan kollar även på filmen, eftersom man får mer tankar och 
idéer där på hur man kan ta in det i sitt eget arbete på filmen. I den boken 
handlar mycket om direkt kommunikation mellan eleverna och det menar hon 
är förebyggande arbete eftersom dem gör elevintervjuer med varje enskild elev, 
där de har ett frågeformulär som även finns i boken. De använder även ett sätt 
där de lär eleverna att kommunicera med varandra bl.a. att låta den som pratar 
få tala till punkt, man ska titta varandra direkt i ögonen, säga direkt till varandra 
vad det är man inte tycker om och använda sig av väldigt tydliga signaler till 
den som man anser har gjort något fel. Hon menar att kommunikationen mellan 
barnen är viktigt för att kunna hantera en konflikt och lära barnen känna sina 
egna känslor. De använder sig även av en bok som heter Livsviktig från 
förskoleklassen och upp till årskurs 6 där barnen får social och emotionell 
träning. Övriga böcker som de använder sig av är Vart går gränsen? Gruppen 
som grogrund och Du har huvudrollen i ditt liv och de handlar om forumspel 
som de använder sig av med de äldre barnen men försöker att omsätta det som 
går till de mindre barnen också. 
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Hon fortsätter berätta att de i sitt förebyggande arbete använder sig av drama för 
att göra barnen trygga i gruppen och våga prata. Dock påpekar hon att de har 
små grupper och genom det blir gruppen tryggare, ju mindre enheter desto 
lättare att upptäcka och att lära känna varandra, menar hon. I början pratar 
pedagogerna mycket med barnen om normer och regler, hur man ska vara mot 
varandra och hur man ska våga säga till varandra. De uppmuntrar även barnen 
att prata med varandra istället för att prata med läraren, dock belyser hon att 
barn måste våga berätta för en vuxen om det hänt något. Men att uppmuntra 
barnet att själv berätta för den andra hur den upplevde situationen är positivt, 
hon menar att man som vuxen inte ska lösa konflikterna åt barnen utan ge dem 
verktyg till att lösa problemen själva. Att man som lärare hjälper barnen att 
försöka se nyanser och förstå vad som är allvarligt och vad som är en mindre 
företeelse, där man ibland som lärare kan säga att det där var väl ingenting. 
Samt även att hjälpa eleverna att vända sig till den som gjort något och berätta 
hur den känner istället för att komma till någon vuxen.  
  
På frågan om deras likabehandlingsplan menar hon att de har en 
likabehandlingsplan som revideras varje år, där även föräldrar, skolrådet och 
eleverna får komma med synpunkter. Hela det förebyggande arbetet 
genomsyrar likabehandlingsplanen, där finns deras utgångspunkter för hur de 
ska arbeta. Intervjupersonen anser att de har ett bra förebyggande arbete men 
menar att man aldrig ska ”slå sig för bröstet” när det gäller mobbning eftersom 
det kan hända saker fast man inte tror att de ska hända.  
 
Avslutningsvis belyser hon hur viktigt det är att alla strävar mot samma mål på 
skolan, inte bara lärarna utan även städerskorna och rektorn. Alla i 
verksamheten måste dra åt samma håll, har man bestämt sig för att man ska 
arbeta på ett visst sätt ska alla göra det också.  
 
Sammanfattning av intervju 7 - skola 
På den här verksamheten ansåg pedagogen att mobbning är upprepade hand-
lingar som händer ofta och upplevs som kränkande och att det är riktat till en 
och samma person. Men det är barnets uppfattning av händelsen som bestäm-
mer om det är mobbning eller kränkande behandling. Hon menar att ibland 
kommer eleverna och säger att de inte har mobbat eftersom samma handling 
inte var mobbning för en elev medan en annan kanske känner sig kränkt av 
samma handling. Därför måste man titta till individen och hur den uppfattade 
situationen. 
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Att kunna uppfatta vad som är mobbning anser hon kan vara svårt ibland. En 
del barn menar hon kan vara extra känsliga och tar allt som kränkningar och då 
menar hon att man måste stärka den elevens självförtroende men även att jobba 
för att förebygga kränkningarna. De brukar ofta diskutera mobbningssituationer 
i arbetslaget lärare emellan, men dem har även olika utvalda vuxna personer 
som arbetar inom likabehandlingsteamet till olika klasser. Och varje klasslärare 
pratar med sin utvalda person från likabehandlingsteamet om det har uppstått en 
situation.  
 
Deras förebyggande arbete menar hon går ut på att all personal säger till om det 
är någon elev som mobbar eller blir mobbad. Deras tanke är att alla barn ska 
känna sig trygga både med sig själv och med gruppen därför jobbar de mycket 
med den sociala biten för att få ihop en bra gruppsammanhållning. Sedan har 
dem även kompissamtal där man en gång i veckan sitter med klassen och ställer 
tre frågor: Har du rett ut något bråk i veckan? Har du gjort någon ledsen i 
veckan? Har du själv blivit ledsen/sårad i veckan? Genom att barnen får träna 
på det här blir de duktiga på konfliktlösningar när de får fundera ut lösningar på 
situationer som har varit under veckan, hur skulle man kunna ha gjort istället 
osv. men det gäller att inte skuldbelägga något barn. Detta börjar de redan med i 
första klass men då tar de bara upp den första frågan för att barnen inte orkar 
sitta längre, menar hon.  
 
