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 Abstrakt 
Denna studie har som syfte att synliggöra några förskollärares uppfattningar 

och upplevelser om vilka riskfaktorer som finns för mobbning i förskolan. 

Tidigare forskning visar att mobbning sker redan i låg ålder. Den vanligaste 

formen av mobbning i förskolan är uteslutningar ur kamratgruppen. Som 

grund för arbetet används en kvalitativ metod. Studiens resultat baseras på 

semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare. Detta resultat är utformat 

efter fem kategorier; Förskollärarnas definition av mobbning, Förskollärarnas 

upplevelser av mobbing i verksamheten, Beteende och personlighet, Barns miljö i 

förskolan samt Barns uppväxtvillkor och familjeförhållanden. Samtliga förskollärare 

berättar om upplevda former av mobbning i barngruppen på förskolan. 

Resultatet i studien visar på vissa likheter med tidigare forskning men 

samtidigt på vissa olikheter. Den största olikheten är synen på varför 

mobbning uppstår. Studien visar på att begreppet mobbning är komplext och 

att flera tolkningar kan urskiljas. Studiens resultat kan vara till hjälp i den 

pedagogiska utvecklingen när det gäller att arbeta förebyggande mot 

mobbning.  

 

Nyckelord: Mobbning, Förskola, Beteendemönster, Aggressivt beteende, 

Riskfaktorer, Kvalitativ metod, Miljö.  
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 Inledning  
Det finns relativt lite forskning kring mobbning och kränkningar bland barn i 

förskoleåldern. När vi arbetat eller praktiserat i förskolan har vi dock 

uppmärksammat att detta förekommer. Det som har bevittnats är barn som 

använder sig av utfrysning, utpressning, manipulation, fysiskt våld samt att 

barnen pratat bakom ryggen på varandra. Flera gånger har vi även upplevt att 

pedagoger inte vill erkänna att mobbning redan förekommer bland dessa små 

barn. Detta gör att vi valt att mer ingående studera förskollärares 

uppfattningar och erfarenheter om fenomenet. Det finns även en nyfikenhet 

hos oss att undersöka hur förskollärare tänker kring hur mobbning uppstår, 

och vilka riskfaktorer det finns för detta i barns beteende och miljö, vilket är en 

av studiens utgångspunkter. Studien har även som utgångspunkt att förstå 

vad begreppet mobbning innebär och på vilket sätt det visar sig i förskolan. 

Tanken är att jämföra studiens resultat med tidigare forskning. Detta för att 

undersöka om förskollärare har liknande kunskap och uppfattningar som 

forskningen visar. I sin tur ger det en större förståelse för fenomenet samt att 

det synliggör förskollärares kompetens i ämnet. Vi anser att det är viktigt att få 

syn på förskollärares kunskap om mobbning då deras kunskap, erfarenheter 

och syn på fenomenet är grundläggande för att sedan kunna uppmärksamma 

och förebygga mobbning och kränkningar. 

 

Trots att mobbning inte direkt diskuteras i förskolan förekommer det redan i 

tidig ålder. Detta visar Kirves och Sajaniemi (2012) i en enkät- och 

intervjustudie av förskolan. Mobbningen i förskolan liknar i allra högsta grad 

den mobbning som förekommer i skolan, och den sker i stort sett i samma 

utsträckning. Orsakerna till mobbning kan ha sin grund i barns beteende vilket 

flera forskare belyser. Jansen, Veenstra, Ormel, Verhulst och Reijneveld (2011) 

kunde i sin enkätstudie finna att beteende, i synnerhet aggressivitet, är en 

riskfaktor för barn att hamna i mobbningssituationer. Detta visade även 

Vlachou, Andreou, Botsoglou och Didaskalou (2011) som en stor riskfaktor för 

mobbning. Olweus (2007) påtalar att det även finns andra riskfaktorer. Han 

anser att mobbning kan utlösas av barnens bakgrund och uppväxt.  

 

Förskolan ska vara en plats där alla barn ska trivas och känna trygghet. 

Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) tar upp att all typ 

av kränkande behandling och mobbning ska förebyggas, bland såväl barn som 

anställda. På grund av detta känner vi att det är mycket angeläget att förstå 

hur förskollärare uppfattar mobbning i förskolan. Detta för att kunna arbeta 

förebyggande mot mobbning och kränkningar i förskolan.  
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 Bakgrund 
Bakgrunden inleds med att förklara definitionen av mobbning och 

kränkningar utifrån hur ett antal forskare har definierat fenomenet. Vidare 

beskrivs tidigare forskning beträffande den mobbning som sker i förskolan. 

Senare redogörs för vad som framkommit i litteraturen angående olika 

förklaringsmodeller till mobbning. Detta efterföljs av beteendemönster hos 

mobbare och offer med ett eget avsnitt angående aggressivt beteende. Slutligen 

belyser vi vad som framkommit i tidigare forskning gällande övriga 

riskfaktorer för mobbning. 

 

Forskningsbakgrund  

Definition av mobbning 

Olweus (2007) anser att mobbning är när ett barn vid upprepade tillfällen 

under en viss tid blir utsatt för negativa handlingar från ett eller flera andra 

barn. En negativ handling är när någon med avsikt vill skada offret. Det kan 

vara genom våld, elaka ord, gester eller sprida rykten för att utesluta någon ur 

gruppen. Denna definition förklarar även Frånberg och Wrethander (2011) 

samt Larsson (2000), gemensamt anser dessa författare att detta är den 

vanligaste definitionen av mobbning. Vidare påpekar Olweus (2007) dock att 

ordet mobbning inte har samma innebörd för alla människor, det tar tid att 

etablera ett ord i samhället där ordet får samma betydelse för alla. På grund av 

detta kan det vara svårt att prata om mobbning där alla förstår begreppets 

betydelse. 

 

Kirves och Sajaniemi (2012) och likaså Larsson (2000) menar att mobbning är 

ett svårdefinierat begrepp. I Sverige används istället begreppet kränkande 

behandling när man syftar på mobbning mellan små barn. Det gör att både 

kränkande behandling och mobbning kan ha samma innebörd även om olika 

begrepp används.  

 

Larsson (2000) nämner maktrelationer i samband med mobbning. Makt och 

andra känslor som skadelystnad, prestigetänkande, aggressivitet, förakt, 

översitteri och lögnaktighet, där lögnerna utförs med avsikt att skada andra, är 

beteenden som ligger bakom mobbning. Mobbning kan kännetecknas av 

asymmetriska maktrelationer. Den som mobbar behöver nödvändigtvis inte 

vara starkare än den utsatte, det räcker med att denne uppfattas som det.  

Olweus (1999) resonerar på ett liknande sätt som Larsson (2000) när han 

beskriver mobbning som obalans i styrkeförhållandet mellan de som befinner 

sig i mobbningssituationen. En konflikt mellan människor med likvärdig 

psykisk och fysisk styrka räknas alltså inte som mobbning. Larsson (2000) 

beskriver däremot mobbning som en typ av våld men allt våld inte 

nödvändigtvis är mobbning. Mobbning är en form av förtryck där personen 
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som förtrycker en annan utnyttjar och drar nytta av andra personers sårbarhet. 

Mobbaren har ett behov av att förtrycka för att bli nöjd med sig själv. Förtryck 

kan vara våld, kränkningar eller övergrepp. 

 

Olweus (1999) beskriver att mobbning kan vara både direkt och indirekt. 

Direkt mobbning är till exempel slag, hot, skällsord och kommentarer som är 

kränkande eller hånande. Indirekt mobbning är när man fryser ut någon eller 

baktalar denne. 

 

Definition av kränkningar 

Kränkningar hör samman med mobbning men behöver inte leda till detta. 

Marklund (2007) menar att kränkningar kan ske vid enstaka tillfällen eller 

återkommande medan mobbning sker först vid upprepade tillfällen. 

Hon påpekar att kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika typer 

av kränkningar. Författaren menar att all kränkande behandling har något 

gemensamt, vilket innebär att någon eller några kränker den princip som finns 

kring alla människors lika värde. Vidare påstår hon att en bra grundinställning 

är att behandla andra som man själv vill bli behandlad. Författaren förklarar 

att kränkningar är något som kan ses som sammanbundet med makt och 

förtryck. Kränkningar uppstår ofta när någon avviker från normerna i 

samhället. När någon blir kränkt påverkar det personens värdighet. 

Kränkningar utförs av enskilda personer eller grupper och kan riktas mot en 

specifik person eller en grupp. Marklund belyser att kränkningar kan ske i alla 

miljöer, tillfällen och åldrar. Den kränkande behandlingen kan vara både 

systematisk eller enskild och ske både fysiskt och psykiskt. Författaren 

påpekar även att det finns flera definitioner om vad som är kränkande 

behandling, det är dock den utsatte individen som avgör om denne blir kränkt. 

En variant av kränkande behandling kan vara bland annat mobbning, 

diskriminering, rasism, främlingsfientlighet eller sexuella kränkningar.  

 

Frånberg och Wrethander (2011) påpekar att händelser som innefattar 

uteslutning och kränkningar, och som inte definieras som mobbning, riskerar 

att bli ignorerade. De kan ses som engångsföreteelser och lätt falla bort. 

Mobbning i förskolan 

Stoor-Grenner och Kirves (u.å) utförde en observation och intervjustudie bland 

pedagoger, barn och föräldrar på finska daghem för att undersöka om 

mobbning förekommer bland yngre barn. Författarna skriver att mobbning är 

ett ord som yngre barn har svårt att relatera till. De använder istället ordet reta. 

Retningar kan definieras som mobbning även om barnen inte har förstått att 

det är samma begrepp. Barn säger ofta att de blir retade utan att någon tar det 

på allvar. Det är ett vanligt förekommande fenomen på daghem och förskolor. 

När ett barn blir retat av någon annan kan det utgöra grunden för mobbning. 

Eftersom det finns sparsamt med forskning kring barn i förskoleåldern och 

mobbning har inte pedagogerna tagit ordet reta på allvar och därför inte heller 

sett retningar som ett stort problem. 
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Den studie som författarna utförde påvisade förekomst av många negativa 

beteenden mellan barn på daghemmen.  Det kan vara svårt att skilja på 

konflikter, bråk och mobbning, de vuxna bör känna till barnen väl för att 

avgöra om barnen blir utsatta för systematisk mobbning eller om det handlar 

om en engångsföreteelse. 

 

I Stoor-Grenner och Kirves studie visade deras resultat att det finns olika 

former av mobbning bland barnen; fysisk, verbal och psykisk mobbning. I 

fysisk mobbning förekom slag, sparkar, lägga krokben, stå som hinder, riva i 

kläder, kasta saker och störa lekar. I den verbala mobbningen förekom 

retningar, hån, skällsord, öknamn, kommentarer kring utseende, prat bakom 

ryggen och att barnen undviker att prata med någon eller tiger vid tilltal. I den 

psykiska formen av mobbning förekom manipulation, hot, utpressning, miner 

och grimaser, uteslutning och förändring av lekens regler. Den psykiska 

mobbningen manipulerar och förstör offrets människo- och kompisrelationer.  

