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Sammanfattning  
 

Syftet med denna studie var att, utifrån två nivåer, granska vilka föreställningar som finns 

om mobbning i förskolan samt hur fenomenet bör hanteras. Det rörde sig om en praktisk 

nivå, med verksamma pedagogers syn på mobbning, och en teoretisk nivå där 

diskrimineringsombudsmannens (DO) stöddokument analyserades. För att möta syftet 

utgick studien från tre forskningsfrågor, vilka också blev arbetets teman. Dessa behandlade 

förekomst, uppkomst och åtgärder mot mobbning. I studien diskuterades både ett 

utvecklingspsykologiskt och ett sociokulturellt perspektiv. Genom en textanalys samlades 

empiri in från DO:s stöddokument Lika rättigheter i förskolan – ett stöd i förskolans 

likabehandlingsarbete (DO, 2015). En enkätundersökning användes därefter för att samla 

in empiri från pedagoger. Empirin analyserades utifrån bl.a. forskningsfrågor och 

teoretiska perspektiv för att ta fram både kvantitativa och kvalitativa resultat. Resultatet 

visade tendenser till att begreppet mobbning inte är helt genomarbetat i förskolan och att 

det saknas en gemensam kunskapssyn mellan pedagogerna i studien och DO:s 

stöddokument. Den skilda uppfattningen om begreppet mobbning, som även förekom 

mellan pedagogerna, tolkades öka risken för en ojämn kvalité i likabehandlingsarbetet 

bland förskolorna. För att utifrån detta resultat undersöka vilka områden som en gemensam 

kunskapssyn skulle kunna innehålla jämfördes resultaten med tidigare forskning om 

mobbning. I denna jämförelse framkom det att ålderns inverkan, akuta åtgärder och 

teoretiska perspektiv, med fokus på grupp respektive individ, bör diskuteras vidare för att 

utveckla likabehandlingsarbetet.      

 

Nyckelord: Förskola, stöddokument, mobbning, åtgärder  
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1. Inledning 
 

Som förskollärarstudent har jag fått chans att se och reflektera kring flera 

likabehandlingsplaner samt planer mot kränkande behandling. Jag har även fått möjlighet 

att se hur de har fungerat i praktiken och hur känsliga situationer hanteras ute i 

verksamheten. Vid ett flertal tillfällen har det slagit mig att förskolorna ofta verkar ha en 

tydlig arbetsplan gällande förebyggande metoder mot kränkande behandling och ett 

främjande likabehandlingsarbete. Vad som däremot är oklart är hur man ska gå tillväga om 

något akut och allvarligt faktiskt händer, exempelvis upprepade kränkningar eller 

mobbning. Vad som ska räknas som akuta händelser verkar även det vara oklart bland 

pedagogerna. Ibland hör man ursäkter som ”han är så typiskt pojkig” och andra gånger 

”man kan inte anteckna allt”, men när är det egentligen dags att ta händelserna på allvar? 

Hanteringen av fenomenet mobbning tycks ligga på två nivåer. Dels är det den teoretiska 

nivån, med mallar, riktlinjer samt arbetsplaner, och dels en praktisk nivå där personliga 

attityder och föreställningar formar arbetet.  

Ämnet kan också vara av högst känslig karaktär. Det kan verka självklart att man vill vara 

solidarisk och stötta utsatta offer, men detta betyder samtidigt att man måste erkänna att 

mobbning finns och att man kan ha ett ansvar i att det någonsin uppstod. Under detta 

arbete hade jag nära kontakt med en kommun som till en början visade stor tilltro till sina 

mallar, men efter att ha reflekterat över frågorna som skulle ut till förskolornas pedagoger, 

backade de plötsligt. Vad detta beror på kan ha flera orsaker, men jag ställer mig ändå 

frågan om det kan ha handlat om osäkerhet. Den teoretiska delen kan kommunen ha 

kontroll över och stolt skylta med, men den praktiska delen och pedagogernas attityder blir 

dock svårare att kontrollera.  

En annan fråga som följt mig är om mobbning är ett enmansverk eller ett socialt 

konstruerat fenomen? Mobb, utifrån begreppet mobbning, härstammar från den franska 

revolutionen och syftar på en våldsam grupp (Björk, 1999, S.14), vilket tyder på att det är 

mer kopplat till grupp än individ. Men överensstämmer detta med pedagogers generella 

bild av mobbning?  

För att jag själv ska ha möjlighet, som nyexaminerad förskollärare, att på ett bra sätt 

hantera kränkande behandling och mobbning i förskolan skulle jag vilja få en större insikt i 

hur man hanterar och bör hantera dessa situationer. Jag är intresserad av att ta reda på hur 

just dessa upprepade kränkningar, även kallad mobbning och kränkande särbehandling, 

hanteras i dokument och av pedagoger inom förskolans verksamhet.  
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2. Bakgrund 
 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg 

och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande 

samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och 

barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I 

samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar främjas 

 (Lpfö98, rev2016, s.5). 

Citatet ovan beskriver förskolans uppdrag och vilka delar som tillsammans bildar denna 

helhet. Trygghet nämns som en av de första delarna och kan verka självklar, men ska dock 

inte tas för givet, utan kräver ett stort arbete på förskolorna. På sociala medier går det att 

hitta inlägg från oroliga föräldrar som menar att deras barn är utsatta för mobbning i 

förskolan. Rongved (2011, 28 november) skriver i sin artikel hur ett utsatt barn själv blivit 

skuldsatt av pedagoger efter att vårdnadshavaren frågat om den pågående mobbningen.  

Om vi vill att barn ska kunna lära och utvecklas till ansvarsfulla medmänniskor bör vi, som 

läroplanscitatet ovan säger, även satsa på trygghet. Engström (2007, s.5), 

generalsekreterare för Friends, menar att det är av största vikt att vi ser hur lärande och 

välmående hänger ihop och tar arbetet mot mobbning i skolan på allvar. Genom att erbjuda 

utbildning och ta fram verktyg anger barnrättsorganisationen Friends att de arbetar mot 

mobbning i samhället (https://friends.se).  

 

2.1 Begrepp  
 

För att förstå vilket ansvar förskolan har samt hur arbetet ska bedrivas är det viktigt att reda 

ut några centrala begrepp. 

Likabehandlingsplan har tidigare varit ett krav, från DO (Diskrimineringsombudsmannen), 

i skola och förskola. Denna plan, som har till syfte att främja arbetet med allas lika värde 

och motverka diskriminering, har nu bytts ut mot en begäran om allmän dokumentation i 

skriftlig form (Skolverket, 2017). Som ett stöd i arbetet med att ta fram en 

likabehandlingsplan har DO publicerat skriften Lika rättigheter i förskolan – ett stöd i 

förskolans likabehandlingsarbete (DO, 2015). I denna studie kommer denna skrift i 

fortsättningen benämnas som DO:s stöddokument. 

Plan mot kränkande behandling är ett krav i Skollagen i syfte att dokumentera de 

förebyggande åtgärder som genomförs i arbetet mot kränkande behandling (SFS, 

2010:800, kap 6, 8 §). Denna plan kan och blir ofta förenad med förskolornas 

likabehandlingsplan.   

https://friends.se/
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I lagar och styrdokument skiljer man tydligt på begreppen diskriminering och kränkande 

behandling, dock används samt definieras begreppet mobbning inte lika tydligt.  

Diskriminering definieras i diskrimineringslagen som en kränkning eller en orättvis 

behandling som sker utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Dessa grunder är 

ålder, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning och etnisk tillhörighet (SFS, 2008:567, med tillägg 

2014:958, kap1, 1§).  

Kränkande behandling beskrivs i Skollagen som en handling, som utan att bygga på en av 

diskrimineringsgrunderna, förödmjukar någon annans värdighet (SFS, 2010:800, kap 6, 3 

§). DO (2015, s.54-55) beskriver i Lika rättigheter i förskolan att kränkande behandling 

kan vara att säga elaka ord eller ta sönder andras leksaker. Det handlar alltså inte om antal 

gånger kränkningen har ägt rum, utan om handlingen har sårat den utsatte. Såvida man 

tagit illa vid sig eller inte avgör offret och ingen annan.  

Mobbning definieras av Friends (2007, s.6) som upprepad och systematisk kränkning eller 

diskriminering. Gustafsson (Personlig kommunikation, 6 oktober 2017), som arbetar som 

rådgivare på barnrättsorganisationen, menar även att mobbning kan vara ett användbart 

begrepp vid ett enskilt kränkningstillfälle där flera har utfört den kränkande handlingen. 