De jobbar mycket med att stärka varje individ bl.a. med materialet ”Jag-duger” 
för att stärka självförtroendet. En annan förebyggande åtgärd är att eleverna inte 
har fria val när de exempelvis ska till skogen, utflykter, sitter i matsalen eller 
vid grupparbeten, det är lärarna som väljer vem de ska gå, arbeta eller sitta med 
för att minska eventuell mobbning. De använder sig också av rastkompisar där 
eleverna blir tilldelade varsin kompis från klassen som läraren valt ut för att 
eleverna ska lära känna alla i klassen, efteråt utvärderas det av både eleverna 
och lärarna. Som exempel menar pedagogen att en elev som kanske ständigt går 
ensam på rasterna här får chansen att lära känna de andra och vice versa. Men 
sen kan det framkomma av utvärderingen att den här eleven inte kan/passar att 
leka med andra barn för den inte vill och på så sätt blir det synligt att eleven inte 
är mobbad för att hon/han vill gå ensam på rasten.  
 
De jobbar också med tvärgrupper för att eleverna ska känna sig tryggare med 
varandra. När eleverna går i fyran och femman kan de ibland få välja vilka dem 
ska vara med vid grupparbeten, men oftast väljer lärarna det. Pedagogen tar 
också upp ”spanarverksamhet” är ett uppdrag som eleverna får anmäla sig till 
om de är intresserade. Det går ut på att de utbildade eleverna får agera extra 
ögon ute på rasterna för att se om det förekommer någon mobbning eller 
kränkningar. Men för att en elev ska få bli utbildad till spanare måste 
föräldrarna godkänna det först. 
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Deras likabehandlingsplan visas för föräldrarna en gång i ettan och nästa gång i 
fyran och då går dem igenom den. Pedagogen anser att de är väl förberedda om 
det skulle hända något och hon tycker att deras likabehandlingsplan genomsyrar 
hela verksamheten på olika sätt framförallt via värdegrunden som planen 
bygger på. Hon tycker lärarna jobbar nära med varandra för att kunna förebygga 
mobbningen och att det är bra att rektorn har avsatt tid för 
likabehandlingsarbetet. Skulle det uppstå en allvarligare mobbningssituation så 
kan de andra lärarna täcka upp för varandra om det skulle behövas. De har varje 
år också trivselenkäter som eleverna får fylla i och skulle det vara så att någon 
har kryssat i att hon/han känner sig mobbad, utstött eller kränkt så intervjuar de 
eleverna var för sig i den klass det berör för att kunna gå till botten med 
problemet. 
 
Sammanfattning av intervju 8 - förskola 
Gällande frågan om vad pedagogen uppfattar är mobbning menar hon att 
mobbning är när ett eller flera barn upprepade gånger utför en negativ/dålig 
handling mot ett annat barn och det ska även ske medvetet. Men hon belyser att 
det ska ske flera gånger, inte vid enstaka tillfällen. Hon menar även att gränsen 
för mobbning är diffus, hon upplever att barnen sällan är utstuderade och att de 
sällan medvetet utsätter någon annan för något negativt. Sedan menar hon att 
barnen t.ex. kan välja att inte leka med Pelle, eftersom han bara leker med 
fotbollar. Hon menar att det är svårt eftersom man inte vet när ett barn gör så 
för att vara elak eller när de väljer bort någon för att man inte vill leka samma 
lekar eller för att den personen brukar bitas.  
 
På frågan om det förebyggande arbetet berättade hon att de arbetar mycket med 
”snick och snack” som är en bok om en ekorre och en igelkotte. Den handlar 
mycket om värdegrundstankar, att alla ska få vara med och att vara kompisar. 
Med boken följer även en skiva till sagan med sånger som de spelar upp 
dagligen för barnen. Detta menar hon inspirerar barnen för att de hänger med 
och kan även knyta det till deras vardag när de leker. Det handlar även om att 
som vuxen vara en god förebild för barnen där man både berömmer och stöttar 
dem i svåra situationer. De pratar mycket om känslor med barnen där de 
använder sig av en känslo-kasse.   
 
Angående likabehandlingsplanen menar hon att det är ett team som har utformat 
den och den gäller för alla förskolor i området och de har representanter från 
varje förskola i detta team. Teamet träffas en gång per år och reviderar 
likabehandlingsplanen. Hon menar att tankarna kring likabehandlingsplanen 
finns där dagligen, alla har rätt till en likabehandling och att få ett bra 
bemötande oavsett vem man är och som vuxen alltid finnas där och se vad som 
händer. 
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Hon anser att de har ett bra förebyggande arbete som passar deras barngrupp 
som de har just nu. Dock menar hon att om det var en annan förskola och en 
annan barngrupp så hade man möjligen inte kunnat arbeta på detta vis, varje 
förskola måste ha ett eget förebyggande arbete som passar deras barngrupp, 
allting fungerar inte på alla ställen. 
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Diskussion 
 
Under följande rubrik diskuteras först uppsatsens reliabilitet, validitet och 
metodval. Vidare diskuteras resultatet där vi har delat upp det i två delar; 
uppfattningar och förebyggande arbete för att sedan gå vidare med några 
sammanfattade slutsatser. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning. 
 
Reliabilitet och validitet 
Merriam (1994) menar att all forskning strävar efter att få ett så pålitligt resultat 
som möjligt dvs. man vill ha en så hög validitet och reliabilitet som man kan få. 
Därför menar Stukát (2005) att forskaren måste diskutera undersökningens 
starka sidor och svagheter just för att alla undersökningar har brister och därför 
är det bättre att forskaren själv påpekar sina brister med undersökningen än att 
det ska framkomma senare. 
 