 

Enligt Kirves och Sajaniemi (2012) är den vanligaste formen av mobbning 

psykisk, då speciellt genom utfrysning och uteslutning ur kamratgruppen. 

Näst vanligast är verbal mobbning vilket innebär olika typer av glåpord, att 

peka eller skratta åt någon. Den minst vanliga formen av mobbning är fysisk. 

Författarna påpekade att de kunde se att några barn använder sig av makt och 

manipulation för att styra barngruppen. De nämnde att utpressning om vem 

som skulle få komma på deras kalas är mycket vanligt. Barn ändrar sina 

inbjudna utifrån hur kamraterna lyder deras vilja. 

 

Stoor-Grenner och Kirves (u.å) kom i sin studie fram till att alla dessa former 

av mobbning förekommer på daghemmen och förskolorna. Pedagoger, barn 

och föräldrar som deltog i studien uppmärksammade dessa händelser, vilket 

visar att det är viktigt att förebygga mobbning hos små barn.  Författarna anser 

att arbetet blir effektivare ju yngre barnen är. Daghemmens och förskolornas 

arbete med att förebygga mobbning bör vara långsiktigt och planerat, arbetet 

som utförs idag ses ofta inte som förebyggande arbete utan endast något som 

ska ingå i den dagliga verksamheten. Förskolan är en social arena där barnen 

ska utveckla och träna sin sociala förmåga. Wichstrøm, Belsky och Berg-

Nielsen (2013) är överens med Stoor-Grenner och Kirves (u.å) om att 

mobbning förekommer bland små barn.  Wichstrøm, Belsky och Berg-Nielsen 

utförde en intervju och observationsstudie av yngre barn. De anser att 

mobbning kan förebyggas genom att barnen lär sig hantera olika sociala 

situationer och tränas i hur de ska uppträda mot andra barn. Barnen ska 

fungera som goda medborgare i sociala sammanhang. I och med detta kan 

förskolan förebygga ångest hos barn, vilket kan uppstå genom mobbning. De 

barn som är hämmade, oroliga, saknar social kompetens och självsäkerhet 

faller mycket lättare offer för mobbning, då de kan ha svårt att hantera olika 

situationer. 

 

Forskning pekar även på mobbning som blir till en vardagshändelse på 

förskolan.  Hägglund (2007) förklarar att vardagsmobbningen inte väcker 
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särskilt mycket uppmärksamhet, begreppet kallas banal mobbning där banal 

betyder vanlig. Det centrala för barn i förskolan är att barnen vill ha en vän, de 

vill känna tillhörighet och delaktighet. Om en kränkande handling undersöks 

av den sociala gruppen och gruppen anser att handlingen är normal och 

naturlig blir det banal mobbning. Följderna av banal mobbning blir att det 

upplevs som normalt att det finns barn som är utsatta för kränkningar och 

våld. Det finns en risk för att mobbning uppstår i förskolan då barn är tvungna 

att vistas på förskolan då föräldrarna arbetar, det är för stora barngrupper, 

barnen måste prestera i olika aktiviteter och fungera socialt i en grupp de 

själva inte har valt. Det bidrar till stress och andra psykiska problem. Barn som 

vill dra sig undan och vara ifred en stund kan sällan göra det för det finns ont 

om sådana platser på förskolan. Alla barn kan inte hävda sig och det gör att 

någon hamnar på botten och riskerar att bli ett offer.  

Författaren anser även att mobbning kan ses som åldersrelaterad på förskolan. 

De äldre barnen anser sig ha makt över de yngre och normer säger att det är 

normalt. Barn accepterar ofta att de äldre barnen har bestämmanderätt och de 

äldre kan därmed fortsätta förtrycka och kränka de yngre barnen. Förskolans 

miljö är ofta uppbyggd på åldersindelningar i såväl avdelningar som i 

gruppaktiviteter, det ger barnen en norm på hur man ska förhålla sig i olika 

åldrar. Förskolan riskerar med detta att skapa åldersrelaterad mobbning. 

 

Förklaringsmodeller för mobbning 

Granström (2007) talar om sex tänkbara förklaringar till varför mobbning 

uppstår. Den första är den biologiska förklaringen, vilket är då barn blir 

mobbade på grund av utseende eller om de har någon avvikelse exempelvis 

överviktiga, klena, färgade osv. De fysiskt starka får hög rang medan de svaga 

hamnar lägst i rang och blir hackkycklingar. I den här förklaringen är 

lösningen ofta att flytta offret från gruppen för att skydda offret mot 

resterande barn. 

 

Den andra förklaringen är en socialpsykologisk modell. Den här modellen 

baseras på att barn antar olika roller i en grupp. Exempel på roller kan vara 

den blyga, fräcka, sportiga osv. Barn kan bara få en roll var vilket oftast medför 

att någon får en roll som den inte vill ha. Rollen som syndabock eller 

hackkyckling finns alltid kvar till sist när alla andra roller är tagna. Författaren 

anser att den som får rollen som hackkyckling eller syndabock beter sig på ett 

sätt som inbjuder till att bli de övrigas måltavla. För att hjälpa barn kan de 

vuxna ge barn en annan roll i gruppen, en roll som är mindre destruktiv. Även 

drama kan vara till hjälp där barn får prova olika roller. 

 

Den tredje modellen är enligt Granström den inlärningspsykologiska. 

Människor som vill fungera i ett umgänge utvecklar ofta rutiner eller former 

för hur man ska vara eller uppträda. I förskolan kan det handla om olika regler 

om hur barn ska uppföra sig i olika situationer. Det kan även vara att barn inte 

får säga elaka och fula saker till varandra. Mobbarens beteende är en sorts 

felinlärning eller brist i uppfostran, antingen från hemmet eller från 
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förskolan/skolan. I den här modellen kan de vuxna hjälpa mobbaren till rätt 

sorts inlärning. Målet är att mobbaren ska lära sig rätt sorts beteende. 

Mobbaren kan även flyttas från gruppen som en bestraffning för sitt felaktiga 

beteende. 

 

Den fjärde modellen är psykoanalytisk där inre mentala processer försiggår 

men är dolda för människans eget medvetande, där tidiga barndomsminnen 

kan prägla personligheten i senare år. Exempelvis kan det faktum att ett barn 

har vuxit upp i en otrygg och kärleksfattig miljö leda till hög nivå av 

aggressivitet och ångest hos barnet. När ett barn har hög nivå av aggressivitet 

krävs det bara få motgångar för att bägaren ska rinna över. För att hantera 

detta mobbar ofta dessa barn av anledningen att få utlopp för sina känslor. 

Dessa barn saknar empatisk förmåga. För att hjälpa mobbaren behöver man 

komma till rätta med de grundläggande problemen hos barnet. 

 

Den femte modellen författaren förklarar bygger på en gruppsykologisk 

modell. När en grupp inte kommer överens kan ett sätt att hantera gruppens 

osämja vara att utse en syndabock som blir måltavla för gruppens missnöje. 

Det som ofta utlöser den här sortens mobbning är pedagogernas otydliga eller 

motstridiga arbetskrav till barnen. De ger någon arbetsuppgift som barnen inte 

förstår och därmed uppstår kaos i gruppen. 

 

Den sjätte och sista modellen är den värdepedagogiska modellen. Förskolan 

har en värdegrund som inte överensstämmer med vad barn ser på tv, i spel 

osv. Det gör att barnen blir förvirrande i hur de ska bete sig och vad som är 

rätt och fel. Människosynen blir förvrängd genom media och barn vet inte hur 

de ska förhålla sig till detta. Mobbning kan visa sig genom ett uttryck för att 

barn tagit till sig andra människovärden än den i förskolans värdegrund. 

Dessa sex förklaringar kan även gå hand i hand. Mobbning kan uppstå i en 

enstaka modell men sedan ta uttryck i flera av modellerna. 

 

Beteendemönster och mobbning 

Kirves och Sajaniemi (2012) menar att beteendemönster som hör samman med 

mobbning samt dess roller, är något som kan visa sig redan hos små barn 

vilket även Perren och Alsaker (2006) anser. De utförde en studie baserad på 

observationer och enkäter om mobbning, kopplat till barns beteendemönster 

och kamratrelationer i förskolan. I denna studie kunde forskarna finna 

specifika beteendemönster på mobbare och offer. Jansen et al. (2011) utförde en 

liknande studie för att undersöka tidiga riskfaktorer för barn att senare i skolan 

hamna i mobbningssituationer. I denna studie tittade de närmre på barns 

beteende i förskoleålder, och hur detta senare kunde påverka huruvida ett 

barn riskerar att bli mobbare eller offer. Studiens resultat visade att beteendet, i 

synnerhet aggressivitet påverkar barns deltagande i mobbningssituationer.  

 

Ellmin (2014) påpekar även att det finns barn som utmanar sin omgivning. De 

utgör ett störningsmoment och förstör för andra. Dessa barn gör att andra barn 
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omkring dem upplever irritation, rädsla och ilska. I och med detta skapas en 

grogrund för mobbare och offer, samt för både negativa samspel och 

beteendemönster. Vidare talar Ellmin om att emotionell kompetens är viktigt 

för att människor ska kunna reglera sina känslor samt för att kunna tolka de 

känsloreaktioner som uppstår. För att kunna samverka med andra och vara 

socialt anpassad krävs emotionell kompetens, vilket är en viktig del av den 

sociala kompetensen. För att uppnå detta krävs det att vuxna tar barns känslor 

på allvar, samt hjälper dem att sätta ord på känslorna. Detta hjälper barnen att 

hantera och förstå sina känslor vilket i sin tur underlättar för att förstå andras 

känslor. Barn får med detta ökad möjlighet att lösa konflikter och problem 

samt större självkännedom. 

 

Beteendemönster på barn som är offer  

Olweus (2007) belyser hur kännetecken på typiska mobbare och typiska offer 

kan upptäckas. Offren är ofta ängsliga eller osäkra barn. De kan vara tystlåtna, 

känsliga och försiktiga. Barnen har dessutom ofta dålig självkänsla med en 

negativ bild av sig själv. De har ofta en negativ inställning till våld vilket gör 

dem till passiva eller undergivna offer. Dessa barn signalerar till sin 

omgivning att de är osäkra och att de inte vågar ge igen om något händer. 

 

Perren och Alsaker (2006) menar vidare att barn som är offer för mobbning är 

mer undergivna, har sämre ledarskapsförmåga, är mer tillbakadragna, mindre 

sociala, mer isolerade, mindre samarbetsvillig och ofta saknar lekkamrater. 