Den som har blivit utsatt kan då uppleva kränkningen som upprepad, även om det i 

praktiken har skett vid ett tillfälle. Kränkande behandling övergår, utifrån denna 

beskrivning, till att betraktas som mobbning när den över tid har upprepats vid ett flertal 

tillfällen eller när det är flera som utför kränkningarna. Mobbning anses även ha en 

koppling till ett mer allvarligt aggressivt beteende, vilket gör att många är avskräckta att 

använda begreppet i samband med yngre barn (Lansing Cameron & Bobo Kovac, 2016, 

s.1961) 

 

2.2 Styrdokument och lagar 
 

Utifrån ovanstående definitioner av begreppen behandlas ämnet av flera instanser, men 

begreppen används i olika utsträckning. I Diskrimineringslagen framkommer det tydligt att 

diskriminering av alla slag är förbjudna, i såväl skola som i övriga samhället (SFS, 

2008:567). Skollagen hänvisar i diskrimineringsfrågan till föregående lag, men ställer även 

krav på att huvudmannen ska ansvara för att en handlingsplan mot kränkande behandling 

skrivs och upprätthålls årligen. I denna handlingsplan ska det även framgå att alla vuxna 

inom skolans verksamhet ska anmäla direkt vid misstanke av kränkande behandling (SFS, 

2010:800, kap 6, 8 & 10 §). Gustafsson (Personlig kommunikation, 6 oktober 2017) som 

arbetar på Friends, menar att anledningen till att endast begreppet kränkning nämns i 

Skollagen är för att toleransnivån ska vara så låg som möjligt och att det inte ska behöva gå 

så långt som till mobbning innan åtgärder vidtas. Begreppet mobbning förekommer varken 

i Skollag eller Diskrimineringslag, men nämns en gång i Läroplanen för förskolan. 
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Begreppet används som ett exempel på en typ av kränkande behandling som ska förhindras 

genom verksamhetens plan mot kränkande behandling (Lpfö98, rev16, s. 16).  

I Barnkonventionen beskrivs barns rättigheter utifrån 54 artiklar. Sex av dessa går direkt att 

koppla till arbetet mot diskriminerande och kränkande behandling. Artikel 2 och 19 

beskriver hur alla, även barn, är lika mycket värda och därför inte får diskrimineras eller 

utsättas för psykiskt samt fysiskt våld. Artikel 6 och 12 berör barns rätt att utvecklas till 

hela människor och att uttrycka sig samt bli lyssnad på. Artikel 3 tar upp hur barns bästa 

inte kan ses ur generella mönster utan måste avgöras i den specifika situationen. Slutligen 

fastställer artikel 28 att kränkande behandling inte heller får förekomma inom skolan 

(UNICEF, 2009).      

Från och med den 1 januari 2017 har bestämmelserna kring hur skola och förskola ska 

arbeta med aktiva åtgärder i likabehandlingsarbetet reviderats i diskrimineringslagen. 

Arbetet ska nu, utifrån fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda och följa upp), omfatta alla 

diskrimineringsgrunder (DO, 2017, s.1-2). Detta innebär att både Skolverkets allmänna råd 

samt Diskrimineringsombudsmannens stöddokument, som båda har fungerat som verktyg i 

arbetet med likabehandlingsplaner och planer mot kränkande behandling, har blivit 

inaktuella. Arbetet pågår, i skrivande stund, med att ta fram nya mallar, råd och riktlinjer.  

 

 

2.3 Kunskap om åtgärder mot mobbning  

 
 

Wahlby-Jonsson och Westman (2016, s.23-24) studerade i deras självständiga arbete 

”Mobbning i förskolan- finns det?” vilken uppfattning pedagoger i förskolan hade av 

begreppet mobbning och kom då fram till att merparten av de tillfrågade ändå upplevde att 

förskolebarn kan mobba varandra. Många pedagoger menade också att det exkluderade 

barnet i flera fall själv kan hållas ansvarig för att ha blivit exkluderad, men att det är 

pedagogens ansvar att se till så att exkluderingen upphör. Utifrån sina resultat reflekterade 

Wahlby-Jonsson och Westman om vikten av främjande arbete och kunskap om 

diskrimineringsgrunderna (2016, s.36), men om och hur detta löser den redan pågående 

mobbningen framkommer inte.  

Det finska antimobbningsprogrammet KiVa har utvecklats för att hantera mobbning inom 

skolan (http://www.kivaprogram.net/). Att ha metoder för att hantera redan befintlig 

mobbning är viktigt enligt KiVa, som på sin hemsida skriver:  

KiVa is an evidence-based program to prevent bullying and to tackle the cases of bullying 

effectively. The former is crucial but also the latter is important, as no prevention efforts 

will make bullying disappear once and for all; there need to be tools to be utilized when a 

case of bullying comes to light (KiVa, 2017). 

Av ovan nämnda lagar och styrdokument går det att fastställa att det finns en nolltolerans 

mot kränkande behandling och diskriminering av barn i samhället samt att vi inom 

http://www.kivaprogram.net/
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förskolan har ansvar för att dessa lagar och riktlinjer upprätthålls i verksamheten. För att 

kunna studera hur och om detta verkställs behöver vi fortsätta granska hur man ser på 

ämnet och vilken kunskap som finns. Som både det självständiga arbetet och artikeln ovan 

(se 2.) beskriver finns det fortfarande en delad syn på mobbning och dess offer. Frågor som 

vad mobbning är, hur den uppstår och vilka metoder den kräver, är viktiga att diskutera för 

att ha framgång i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.   

Vilka effekter som kommer ur att begreppet mobbning bara nämns en gång i läroplanen 

och utelämnas helt i lagar vet vi fortfarande inte. Kränkning kan, som tidigare nämnts, 

kopplas till en lägre toleransnivå, men kan begreppet möjligen även kopplas till en annan 

hanteringsnivå? Kan begreppet mobbning väcka medvetenhet om ett ”grövre” 

kränkningsbeteende som redan finns inom förskolans väggar och som också skulle kunna 

kräva andra åtgärder? Då mobbning inte är ett vanligt förekommande begrepp i förskolans 

texter och styrdokument kommer studien även bli tvungen att förhålla sig till begrepp som 

kränkande behandling och diskriminering.   

 

3. Tidigare forskning  

 
För att få en så relevant forskningsöversikt som möjligt har den tidigare forskningen här 

delats upp utifrån de tre teman som identifierats som återkommande genom det 

självständiga arbetet. Dessa skapar en struktur i arbetet och kommer även att återkomma i 

forskningsfrågorna. Rubrikerna på dessa teman är: förekomsten av mobbning i förskolan, 

uppkomsten av mobbning i förskolan samt åtgärder vid mobbning i förskolan.  

 

3.1 Förekomsten av mobbning i förskolan 

 
Genom en graderingsenkät studerade Lansing Cameron and Bobo Kovac (2016) föräldrars 

och pedagogers attityder till mobbning i norska förskolor. Syftet med studien var att ta reda 

på hur grupperna definierar mobbning, hur mobbning ser ut i förskolan samt att jämföra de 

båda gruppernas uppfattning och attityd till fenomenet. Resultatet visade att föräldrar och 

pedagoger hade en relativt samstämd uppfattning av mobbning i förskolan, att den 

existerar men att den inte är lika fysisk som i äldre åldrar. De menar att de mobbing 

strategier som är mest förekommande inom förskolan är exkludering, upplevelsen av att 

vara utsatt samt lek på andras villkor. Lansing Cameron och Bobo Kovac (2016) beskriver 

hur den skilda uppfattningen av mobbning i yngre och äldre åldrar visar på att det även 

finns ett behov av att reflektera och forska vidare kring hur mobbning kan komma till 

uttryck i olika utvecklingsfaser.   

Barns egna uppfattning av mobbning beskrivs i en studie av Helgeland och Lund (2016). 

Syftet med forskningen var att, genom intervjuer och observationer, ta reda på barns 

uppfattning av mobbning samt se hur exkludering och utanförskap såg ut i förskolan. De 
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fann att i varje förskola är ett till två barn exkluderade och uteslutna ur leken. De utsatta 

barnen förbises av både barn och vuxna på förskolorna, beskrivs ofta som bråkiga och 

visar ofta tecken på att ha svårt med sociala regler samt språkutvecklingen. Barnen i 

studien beskrev mobbning som att retas, säga dumma saker och slåss.   

Även Griffin Freeman (2013) genomförde en studie i syfte att bl.a. ta reda på vilken 

förståelse barn har av mobbning. Hennes forskning visar, utifrån intervjuer och enkäter, att 

barn i åldrarna 4 till 6 har en grundläggande föreställning om vad mobbning är och vilka 

karaktärsdrag som är utmärkande för mobbare, men att kunskapen inte är tillräckligt god 

för att barnen ska kunna hantera och förhindra mobbning. Studiens andra steg var att ta 

reda på effektiviteten av litteratur och dramatisering i arbetet med att utveckla strategier 

mot mobbning (Se 3.3).   