Begreppet reliabilitet kan översättas som hur bra mätinstrumentet är för att 
mäta det man vill få fram, eller som Stukát (2005) uttrycker sig; ”hur skarpt 
eller trubbigt det är” (Ibid. s. 125). Mätnoggrannheten och tillförlitligheten är 
det man strävar efter och kan också användas för en kvalitativ undersökning 
med tolkningar menar Stukát. Genom att fråga intervjupersonerna vad deras 
uppfattningar och beskrivningar var om det vi ville veta, fick vårt resultat en 
hög reliabilitet och tillförlitlighet. Intervjuer var enligt oss det bästa sättet för att 
ta reda på intervjupersonernas uppfattningar eftersom det ger större tillförlitlig-
het än exempelvis enkäter. Risken med enkäter är att bortfallet kan bli högt och 
därför blir det en osäker metod. 
 
Validitet avser frågan om man har mätt det man ville mäta dvs. har man använt 
sig av rätt mätinstrument i sin undersökning för att få fram ett så tillförlitligt 
resultat som möjligt. Som forskare kan man ha ett bra mätinstrument men det 
förutsätter inte att det ger en hög reliabilitet, man kan ju mäta fel saker menar 
Stukát (2005). För att fortsätta med validiteten för undersökningen kan det 
diskuteras om det verkligen är intervjupersonernas egen uppfattning och 
beskrivningar eller om det speglar hela avdelningens/arbetslagets då vi innan 
intervjun skickade ut frågeformuläret. Vi anser dock att det inte påverkade vår 
undersöknings resultat eftersom man ofta jobbar i arbetslag och diskuterar 
mellan varandra och därför skiljer sig möjligen åsikterna mellan personerna inte 
så mycket åt. Genom att bestämma möte för intervjuerna blev validiteten hög 
eftersom alla de åtta intervjuerna blev genomförda och det gav inte något 
bortfall. Vi anser att vi har fått svar på det vi ville och anser att validiteten har 
kunnat bedömas som hög. Vid intervjuerna använde vi oss av bandspelare 
vilket gav oss ett resultat med hög tillförlitlighet eftersom vi kunde spola 
tillbaka och lyssna igen vid analysen. Tyvärr höll inte tekniken under två av 
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intervjuerna och två av inspelningarna spelades inte in på bandet men vi tog 
anteckningar. 
 
Metoddiskussion 
Vi har sett många styrkor med vårt val av metod men även svagheter vi hade 
kunnat förbättra och som vi kommer att dra nytta av till eventuell framtida 
forskning inom området. Som vi har skrivit tidigare valde vi en kvalitativ 
undersökningsmetod för att nå fram till vårt syfte där fokus låg på pedagogerna 
och där människors uppfattningar och beskrivningar är syftet med en kvalitativ 
undersökningsmetod. 
 
De fördelar som vi kan se med en kvalitativ undersökningsmetod är att man får 
en personligare kontakt med personerna man intervjuar eftersom det är deras 
tankar och upplevelser som ska stå i fokus. Vi fick även möjlighet att göra 
intervjuerna i deras egen miljö vilket förhoppningsvis gjorde dem trygga. 
Pedagogerna hade även möjlighet att konkret visa oss material eller annat som 
de använder sig av, på så sätt blev vi mer insatta i hur de jobbar i verksamheten. 
Nackdelen med en kvalitativ undersökningsmetod är att det pedagogerna säger 
och förklara inte behöver vara sanning. De kan påstå att de jobbar på ett visst 
sätt, som i vårt fall det förebyggande arbetet, men i verkligheten behöver det 
inte vara så och det kan inte heller prövas med hjälp av en kvalitativ 
intervjustudie. 
 
Vi valde genom denna metod att genomföra djupintervjuer där vi använde oss 
av ett semistrukturerat upplägg samt en inspelningsbar bandspelare. Att vi valde 
djupintervjuer såg vi som ett bra val eftersom vi visste vad vi ville undersöka 
och hade förberett frågor som skulle besvaras. Dock så ville vi inte att samtalen 
skulle bli allt för strikta och valde därför semistrukturerat där man kan blanda 
frågorna allt eftersom det faller sig naturligt. Fördelen med det som vi anser är 
att det blir mer flyt i intervjuerna och att man kan gå djupare in på vissa frågor 
där man märker att intervjupersonen har mycket och intressant information att 
delge oss. Fördelen med bandspelaren var att vi kunde lyssna på svaren flera 
gånger vid analysen. Det som vi anser är nackdel med semistrukturerade 
intervjuer var att vid sammanställningen av resultatet blev många av 
intervjuerna röriga på grund av att svaren inte kom i den ordning vi tänkt oss. 
Nackdelen i vårt fall med bandspelaren var att två av intervjuerna inte kom med 
på bandet, men vi tycker inte att det påverkar resultatet eftersom vi även tog 
anteckningar. Eftersom vi var två vid intervjutillfällena gjorde det att vi kom 
ihåg intervjun bra när vi skriftligt sammanfattade den och kunde komplettera 
varandras minnesluckor. 
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Det vi ansåg som en stor styrka för vårt metodval var att vi var två stycken 
undersökningspersoner som bodde relativt nära varandra vilket medför att vi 
vid varje intervju har kunnat delta båda två. Därmed har båda två kunnat ställa 
frågor även om det var en som hade ansvar över intervjun. Även vid 
sammanställningen har detta varit till fördel där man har kunnat fråga och 
diskutera hur man bör formulera sig för att få sagt det man vill. 
 