Barn som är offer löper större risk att bli utan vänner vilket även gör dem mer 

utsatta och på grund av detta blir de lättare offer för mobbning.  

 

Olewus (2007) förklarar att de utsatta nödvändigtvis inte behöver ha haft dessa 

beteenden tidigare, beteendena kan ha orsakats av mobbning. Offrens 

beteenden kan alltså ha förstärkts av mobbaren. Det är något som Ellmin 

(2014) och Frånberg och Wrethander (2011) håller med om. De menar att 

senare års forskning har kunnat visa vilka kort- och långsiktiga effekter 

mobbning får för den som utsätts. Mobboffer blir mer osäkra och otrygga, de 

får mindre självkänsla samt en ökad risk för frånvaro i skolan. Barn som blir 

utsatta för mobbning presterar även sämre i skolan, vilket kan leda till både 

ångest och ensamhet. På lång sikt kan detta leda till att offren löper större risk 

för självmordstankar och depression. 

 

Mobboffer kan delas upp i två typer.  Olweus (1999) skriver om det passiva 

mobboffret och det provocerande mobboffret. De offer som är passiva 

kännetecknas som försiktiga, känsliga och har lätt för att gråta. De har även ett 

dåligt självförtroende och är osäkra. Dessa barn kan även ha svårigheter att få 

vänner och är ofta fysiskt svagare än sina jämnåriga. Barn som är passiva 

mobboffer kan även föredra och ha lättare att umgås med vuxna än barn i sin 

egen ålder. Att vara ett provocerande mobboffer är mindre vanligt. Dessa 

kännetecknas genom att de vid förnedringar bli hämndlystna. Offren kan även 

ses som besvärliga och ha koncentrationssvårigheter. De kan vara hyperaktiva, 
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uppträda irriterande och är sällan omtyckt av pedagoger. Samtidigt kan dessa 

offer försöka utsätta andra barn som är svagare än de själva för mobbning. 

 

Beteendemönster på barn som mobbar 

Perren och Alsaker (2006) hävdar att barn som är mobbare är mer aggressiva 

och visar upp ett mindre prosocialt beteende. Prosocialt beteende är förmågan 

att hjälpa andra människor att göra gott, utan att nödvändigtvis själv ha något 

att vinna på det. Däremot har mobbare större ledarskapsförmåga än barn som 

inte är inblandade i mobbningssituationer. Mobbare tillhör större sociala 

grupper och håller ofta samman med andra mobbare eller de som är både 

mobbare och offer. De som mobbar är ofta föredragna som lekkamrater, 

speciellt när det gäller andra aggressiva pojkar, vilket i sin tur kan leda till en 

ökning av mobbningssituationer. Författarna anser att de yngre barnen som 

mobbar är mer fysiskt aggressiva än de äldre barnen. Pojkar är även mer 

fysiskt aggressiva än flickor. 

 

Jansen et al. (2011) har gjort en liknande forskning som Perren och Alsaker 

(2006).  De instämmer att förskolebarn som ofta uppvisar aggressivt beteende, 

med stor sannolikhet riskerar att bli mobbare. Även Olweus (2007) har sett 

aggressivitet som ett kännetecken för mobbare. Dessa barn är ofta aggressiva 

mot andra barn, vuxna och sina föräldrar. De har svårt att styra sina impulser 

och har ett starkt behov av makt. Larsson (2000) resonerar på ett liknande sätt 

och anser att mobbaren genom sitt aggressiva beteende tar makt över offret 

och tillfredsställs av det. Ofta väljer mobbaren ut ett svagare offer i gruppen 

och avser att skada den personen. Mobbaren kännetecknas som en självsäker 

och stridslysten översittare. 

 

Det är dock inte enbart aggressivitet och mindre prosocialt beteende som 

skapar mobbare. Våld är något som kan ses som en utlösande faktor för 

mobbning. Olweus (1999) menar att mobbare kan kännetecknas genom att de 

är mer positiva till våld än andra barn i samma ålder. De vill dominera andra 

och använder ofta hot och makt som verktyg för att få som de vill. Mobbare 

har ofta ett impulsivt och hetsigt temperament och har svårigheter att hantera 

misslyckande och hinder. De har svårt att acceptera samt underordna sig 

regler och uppfattas ofta som tuffa.  

 

Det behöver dock inte vara negativa beteenden som utlöser mobbning. Det kan 

även handla om motorik. Jansen et al. (2011) kom även fram till att mobbare 

ofta kommit längre i den motoriska utvecklingen än sina offer. De som inte är 

lika motoriskt utvecklade löper därmed en större risk för att bli offer. 

 

Aggressivt beteende kopplat till mobbning 

Aggressivt beteende ses av många forskare som en utlösande faktor för 

mobbning. Vlachou et al. (2011) skriver att betydande forskning har skett kring 
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aggressivitet, antingen indirekt eller direkt i förskolan, men att den inte förrän 

nyligen har utökats med forskning kring mobbning hos yngre barn. 

 

Aggressivt beteende kan uppstå av olika anledningar. Olweus (1999, 2007) 

anser att barns uppväxtvillkor kan skapa aggressiva barn som i sin tur riskerar 

att bli mobbare. Om barn får för mycket frihet samt för lite omsorg och kärlek 

under sin uppväxt, särskilt när de är i förskoleåldern, bidrar detta till att barnet 

utvecklar ett aggressivt reaktionsmönster.  Vidare skriver han att det finns fyra 

faktorer som anses särskilt viktiga. Den första faktorn är vårdnadshavarens 

emotionella inställning till barnet under dess första år, om föräldrarna visar lite 

omsorg och kärlek till barnet tenderar barnet att få ett mer aggressivt beteende. 

Föräldrarnas tolerans och eftergivenhet är den andra faktorn. Därefter kommer 

föräldrarnas uppfostringsmetoder som fysisk bestraffning och våldsamma 

känsloutbrott. Den fjärde och sista faktorn är ett aktivt och hetsigt 

temperament hos barnet. 

 

Mobbare beskrivs ofta som aggressiva och elaka medan offer istället ses som 

svaga och aggressionshämmade. Frånberg och Wrethander (2011) skriver om 

forskning som visar att förövaren ofta är bärare av aggressiva 

personlighetsdrag. Om mobbaren känner att aggressiva handlingar lönar sig, 

exempelvis för att kontrollera andra, kommer detta vara en stor riskfaktor. Den 

som mobbar njuter även av att plåga de som är offer, detta för att makt ses som 

stimulerande för denne. 

 

Övriga riskfaktorer för mobbning 

Mobbning kan uppstå av fler anledningar än vad som tidigare nämnts. Jansen 

et al. (2011) menar att ett barns familjeförhållanden kan vara en bidragande 

orsak till att barn hamnar i mobbningssituationer. De barn som kommer från 

familjer med låg socioekonomisk ställning löper större risk för att vara 

inblandade i mobbningssituationer som antingen mobbare eller offer. Barn 

som lever med föräldrar som är separerade löper större risk att bli inblandade i 

mobbning. Kirves och Sajaniemi (2012) visar även att barn som har särskilda 

behov mer ofta är inblandade i mobbning, och risken att bli utstötta blir 

dubbelt så stor. Barn med utländsk härkomst mobbar inte i större utsträckning 

än andra barn, däremot löper de större risk att bli offer för mobbning.  

 

Även Olweus (2007) belyser andra riskfaktorer. Forskaren anser att mobbarens 

bakgrund kan ha inverkan på dess beteende. Föräldrar kan skapa fördomar 

och fientlighet hos barn genom det sätt de pratar och beter sig mot andra 

människor. Barn tar efter och ser upp till sina föräldrar vilket ibland kan ge 

dem en felaktig bild av omgivningen. Det kan resultera i att barn tillfredsställs 

av att utsätta andra barn för kränkningar och lidande. 
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 Syfte och metod 
Här nedan presenteras studiens syfte och de frågeställningar som den baseras 

på. Därefter beskrivs vår valda metod med kvalitativ metod, urval, etiska 

överväganden och genomförande. Slutligen beskrivs studiens databearbetning 

och analys av kvalitativt material. 

 

Syfte 

Studiens syfte är att synliggöra sex förskollärares uppfattningar och 

upplevelser om mobbning och kränkningar i förskolan. 

 

Denna studie utgår från följande frågeställningar: 

 

 Hur ser förskollärare på vilka riskfaktorer som finns i barns 

beteendemönster och miljö som i sin tur kan utlösa mobbning? 

 Vilka typer av mobbning har förskollärare bevittnat mellan barn i 

förskolan? 

 

Metod 

Kvalitativ metod & semistrukturerade intervjuer 

Denna studie baseras på kvalitativa metoder och då i synnerhet 

semistrukturerade intervjuer och kvalitativ analysmetod. Ahrne och Svensson 

(2011) beskriver kvalitativa metoder som observationer, intervjuer och 

analyser som inte har som mål att analysera data på ett kvantitativt sätt, vilket 

kan ske med hjälp av till exempel statistik. Kvalitativ data kan vara något som 

upplevs med egna sinnen, en händelse eller ett yttrande. Dessa data är inte 

något som mäts eller räknas, istället konstateras att de existerar, hur de 

fungerar samt vid vilka tillfällen de förekommer. Stukát (2011) menar att det 

kvalitativa synsättet har som huvuduppgift att tolka och samtidigt förstå det 

resultat som visar sig. 

Eftersom vårt mål med denna studie är att belysa förskollärares upplevelser 

och uppfattningar av mobbning, fann vi att denna metod passade studiens mål 

på ett tillfredställande sätt. 

 

Studien innehåller kvalitativa intervjuer med en intervjuguide som ligger till 

grund för studiens metod. Intervjuerna är utförda på ett semistrukturerat vis. 

Bryman (2011) beskriver att en semistrukturerad intervju innebär att forskaren 

använder sig av en intervjuguide med olika teman som ska beröras i intervjun. 

Dock har respondenten friheten att utforma sitt svar på eget sätt. Forskaren 

kan då även skapa nya frågor och följdfrågor som anknyter till något 

respondenten sagt. När följdfrågor används blir intervjun mer öppen vilket gör 

att respondenten känner sig mer bekväm att dela sin erfarenhet kring ämnet. I 
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denna typ av intervju menar även Ahrne och Svensson (2011) att frågorna går 

att variera, både i ordningsföljd samt i hur många fasta frågeformuleringar 

som ska finnas med vid intervjutillfället. Författarna menar att 

semistrukturerade intervjuer är en kvalitativ metod. Även Stukát (2011) 

påpekar att öppna intervjuer är ett kännetecken i en kvalitativ metod.  