Utifrån ett växande problem med mobbning undersökte Swit och McMaugh (2012) hur 

vanligt förekommande relationell aggression är i australienska förskolor. De upptäckte, 

genom sin kvantitativa enkätstudie, att 20 % av barnen i åldrarna 3-5 uppvisade relationell 

aggression och att samma barn även uppvisar en lägre social förmåga.    

Utifrån dessa studier anses det, av både pedagoger, barn och föräldrar, att mobbning 

förekommer i förskolan. Dock är uppfattningen om uppkomsten splittrad då möjliga 

faktorer kopplas till allt mellan aggression, språkutveckling och det utsatta barnet själv. 

 

3.2 Uppkomsten av mobbning i förskolan 

 
 

Camodeca, Caravita och Coppola (2015) har i sin forskning studerat vad som utmärker de 

olika rollerna i en mobbningssituation, bl.a. mobbaren, offret och försvararen. De menar att 

forskning har visat att mobbning kan existera redan i förskolan, men att det finns en brist 

på forskning kring vilka barn som antar de nämnda rollerna samt varför de antar dessa. 

Genom intervjuer med förskollärare och förskolebarn kom de fram till att mobbning har en 

direkt koppling till social förmåga och gruppstatus. Detta resultat menar de 

överensstämmer med forskning som gjorts kring äldre barn, om än dock av något mildare 

slag. Studien visar att de barn som intar rollen som försvarare ofta har en hög social 

förmåga, medan mobbare och offer har en lägre social förmåga. De menar också att denna 

förmåga tenderar att förbli låg i och med mobbningens effekter och att rollerna tycks 

förstärkas med åldern. Camodeca, et al.(2015) slår fast att det är viktigt med tidiga insatser 

för att ha en chans att förstärka den sociala förmågan hos dessa barn samt för att se vilka 

behov barn inom respektive roll har.    

Utifrån forskning framträder en komplex bild där även miljö kan ha inverkan på den 

sociala kontexten. Helgesen (2017) har genom intervjuer och gruppreflektioner granskat 

hur människor, miljö samt material påverkar mobbning. Utifrån en syn på mobbning som 

en effekt av en ej fungerande social ordning, fann hon att faktorerna som omgav 

mobbningen hade stor betydelse för vilka möjligheter de inblandade hade att förändra sin 
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situation. Osäkerhet över att bli utesluten eller inte passa in kan skapa spänning som i sin 

tur övergår till mobbning. När vuxna i offrets omgivning ser barnet som utsatt finns risken 

att det i sina försök att stötta förstärker normaliteten i situationen samt isolerar barnet 

ytterligare. Även lärmiljöer, som exempelvis att gå till skogen, kan få denna isolerande 

effekt då gruppen inte får möjlighet att söka sig utanför den innersta zonen.   

I studierna rörande uppkomsten av mobbning finner man den sociala faktorn som grunden 

till mobbning. Dock kan man i Camodeca, Caravita och Coppola (2015) studie se 

tendenser till hur den sociala ordningen även formar och påverkar den individuella 

utvecklingen. Självuppfattningen och den bild man har av sig själv formas då med rollen 

man intar.  

  

3.3 Åtgärder vid mobbning i förskolan   
 

Söderström och Löfdahl Hultman (2016) granskade i sin studie hur svenska förskolor går 

till väga för att förbättra sitt arbete mot mobbning och kränkande behandling. De 

upptäckte, genom dokumentanalyser, att förskolorna la ett stort arbete på pedagogers egna 

reflektioner kring normer och värden. Dock fann de att pedagogerna, genom de egna 

reflektionerna, la ett mindre fokus på de specifika behov som fanns i den lokala kontexten 

och den aktuella barngruppen. Utifrån Söderströms och Löfdahl Hultmans föreställning, att 

mobbning växer ur en kamratkultur och den sociala kontexten, menar de att pedagogernas 

egna reflektioner inte räcker till för att hindra uppkomsten av mobbning.  De anser att ett 

större arbete behöver göras tillsammans med barnen, utifrån barnens egna perspektiv och 

att det ska bygga på en demokratisk värdegrund. Denna forskning är ett exempel på hur de 

tidigare nämnda nivåerna (se 1. Inledning), den teoretiska och praktiska, kan delas upp och 

visar även på hur det i vissa fall kan få negativa konsekvenser.  

Forskning visar att åtgärder riktade mot barnen kan få andra effekter. Som tidigare nämnts 

genomförde Griffin Freeman (2013) en studie kring barns förståelse av mobbning och 

byggde utifrån resultatet vidare på nästa del av forskningen. Studiens andra del hade som 

syfte att se hur effektivt karaktärsutbildning, genom dramatisering och litteratur, är mot 

mobbning i förskolan. Barnen fick ha boksamtal utifrån böcker i temat mobbning och 

diskutera bl.a. känslor, tydliga karaktärsdrag och problemlösning. Därefter fick barnen i 

studien återigen svara på enkätfrågorna för att se hur deras förståelse kring mobbning 

påverkats av karaktärsutbildningen. Griffin Freeman upptäckte att förståelsen kring 

mobbning hade ökat från en beskrivning av bra till utmärkt hos ca hälften av deltagarna. 

Flera av deltagarna kunde även ge exempel på bättre strategier vid problemlösning. Ett av 

barnen, som från början föreslagit att hen skulle ha bitit en mobbare, menade efter 

utbildningen att det var bättre att säga till en vuxen. Utifrån resultatet menade Griffin 

Freeman att det är viktigt att börja arbetet mot mobbning redan första dagen i barngruppen 

och regelbundet återkomma till ämnet för att på så vis skapa positiva vanor hos både 

möjliga mobbare och offer.     
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Kärnä et al. (2012) har granskat vilken effekt KiVas antimobbningsprogram har i 

årskurserna 1-3 och 7-9. KiVas programmet består av två delar, en grundläggande del för 

alla skolelever och en där ett team med skolpersonal organiseras för att agera vid 

misstänkta fall av mobbning. Det förstnämnda uppnår man genom flera inplanerade 

lektioner, med tydliga mål och aktiviteter, där förhoppningen är att alla elever som blir 

vittne till mobbning ska känna ett ansvar att ingripa. Teamet inkallas först när ett fall har 

identifierats som mobbning. De pratar först med den utsatta för att försäkra denne om att 

hjälp finns, därefter hämtar de oplanerat in en mobbare i taget för att diskutera det som 

hänt och för att sätta stopp för beteendet. Innan man återkommer till offret för att se om 

situationen har förbättrats, möter teamet upp alla som deltagit i mobbningen för att 

fastställa vad man kommit fram till och se till att det inte upprepas. Det sista steget blir att 

alla, även offret om denna önskar, deltar i ett samtal för att diskutera vad som ska göras för 

att situationen ska fortsätta förbättras. Genom att jämföra anmälda fall av mobbning och 

kränkande behandling från en skola som inte arbetar utifrån KiVas anti-mobbning program 

med en skola som gör det, fann forskarna att programmet minskade fall av mobbning. 

Resultatet visade även att programmet har en större effekt i de lägre årskurserna. Vad detta 

beror på gick inte att svara på utifrån denna studie, men forskarna reflekterade över 

möjliga orsaker som utvecklingsfaser och att de äldre barnen tenderar att ha fastare normer 

och värden.          

I de tre forskningsstudier som berörde åtgärder mot mobbning framkommer metoder 

riktade både mot individ och gruppnivå. I KiVas fall användes åtgärder riktade mot individ 

och grupp parallellt.  

4. Teoretiskt perspektiv 

 
Att hitta teoretiska perspektiv som behandlar och använder begreppet mobbning är inte 

enkelt. Detta kan bero på att begreppet och synen på fenomenet är relativt nytt och inte helt 

vanligt i alla delar av världen. Björk (1999, s.14) beskriver hur det var först på 70-talet som 

forskning om mobbning, utifrån den definition som tidigare nämnts, började bedrivas i 

Skandinavien. I övriga världen används inte ord med samma innebörd. Istället pratar man 

ofta om bullying, som går att översätta med översitteri och inte behöver ha samma 

koppling till den systematiska upprepning vi lägger i begreppet. Den tidigare forskningen 

som har presenterats i studien (se 3.) har granskats för att kunna se hur olika teoretiska 

perspektiv kan användas för att förstå mobbning, vad det är och hur det uppkommer.  

Vad som framkommer av tidigare forskning är att det generellt sett finns två delade 

perspektiv på mobbning i förskolan. Den ena utgår från det enskilda barnet och dess 

aggressivitet, medan den andra utgår från gruppen och dess sociala konstruktion. Swits och 

McMaughs (2012) forskning är ett exempel på hur individens aggressivitet kan ses som en 

orsak till mobbning (se 3.1). Helgesens (2017) studie utgår istället från ett 

helhetsperspektiv och gruppens samspel (se 3.2). Dessa perspektiv går att koppla till ett 
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utvecklingspsykologiskt respektive sociokulturellt synsätt. Nedan kommer de olika 

perspektiven beskrivas samt hur jag resonerar i min egen undersökning.  