Vi valde att genomföra åtta intervjuer sammanlagt vilket vi tycker var lagom 
mycket för den tid som vi hade till vårt förfogande. Eftersom vi inte kände 
intervjupersonerna innan visste vi inte hur intervjuerna skulle bli och om vi 
verkligen skulle få fram det vi ville? Vi upplevde efter åtta intervjuer att vi hade 
fått ut det vi ville och det den ena intervjun inte kunde bidra med kunde den 
andra och vice versa. Därför anser vi att i det stora hela hade ett bra metodval 
där alla åtta intervjuer bidrog med någonting som var värdefullt. Som Stukát 
(2005) menar så är helheten viktigare än delarna och vi fick en bra helhet av 
alla intervjuer.  
 
Resultatdiskussion 
Uppfattningar 
Enligt Lees (2006) undersökning fanns det skilda meningar kring lärarnas 
definition av mobbning, vi har i vår undersökning kunnat se vissa likheter i 
deras definition men även några olikheter. Alla verksamheter i undersökningen 
hade en likabehandlingsplan som de utgår ifrån i likabehandlingsarbetet, detta 
är det lag på att alla verksamheter skall utformat (Skolverket, 2006:67). I 
likabehandlingsplanen hade varje verksamhet utformat en gemensam definition 
på mobbning men vårt ena syfte i undersökning var att fråga pedagogerna om 
deras personliga uppfattning om vad mobbning är.  
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Flera av pedagogerna i undersökningen uppfattar mobbning som att det ska ske 
upprepade gånger, detta ansåg även en lärare i Lees (2006) undersökning och 
enligt Olweus (1991) definition där han menar att det ska vara någon som blir 
utsatt upprepade gånger under en viss tid. Men om man då ställer detta emot 
Nordenmark & Rosén (2008) som menar att pedagoger ofta har svårt att 
uppfatta vad som är enstaka händelser och vad som är upprepade händelser. 
Detta kan möjligen bero på att vi gjorde intervjuerna med pedagoger som 
jobbar med de yngre barnen och som en av pedagogerna uttryckte det jobbar 
man nära barnen på förskolan men även i skolans yngre åldrar, man ser det som 
händer och är nära barnen. Men när man kommer upp i högre åldrar jobbar man 
inte lika nära eleverna och som Skolverket (2002) skriver så sker den mesta 
mobbning när inte lärarna är närvarande. Hur ska man som lärare veta om det 
bara är en enstaka kränkning eller om det skett flera gånger om man inte är 
närvarande med barnen hela tiden. Därför tror vi att pedagogerna som jobbar i 
de lägre åldrarna har lättare att se om det är enstaka kränkningar eller om det är 
upprepade kränkningar än de som jobbar i de högre åldrarna. Sedan har vi även 
ställt oss frågan vart gränsen ska dras för upprepade kränkningar, är det vid fyra 
eller sex kränkningar som det ska kallas mobbning? 
 
En av pedagogerna uppfattade att den ”klassiska mobbningen” inte förekom på 
förskolan, så som att man går ihop flera personer och planerar sin handling, en 
annan av pedagogerna menade att i förskolan sker det sällan medvetet av 
barnen, att barn på förskolan sällan är så utstuderade och det var flera 
pedagoger som följde i samma spår. Detta fann även Lee (2006) i sin 
undersökning där en av lärarna beskrev i sin uppfattning att mobbning är när 
det är någon som vill trakassera/plåga någon annan. Även Skolverket (2002) 
menar i sin definition att det ska vara avsiktligt försök att såra någon. Flera av 
pedagogerna ansåg att det ska vara medvetet och organiserat för att det ska 
kallas mobbning. En av pedagogerna menade att när barn är i 5-6 års ålder 
börjar de lära sig de sociala spelreglerna och kan börja mobba medvetet. Detta 
kan man även koppla ihop med Whitted & Dupped (2005) som menar att den 
indirekta mobbningen utförs genom målmedvetna handlingar och flera av 
pedagogerna ansåg att det inte skedde medvetet på förskolan. Men hur vet man 
egentligen som lärare när det är en medveten handling och när det inte är det? I 
en av Mishna et al. (2008) undersökningar berättade en av lärarna hur klassen 
upplevde att några av tjejerna i klassen uteslöt dem ur gruppen, detta uppfattade 
klassen som mobbning dock upplevde tjejerna som uteslöt de övriga inte 
situationen som att de mobbade klassen. Detta är alltså inte en medveten 
handling, om man förhåller sig till att de talade sanning. Måste det därför vara 
en medveten handling för att kallas mobbning? Vi anser att det ska vara 
medvetet men om en person upplever att handlingen inte är medvetet så bör 
man ändå som pedagog ta tag i det och reda ut varför de övriga i klassen 
upplever det som mobbning men inte dem.  
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Flera av våra intervjupersoner ansåg att mobbningen kunde vara känslomässig 
och även Craig et.al (2000) fann i sin undersökning att alla lärare ansåg att 
mobbning kan både vara fysisk och känslomässig. Larsson (2007) riktar in sig 
mot känslomässig mobbning och menar att man inte bör analysera barns 
känslor utan att det i känslor inte bara finns en sanning. Detta såg vi även att 
hälften av intervjupersonerna i vår undersökning ansåg, en av pedagogerna 
menade att om ett barn känner sig mobbad så ska man ta det på allvar. Trots 
detta ansåg en av de vi intervjuade i skolan att barnen ibland kan ta kränkningar 
för hårt och som en av lärarna uttryckte det kan en del barn vara extra känsliga 
och ta allt som kränkningar. Hur vet man då som lärare när ett barn är känsligt 
och när det är allvar om pedagogerna utgår från att det är barnets egen 
upplevelse som är avgörande för om det är mobbning eller inte, samtidigt som 
vissa barn faktiskt kan vara extra känsliga, enligt pedagogerna. Detta tror vi har 
med klasstrukturer att göra som Fors (Thors, 2007) pratar om, där hon menar att 
man som lärare ska lära sig maktspelet som pågår i gruppen för att lättare kunna 
bryta in och avgöra när det är allvar. Många av intervjupersonerna menar att 
man som pedagog ska gå efter magkänslan när det gäller mobbning. Känner 
man klassen väl och går efter sin magkänsla kan man förmodligen stoppa 
mobbningen, anser vi. 
 