 

Urval 

I studien intervjuades sex förskollärare på sex olika förskolor. Vi valde olika 

förskolor av anledning att få en bredare syn på förskollärarnas uppfattningar 

kring mobbning, detta tack vare att de arbetar i olika barngrupper med olika 

arbetssätt. Fokus låg på förskollärare som arbetar med åldersgrupperna tre till 

sex år. Anledningen till detta är att fler nyanser av mobbning kan urskiljas hos 

äldre barn. I denna åldersgrupp kan det även vara lättare att upptäcka 

mobbning vilket har underlättat studien. Tanken bakom att välja enbart 

förskollärare som respondenter är att vi är nyfikna kring vad våra framtida 

kollegor, med samma utbildning, anser om ämnet. 

 

Etiska överväganden 

I vår studie utgick vi från de fyra grundläggande principerna för 

forskningsetiska regler som Vetenskapsrådet (2002) nämner. Dessa fyra 

principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  Informationskravet innebär att forskaren är skyldig att 

informera alla berörda om vad studiens syfte är, att det är frivilligt att delta 

och hoppa av om man önskar, samt att och få reda på vilka moment som ingår 

i undersökningen. Vi uppnådde informationskravet genom att innan 

intervjuerna skicka ut ett missiv, där vi förklarade vad vi studerar och var, 

syftet med vår studie, samt en förfrågan om att delta. 

Samtyckeskravet handlar om att deltagarna har rätt att bestämma över sitt 

medverkande. I vårt missiv var vi tydliga med att informera deltagarna om att 

de hade rätt att hoppa av när som helst under studiens gång. Vi skrev även att 

personerna i studien förblir anonyma i den utsträckning det går och att 

förskolan inte kommer nämnas vid dess rätta namn. Allt datamaterial 

förvarades och behandlas konfidentiellt. Med det uppnådde vi 

konfidentialitetskravet som handlar om sekretess. När studien är klar kommer 

materialet att destrueras för att inte hamna i obehöriga händer. Det sista kravet 

är nyttjandekravet som handlar om att råmaterialet som samlas in om enskilda 

personer endast får användas i forskningsändamål. I vårt missiv upplyste vi 

om att det endast är vi som forskningsgrupp som kommer använda 

råmaterialet och att råmaterialet inte kommer överlåtas eller säljas vidare till 

andra personer.  

  

Genomförande 

Till en början skickades vårt missiv till förskolorna ut via e-post. I detta 

framkom att vi kontaktar dem efter cirka en vecka om de inte redan kontaktat 
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oss. De fick under denna kontakt lämna besked om de ville delta i studien eller 

inte. Flera av förskolorna lämnade ingen respons, därför valde vi att ringa upp 

dem för att få ett snabbare besked.  

Frågorna i vår intervjuguide skickades inte ut i förväg, detta för att vi inte ville 

att förskollärarna skulle känna press att svara det vi ville höra. Vi ville inte 

riskera att de frångick sina egna uppfattningar för att svara mer 

litteraturmässigt korrekt. 

 

Intervjuerna utfördes gemensamt på fem av de sex olika förskolorna. Samtliga 

intervjuer utfördes på förskollärarnas egen arbetsplats. De valde i vilket rum 

på förskolan intervjuerna skulle utföras. Innan intervjuerna påbörjades 

påminde vi våra respondenter om våra etiska överväganden samt vår önskan 

om att ljuduppta intervjun. Detta för att inte missa värdefull information som 

lätt kan gå förlorad vid endast antecknande, vilket även Bryman (2011) anser.  

Samtidigt påpekade vi att det var deras uppfattningar och upplevelser kring 

frågorna som var intressanta, och att svaren inte behövde vara korrekt 

utformade utifrån vad de till exempel läst i litteratur. Det fanns helt enkelt 

inget rätt eller fel svar, syftet var att ta del av förskollärarnas personliga 

uppfattningar och upplevelser.  

Frågorna ställdes utifrån vår intervjuguide, samt med spontana följdfrågor. 

Ibland bad vi respondenterna att utveckla vad de tidigare tagit upp för att få 

en djupare förståelse för deras upplevelser.  

 

Det var viktigt för oss att inte ställa ledande frågor då det ger motsatt effekt till 

vad man vill uppnå i en kvalitativ intervju. Genom att använda teman i 

intervjun skapades ett kvalitativt samtal vilket gav en större helhetsbild samt 

en öppnare kommunikation. Det ökade trovärdigheten i vår studie. 

Anledningen till att vi valde denna typ av metod är att vi ville komma åt vad 

respondenterna ansåg som viktigt, genom deras egna tankar och förståelse 

kring ämnet. Stukát (2011) påpekar att denna typ av intervju kan bidra till att 

man kommer längre och når djupare. Detta är något som även Ahrne och 

Svensson (2011) anser. De menar att den som intervjuar genom öppna frågor 

får en bredare bild av sitt undersökningsområde. Denna bredare och djupare 

förståelse eftersträvades i studien och vald metod ledde till detta. 

 

Tanken kring intervjuerna var att de skulle pågå i minst 40 minuter. Detta 

uppfylldes dock inte under samtliga intervjuer då dess varaktigheter varierade 

mellan 30 och 60 minuter. Anledningen till detta var att respondenterna hade 

olika mängd upplevelser, erfarenheter och uppfattningar kring frågorna. Vissa 

hade mer att dela med sig av än andra och var lättare att intervjua och föra en 

dialog med. 

När intervjuerna slutförts transkriberades ljudupptagningarna i sin helhet med 

undantag för störande moment som uppstod. Detta var till exempel om något 

barn frågade respondenten något eller att en kollega hade någon fråga. I 

transkriberingen sökte vi efter mönster i förskollärarnas uppfattningar kring 

vårt syfte, men vi sökte även efter avvikande tankar och erfarenheter.  
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Databearbetning och analys av kvalitativt material 

För att bearbeta och analysera datamaterialet använde vi oss av 

transkriberingar. Genom att lyssna flera gånger och anteckna ordagrant 

riskerades inte att värdefull information gick förlorad. Datamaterialet 

analyserades av oss gemensamt för att på så vis avgöra om vi uppfattat data på 

liknande sätt, det skapar större trovärdighet till resultatet i studien.  

Efter transkriberingen valdes relevanta delar med betydelsefull mening för 

studien ut. Detta för att inte sväva ut eller ta fasta på delar som inte var 

relevanta för vårt syfte. Genom att använda färgkoder till intervjuguidens 

teman, färgmarkerade vi text i samtliga transkriberingar som vi ansåg relevant 

till dessa teman. I och med detta skapades en ordning i materialet samt en 

ökad tydlighet vid skapandet av resultatet. Slutligen jämfördes vårt resultat 

med tidigare forskning. 

 

Rennstam och Wästerfors (2011) skriver om hur kvalitativt material kan 

analyseras. De talar om tre problem som hör samman med analysen av det 

insamlade materialet som kaosproblemet, representationsproblemet och 

auktoritetsproblemet. Samtidigt visar de på tre grundläggande arbetssätt för att 

analysera på ett samhällsvetenskapligt sätt. Dessa tre arbetssätt benämner de 

som att sortera, att reducera och slutligen att argumentera.  

Kaosproblemet innebär enligt författarna att det insamlade materialet till en 

början både är oordnat och oöverskådligt på grund av mängden material. Här 

behöver studenten eller forskaren sortera i sitt material för att skapa ordning. 

Detta underlättar sedan analysen av materialet. Författarna påpekar att 

ordningen i materialet ska skapas utifrån studiens syfte och dess teoretiska 

utgångspunkt. 

Representationsproblemet beskrivs av författarna som en omöjlighet att visa 

allt material. Detta problem hanteras genom att reducera materialet. När 

materialet reduceras sållas material som anses som relevant för forskningen ut. 

Det handlar om att ta tillvara på det som ska synliggöras. 

Auktoritetsproblemet förklaras som problemet med att bli hörd i 

kunskapssamhället. Detta kan hanteras genom att argumentera. Den tes som 

läggs fram av studenten ska ställas mot tidigare forskning, och kan på så sätt 

även leda till ett självständigt bidrag av det problem studenten studerat. 

Denna analysstrategi användes när studiens datamaterial analyserades, vilket 

detta avsnitt ger en förståelse för. 
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 Resultat  
I detta avsnitt presenteras studiens resultat utifrån intervjuer med 

förskollärarna. Resultatet från intervjuerna kommer att presenteras i kategorier 

kopplat till studiens syfte och frågeställningar. Dessa kategorier kommer att 

presenteras i underrubriker. För att skydda respondenternas identitet har de 

fått fingerade namn. Vi kallar respondenterna för: Anna, Berit, Cecilia, Doris, 

Eva och Frida. 

 

Förskollärarnas definition av mobbning 

Förskollärarna ser olika på begreppet mobbning men samtidigt finns många 

likheter. Fyra förskollärare kopplar samman begreppen mobbning och 

kränkande behandling.  

 
För mobbning låter så himla hårt. Fast det är ju samma sak. Vi pratar om samma 

saker, fast mobbning låter som något som hör hemma med större barn. Och det 

känns större än kränkande behandling. Men det är lika hemskt, de hänger ju ihop. 

Sen kan det vara med slag eller ord. (Berit) 

 

Att mobbning är ett hårt ord framkom även hos Anna, och att ordet kränkning 

användes istället för mobbning eftersom hon kände sig mer bekväm med det. 

Anna ansåg att begreppet mobbning inte hörde hemma i förskolan, men 

samtidigt kunde hon se att kränkningar förekom. 

 

Mer än hälften av förskollärarna ansåg att mobbning är upprepande 

handlingar som sker över tid. Fem av dem förklarade begreppet mobbning 

som uteslutning. Detta gällde uteslutning ur lekar och kamratgrupper på 

förskolan. Berit och Eva tog båda upp att barn använde sig av hot för 

uteslutning. Barn hotar då andra barn med att de inte får komma på deras 

kalas.  

 
Bland våra barn så kan det värsta man kan säga till ett barn eller en kompis vara att 

du får inte komma på mitt kalas eller sådana saker. (Eva) 

 

Andra exempel på förklaringar till begreppet var att mobbning kan vara både 

fysisk och psykisk. 

 

Förskollärarnas upplevelser av mobbning i verksamheten 

Samtliga förskollärare har upplevt situationer av mobbning i förskolan. Dock 

skiljde sig upplevelsernas karaktärer åt. Eva och Berit hade inte särskilt många 

upplevelser av mobbning i förskolan, men har sett att barn knuffat, slagit eller 

förstört lekar för varandra. Berit hade även hört att barn sagt fula saker till 

varandra. De ansåg dock att detta passade bättre in på kränkande behandling, 
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och ansågs inte lika grovt som mobbning. Majoriteten av respondenterna hade 

uppmärksammat att uteslutningar förekom bland barn. 

 
Men det värsta är ändå när det är samma en som blir utesluten ur lekar, det har jag 

sett mest gånger och det tycker jag också är den mest grymmaste. (Frida) 

 

Många pratade om att barnen redan i förskolan grupperade sig och då uteslöt 

vissa barn. Frida påpekade även att barn hade hierarkier i lekar. 