 

4.1 Utvecklingspsykologiska perspektiv   
 

Inom utvecklingspsykologin ryms flera olika teorier som, på något skilda vis, beskriver 

den mänskliga utvecklingen och hur individer påverkas av relationer. Trots att de skiljer 

sig på flera sätt är de förenade i ett gemensamt fokus på individens utveckling, vad som 

sker inom var och en, samt att både arv och miljö är avgörande för denna utveckling 

(Hwang & Nilsson, 2011, s.36).  

För att förstå utvecklingspsykologins syn på individ och utveckling kan man söka sig bak 

ända till Darwins evolutionsteori. Denna beskriver hur människor, likt alla levande 

varelser, utvecklas genom att de starkaste generna bevaras och förs vidare genom de som 

är mest rustade för världen (Havnesköld & Mothander, 2009, s. 17). Trots att teorin har 

utvecklats och en djupare förklaring av människans mer komplexa beteenden har 

efterfrågats går det att urskilja denna teori i de psykologiska perspektiven. Känslor kan, 

utifrån utvecklingspsykologin, förstås som överlevnadsstrategier som finns för att fylla 

olika funktioner i våra liv. Ilska och raseri beskrivs vara basala känslor som finns för att 

skydda oss i olika situationer. Om utvecklingen kring känslor, exempelvis ilska, på något 

vis störs får det stora konsekvenser för hur vi i framtiden knyter an och beter oss mot andra 

(Havnesköld & Mothander, 2009, s.141-142). Att känslor har ett grundläggande syfte gör 

också att vidare utveckling och inlärning av dessa är avgörande för att vi ska lyckas bra i 

livet. Utifrån denna bakgrund blir det därför intressant att se hur utvecklingen kan störas 

samt vilka konsekvenser detta får.  

Aggression, som i vissa fall beskrevs som en orsak till mobbning i tidigare forskning, 

menar Havnesköld och Mothander (2009, s.127) har en stor koppling till känslan ilska och 

kan tolkas vara ett beteende utlöst av denna känslan. Det aggressiva beteendet förklaras 

utifrån inlärningsteorin som ett beteende som är inlärt genom att vi har observerat andra 

med liknande beteende. Inlärningsteori försöker genom olika typer av betingning förklara 

hur beteenden är just inlärda och att människor och djur därför ofta fungerar på liknande 

vis. Skinner, en framstående psykolog inom inlärningsteorin, menade att instrumentell 

betingning är anledningen till våra mer avancerade beteendemönster. Han menade att vi 

inte bara ger respons på direkt stimuli utan även att vi är medvetna om att vårt beteende 

väcker specifika reaktioner hos andra (Hwang & Nilsson, 2011, s.41-44). Den tidiga 

utvecklingen, av känslan ilska och hur denna ska hanteras, kan utifrån detta anses bli störd 

av en observerad aggressivitet i barnets omgivning och att barnet därefter själv använder 

beteendet för att få önskad reaktion.  

Utifrån dessa perspektiv kan man därför förstå mobbning som en individuell process, där 

en störd utvecklingsprocess kring känslan ilska mynnar ut i ett inlärt aggressivt beteende 

som används för att få en önskad respons av omgivningen. Den som mobbar bär alltså själv 
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på en störning som måste läras om eller på annat vis rättas till. Ett exempel på forskning 

utifrån detta perspektiv är Swit och McMaugh (2012) som genomförde den australienska 

forskningen (se 2.1). Genom att granska hur många procent av barnen som uppvisade ett 

relationellt aggressivt beteende lägger man problemet på individnivå.  

Men även inom utvecklingspsykologin finner man perspektiv med en större hänsyn till den 

sociala omgivningen. Det interaktionistiska perspektivet ligger på en annan nivå av 

utvecklingspsykologin och börjar på flera sätt likna det sociokulturella perspektivet. Detta 

perspektiv är närmare kopplat till samhälle och människors interaktion med varandra. 

Genom att se sig själv genom andras perspektiv och på så sätt få en medvetenhet om det 

egna jaget, menar interaktionismen, att barnen socialiseras in i samhället. På detta vis 

överförs många åsikter till barnen som då blir medlemmar av samhället (Hwang & Nilsson, 

2011, s. 69–70). Här uppstår fortfarande aggressiviteten inom barnet, men förstås inte bara 

utifrån en störd utvecklingsprocess utan även den sociala konstruktionen där andra speglar 

jaget. Mobbning måste därför anses skapas i ett socialt sammanhang, men där lösningen 

går att finna i arbetet med självbild och det individuella barnet.    

 

4.2 Sociokulturella perspektiv 
 

Vygotskij, grundare till det sociokulturella perspektivet, var inte nöjd med att ett så stort 

fokus hamnade på den individuella processen. Han menade att utvecklingen sker i sociala 

processer där barn lär bl.a. genom stöd inom den proximala utvecklingszonen. Den 

proximala utvecklingszonen bygger på tanken om att man kan en hel del själv men en hel 

del mer tillsammans med någon annan mer kunnig (Strandberg, 2014, s.69–70). I lek och 

samspel med kamrater kan barn träna på sociala roller samt lära av och tillsammans med 

varandra. Leken blir då en proximal utvecklingszon som stöttar barnen att kunna lite mer 

än de kunde innan (Hwang & Nilsson, 2011, s.222). Barnen är t.ex. inte längre bara 

3åringar utan mammor och poliser med ytterligare ansvar. 

Trots att Vygotskij inte nämner någonting om aggression och utanförskap, visar han på en 

annan syn på lärande. Han belyser att lärandet som sker i gruppen, exempelvis den sociala 

utvecklingen som uppstår genom lek, inte enbart formar det individuella barnets beteende 

utan även hur hela gruppen påverkas och i sin tur påverkar den fortsatta utvecklingen. 

Denna sociala rörelse, som kan liknas vid ett dominospel, ger en annan bild av hur hela 

gruppen är involverad i utvecklingen. Alla blir även en del i lösningen kring de problem 

som uppstått i samband med mobbning. Vygotskij menade även att kommunikation var det 

viktigaste redskapet för att lyckas i all utveckling. Genom språket kan vi skapa en 

gemensam förståelse samt utveckla våra föreställningar om världen (Säljö, 2014, s. 301). I 

kommunikationen och språk ingår inte bara de talade orden utan Vygtoskij menar även att 

den inre tanken oupplösligt hänger samman med ordet. Ord och tanke fungerar 

tillsammans som analysredskap för att forma såväl förståelse som beteende (Lindqvist, 

1999, s. 133).  
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Det sociokulturella perspektivet är viktigt i sammanhanget då det ger en annan förståelse 

för hur mobbning kan uppkomma samt hur det kan hanteras. Då problemet inte längre 

hamnar på individnivå, utan barn ses som aktiva i en social process, övergår mobbning till 

att vara ett socialt fenomen. Fokus finns inte på vilken kunskap som överförts till barnet 

utan istället tittar man på utveckling och kommunikation som uppstår inom gruppen. 

För att vidare förstå hur mobbning kan växa fram genom gruppens samspel berörs 

Corsaros teori om kamratkulturer och begreppet tolkande reproduktioner. Corsaro 

influerades av Vygotskijs tankar om utveckling genom vardagens möten (Corsaro, 1985, 

s.61). Corsaro (2000, s.92) beskriver hur barn inte så enkelt, som utvecklingspsykologin 

hävdar, låter sig socialiseras in i samhället. De har istället egna kamratkulturer där de 

skapar sina egna regler, normer och värden samt utövar och delar sin makt. Dessa regler 

och beteenden kommer självklart inte från tomma intet, utan bygger på erfarenheter som 

barnen mött i sin omvärld. Genom tolkande reproduktioner tar de erfarenheterna till sig 

och gör om de sociala koderna till sina egna, detta för att de ska bli meningsskapande i 

barnens egna sammanhang. Detta synsätt belyser vikten av att vara medveten om barns 

perspektiv i arbetet mot mobbning. Även om de vuxna anser sig ha tydliga normer och 

värden, kan kamratkulturen i barngruppen se annorlunda ut.  

Trots att studien utgår från en föreställning om att mobbning är ett socialt konstruerat 

fenomen, finns alla dessa perspektiv och teoretiska begrepp i åtanke när studiens data 

analyseras. Begrepp från de två perspektiven används som analysverktyg för att urskilja 

tendenser till teoretiska perspektiv som går att finna i DO:s stöddokument och i 

pedagogernas föreställning om mobbning (se 6.2.4). Precis som Vygotskij hävdar är 

kommunikation och språk vårt bästa redskap för att förstå varandra och utveckla vår 

förståelse av världen. Av denna anledning är det viktigt att vi använder alla dessa begrepp 

för att göra analysen meningsskapande.      
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5. Syfte och forskningsfrågor 

 
Syftet med denna studie är att, utifrån dels pedagogernas och dels DO:s stöddokuments 

syn, granska vilka föreställningar som finns om mobbning i förskolan samt hur fenomenet 

hanteras. 