Det visade sig i pedagogernas uppfattning att mobbning inte bara behövde vara 
kommentarer utan kunde även vara mimik, blickar och hot som att man inte får 
komma på ett kalas eller vara med i leken eller att barnen stötte ut en annan. 
Detta menar även Löfdahl (2007) är ett maktspel mellan barnen som hon även 
kallar mobbning och utfrysning. Vidare berättar en av pedagogerna att barnen 
använde sitt kalas som hot eftersom det kan anses som väldigt hotfullt att inte 
bli bjuden på ett kalas, därför anser vi att det blir ett slags maktspel som visar 
att om inte du gör si eller så kommer du inte få komma på mitt kalas. Detta kan 
ställas emot Cragis et al. (2000) undersökning där lärarna inte tyckte att stänga 
ut någon annan elev socialt sett kan klassas som mobbning. Dock så menar 
Whitted & Dupper (2005) att den negativa direkta handlingen innefattar hot, 
förolämpningar eller att be andra barn att inte leka med ett visst barn, vilket 
förekommer bland yngre barn då de kan bli hotade med att inte få komma på 
ens kalas.  
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Vad kan det bero på att i Cragis et al. (2000) undersökning tyckte inte lärarna 
att stänga ut någon annan kan klassas som mobbning? När barnen blir äldre är 
man inte lika nära barnen som man är i de yngre åldrarna, efter lektion så tar 
eleverna sin rast och läraren går och tar sin rast. Därför tror vi att man som 
lärare har mindre översikt av det som händer på rasten och därför väljer man att 
som i Cragis et al. (2000) undersökning att inte klassa det som mobbning. Det 
kan även vara så att man som lärare inte vet om eleven själv har valt att hålla 
sig undan eller om det är en medveten social uteslutning från de andra. Larsson 
(2007) menar att man som lärare vill ha reda på den objektiva sanningen i det 
hela, vilket kan vara svårt med de äldre eleverna då man inte alltid ser hela 
situationen och då infinner det sig en osäkerhet hos lärare. Det är nog därför de 
väljer att inte klassa det som mobbning på grund av osäkerheten, tror vi. Vi 
anser att mobbning inte bara behöver vara kommentarer utan utfrysning, hot, 
blickar m, m också är mobbning och att man som pedagog ska ta lika allvarligt 
på det som andra metoder för att mobba.  
 
I Mischnas et al. (2008) undersökning ansåg en lärare att det är svårt att veta 
vad man ska ta på allvar och vad man egentligen ska se som en mindre 
företeelse. Vi fann i vår undersökning att intervjupersoner som jobbar i 
förskolan tyckte att det var svårt att avgöra vart gränsen för mobbning ska dras. 
Dock menar en av lärarna i Lees (2006) undersökning att man som lärare inte 
ska använda sig av en allt för klar linje på vad som är mobbning eftersom 
mobbning kan ses på ett annat sätt av barnen än av vuxna. Detta kan vi knyta an 
med det vi har skrivit tidigare att man som lärare ska gå på magkänsla när det 
gäller mobbning. Känner man sig trygg med klassen så lär man sig även 
klassens struktur, då är det lättare att upptäcka, förebygga och förhindra att 
mobbning uppstår, anser vi. Detta kan man även ställa emot Craig et al. (2000, s 
18) som refererar till Kikkawa som menar att lärare inte vågar ingripa i 
mobbningssituationer eftersom de ofta var osäkra om det skulle klassas som 
mobbning. Detta menar författaren skulle försvinna om lärarna hade en klar 
definition om vad mobbning är. Så frågan är om man ska ha en entydig 
definition om vad mobbning är eller inte? Vi tror precis som i Lees (2006) 
undersökning att alla på förskolan och skolan bör sträva mot samma mål för att 
mobbningsarbetet ska få mest effekt. Diskuterar man inte i arbetslaget om 
mobbning så tror vi att det i mångas ögon inte ses som något problem och det 
blir ett bortglömt ämne. 
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Förebyggande arbete 
Ett av våra syften med den här studien var att ta reda på hur pedagogerna 
beskriver sitt arbete för att förebygga mobbning i förskolan och skolan. I den 
tidigare barn- och elevskyddslagen (2006:67) kan man läsa att det ska finnas en 
likabehandlingsplan på varje verksamhet de själva utformat och den ska 
innehålla insatser för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Både 
förskolorna och skolorna vi besökte hade en likabehandlingsplan, men oavsett 
om de utformat den själv eller inte påpekade många av pedagogerna att de 
framförallt jobbar mot läroplanen och värdegrunden vilket ska genomsyra allt 
arbete i verksamheten med kopplingar till likabehandlingsplanen. 
 