 
Så uteslutningar är en sak, sen ser vi ju att det alltid är någon som får vara hund i 

en lek, alltid är det någon som ska jaga i leken, aldrig behöva bli jagad utan du 

jagar oss och så ska alla springa ifrån, oftast är det den som kanske är långsammast 

i löpning rent motoriskt som får jaga. (Frida) 

 

Fem av förskollärarna hade sett att det i barngruppen ofta finns en syndabock 

som man ofta klagar eller skyller på. Anna påpekade att det ofta var barn med 

speciella behov som fick den stämpeln. Denna typ av mobbning ansåg de att 

pedagogerna förstärkte. 

 
Är det jag som triggar igång det här för det händer ofta även i förskolan att man har 

ett barn som har ett utstuderat beteende, och då blir det mycket tillsägelser från 

personalen till det här barnet, det märker dom andra barnen och då börjar de också 

att säga till. Då måste man som vuxen tänka att är det jag som har skapat den här 

situationen och då måste jag som vuxen backa och då får man liksom ta ner sina 

tillsägelser för att barnet inte ska bli tillsagt av alla. (Doris) 

 

Berit berättade om ett liknande fenomen som Doris.  

 
De kanske inte tänker på det, men olyckligtvis är det ofta samma person som råkar 

ut för det. Då kan man bli en ’hackkyckling’ och det är också farligt. Att man får 

mycket skit för saker som den egentligen inte gör. Då gäller det också för oss 

pedagoger att se det och inte föra det vidare. (Berit) 

 

Cecilia påpekade att barngruppens syndabock kan få skulden även för saker 

som de inte gjort. Det kan även vara så att barnet som blir anklagat inte ens 

befunnit sig på förskolan den dagen.  
 

Beteende och personlighet 

När det gäller barns personlighet och beteende som riskfaktor för mobbning 

varierade förskollärarnas svar kraftigt. Berit och Doris ansåg att mobbning inte 

är kopplat till barns beteende eller personlighet. De menade att den utlösande 

faktorn är slumpartad. Berit ansåg att det inte går att se vem som riskerar att 

bli mobbare. 

  
Det är så svårt, ibland kan det vara någon man minst anar tycker jag. Så det 

behöver inte vara så att man ser något speciellt. Inte att det är så att man tänker att 

det är något specifikt barn man måste hålla ögonen på. (Berit) 
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När Berit talade vidare om vem som kan bli offer var svaret liknande. 

 
Jag tror inte man kan peka på någon speciell som blir offer utan jag tror det är ren 

olyckshändelse. Då har de bara bestämt sig för att precis den ska bli en 

’hackkyckling’. (Berit) 

 

Doris uttryckte sig på ett liknande sätt som Berit. 

 
Nä jag tror att det är samma risk för vem som helst tyvärr. Det är lika tragiskt för 

vem det än är, jag tror att risken är lika stor att bli mobbad vem man än är. (Doris) 

 

Cecilia hade samma åsikt som Doris och Berit, eftersom hon ansåg att 

mobbning inte har med barns personlighet eller beteende att göra. Cecilia 

påpekade istället att det är pedagogernas ansvar att se till att barn inte hamnar 

i mobbningssituationer. Det är upp till pedagogerna vad som florerar i 

barngruppen. 

 

Barn som utmärker sig och inte faller inom normen riskerar att hamna i 

mobbningssituationer både som mobbare och offer, ansåg Frida, Eva och 

Anna. Frida nämnde att barn som klär sig som det andra könet kan hamna i en 

riskzon för att blir offer för mobbning. De kan utsättas för mobbning och 

kränkningar på grund av detta redan i förskolan, men det blir värre med 

stigande ålder. Där menade hon att det inte är lika accepterat med avvikelser 

från normen. Denna typ av beteende skapar ifrågasättande hos andra barn. 

 

Eva påpekade att utåtagerande barn riskerar att hamna i 

mobbningssituationer. Dessa barn kan både vara de som mobbar andra, men 

kan även själva falla offer för mobbning. Eva menade vidare att det är lätt att 

dessa barn får en stämpel på sig som antingen snäll eller dum. Hon ansåg även 

att barn som är väldigt tillbakadragna eller försiktiga kan bli offer, beteendet 

kan fortsätta med stigande ålder om mönstret inte bryts. 

 

Anna påstod att barn som har en osynlig diagnos och som därmed kan 

uppfattas som jobbiga bland barn och vuxna riskerar att bli kränkta. Hon 

hävdade att även barn som ser annorlunda ut på grund av etnicitet kan vara i 

riskzonen för mobbning och kränkningar. Vidare kunde Anna gällande 

offerrollen, precis som Eva, se en risk med barn som är väldigt tysta och 

tillbakadragna. En annan riskgrupp för att bli offer benämnde Anna som 

’oroliga själar’. 

 
Denna flicka var en lite orolig själ och sprang mycket runt till olika lekar eller 

aktiviteter. Hon gick dit det hände saker, och då blir det kanske jobbigt att vara 

med henne som inte var med i leken speciellt länge eller kom in och avbröt den. 

(Anna) 

 

Hon hade svårt med de sociala koderna. (Anna) 

 

Anna såg ytterligare riskfaktorer för att barn blir mobbare. Hon menade att 
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barn som är starka, kaxiga och viljestarka mer ofta kan vara de som utsätter 

andra för mobbning eller kränkningar. 

 

Barns miljö i förskolan 

Samtliga förskollärare ansåg att miljön påverkar huruvida mobbning och 

kränkningar uppstår i förskolan. Alla berättade att vissa platser i utemiljön, 

där förskollärarna inte alltid ser barnen, är platser som inbjuder till mobbning 

och kränkningar. 

  
Det finns ställen där fröknarna inte är, vi har bland annat hörnet bakom röd, en del 

av gården där det skulle kunna hända. Där får man gå och kolla. Och sen är det 

undanskymda platser, för barnen ställer sig inte framför fröknarna och är taskiga 

mot varandra. Utan det är oftast sådana ställen där det skulle kunna hända, bakom 

hus eller sådant. (Doris) 

 

Anna nämnde även hur viktigt det är att pedagogerna ser och hör barnen för 

att minska risken för mobbning och kränkningar. Detta hade de upptäckt via 

en kartläggning av förskolans miljö. 

 
Ja man kunde se att närmast huset så hände det minst konflikter eftersom vi 

pedagoger befann oss mest där. Men på de platser där vi kanske inte alltid var, där 

hände det mer. Då får man komma ihåg att vi måste sprida ut oss mer ute. (Anna) 

 

Fem av förskollärarna talade även om risker i inomhusmiljön. Den kunde 

liknas vid riskerna i utomhusmiljön, där barn väljer platser där de inte är 

iakttagna av vuxna. Fyra av förskollärarna definierade sådana platser som rum 

där dörrarna kan stängas. 

  
Vi har ju inte ett enda stort rum här, man skulle kunna säga att de här rummen där 

de kan stänga in sig på, där skulle barnen kunna göra saker som vi inte ser. (Cecilia) 

 

Samtliga förskollärare ansåg att stora barngrupper kan vara en utlösande 

faktor när det gäller mobbning och kränkningar.  

 
En annan riskfaktor är det här med stora barngrupper. Det är många barn och det 

är svårt att alltid hålla koll på vad som händer och sker. Så stor barngrupp är 

naturligtvis också en stor riskfaktor. Man hinner inte se. (Berit) 

 

Eva och Anna talade båda om att barngrupperna under deras yrkeskarriär har 

blivit allt större. Anna och Eva påpekade då vilken effekt detta kan få. 

 
Många som jobbar inom förskolan känner att barnen inte får plats. De får liksom 

inte utrymme. (Eva) 

 
Jag säger såhär, det jag kan se skillnad på när jag började och jobba och nu är att det 

är mycket större barngrupper nu, vilket gör att de barn med särskilda behov syns 

mer. Jag tror, med belägg från vår psykolog, så blir många barn mycket mer 

utåtagerande i stora barngrupper. De här barnen orkar inte med stora barngrupper 
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och då kommer de här tendenserna upp. Det behöver inte vara att de har en 

diagnos, utan ett barn som inte egentligen är hyperaktiv blir hyperaktiv. (Anna) 

 

Förskollärarna ansåg att de är en del i förskolans miljö. Här framgick det att 

det är oerhört viktigt att arbeta förebyggande mot mobbning och kränkningar. 

Majoriteten av förskollärarna berättade att de har en roll som förebild, och att 

de lägger stor vikt vid sitt ansvar som förskollärare i arbetet mot mobbning 

och kränkningar. 

 
Jag skulle vilja säga såhär att jag tycker att min roll är att se till att inget barn blir 

kränkt eller mobbat. Man kan bli kränkt men då är det min roll att kliva fram och 

markera att det inte är okej, att man tar tag i situationen. Där har vi ett jättestort 

ansvar. (Cecilia) 

 

Doris berättade mer om hur förskolepersonal är förebilder för barnen. 

 
Vi är ju förebilder för dom, och beter vi oss på ett dåligt sätt då ser ju dom att det är 

okej liksom. Där måste vi tänka på hur vi säger till barnen, inte säga till hela tiden 

och så vidare. Barn läser väldigt mycket i det vi gör. Gör jag så, gör barnen så. Vi är 

absolut förebilder. (Doris) 

 

Anna talade om hur stämningen i personalgruppen påverkar barngruppen 

vilket i sin tur kan påverka barnens beteende mot andra.  

 
Sen tror jag att har man en bra stämning i personalgruppen förmedlar man det till 

barnen också. (Anna) 

 

Samtliga ansåg även att en situation som uppstår ska redas ut så snart som 

möjligt. De nämnde i samband med detta likabehandlingsplanen och beskrev 

mer om hur de arbetar när mobbning uppstår i barngruppen. 

 

Barns uppväxtvillkor och familjeförhållanden  

Förskollärarna var eniga om att barns uppväxtvillkor och familjeförhållanden 

kan påverka om barn hamnar i mobbningssituationer. Hälften av dem 

påpekade tydligt att barn som växer upp i kärleksfattiga hem hamnar i en 

riskzon.  

 
Ja för att beteendet kommer ifrån miljön. Det kommer från hemmet, så är det ju 

bara. Man får med sig saker i ’ryggsäcken’ när man växer upp i ett hem där man 

aldrig får kärlek, ömhet, där man aldrig får höra att man är bra. De barnen mår inte 

bra. Och hur ska de sen veta hur de ska behandla andra? Jo de fortsätter i det 

beteendet och kränker andra barn naturligtvis. (Berit) 

 

Även Cecilia tog upp liknande exempel. Hon ansåg att om barn har det jobbigt 

hemma och saknar stöd från föräldrar, skapar detta en större utsatthet för 

barnen. Doris påpekade att barn som har svåra hemförhållanden och själva blir 

utsatta i hemmet, med större sannolikhet riskerar att senare utsätta andra barn 

för samma behandling. Den andra halvan av förskollärare talade mer om att 
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barn som får lite tid av sina föräldrar, och som får många långa dagar på 

förskolan kan vara i större risk för att hamna i mobbningssituationer. 