För att kunna söka svar på detta utgår studien från tre forskningsfrågor:  

- Anses mobbning förekomma i förskolan enligt pedagoger och DO:s stöddokument? 

- Vilka föreställningar om hur mobbning uppstår beskrivs av pedagoger och genom 

DO:s stöddokument? 

- Vilka åtgärder används för att hantera mobbning i förskolan enligt pedagoger och 

DO:s stöddokument? 

 

 

6. Metod 
 

En aktionsforskning bedrivs av praktiker och har i de flesta fall kommit till stånd efter att 

en brist har upptäckts i deras verksamhet. Olika metoder kan användas för att samla in 

empiri till aktionsforskning och för att så småningom granska området. Resultatet av 

forskningen kan sedan användas för att förbättra praktikernas praxis och verksamhetens 

arbete. (Bell, 2007, s.18). Trots att denna studie inte var kopplad till en verksam praktiker 

och en specifik verksamhet, som aktionsforskning oftast är, var studien ändå inspirerad av 

en aktionsforskning. Utifrån min egen roll som blivande praktiker och att syftet 

formulerades utifrån reflektioner kring brister som inhämtats ute i verksamheten kan detta 

betraktas som en forskning av detta slag. Även om studien inte utgick ifrån, eller 

förbättrade, en specifik förskola förväntas resultaten kunna ge ny kunskap och väcka 

medvetenhet om förbättringsområden som senare kan användas på kommande 

arbetsplatser.  

Det har tidigare i inledningen (se 1.) hävdats att arbetet med mobbning ligger på två nivåer, 

en teoretisk och en praktisk nivå, något som också diskuterades i tidigare forskning (se 

3.3). För att inhämta data från båda nivåerna har två metoder använts i studien, nämligen 

textanalys och enkätundersökning. Dessa analyserades utifrån varandra för att på så vis 

besvara frågan om vilka föreställningar som finns kring mobbning i förskolan.  

De två metoderna gör att studien presenterar både kvantitativa och kvalitativa resultat. De 

kvantitativa resultaten kan visa på siffror och beskrivande statistik, medan de kvalitativa 

snarare visar kategorier i området (Trost, 2014, s.11). Enkätundersökningen presenterar 

kvalitativa resultat, i form av åsikter och tankar, men även kvantitativa resultat om vilka 

föreställningar som är mest förekommande. Respondenterna fick svara på en enkät med 

åtta slutna och två öppna frågor (se bilaga 1). Textanalysen, som gjordes utifrån DO:s 
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stöddokument, visar främst kvalitativa resultat som inte kan presenteras i statistik. Vid 

komplexa frågeställningar kan de kvalitativa och kvantitativa resultaten fördelaktigt 

förenas för att på bästa vis möta syftet (Bryman, 2011, s.41). 

 

 6.1 Dokumentanalysen   
 

En textanalys användes för att svara på den del av syftet som rör DO:s stöddokuments syn 

på mobbning och åtgärder kopplade till detta. Analysen av stöddokumentet låg till grund 

för den följande enkätundersökningen och fick därför inleda arbetet. Frågorna, som har 

använts som analyseringsverktyg, bygger på forskningsfrågorna och har granskat hur 

dokumentet ser på förekomsten av mobbning i förskolan, hur mobbning kan uppstå samt 

vilka metoder som kan användas för att hantera fenomenet. Att utgå från redan 

formulerade frågor, när man angriper texten som ska analyseras, kallas för 

problemorienterat angreppssätt (Bell, 2007, s.124). I denna studie är det just ett 

problemorienterat angreppssätt som har tillämpats då frågorna formulerades innan 

analysen genomfördes. Textanalysen, som i detta fall blev en dokumentanalys, kan tolkas 

ingå i en typ av frågeundersöknings där de grundläggande analysfrågorna var samma som 

senare ställdes i enkätundersökningen. Stöddokumentet svarade alltså bl.a. på samma 

frågor som pedagogerna sedan gjorde i enkäten.  

Då dokumentet inte kunde reflektera över frågorna var förhållningssättet dock något 

annorlunda. Dokumentet hanterades som en informationsundersökning där inga personliga 

tankar och reflektioner presenteras ur texten. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och 

Wängnerud (2012, s.227) beskriver hur en informationsundersökning syftar till att samla in 

en ”sann” bild av hur saker faktiskt förhåller sig. Då Lika rättigheter i förskolan (DO, 

2015) syftar till att förmedla kunskap och råd i samband med likabehandlingsarbetet 

ansågs dokumentet kunna fylla denna roll. Med detta sagt ansågs inte dokumentet 

motsvarar en fullständig sanning om arbetet mot utsatthet i förskolan, utan endast att det 

presenterar en sammanställning av hur dagens rön anser att arbetet ska genomföras.  

Genom att läsa texten och leta efter återkommande kategorier och begrepp kan en 

innehållsanalys visa övergripande tendenser i skriften (Bell, 2007, s.226). För att lyfta fram 

innebörden av dokumentet analyserades texten därför utifrån en innehållsanalys. Begrepp 

som tolkats som betydelsefulla, exempelvis mobbning, upprepad kränkning samt åtgärder, 

räknades och tolkades utifrån sitt sammanhang. Genom att senare söka efter samma 

begrepp i enkätundersökningen samt räkna och analysera de som förekom där, var 

förhoppningen, att det skulle gå att hitta eventuella likheter och skillnader mellan 

stöddokumentets syn och respondenternas enkätsvar.  Bell (2007, s. 129) beskriver även att 

en innehållsanalys kan sätta studiens resultat i ett sammanhang. På detta vis placerade 

dokumentanalysen respondenternas svar i en kontext och fördjupade de kvalitativa delarna 

av studien.  
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6.1.1 Urval 
 

Som tidigare framgått (se 2.2) har alla dokument kopplade till likabehandlingsplaner och 

råd kring arbetet mot kränkande behandling under året blivit inaktuella p.g.a. lagändringar. 

Det blev därför viktigt att först granska vilka tidigare dokument som lagt grund för 

förskolans nuvarande planer och möjliga föreställningar hos pedagogerna. För att hitta och 

göra detta urval är det viktigt att vara medveten om vilka dokumentsamlingar som finns 

och vilka instanser som är inkopplade (Bell, 2007, s.124). Genom att gå via Skolverket och 

få en överblick över vilka lagar och förordningar som styr arbetet med likabehandling och 

planer mot kränkande behandling var det möjligt att hitta de dokument som är kopplade till 

samma myndigheter. I detta fall var Diskrimineringslagen aktuell och därmed blev 

Diskrimineringsombudsmannens texter intressanta.  

Att skriva ihop likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling är fullt 

möjligt, dock måste man genom denna gemensamma plan kunna svara på kraven från båda 

lagarna (DO, 2015, s.16). Då Diskrimineringsombudsmannens skrift Lika rättigheter i 

förskolan- ett stöd i förskolans likabehandlingsarbete (2015) har fungerat som ett 

lättillgängligt stöd, formulerat direkt från den statliga myndigheten och tar hänsyn till 

kraven från båda lagarna ansågs detta var det mest tillförlitliga dokumentet att analysera 

utifrån studiens syfte. Att använda ett dokument från en myndighet öppnar också upp 

möjligheten för en studie som rör sig över kommunala gränser. Kommunernas egna 

dokument, liksom pedagogers attityder, kan variera stort beroende på hur engagerad just 

den kommunen är i frågan. Resultatet som kommer ur en granskning av ett dokument från 

myndigheter, och senare enkätsvar från flera kommuner, kan istället visa på mer 

övergripande tendenser i attityder.  

 

6.1.2 Reliabilitet och validitet  
 

Validitet, menar Bell (2006, s.117), är kopplat till undersökningens giltighet och om man 

lyckas få svar på det man vill ha svar på. När det kommer till dokumentanalysens del av 

studien var det därför viktigt att leta efter ett dokument som hade mest relevans till syftet. 

Detta innebär att dokumentet ska ha en tydlig koppling till syftesformuleringen och kunna 

svara på studiens forskningsfrågor. Första steget för att uppnå en god giltighet var därför 

att välja en lämplig källa. Då Diskrimineringsombudsmannen och texten Lika rättigheter i 

förskolan- ett stöd i förskolans likabehandlingsarbete (2015) har en direkt koppling till 

Diskrimineringslagen bedömdes denna skrift vara en tillförlitlig källa i denna studie. 

Dokumentet analyseras sedan bl.a. utifrån forskningsfrågorna för att kunna ge svar på 

syftet (se 6.1). 