Även om likabehandlingsplanen står för grunden av det förebyggande arbetet 
använder både förskolan och skolan sig av andra medel för att förebygga 
mobbning och kränkningar. Tittar vi till skolan skriver Skolverket (2003) att det 
finns olika faktorer för ett framgångsrikt arbete mot mobbning bland annat ett 
starkt ledarskap som innefattar rektorn och annan ledning. Man bör också ha 
tydliga mål som ska omfattas av all personal i skolan. De skolor vi besökte 
poängterade just att det var viktigt att rektorn faktiskt väljer att prioritera 
mobbning som ett av de områden som det bör satsas på, samt att rektorn kunde 
avsätta tid till det. Utifrån detta kan man dra slutsatsen att med en stark ledning 
och ett gemensamt mål att sträva mot både bland ledning men framförallt all 
personal blir det, enligt oss betydligt lättare att sätta tydliga gränser för eleverna 
vad som inte accepteras kring mobbning och kränkande behandling. 
 
En annan viktig faktor för att förebygga mobbning menar Thors (2007) är att 
lära sig gruppens struktur, vilket lärarna på skolan och pedagogerna på 
förskolan också tog upp. De menar att om man kan läsa av sin grupp är det 
lättare att upptäcka tendenser till mobbning på ett tidigt stadium. Forskning 
(Skolverket, 2003) visar att genom att ha vuxna ute på skolgården och 
pedagoger ute på förskolan ökar tryggheten och trivseln för barnen på rasterna 
och på förskolan. Precis som pedagogerna vi intervjuade berättade ser de till att 
ha vuxna ute hela tiden så att de är med barnen och kan se vad som sker 
utomhus. Men vi ställer oss då frågan att även om man känner sin grupp, har 
man ändå den uppsikten att det skulle vara lättare att kunna upptäcka mobbning 
och kränkningar även utanför verksamhetens väggar? Det sker så mycket när 
pedagoger inte är med därför tror vi att om man har känsla för sin elev- eller 
barngrupp kanske chanserna ökar att upptäcka mobbning framförallt om man är 
flera pedagoger och lärare ute samtidigt. 
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Pedagogerna jobbar också mycket med självförtroendet och jagkänslan med 
eleverna för att förebygga kränkningar. Genom att låta eleverna lära känna 
varandra med trygghetsövningar och gruppsammanhållning blir de trygga i 
gruppen och vågar säga vad man tycker och känner. Har man gett eleverna en 
grund till detta så att eleverna själva vet hur man ska handskas med känslor och 
framförallt hur man kan reda ut konflikter minskar förhoppningsvis 
kränkningarna anser vi. Detta eftersom de lärare vi intervjuat menar att det är en 
mycket framgångsrik metod som faktiskt fungerar, men att det måste få ta den 
tid som behövs för att det ska kunna ge resultat i längden. Fors (Thors, 2007) 
menar att om en situation har uppstått måste vi se kränkningarna från barnens 
perspektiv och bedöma utifrån vad dem känner. Detta anser vi är en självklarhet 
och tar vi pedagoger barn och elevers känslor på allvar lär sig barnen det också 
när de jobbar med konflikthantering.  
 
Arbetet med att förebygga mobbning är inte bara lärarnas uppdrag, utan det bör 
även innefatta annan personal på skolan, föräldrar samt aktörer utanför skolan. 
Precis som Lindell & Hartikainen (2003) skriver bör skolan ta hjälp av nätverk 
utanför skolans område, det kan vara tränare eller andra förebilder för att nå ut 
med budskap till eleverna. Genom att uppmana andra aktörer att ha ett 
samarbete med skolan ökar antalet som engagerar sig i att motverka mobbning 
vilket gör att barnen/eleverna ser att de vuxna är trygga i sin roll med att 
handskas med dessa frågor och gör att eleverna vet vad som accepteras och 
vilka regler som gäller. Utifrån vårt resultat kan vi dock se att de skolor vi 
besökte inte alls hade något kontaktnät med idrottsföreningar eller andra aktörer 
utanför skolan utöver föräldrarna. Vi anser att det kan vara en god idé att ta in 
t.ex. idrottstränare just för att mobbning inte bara sker på skolans arena utan 
även på fritiden. 
 
De förebyggande åtgärderna i förskolan skiljer sig till viss del från skolan i den 
bemärkelsen att här talar de inte om mobbning som flertalet av pedagogerna i 
förskoleverksamheterna påpekade. Istället väljer de att prata om kränkande 
behandlingar. Vissa förskolor ansåg sig till och med att inte ha någon mobbning 
alls! Precis som på skolan bör personalen diskutera, i det här fallet kränkande 
behandling, för att få ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam grund 
att utgå ifrån, vilket Skolverket (2003) också förespråkar. Vidare menar 
Skolverket att i vardagen bör pedagogerna tillsammans jobba mot målen 
verksamheten satt upp utifrån likabehandlingsplanen och i riktning mot 
läroplanen. Detta kan vi utifrån resultaten se att förskolorna är väldigt noga med 
att koppla till läroplanen. 
 