 
Sen ser jag många föräldrar som är i karriären de orkar inte engagera sig i sina 

barn. Det är en stor grupp barn som har föräldrar i karriären som inte orkar med 

sina barn, som inte har några regler, de ska vara kompis med barnen, barnen får 

inte vara ledsen, de får göra som de vill, det är lockbeten och mutor. De har väldigt 

långa dagar och är utsliten och trött, de får inte vara hemma när de är sjuka. Så det 

är ett helt annat klimat nu jämfört med hur det var för femton eller tjugo år sen. 

Barnen har upp till femtio timmar arbetsvecka och de har ingen vilopaus. Sen är det 

inte säkert att de får någon semester för föräldrarna ska förverkliga sig själva och ha 

semester själv. (Anna) 

 

Eva delade Annas åsikt och menade att det i dagens samhälle är ett hårdare 

klimat och att människor är mer egoistiska. Cecilia berättade att många 

föräldrar inte är så engagerade i sina barns dag på förskolan. De deltar inte vid 

föräldramöten, läser inte veckobrev och pratar inte mycket med pedagogerna. 

Anna, Eva och Frida påpekade att barns närvarotid på förskolan har ökat och i 

och med detta ökar även risken för mobbning och kränkningar mellan barn. 

Detta på grund av att barnen blir väldigt trötta. 

 
Jag tänker såhär. Om du är trött och bedrövlig, hur hög tröskel har du då? Man får 

gå till sig själv. Jag tror de blir trötta och slitna. Och är man här när man är sjuk så 

har man inte heller någon hög tröskel. (Anna) 

 

Frida berättade även om hur barns trötthet och närvarotider påverkar dagen 

på förskolan. 

  
Barns närvarotider gör också sitt till, om man är trött, då blir det gärna att det blir 

små konflikter, de ska nästan orka mer än vi vuxna gör. Det är en högre närvaro tid 

nu än vad det varit tidigare, om det har med samhället att göra. De tar allt jobb som 

går och jag dömer inte de familjerna i den bemärkelsen för det måste få jobba, det 

är bara synd att det blivit så för vem blir det synd om i slutändan jo barnet. (Frida) 

 
Barnen är här från öppning till stängning. De får ingen kvalitativ tid med 

föräldrarna. Och vad sätter det för spår då? Jag anser att det inte är det optimala. 

(Frida) 

 

Förskollärarna belyste även andra utlösande faktorer när det gäller 

uppväxtvillkor och familjeförhållanden. Eva ansåg att värderingar och 

människosyn inom familjen spelar en stor roll för hur man behandlar andra. 

Frida nämnde istället att barn i familjer med arbetslösa föräldrar och med dålig 

ekonomi kanske inte får det primära i materiell väg, så som leksaker och 

kläder. Det medför att barn jämför sig med varandra och då kan utanförskap 

uppstå. Det skapar statusbundna grupperingar i barngruppen, har barn inte en 

speciell leksak kan de bli utesluten ur leken av de övriga barnen. Hon menade 

vidare att barn som inte lever i kärnfamiljer kan få för lite uppmärksamhet 

vilket kan vara en risk för att hamna i mobbning. 
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Sen är det dom vars familjer, som inte är kärnfamiljer, man har två familjer, kanske 

har barn med den nya och den nya har egna barn. Då blir det en ny konstellation 

och det barnet som går emellan två familjer kan vi också se ett mönster i, att se mig 

hör mig och ett rop på hjälp och den får hela tiden kämpa om uppmärksamheten. 

(Frida) 

 

Frida påpekade även att kulturkrockar mellan hemmen och förskolan kan 

skapa en risk för mobbning och kränkningar. Anna talade istället om hur 

curlingföräldrar skapar barn som oftare kränker andra barn. 

 
Ja alltså barn till curlingföräldrar kan vara väldigt snabba att döma andra. De är 

van att få som de vill och då blir de väldigt tjurig och grinig och ska ha sin vilja 

igenom. Då kan de vara elaka mot andra. Det kan jag se tendenser på inne hos oss. 

De är inte så vana att ta hänsyn. Så det är en konsekvens, är man en curlingförälder 

så får man barn som kanske inte är de trevligaste. (Anna) 
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 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras metoden och resultatet av studien. I 

metoddiskussionen framgår studiens styrkor och svagheter. Senare, i 

resultatdiskussionen, ställs studiens resultat mot tidigare forskning. Dess 

likheter och skillnader kommer att jämföras samt innehålla en avslutande 

reflektion. Slutligen kommer förslag på vidare forskning att läggas fram. 

 

Metoddiskussion 

 

Valet av syfte och frågeställningar till studien kom vi snabbt fram till, men det 

som upplevdes som en svårighet var att hitta relevant forskning kring ämnet 

då tidigare forskning i ämnet förekommer i liten omfattning. Att hitta sökord 

till relevant forskning för problemområdet krävde en hel del tid. Inledningsvis 

använde vi oss av sökordet mobbning i förskolan, vilket inte genererade många 

träffar. Det visade sig att majoriteten av forskningen är skriven på engelska, 

därmed beslutades att använda engelska sökord. Sökorden utvecklades då till 

bullying in preschool och bullying in kindergarten, samt att endast ordet bullying 

användes vid sökningen. När vi väl fann rätt sätt att söka litteratur återfanns 

intressant och relevant forskning som kunde användas för att komma vidare 

med studien.  

 

När vi inledde arbetet med att kontakta förskollärare för intervjuer var det till 

en början svårt att finna personer som kunde delta. Den huvudsakliga 

anledningen till detta var tidsbrist hos förskollärarna. Det medförde att det 

önskade urvalet samt den geografiska spridning på förskolor som först var 

tänkt förändrades. Nu i efterhand har vi insett att arbetet med att hitta 

respondenter borde påbörjats mycket tidigare. En större spridning hade 

föredragits för att kunna avgöra om resultatet skiljer sig beroende på var 

förskollärarna arbetar. Det hade varit intressant att se om studiens resultat 

hade blivit annorlunda om förskollärare från förskolor i både låg- och 

högstatusområden samt på mångkulturella förskolor hade intervjuats. 

Resultatet hade även kunnat bli annorlunda om vi förutom förskollärare 

intervjuat barnskötare, förskolechefer eller andra pedagoger på förskolan.  

 

Några förskollärare var svårare att intervjua och föra ett flytande samtal med. 

För att föra dessa samtal vidare användes följdfrågor till hjälp. Kunskapen 

inom ämnet varierade bland förskollärarna vilket resulterade i längre och 

utförligare svar från vissa medan andra gav kortare svar utan förklaring. 

I största möjliga mån undveks frågor som kunde besvaras med ja eller nej för 

att få en mer specifik syn på deras egna uppfattningar och erfarenheter. Vi 

försökte även hålla våra egna tankar och erfarenheter utanför för att påverka 

dem så lite som möjligt.  
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Samtliga intervjuer genomfördes på förskollärarnas egna förskolor utefter 

deras egna val. På så vis kunde de känna sig trygga med platsen, och 

intervjuerna kändes bra och avslappnade. Förskollärarna fick även bestämma 

vid vilken tidpunkt de ville utföra intervjuerna, på detta sätt fick de chansen 

att välja en tidpunkt där de kände att de hade tid att sitta ner och samtala i 

lugn och ro. Dock upplevde vi mot slutet på några intervjuer att förskollärarna 

blev stressade och ville iväg på annat. Detta kan ha påverkat vårt resultat 

genom att de stundvis svarade mer kortfattat.  

Om ett större antal förskollärare intervjuats hade resultatet blivit mer utförligt 

och även mer trovärdigt. Vi hade därmed kunnat se fler likheter och 

skillnader. Tyvärr fanns dock inte tiden för fler intervjuer då denna studie har 

en begränsad tidsram. 

 

Denna studie är begränsad till endast en metod vilket kan ses som en svaghet. 

Hade fler metoder använts, så som enkäter, hade vi fått möjligheten att få mer 

kunskap om problemet då enkäter når ut till ett större antal personer. Detta 

hade givit en bredare bild av förskollärarnas syn och upplevelser av 

mobbning. Även detta valdes bort på grund av tidsbegränsningen. 

 

Vi var inte vana att intervjua utifrån kvalitativ metod men vi tycker att det gick 

över förväntan trots detta. Metoden gav öppna och intressanta samtal utan att 

de upplevdes som förhör. Vi kände att vi fick relevanta och intressanta svar till 

vårt syfte genom denna metod. Samtliga intervjuer utom en utfördes av oss 

gemensamt, vilket gav oss trygghet och vi kunde stötta varandra.  

Transkriberingen av intervjuerna var tidskrävande, men gav oss möjlighet att 

finna relevant information. På detta sätt missade vi inte förskollärarnas 

värdefulla upplevelser och uppfattningar.  

De etiska övervägandena tog vi hänsyn till och våra respondenter kunde 

känna sig trygga med sin anonymitet och tillförlitlighet till oss som studenter. 

 

Resultatdiskussion  

Definition av mobbning och kränkningar 

I vår studie framkom att mobbning är ett svårdefinierat begrepp bland 

förskollärarna, vilket även Kirves och Sajaniemi (2012) samt Larsson (2000) 

påpekar i sin forskning. Dessa forskare, tillsammans med Marklund (2007) 

menar vidare att mobbning och kränkande behandling kan vara samma sak 

men att olika begrepp används. Majoriteten av förskollärarna i studien drog 

samma parallell när de talade om mobbning i förskolan. De ansåg att 

mobbning och kränkningar hör ihop.  

 

Hälften av förskollärarna delar samma åsikt som Olweus (2007), Frånberg och 

Wrethander (2011) samt Larsson (2000) gällande att mobbning är när ett barn 

vid upprepade tillfällen blir utsatt för negativa handlingar. Dessa författare 

nämner att mobbning innefattar uteslutningar vilket även fem av 
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förskollärarna ansåg. Författarna nämner även våld och elaka ord som en 

definition på mobbning, men detta nämnde bara en av förskollärarna. 

 

Vidare talade flera av förskollärarna om att mobbning kan vara både fysisk och 

psykisk, utan att konkret beskriva vad den fysiska mobbningen kan innebära. 

Detta liknar Olweus (1999) beskrivning av indirekt och direkt mobbning. Han 

menar att mobbning kan vara både fysisk och psykisk. 

 

Larsson (2000) kopplade samman makt med mobbning, vilket även en av 

förskollärarna gjorde. Detta när förskolläraren berättade om att barn hotar med 

uteslutningar, ofta handlar det om att inte bli bjuden på någons kalas. Kirves 

och Sajaniemi (2012) menar att uteslutning är en mycket vanlig form av 

utpressning och makt i förskolan.  