Med hög reliabilitet menas att tillförlitligheten är hög (Bell 2006, s.117). Genom en 

innehållsanalys, där återkommande begrepp och värden antecknas, anses reliabiliteten i 
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denna del av studien vara god. De räknade ord som presenteras i dokumentanalysens 

resultat är beständiga och kommer inte förändras utifrån sammanhang.  

  

6.1.3 Metodkritik  
 

Tidsbristen gör att man sällan hinner analysera så många källor som man önskar och av 

den anledningen måste ett urval göras (Bell, 2006, s.128). Detta medför risken att viktigt 

material kan väljas bort eller förbises. I denna studie har det dokument som tolkats ha 

störst koppling till syftet valts att analyseras. Dock måste hänsyn tas till att det kan finnas 

andra dokument som har en stor påverkan på arbetet med diskriminering och kränkande 

behandling i förskolan. Dessa kan exempelvis vara lokala råd eller råd från organisationer 

som Friends.  

En annan risk med analyser av texter är att tolkningen lätt kan formas av egna förutfattade 

meningar eller värderingar (Bell, 2006, s.133) vilket får påverkan på studiens reliabilitet. 

Av denna anledning valdes de begrepp som skulle räknas och analyseras med stor omsorg. 

Därefter tolkades begreppen i sitt sammanhang för att inga förutfattade meningar skulle 

styra resultatet.  

 

6.2 Enkätundersökningen  
 

En enkätundersökning användes för att svara på vilken syn en grupp pedagoger, 

verksamma på olika förskolor, har på mobbning och åtgärder i förskolan. Webbplatsen 

Surveymonkey (www.surveymonkey.com) har använts för att skapa enkäten samt för 

insamlingen av data (se bilaga 1). Enkäter är en effektiv metod för insamling av empiri till 

en kvantitativ undersökning då alla får samma frågor och samma svarsalternativ att 

förhålla sig till. Genom att utgå från samma fasta frågor till alla deltagare var det möjligt 

att jämföra responsen och på så vis få fram ett statistiskt resultat. Ett kvantitativt resultat 

förväntades kunna visa på vilka uppfattningar om mobbning som fanns bland 

respondenterna samt vilka åtgärder som var mest representerade bland dessa. Likt 

dokumentanalysen grundade sig enkätens frågor i forskningsfrågorna.  

Risken med en enkätundersökning är dock att ord och begrepp kan tolkas olika av olika 

deltagare. Svaren förlorar därmed sin relevans i de fall man inte lyckats precisera frågor 

och svarsalternativ tillräckligt (Bell, 2006, s.140). Genom att dela upp de enkätfrågor som 

kunde ha stor tolkningsvariation, i attityds- och definitionsfrågor, förväntades enkäten 

begränsa denna tolkningsproblematik. Respondenterna fick exempelvis först svara på om 

hen ansåg att mobbning finns i förskolan, utifrån svarsalternativen ja och nej. Oavsett 

tolkningen av begreppet förväntades då pedagogens första attityd till mobbning i förskolan 

framkomma. Därefter ställdes frågan hur denne definierar begreppet mobbning, vilket 

http://www.surveymonkey.com/
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kunde visa på skilda tolkningar av begreppet.  Även ett kommentarsfält infogades på varje 

fråga i syfte att ge respondenten möjlighet att utveckla sin tanke.  

Av samma anledning, att svaren inte skulle vara styrda utan visa på respondentens första 

attityder och föreställningar, fanns det en medvetenhet om ordningsföljden på frågorna. 

Trost (2014, s.91) beskriver hur första frågan kan påverka hur respondenten förhåller sig 

till nästa o.s.v. och att det därför är viktigt att ha en rimlig ordningsföljd. Genom att vända 

på en förväntad och rimlig ordningsföljd försökte enkäten på så vis begränsa 

respondenternas möjlighet till reflektion. Ordningen som frågorna kom i kunde därför 

verka ologiska för de som svarade på enkäten, men hade en stor logik i den kommande 

analysen. Även detta gavs det exempel på i förgående stycke, där frågan om förekomst av 

mobbning kom före definitionsfrågan. Efter frågan kring den egna definitionen kom en 

fråga om respondenten anser att mobbning finns utifrån Friends definition. På detta vis 

fortsatte enkäten genomgående att begränsa reflektionsmöjligheten i syfte att ta fram 

kvantitativ statistik över fasta föreställningar och attityder.  

Genom att dela en enkätlänk i en mindre förskolegrupp på facebook genomfördes en 

pilotstudie i syfte att testa det beskrivna tillvägagångssättet. Respondenterna i pilotstudien 

kunde ge tips på enstaka omformuleringar samt bekräftelse på att enkäten hade önskad 

effekt rörande att attityder formade svaren.  

Med tanke på att flera av respondenterna ändå kunde ha behov av att uttrycka egna 

reflektioner och tankar infogades, som tidigare nämnts, ett kommentarsfält till flera av 

frågorna. Utifrån kommentarsfälten och några enstaka öppna frågor fick 

enkätundersökningen även ett kvalitativt inslag. Öppna frågorna kan vara svåra att 

analysera men ger samtidigt en intressant överblick över hur respondenterna tänker (Trost, 

2014, s.72). De kvalitativa fördjupningarna förväntades kunna visa dimensioner i 

föreställningen av mobbning och möjligen visa på vad nästa forskningssteg i ämnet bör bli. 

En förklaring av hur dessa frågor analyserades beskrivs närmare under 6.2.4. 

Med hjälp av en flervalsfråga, där svarsalternativen var kopplade till några av de teoretiska 

begrepp som beskrevs i teoretiskt perspektiv (se 4.), gavs möjligheten att se tendenser till 

vilka pedagogiska synsätt som representeras i urvalsgruppen. Som tidigare nämnts är 

risken med enkäter att frågor eller svarsalternativ kan missförstås p.g.a. språkets 

tolkningsbarhet. Av denna anledning menar Trost (2014, s.81) att man ska använda sig av 

vardagligt språk som inte lika lätt misstolkas. För att undvika missförstånd samt för att 

respondenterna inte skulle känna att det låg en värdering bakom de teoretiska begreppen 

omformulerades några av dessa i svarsalternativen till mer vardagliga och grundläggande 

ord. Ett exempel på detta är att ”sociala processer”, som grundar sig i det sociokulturella 

perspektivet, formulerades till ”gruppen”, en omformulering som bygger på Vygotskijs (se 

4.2) egen beskrivning. Omformuleringarna grundade sig på detta vis i den teoretiska 

översikten. En vidare beskrivning av vilka begrepp som används samt hur de analyseras 

visas i tabell 1 i analysmetod (se 6.2.4).  

Genom denna omformulering behövdes det dock tas hänsyn till att helhetsförståelsen av 

diskursen, som det teoretiska begreppet tillhör, föll bort. Detta innebar att respondenterna 
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endast fick fram en förenklad version av sitt synsätt och inte hela det teoretiska 

perspektivet. Trots min medvetenhet om detta ansågs det vara av större betydelse att alla 

förstod innebörden i alternativen, att begreppen inte var för okända och att respondenternas 

verkliga uppfattning kom fram, utan att den blev påverkad av vilka teorier som anses 

korrekta.       

 

6.2.1 Urval 
 

Målgruppen för enkätstudien var alla verksamma pedagoger inom förskolan. Då studien 

rörde förskolans verksamhet och den syn på mobbning som existerar där var det viktigt att 

nå ut till alla pedagoger inom verksamheten. Ofta är det för kostsamt och tidskrävande att 

nå ut till hela den målgrupp studien visar intresse för och det blir därför viktigt att göra ett 

genomtänkt urval (Trost, 2014, s.29). För att ändå nå ut med enkäten till så många som 

möjligt inom den tid som studien tillät tillämpades bekvämlighetsurvalet. Bryman (2011, 

s.194-195) menar att ett bekvämlighetsurval grunder sig på dem som är tillgängliga vilket 

kan vara lämpligt i de fall där det finns brist på tid och ekonomiska förutsättningar. 

Nackdelen med detta urval är att det oftast inte kan ta fram slutgiltiga och generella svar, 

men att det kan visa intressanta samband till resultatet som framkommer i andra delar av 

studien. På detta vis kan enkätsvaren kopplas till dokumentanalysens resultat och visa på 

övergripande tendenser. 

Förskolechefer, utvecklingsledare, förvaltningschefer och pedagoger kontaktades, i sex 

olika kommuner, via mail. Kommunerna är i olika storlekar och är belägna från mellersta 

till södra Sverige. Även kommunerna valdes ut genom ett bekvämlighetsurval där egna 

kontakter spelade en avgörande roll. I de områden som valde att delta delades enkäten ut 

till alla pedagoger i förskolorna, så väl förskollärare, som barnskötare och övrig personal. 