Värdegrunden är den del som förskolorna arbetade mest med men eftersom 
pedagogerna jobbar med mindre barn är det förebyggande arbetet som de 
beskriver mer lekfullt. Skolverket (2003) har angett olika faktorer för ett bra 
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förebyggande arbete, bland annat är det de val och strategier verksamheten 
prioriterar som har en avgörande roll, samt att man har ett gemensamt förhåll-
ningssätt. De likheter som vi kan se utifrån resultatet är att de strategier försko-
lan ofta använder sig av är böcker och lekfulla material som dockor eller 
liknande för att göra mobbningen och kränkningarna mer konkreta för barnen. 
Detta är viktigt tycker vi eftersom förskolan är platsen där barnen lär sig de 
grundläggande reglerna för hur man bör vara mot varandra. Precis som i skolan 
pratar de på förskolan om hur man ska vara mot varandra, att jobba med 
sammanhållning i gruppen och att stärka deras självförtroende, att alla är bra på 
något. Pedagogerna både på skolan och i förskolan ansåg att det är otroligt 
viktigt att lyssna till varje individ och ta barnens känslor på allvar. Vi håller 
med Høiby (2004) när hon menar att man måste jobba med de sociala relatio-
nerna och få en trygg grupp som barnen och eleverna trivs i för att kunna 
förebygga mobbningen. 
 
Som vi skrivit tidigare menar Skolverket (2003) att minska gruppstorleken och 
klasstorleken är en förebyggande åtgärd, men tittar vi till dagens barngrupper 
och klasser så är antalet barn och elever betydligt fler än vad som anses vara en 
god nivå för ett bra lärande. Därför menar vi att vid för stora barngrupper 
påverkar det pedagogernas möjlighet att hinna se mycket av det som sker på 
förskolan. Vilket i sin tur gör att mobbning och kränkningar blir betydligt 
svårare att hinna se om barngruppen är för stor tror vi. Även i skolan kan 
klasserna vara stora, men i en av skolorna vi besökte jobbade pedagogen i en 
mindre klass. Hon ansåg att det var skönt med en mindre grupp för att hon 
hinner med alla eleverna. Den andra skolan vi var på hade pedagogen en större 
klass men ansåg ändå att hon hade en relativt lugn grupp och som vi har skrivit 
tidigare är det därför bra om man som lärare känner sina elever bra, framför allt 
om klassen är större som i detta fall. 
 
Sammanfattande slutsatser 
Det vi har kommit fram till i vår forskning och som vi vill belysa är att i 
förskolan och skolans yngre åldrar så jobbar man närmare barnen och därmed 
har man som pedagog lättare att se vad som händer om det t.ex. sker enstaka 
eller upprepade kränkningar. Vi kom även fram till att flera av pedagogerna 
uppfattade mobbning som något som ska vara medvetet, vilket även tidigare 
forskning och definitioner menar. Som pedagog är det betydligt lättare om du 
lär dig klassens struktur för att kunna sätta gränser för mobbning både för 
barnens/elevernas skull och även för din egen skull. Man bör diskutera 
mobbningsbegreppet i arbetslaget inte bara för att få en gemensam definition 
utan även för att göra det synligt. 
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Vi tycker utifrån de beskrivningarna vi har fått från resultatet att man både i 
förskolan och skolan vi undersökte jobbar mycket med att förebygga mobbning 
och kränkningar. Den likabehandlingsplan som förskolorna och skolorna har 
genomsyrar verksamheterna och vi anser att det är viktigt att alla inom 
verksamheten är upplysta om vilket förhållningssätt man har. Om inte alla drar 
åt samma håll kommer inte arbetet att fungera tror vi eftersom det ger barnen 
och eleverna olika signaler om vad som accepteras och inte. En stark ledning 
och ett bra samarbete mellan pedagoger, föräldrar och andra involverade är en 
framgångsrik metod då resultatet visar att det fungerar i praktiken. 
  
Vi kan även se utifrån vår undersökning att det är viktigt att jobba med att 
stärka självkänslan hos eleverna. Vi anser att man som pedagog bör vara med i 
situationer och ta barnens upplevelser på allvar och utgå från barnets känsla när 
det handlar om mobbning och kränkningar. Slutligen så kan man alltid 
diskutera, förbättra och utveckla sina metoder mot mobbning och kränkande 
behandling. Utifrån det vi har fått fram från vårt resultat verkar de flesta 
förskolor och skolor nöjda med de metoder de använder sig av i sitt 
förebyggande arbete. 
 
Förslag på fortsatt forskning 
Det som vi kan känna saknas på forskningsfronten kring mobbning och 
kränkande behandlingar är just undersökningar och resultat från förskolans 
värld. Det mesta som vi fann när vi sökte tidigare litteratur och forskning 
handlar till största del om skolan, vilket vi tycker är synd eftersom det faktiskt 
förekommer mobbning i förskolan, men att det inte talas om mobbning i den 
bemärkelse som det talas om i skolan.  
 
Det vi önskar är därför att se mer forskning kring ämnet mobbning i förskolan 
och som förslag skulle man kunna utveckla vår undersökning till det vi från 
början ville undersöka, nämligen att ta reda på hur pedagoger faktiskt jobbar 
med att förebygga mobbning. Detta skulle innebära att man måste observera 
istället för intervjua och tanken med detta menar vi skulle vara att se om 
verksamheternas förebyggande arbete fungerar i praktiken. 
 
En annan tanke vi har på vidare forskning om man tittar till elever i skolan är att 
undersöka elevernas upplevelser av det förebyggande arbetet gentemot lärarnas 
tanke bakom det. Överensstämmer lärarnas avsikt med det förebyggande arbetet 
med vad eleverna upplever det fungerar i praktiken? 
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BILAGA 1 
 
Det finns flera olika organisationer där vuxna arbetar för att förebygga 
mobbning och arbetar för att hjälpa barn och ungdomar som behöver stöd.  
 