 

Mobbning i förskolan 

Majoriteten av förskollärarnas upplevelser kring mobbning i 

förskoleverksamheten innefattade uteslutningar ur kamratgrupper. Enligt 

Kirves och Sajaniemi (2012) är det den vanligaste formen av psykisk mobbning 

i förskolan. Vår studie resulterade i en liknande slutsats då denna form av 

mobbning var den mest upplevda bland förskollärarna. Stoor-Grenner och 

Kirves (u.å) studie visade att det finns olika former av mobbning i förskolan. 

Där nämndes former som att slåss, sparkas, lägga krokben, stå som hinder, 

riva i kläder, kasta saker, störa lekar, retas, håna, skälla, kalla vid öknamn, 

kommentera utseende, prata bakom ryggen och att barnen tiger då någon 

tilltalar dem. I vår studie berättar endast två förskollärare att de haft 

erfarenheter av detta. Då har de upplevt att barn knuffar, slår, säger fula saker 

eller förstör lekar för varandra. Det kan hända att dessa typer av mobbning 

även förekommer i resterande förskollärares förskolor men att de inte 

uppmärksammat dessa händelser som mobbning. Händelserna kan ses som 

kränkande behandling eller engångsföreteelser och kan därför förbises som 

mobbning, därför är det inte säkert att förskollärarna berättar om sådana 

händelser när de får frågan om erfarenheter kring mobbning i förskolan.  

 

 

Tidigare forskning visar att mobbning kan ses som åldersrelaterad på 

förskolan. Hägglund (2007) påpekar att äldre barn anser sig ha makt över de 

yngre och att detta är en norm. Dock visade vårt resultat inte på detta 

fenomen, då ingen av förskollärarna nämnde något om ålder, trots att vissa av 

dem arbetade på avdelningar med blandade åldrar. En slutsats av detta anser 

vi kan vara att förskollärarna ser åldersrelaterad mobbning som något annat. 

En vanlig företeelse i förskolan är att äldre barn har makt över yngre, och det 

har förekommit under lång tid. Det som är en norm kan lätt förbises och bli till 

en vardagshändelse, vilket gör att det inte uppstår någon särskild reaktion när 

något sådant händer. Vi har själva upplevt detta på förskolan och sett hur 

äldre barn styr de yngre och säger saker som "du är mindre än mig och därför 

bestämmer jag".  Varför förskollärarna inte uppmärksammar detta kan vara att 



  

 

24 

 

de inte ser sådana händelser som mobbning eller att de helt enkelt inte 

uppfattar situationen då normen säger att äldre barn får och ska kunna göra 

mer, samt bestämma över de yngre. 

 

Beteendemönster och personlighet 

Kirves och Sajaniemi (2012) menar att beteendemönster som hör samman med 

mobbning samt dess roller, är något som kan visa sig redan hos yngre barn. 

Perren och Alsaker (2006) påpekar att det finns specifika beteendemönster hos 

mobbare och offer. I vår studie ansåg hälften av förskollärarna att beteendet 

som riskfaktor för mobbning är slumpartat. De kunde inte peka på ett specifikt 

beteendemönster som gör att barn hamnar i mobbningssituationer. Dock ansåg 

den andra hälften av förskollärarna att vissa beteenden kunde kopplas 

samman med mobbare och offer. De nämnde bland annat att barn som avviker 

från normer riskerar att hamna i mobbningssituationer, och att de som faller 

offer för mobbning är tysta, tillbakadragna, oroliga och kan ha svårt med de 

sociala koderna. Detta kan kopplas till Wichstrøm, Belsky och Berg-Nielsen 

(2013)  då de anser att de barn som är hämmade, oroliga, saknar social 

kompetens och självsäkerhet mycket lättare faller offer för mobbning, detta då 

de kan ha svårt att hantera olika situationer. 

Vidare förklarade en förskollärare att utåtagerande barn riskerar att bli 

mobbare eller offer. Detta kan kopplas samman med aggressivitet hos barn, 

vilket även många forskare anser vara en stor riskfaktor för mobbning.  Perren 

och Alsaker (2006) Jansen et al. (2011), Olweus (2007) hävdar att barn som är 

mobbare är mer aggressiva än andra barn och sannolikheten att de blir 

mobbare är stor. Aggressiva personlighetsdrag nämner även Frånberg och 

Wrethander (2011) som en utlösande faktor för att bli mobbare. I och med detta 

kan vi se en likhet men även en skillnad tack vare den förskollärare i denna 

studie som anser att dessa barn kan bli både mobbare och offer. 

  

Olweus (1999) skriver att barn som är tuffa och har svårt att underordna sig 

regler riskerara att bli mobbare. Detta bekräftar även en av förskollärarna, som 

nämner att barn som är mer viljestarka, starka och tuffa oftare utsätter andra 

barn för mobbning. 

 

Enligt den socialpsykologiska modellen som Granström (2007) nämner anser 

han att barn antar olika roller i en grupp. Författaren talar om rollen som 

hackkyckling eller syndabock vilket är den roll som ingen vill anta. Denna roll 

antas av barn med ett visst beteende som inbjuder till att bli de övrigas 

måltavla. Detta talar två av förskollärarna i vår studie om, de nämner både 

syndabockar och hackkycklingar. Dessa barn är de som ständigt blir tillsagda 

och tillrättavisade av personal och andra barn. Barnen kan bli anklagade för 

saker som de inte är skyldiga till.  

 

Olweus (1999) skriver om de provocerande mobboffren som kan ha 

koncentrationssvårigheter och ses som besvärliga. De kan vara hyperaktiva, 

uppträda irriterande och är sällan omtyckta av pedagoger. En förskollärare 
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talade om barn med en osynlig diagnos, de kunde uppfattas som jobbiga bland 

både barn och vuxna och dessa ansåg hon var i riskzonen för att bli kränkta. 

Det finns barn som utmanar sin omgivning genom att störa och förstöra för 

andra, vilket Ellmin (2014) nämner. Han menar att detta skapar en grogrund 

för mobbning. 

 

Olweus (2007) och Perren och Alsaker (2006) kännetecknar offer på ett 

liknande sätt. De beskriver offren som ängsliga, osäkra, tystlåtna, känsliga, 

försiktiga, undergivna och tillbakadragna barn. Två av förskollärarna 

berättade vid intervjun att även de kunde se mobbningsoffren som mer 

tystlåtna och tillbakadragna. En förskollärare nämnde att barn som är offer kan 

ha svårt med de sociala koderna. Att offer är mindre sociala är något som även 

Perren och Alsaker (2006) anser.  

 

Granström (2007) menar att man kan bli mobbad på grund av avvikelser eller 

utseende. Att man har en annan etnicitet anser Kirves och Sajaniemi (2012) 

utgöra en större risk att falla offer för mobbning. Två av förskollärarna i vår 

studie ansåg att barn som utmärker sig genom klädsel eller utseende riskerar 

att bli mobbningsoffer.  

 

Jansen et al. (2011) anser att de barn som mobbar andra ofta är mer motoriskt 

utvecklade, medan de barn som inte är lika motoriskt utvecklade löper större 

risk för att bli offer. Vid intervjun med en av förskollärarna framkom även 

detta. Hon talade om hur motoriskt svaga barn ofta utnyttjas vid val av roll i 

vissa lekar, till exempel i leken jaga där det utsatta barnet får rollen att jaga 

utan att ha förutsättningarna att hinna ikapp de andra barnen. 

 

Barns miljö i förskolan 

Samtliga förskollärare ansåg att miljön är en stor riskfaktor för att 

mobbningssituationer uppstår. Samtliga talade även om hur viktigt det är att 

arbeta aktivt med att förebygga mobbning. Vikten lades vid att tidigt bryta 

mönster vid upptäckt av mobbning samt att ta tag i problemen direkt när de 

uppstår.  Stoor-Grenner och Kirves (u.å) anser att det är viktigt att förebygga 

mobbning hos små barn, arbetet blir även effektivare ju yngre barnen är. 

 

Förskollärarna ansåg att stora barngrupper kan medföra att mobbning ökar. 

Detta för att alla konflikter inte hinner uppmärksammas på grund av 

barngruppens storlek. Med stora barngrupper uppstår fler konflikter då vissa 

barn inte klarar av att vistas bland många barn. Forskning av Hägglund (2007) 

pekar likaså på att det är en riskfaktor med stora barngrupper. Detta för att 

barnen oftast vistas på förskolan medan föräldrarna arbetar och att de inte valt 

gruppen själv. Det leder i sin tur till stress och andra psykiska problem. Även 

Granström (2007) menar att ett sätt för barn att hantera osämja i barngruppen, 

kan vara att utse ett barn som måltavla för gruppens missnöje.  
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Flera av förskollärarna talade om att de är förebilder för barnen och att det är 

viktigt att stämningen i arbetslaget är bra, då detta påverkar barnen. Detta har 

vi inte funnit i den forskning vi tagit del av och kan därför inte göra någon 

koppling till. Här kan vi därför se en skillnad mellan tidigare forskning och 

denna studie. Denna upptäckt är intressant då det ofta talas om att vuxna är 

förebilder för barn och att pedagoger ska föregå med ett gott exempel. Vi kan 

se en svårighet i detta då det inte alltid är lätt att få arbetslag att fungera bra. 

Det är olika individer som ska fungera tillsammans och pedagogerna har olika 

tankar och idéer som de vill arbeta efter. För att stämningen ska vara bra och 

arbetslaget ska fungera krävs engagerade öppna pedagoger som lyssnar och 

tar hänsyn till varandra samt att de sätter barnens bästa i första hand. Vad som 

kan hända om stämningen i arbetslaget är dålig är att barnen ser hur 

pedagogerna beter sig och pratar till varandra, vilket kan göra att barn tar efter 

deras beteende. Det kan medföra att barnen använder samma metod mot 

andra barn då de tror att det är ett normalt beteende. Detta utgör en risk som 

kommer från pedagogerna, därmed kan vi se att mobbning även kan utlösas 

av vuxna på förskolan.  

 

Barns uppväxtvillkor och familjeförhållanden 

Samtliga förskollärare ansåg att barns uppväxtvillkor och hemförhållanden 

kan bidra till fler mobbningssituationer. Granström (2007) skriver att barn som 

vuxit upp i en otrygg och kärleksfattig miljö löper risk för att drabbas av 

ångest och aggressivt beteende, som i sin tur kan leda till mobbning. Dessa 

barn mobbar andra barn för att hantera sina känslor. Även Olweus (1999) 

menar att barn som växer upp i kärleksfattiga hem och får för lite omsorg samt 

för mycket frihet utvecklar ett aggressivt reaktionsmönster. Hälften av våra 

intervjuer resulterade i liknande påståenden. Dessa förskollärare menade att 

barn som växer upp i sådan miljö, inte vet hur de ska bete sig mot andra barn 

och antar detta dåliga beteende. Olweus (2007) anser att föräldrar kan ge barn 

fördomar om och fientlighet till andra barn, genom hur de pratar och beter sig 

mot andra människor. Barn tar efter föräldrarnas beteende och kan då komma 

att utsätta andra barn för lidande. En förskollärare nämnde vid intervjun att 

hon ansåg att de värderingar och människosyn föräldrarna har speglar av sig 

på barnen vilket kan öka risken för mobbning.  