 

6.2.2 Reliabilitet och validitet  
 

Bell (2006, s.117) menar att det är viktigt att granska hur hög tillförlitlighet, även kallad 

reliabilitet, studien har. För att få fram ett så tillförlitligt resultat som möjligt, som skulle 

upprepas vid ett annat tillfälle, eftersträvade denna studie att få svar från så många 

respondenter som möjligt. Bell (2006, s. 117) menar att människor, utifrån den dagliga 

kontexten, fort kan pendla i sina åsikter. Genom att ha ett stort deltagande påverkar inte en 

enskild pedagogs åsikter lika mycket det är istället den stora massan som styr utfallet. Att 

en eller några få skulle förändra sin syn på mobbning utifrån dagsform är möjligt, men 

sannolikheten att många flera personer gör det samtidigt är desto mindre. 

Den stora spridning som denna studie eftersträvade är trolig att få genom en webbenkät. 

Trost (2014, s.136) beskriver hur internet gör det lätt att nå ut till många respondenter, men 

att tillvägagångssättet även medför risken av att missa den tilltänkta urvalsgruppen. Detta 
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undveks genom att endast skicka enkätlänken till förskolechefernas och pedagogernas 

mailadresser, så att utomstående inte skulle kunna nå enkäten. En stor spridning gjorde 

även att studien inte behövde vara begränsad av en förskolas åsikter utan fick, som tidigare 

nämnts, möjlighet att se övergripande tendenser. En webbenkät kan även underlätta vid 

undersökningar rörande mer känsliga frågor, vilket mobbning kan vara. Då en forskare inte 

satt framför respondenterna behövde de inte heller tänka på vad som kan tänkas vara rätt 

eller fel svar. Genom att svara på en enkät över internet tillåts alla vara anonyma och 

förblir så genom hela processen. Med anonymitet menas att ingen, inte heller forskaren, 

ska kunna se vem som skickat in vilka svar (Bell, 2006, s.57). Detta medför återigen risken 

att man inte vet vem som svarar på enkäten, men som tidigare nämnts, undveks detta 

genom att enkäten maila direkt till målgruppen.  

Som beskrevs ovan är även validitet en viktig del av en studie (se 6.1.2). För att få svar på 

studiens syftesformulering bygger enkätens frågor på forskningsfrågor, resultat av 

dokumentanalys, tidigare forskning samt olika perspektiv som framkommit under rubriken 

teoretiskt perspektiv. Enkätsvaren analyseras senare utifrån forskningsfrågorna för att möta 

syftet (se 6.2.4).  

 

6.2.3 Etiska överväganden 
 

Anonymitet är en aspekt av de etiska överväganden som måste göras i samband med en 

undersökning (se 6.2.2). Vetenskapsrådet (2010) beskriver fyra huvudkrav som forskare 

ska hålla sig till. Dessa huvudkrav rör information, samtycke, konfidentialitet samt 

nyttjande av insamlade uppgifter. Utöver kravet på konfidentialitet, som hanterades genom 

anonymitet i webbenkäten, infogades en informationstext som första sida i enkäten (se 

bilaga 1). Genom denna information fick respondenterna bl.a. vetskap om studiens syfte, 

sina rättigheter samt möjlighet att ge sitt samtycke genom att klicka sig vidare i enkäten. 

För att försäkra mig om att samtycke hade givits även efter genomförd enkät gav den 

avslutande sidan information om att nästkommande knapptryck skulle låsa in 

respondentens svar.   

 

6.2.4 Analysmetod 
 

Surveymonkey (www.surveymonkey.com), webbsidan som enkäten utformats i, kan också 

användas för att göra en statistisk analys av materialet, något som är bekvämt av den 

anledning att den insamlade datan redan finns inlagd där. Utifrån cirkeldiagram blir de 

mest förekommande svarsalternativen tydliga.   

De öppna frågorna behöde analyseras på ett annat sätt, då de inte lika lätt kan presenteras i 

statistiska tabeller och diagram. Bell (2006, s.226) menar att ett bra sätt att analysera dessa 

frågor kan vara att leta efter återkommande tankar och begrepp. Av denna anledning 
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analyseras dessa frågor utifrån samma innehållsanalys som beskrevs i dokumentanalysen 

(se 6.1). Som nämndes i samband med dokumentanalysen granskas samma begrepp i 

enkätanalysen som i analysen av DO:s stöddokument. Dessa är mobbning, upprepad 

kränkning och åtgärder, men även andra begrepp som återkom bland respondenterna 

noterades i resultatet.  På detta vis analyserades enkäten för att upptäcka övergripande 

attityder. 

Flervalsfrågan analyserades utifrån denna mall som visar vilka begrepp som användes från 

de teoretiska perspektiven, hur de har omformulerats, vilka teorier de tillhör samt vilket 

fokus de har. Svarsalternativet normer och värden bygger på resultat av dokumentanalys 

som presenteras nedan (se 7.1.2). Utifrån de svarsalternativ som respondenten valt, som är 

max tre till antalet, kan man se tendenser till vilket fokus samt perspektiv denna har.  

 

Svarsalternativ Teoretiska begrepp Teoretiskt perspektiv Fokus 

Gruppen Sociala processer Sociokulturellt 

perspektiv 

 

    Grupp 

Kamratkultur Kamratkultur 

Normer och 

värden 

Normer och värden Normkritiskt    

perspektiv 

Aggressivitet Aggressivitet  

 

Utvecklingspsykologi  

 

 

    Individ 

Observationsinlärt 

beteende 

 

Inlärt beteende 

utifrån observation 

Individens 

förutsättningar 

Individuella 

processer 

+ 

Det egna Jaget 

 

 

Genom att analysera enkätsvaren utifrån dokumentanalysen gick det att se eventuella 

likheter och skillnader mellan pedagogers attityder och statliga styrdokument. Att använda 

två metoder kan visa på reliabiliteten i studien, hur vida svaren från den ena metoden har 

en koppling till sin kontext i den andra metoden (Bell, 2007, s.123). 

 

Tabell 1.  Svarsalternativens teoretiska perspektiv (för vidare förklaring se 4. och 6.2) 
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6.2.5 Metodkritik 
 

Webbenkäten gjorde det möjligt att skicka ut enkäten till många deltagare och 

anonymiteten syftade till att fler skulle känna sig bekväma med att svara. Dock finns det 

även brister med dessa strategier. Mail kan vara lättare att ignorera än fysiska brev och kan 

dessutom hamna i skräpposten, vilket mottagaren aldrig ser (Trost, 2014, s.143). Då 

anonymiteten håller alla respondenter hemliga kan man inte kontrollera vilka som har 

svarat eller vilka som ska få en eventuell påminnelse (Bell, 2007, s. 37). Anonymiteten gör 

även att det inte går att utläsa från vilka kommuner svaren kommer. Studien försökte  

utjämna eventuella bortfall genom att nå ut till så många deltagare som möjligt. Dock fick 

bristerna en stor påverkan på svarsfrekvensen som inte heller kan garanteras representera 

hela urvalsgruppen.  

 

7. Resultat 
 

För att senare kunna göra en gemensam analys av resultaten från dokumentanalysen och 

resultaten av enkätsvaren görs till en början en tydlig uppdelning. Här redovisas först 

resultatet av dokumentanalysen, för att sedan redovisa resultatet av enkätsvaren. I analysen 

(se 9.) kommer dessa resultat ställas mot varandra i syfte att se likheter, skillnader och hitta 

möjliga förklaringar till resultatet.    

 

7.1 Resultat av dokumentanalys 
 

Diskrimineringsombudsmannens skrift Lika rättigheter i förskolan- ett stöd i förskolans 

likabehandlingsarbete (2015) är uppdelad i fyra områden: syfte, principer, 

likabehandlingsarbetet och begrepp. Här kommer de tre förstnämnda områdena granskas 

genom den innehållsanalys som beskrevs tidigare (se 6.1). Resultatet presenterar 

återkommande begrepp samt språkbruk och formulering som svarar på forskningsfrågorna.  

 

7.1.1 Förekomsten av mobbning i förskolan 
 

Att Lika rättigheter i förskolan- ett stöd i förskolans likabehandlingsarbete (DO, 2015) 

existerar är i sig ett bevis för att stat och myndigheter tar diskriminering och kränkande 

behandling på allvar och att de tror på att ett förebyggande arbete behövs i förskolan. Dock 

behövs en analys av texten för att kunna avgöra hur stöddokumentet mer specifikt ser på 



25 

 

dessa fenomen samt om begreppet mobbning, även definierat som ”Upprepad systematisk 

kränkning” (2.1), ingår i denna syn.   

 

Det är en ständig pågående process för att utveckla förskolan och processen följer vissa 

bestämda steg. Men varje förskola ska utgå från sin egen situation och utforma insatser och 

åtgärder utifrån de behov som finns i den egna verksamheten (DO, 2015, s.10).  