FN’s barnkonvention och organisationer mot mobbning 
1989 antog FN’s generalförsamling konventionen om barnets rättigheter – även 
kallad barnkonventionen. I och med upprättandet av konventionen fastslogs det 
att barn har egna rättigheter och människovärde, men också att de har speciella 
behov av skydd och stöd (Internet 4). Tanken bakom konventionen är att se till 
barnets bästa och barnets grundläggande behov ska ses som grund, framförallt 
rätten till hälsa och vård. Konventionen tillskriver också barns medborgerliga, 
politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Den innehåller fyra 
grundläggande principer: 
 

• att alla barn har samma rättigheter 
• att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut 
• att alla barn har rätt till liv och utveckling 
• att alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad  

(Internet 5) 
 

Barnkonventionen är den FN-konvention som flest länder har anslutit sig till 
och det är ett rättsligt bindande, internationellt kontrakt som innehåller 
bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. I nuläget har alla länder utom 
USA och Somalia ratificerat barnkonventionen, vilket innebär att det har bundit 
sig till att förverkliga den. I Sverige tog riksdagen beslutet att ratificera 
barnkonventionen 1990. Genom ratificeringen ska länderna garantera att 
konventionens alla artiklar följs i praktiken, vilket kräver ständig kontroll i de 
olika länderna. Barnkonventionen bygger på icke-diskriminering, det vill säga 
att alla barn har samma rättigheter oavsett kön, hudfärg eller religion. Den 
tidigare barn- och elevskyddslagen bygger delvis på de åtaganden Sverige tog 
när vi antog konventionen och lagen syftar bland annat till likabehandling och 
skydd mot diskriminering som går att finna i barnkonventionen. 
 
Friends är en organisation som arbetar i huvudsyfte med skolor och 
idrottsföreningar. För att hjälpa vuxna som jobbar med barn och ungdomar har 
Friends utvecklat ett utbildningsprogram där de förmedlar kunskap om det 
förebyggande arbetet mot kränkningar och stödjer jämlikhet. Friends kan alltså 
komma till skolan och utbilda personalen, eleverna och även föräldrarna om så 
önskas. De på Friends anser att man måste börja med arbetet hos de vuxna som 
vistas runt barnen för att sedan fortsätta arbetet med barnen (Internet 6).  
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BRIS står för Barnens Rätt I Samhället och är en organisation som arbetar i 
riktning mot FN:s barnkonvention. Till BRIS kan barn och vuxna vända sig om 
de behöver stöd från någon vuxen och givetvis sker allting anonymt. 
Informationen som kommer till BRIS från barn och vuxnas berättelser samla in 
och används för att försöka påverka politiker och myndigheter. BRIS vill 
påverka så att barnens situation kan förbättra och de vill även införliva 
förståelse för hur barn kan ha det i dagens samhälle (Internet 7 och 8). 
 
Rädda Barnen är en verksamhet som arbetar för att hjälpa barn som har som har 
det svårast att få sina rättigheter tillgodosedda. Rädda Barnen har precis som 
Friends utbildningar till vuxna som vill öka deras kompetens och vill förändra 
den situation hos barn som har det svårt. På utbildningarna får man inte bara 
kunskap utan även konkreta material som man kan använda sig av när man i 
vardagen möter barn som är utsatta på olika sätt. I skolan arbetar Rädda Barnen 
med att stärka det förebyggande arbete mot mobbning och följer skoldebatter 
och ger synpunkter på politiska förslag (Internet 9 och 10). 



Pedagoger och mobbning – En kvalitativ studie  
om pedagogers uppfattningar samt beskrivningar  
av det förebyggande arbetet mot mobbning.  

Emma Olofsson & Sofie Vetander  
 

2009-11-12 

 
 

50 
 
 

BILAGA 2 
 
Intervjufrågor 
Syftet med vår intervju är att ta reda på hur pedagogerna uppfattar mobbning 
samt hur de beskriver det förebyggande arbetet mot mobbning i förskolan och 
skolan. 
 

Allmänt 

- Hur länge har du jobbat som förskollärare/lärare? 
- Hur länge har du jobbat på den här förskolan/skolan? 
- Hur stor är barngruppen och vilka åldrar är det på barnen? 
- Har ni i arbetslaget fått någon utbildning kring mobbning? Om ja, hur 

mycket? 
 
Begreppet mobbning 

- Vad uppfattar du är mobbning? (själva handlingen, ej situationer) 
- Anser du att det ibland kan vara svårt att avgöra vad som är mobbning? 
- Pratar ni kollegor emellan om mobbningssituationer som uppstår? 
- Hur gör ni sedan; diskuterar, dokumenterar mm.?  

 
Förebyggande arbete 

- Beskriv hur ni arbetar för att förebygga mobbning i barngruppen? (Ma-
terial?) 

- Har ni någon mobbningsplan/likabehandlingsplan? 
- Beskriv hur mycket av den genomsyrar ert förebyggande arbete? Exem-

pel? 
- Anser du att ni har ett bra förebyggande arbete mot mobbning, varför? 
- Skulle du vilja arbeta på något annat sätt, i så fall hur då? 
- Har ni tagit hjälp från någon organisation för att få tips och idéer mot 

mobbning? (Friends, Bris, Rädda barnen) 
 

- Har du några tips på användbar litteratur? 
- Övrigt 
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