En annan förskollärare nämner familjens dåliga ekonomi som en riskfaktor för 

utanförskap och mobbning, vilket även Jansen et al. (2011) anser. Barn med låg 

socioekonomisk ställning löper större risk för att vara inblandad i 

mobbningssituationer. Författarna hävdar att detta kan leda till att barn kan bli 

både offer eller mobbare, medan förskolläraren ansåg att dessa barn endast 

riskerar att bli offer. Vidare menar författarna att barn som lever i kärnfamiljer 

löper mindre risk att hamna i mobbningssituationer. Denna uppfattning delas 

av den tidigare nämnda förskolläraren.  

 

Perren och Alsaker (2006) påpekar att barn som mobbar visar mindre 

prosocialt beteende. Detta kan kopplas samman med en av förskollärarnas 

uppfattning kring curlingföräldrar. Barn till curlingföräldrar menar 
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förskolläraren gärna vill få sin vilja igenom, utan att ta hänsyn till andra och de 

dömer snabbt andra människor. Olweus (2007) menar att föräldrarnas tolerans 

och eftergivenhet är en viktig faktor för att förebygga mobbning. Även detta 

kan kopplas samman med förskollärarens uppfattning kring curlingföräldrar 

då de inte har regler för sina barn, samt att hon anser att barn till dessa 

föräldrar inte blir de allra trevligaste.  

 

Tre av förskollärarna tog upp att vissa barns långa dagar samt höga närvarotid 

på förskolan kan utgöra en risk för mobbning och kränkningar. Detta bidrar 

till trötta barn med låg tröskel vilket gör att dessa barn deltar i fler konflikter. 

Barns närvarotider på förskolan sägs har ökat genom åren och barnen vistas på 

förskolan betydligt mer nu än förr i tiden. Vad som är anledningen till detta 

kan bara spekuleras i då vi inte har funnit någon tidigare forskning kring detta 

fenomen. Det som kan tänkas vara bidragande faktorer är föräldrars karriärer, 

ekonomi och samhället i sig. Vi lever idag i en materiell värld vilket kräver 

pengar. Pengar ses som något som höjer människors status vilket de flesta idag 

strävar efter. Det är viktigt för människor att bli sedda som lyckade och detta 

speglas ofta av ekonomi.  

 

En annan orsak till barns ökade närvarotid på förskolan tänker vi är kopplat 

till föräldrarnas egentid. Vi har upplevt att egentid utan barn är viktig för 

föräldrar då de kan koppla av och göra vad de vill en stund. Det har kanske 

blivit för lätt att låta barnen vara en extra stund på förskolan för att föräldrarna 

ska kunna göra något annat. Det känns som att behovet av egentid har ökat 

och vi hör ordet allt oftare från föräldrar. 

 

Ytterligare en anledning kan vara att förskolan har fått högre status, och 

föräldrarna ser förskolan som en plats barnen måste vara på, detta för att inte 

missa värdefulla aktiviteter. Det kan vara att förskolan framställs på ett annat 

sätt till omvärlden än förr. Förskolan är tydligare med sitt mål och vad den ska 

sträva efter och det kan göra att föräldrarna upplever förskolan som mer 

lärande än tidigare.  

 

Detta är endast spekulationer och det hade varit intressant att läsa forskning 

kring varför närvarotiderna har ökat. Effekten av långa dagar kan leda till 

negativa händelser och mobbning då barnen inte orkar med dagen.  

 

Avslutande reflektion 

En intressant slutsats av denna studie är att förskollärarnas upplevelser och 

uppfattningar i vissa fall skiljer sig åt från den tidigare forskningen. Då 

specifikt kring barns beteende, aggressivitet och personlighet. Forskningen 

pekar tydligt på att barns beteende spelar stor roll för huruvida barn hamnar i 

mobbningssituationer. När det gäller mobbare kopplar forskningen tydligt 

samman aggressivitet med denna roll. Detta var inte framträdande i vårt 

resultat då förskollärarna istället lade stor vikt vid miljöns påverkan. De ansåg 

att barns uppväxtvillkor samt förskolemiljön hade större påverkan än barns 
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beteende och personlighet. Det är en stor skillnad mellan den tidigare 

forskningen och vår studie och varför det skiljer sig åt hade varit intressant att 

studera vidare. Vi tror att det finns olika anledningar kring detta. Forskningen 

har lagt stor vikt vid barns personliga beteende medan förskollärarna ser barn 

som individer i en grupp som ska fungera tillsammans. Förskollärarna anser 

att om barn ges rätt förutsättningar i uppväxt och förskolemiljö kan mobbning 

förebyggas i ett tidigt skede. Förskollärarna belyser inte beteendena hos 

barnen vilket gör att de inte blir framträdande utan alla barn behandlas lika, 

vilket visar barn att alla har lika värde oavsett hur de ser ut, hur de växt upp 

och vilken personlighet de har.  

 

Tidigare forskning nämner att förskolan kan skapa åldersrelaterad mobbning, 

vilket inte denna studies resultat visar då ingen av förskollärarna nämnde 

ålder som ett problem. 

 

Samtliga förskollärare ansåg att barns långa dagar på förskolan utgjorde en 

utökad risk för att delta i mobbningssituationer. Kring detta har vi inte tagit 

del av någon tidigare forskning som kan stödja förskollärarnas påståenden. 

Självklart kan det ses som en påfrestning för barnens temperament vid långa 

dagar i förskolan anser vi. Trötthet kan orsaka ojämnt humör och då är det lätt 

att konflikter uppstår. 

Något som även är intressant är att förskollärarnas svar skiljer sig mycket åt. 

Enbart inom vissa punkter är de helt eniga med varandra, vilket tyder på att 

det finns en variation kring uppfattningar och upplevelser av mobbning. 

Varför det skiljer sig åt kan bero på många olika faktorer. Dels tror vi att 

förskollärarna har varit med om olika upplevelser och har därför olika 

erfarenheter, samt att de definierar begreppet mobbning på olika sätt vilket gör 

att en händelse som en förskollärare anser är mobbning, kanske en annan 

förbiser. Mobbning är ett brett begrepp som innefattar många olika händelser 

vilket gör det till ett svårt ämne att tala om.  

  

Trots vissa olikheter i vårt resultat och tidigare forskning finns flera likheter. 

Majoriteten av förskollärarna ansåg, precis som forskningen visar, att 

mobbning är ett svårdefinierat begrepp som kan förklaras på olika sätt 

beroende på vilken person som tillfrågas. De var även eniga med att koppla 

samman begreppen mobbning och kränkningar då dessa kan gå hand i hand. 

Förskollärarna beskrev mobbningens handlingar på ett liknande sätt som den 

tidigare forskningen där den vanligaste formen av mobbning är uteslutningar 

ur kamratgrupper.  

Samtliga ansåg att stora barngrupper på förskolan utgör en större risk för barn 

att hamna i mobbningssituationer. Förskollärarna talar även likt tidigare 

forskning om att barns familjeförhållanden och uppväxtvillkor är en 

bidragande faktor för mobbning.  
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Förslag till vidare forskning 

 

Något som tydligt framkommit i denna studie är att barngruppens storlek 

utgör en riskfaktor för mobbning. Detta är något vi ser som intressant att 

studera vidare. Till exempel genom fler intervjuer med fler förskollärare, 

enkäter samt barnobservationer med fokus på barngruppens storlek och dess 

effekter när det gäller mobbning och kränkningar. Förslag på vidare forskning 

är att studera huruvida förskolans miljö påverkar om barn hamnar i 

mobbningssituationer.  

Vi anser att mer forskning kring barns beteende och aggressivitet kopplat till 

mobbning behövs. Detta för att vi finner att den tidigare forskningen fokuserar 

mycket kring just beteende, dock finner vi inte detta resultat tydligt i vår 

studie.  

Denna studie skulle även kunna utföras med andra verksamma personer inom 

förskolan, som till exempel barnskötare eller förskolechefer. Även föräldrars 

tankar kring mobbning bland barn i förskolan skulle vara intressant att 

studera. 
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 BILAGA 1: Missiv till intervjupersoner 

Hej! 

 

Vi är två studenter, Elin och Christelle som studerar vid Mittuniversitetets 

förskollärarutbildning. Vi läser sista terminen och ska nu göra vårt 

examensarbete på 15hp. Vi har intresserat oss för förskollärares åsikter kring 

mobbning och kränkande behandling i förskolan.  

 

Vi undrar därmed om Ni vill delta med en eller två förskollärare som arbetar 

med åldrarna tre till sex år i en intervjustudie som läggs som grund i vårt 

examensarbete. Intervjun kommer ta ca 40 minuter och vi önskar att ljuduppta 

samtalet om ni samtycker till det. Studien har största möjliga konventionalitet 

och era namn kommer inte nämnas och det kommer inte gå att koppla Er 

förskola till uppsatsen.  

 

Ert deltagande är frivilligt och ni har när som helst under studiens gång 

möjlighet att avbryta er medverkan Denna studies material kommer att 

användas av oss och inte säljas vidare till andra personer. 

Vi önskar att få utföra intervjuerna under vecka 45 och vi är flexibla vad gäller 

både plats och tid.   

Vi hoppas på er medverkan och fortsatt kontakt. 

Återkoppling sker till er i slutet på vecka 43 om vi inte hört från er tidigare.  

 

Hör gärna av er snarast om ni vill medverka eller inte. Har ni frågor eller 

funderingar är ni välkomna att maila eller ringa någon av oss. Ni ska ha ett 

stort tack!  

 

Med vänliga hälsningar Elin och Christelle 

nylund.elin@XXXXX.com  070-XXXXXX ,christelle@XXXXX.com 070-XXXXXX 
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 BILAGA 2: Intervjufrågor  

 

Kan du berätta hur du ser på begreppet mobbning och vad det innebär för dig? 

 

 

 

 

Anser du att mobbning förekommer i förskolan, förklara? Vilka upplevelser 

har du av detta i din yrkesroll som förskollärare?  

 

 

 

 

 

 

Vilka riskfaktorer anser du att det finns för mobbning när det gäller barns 

beteende och personlighetsdrag? 

 

 

 

 

 

Vilka riskfaktorer anser du att det finns för mobbning när det gäller barns 

miljö och uppväxtvillkor? 

 