 

Citatet som kommer ur Diskrimineringsombudsmannens skrift tyder på att myndigheten är 

öppen för variationen, både i former av kränkningar och åtgärder av dessa. De skriver även 

att mycket kan ske utan pedagogens vetskap, att pedagoger exempelvis inte hinner med att 

se, och att detta gör barnens egna berättelser avgörande för ett bra likabehandlingsarbete 

(DO, 2015, s.19). Det påpekas även att det ser olika ut bland åldrarna i förskolan (DO, 

2015, s.37).  I de få, men viktiga delarna, som berör frågan om just förekomst av 

diskriminering och kränkande behandling i förskolan är barnens egna perspektiv ett 

återkommande tema. De menar att den rådande föreställning som finns bland de vuxna i 

verksamheten inte är tillräcklig för att bygga likabehandlingsplanen på. Det är istället 

barnen som upplever, tolkar och känner till de platser där dessa händelser utspelar sig.   

Men om dessa ”händelser” rör enstaka fall av diskriminering och kränkande behandling 

eller mer akuta samt upprepade fall är svårt att avgöra. Då kränkning och diskriminering 

ingår i fenomenet mobbning kan man tolka det som att det är underförstått att mobbning 

ingår i dokumentets föreställning av utsatthet i förskolan. En annan möjlighet är att 

myndigheten inte ser upprepad systematisk kränkning som ett särskilt stort problem i 

förskolan, eller att det inte förekommer överhuvudtaget, och att det därför inte finns ett lika 

stort behov av att behandla denna fråga i texten. Mobbning som begrepp nämns inte alls i 

dokumentet, upprepad eller återkommande kränkning nämns 4 gånger i den 66 sidor långa 

skriften och akuta åtgärder berörs 7 gånger. I kontrast till främjande och förebyggande 

arbete som tillsammans nämns 117 gånger går det att urskilja tonvikten i texten. Det största 

fokuset tycks läggas på främjande och förebyggande arbete.  

Utöver detta behandlas inte förekomsten av diskriminering och kränkande behandling mer 

i texten. Då DO:s stöddokument ändå behandlar åtgärder i likabehandlingsarbetet kan det 

antas att förekomsten av diskriminering och kränkande behandling ligger som ett 

grundantagande genom hela dokumentet. Då begreppet mobbning inte förekommer i texten 

kommer studien i fortsättningen analysera uppkomst och åtgärder utifrån begrepp som 

diskriminering och kränkande behandling.  
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7.1.2 Uppkomst  
 

Det går ofta att koppla uppkomsten av diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling till rådande normer, både i samhället i stort och i verksamheten (DO, 2015, 

s.12).  

Diskrimineringsombudsmannen relaterar diskriminering och kränkande behandling till 

normer samt maktstrukturer (DO, 2015, s.12-13). DO beskriver det normkritiska 

perspektivet som syftar till att se de normer som begränsar och utesluter. Perspektivet utgår 

från sociala konstruktioner och kan i likabehandlingsarbetet granska normer som är 

kopplade till diskrimineringsgrunderna. Två exempel på dessa är tvåkönsnormen och 

heteronormen (Do, 2015, s.12-13).  

Även i samband med frågan om uppkomst återkommer temat barns egna perspektiv. 

Diskrimineringsombudsmannen (2015) skriver att ”information om stämningen i 

barngrupperna och på förskolan och om händelser som av barnen upplevs som trakasserier 

och kränkande behandling” (s.37) är viktigt i kartläggningen av likabehandlingsarbetet. 

Detta kan tolkas som att diskriminering och kränkande behandling inte måste uppnå några 

kriterier för att räknas, utan att utsatthet anses kunna vara skapad i olika konstruktioner och 

se olika ut. Återigen kopplas uppkomsten till sociala faktorer och förhållningssättet tyder 

på att man lägger ett stort fokus på barngruppens samspel. Detta kan tolkas som att det 

finns en medvetenhet om det som Corsaro kallar för kamratkulturer (se 4.2). I vissa fall 

kan även de vuxna skapa en fientlig miljö i verksamheten genom att ta med sig personliga 

och oreflekterade attityder in i gruppen (Do, 2015, s.13).  

Det framkommer att kränkande behandling ofta uppstår i samband med negativa attityder, 

dålig stämning i barngrupp, nedvärderande språkbruk samt brist på trygghet, närvarande 

vuxna och tydliga rutiner. I diskrimineringssammanhang nämns ytterligare riskområden 

som inskolningsrutiner, mat, val av aktiviteter, regler och intagning (DO, 2015, s.39-40). 

Ingenstans läggs anklagelser mot individuella barn och begrepp som aggressivitet nämns 

inte en enda gång i dokumentet. Inte heller i akuta åtgärder kan denna studie finna att 

enskilda barn blir skuldbelagda. Diskrimineringsombudsmannen (2015, s.48) medger att 

samtal med enskilda barns vårdnadshavare kan behöva äga rum, men påpekar samtidigt 

vikten av att se händelserna i ett större sammanhang där flera åtgärder måste sättas in.  

 

7.1.3 Åtgärder 
 

Det finns inget färdigt paket av insatser och åtgärder för likabehandlingsarbetet som passar 

alla förskolor. För att lyckas i likabehandlingsarbetet krävs en kombination av insatser. De 

ska utformas utifrån de behov varje enskild verksamhet har enligt den egna kartläggningen 

av rådande situation. (DO, 2015, s.21) 

Större delen av dokumentet behandlar arbetet kring likabehandling och kan ses som just 

olika åtgärder, men som Diskrimineringsombudsmannen framhåller finns inget färdigt 
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program att följa. I skolan är fullständiga anti-mobbningsprogram mer förekommande, 

vilket KiVa är ett exempel på, men i förskolan är detta alltså inte lika vanligt. Istället 

försöker denna analys granska vilka olika åtgärder och metoder som kan ingå i förskolas 

likabehandlingsplan.     

Likabehandlingsplanen, som tidigare har varit ett lagkrav, är i sig ett verktyg för att lyckas 

med likabehandlingsarbetet menar Diskrimineringsombudsmannen (2015, s.10). Genom att 

planera, dokumentera och utvärdera i form av denna plan anses arbetet bli tydligare och 

mer målinriktat. Planen ska bygga bl.a. på incidentrapporter och trygghetsvandringar som 

gjorts för att kartlägga den aktuella förskolan (DO, 2015, s.38). Dock anses inte planen 

vara tillräcklig utan arbetet ska, genom aktiva handlingar, levandegöras i det dagliga 

arbetet.    

Barnens perspektiv har i metod delen bytts ut mot personalens agerande. Då 

likabehandlingsarbetet är förenat med förskolans värdegrund och demokratiska 

förhållningssätt anses personalen ha ett stort ansvar i att vara förebilder, visa på bra 

agerande och ha ett korrekt förhållningssätt (DO, 2015, s.27). Alla vuxna i verksamheten 

ska rannsaka sig själva och reflektera över vilka normer och värden var och en förmedlar. 

Även fortbildningar och ett införskaffande av mer kunskap förväntas av pedagoger i 

förskolan (DO, 2015, s.12-13).  

Trots att det största ansvaret läggs på pedagogerna nämns det även att barns och 

vårdnadshavares deltagande är viktigt i arbetet (Do, 2015, s.19). Som det tidigare har 

framkommit är barnens roll tydlig i underlagsarbetet, vid exempelvis kartläggning, men 

blir desto mindre tydlig i samband med åtgärder. I några stycken belyser man värdet av 

samtal med barnen, men annars är åtgärderna främst kopplade till pedagoger. Barnens 

förmågor ska, enligt dokumentet, ”tränas” så att de respekterar andra och visar empati 

(DO, 2015, s.33).   

Vårdnadshavares roll syns genom hela arbetet och beskrivs i så väl underlag som mer 

specifika åtgärder. Diskrimineringsombudsmannen (2015, s.20) uppmuntrar föräldrarnas 

engagemang vid olika tillfällen och genom att ställa frågor, bl.a. vid kartläggning och 

genom föräldraråd.     

En viktig åtgärd för att främja, förebygga och begränsa utsatthet menar 

Diskrimineringsombudsmannen (2015, s.14) är att ha tydliga ansvarsområden för var och 

en av pedagogerna. Även om alla är en del av arbetet ska målen konkretiseras och 

överlämnas till en ansvarig. Det övergripande ansvaret ligger alltid på huvudmannen som 

ska ge resurser och skapa möjlighet för arbetet (DO, 2015, s.21). Genom ett systematiskt 

arbetssätt anses likabehandlingsarbetet fungera bäst i både barngrupp och bland pedagoger. 

Även miljö och material behandlas som en metod för att främja likabehandling. Leksaker 

ska representera olikheter och öppna upp för reflektioner (DO, 2015, s.34).  

Diskrimineringsombudsmannen (2015) skriver ”kränkningar upphör inte automatiskt utan 

brukar istället öka om de inte aktivt motverkas” (s. 47-48). Trots citatet hittar man få akuta 

åtgärder i dokumentet. Genom de två sidor som behandlar akuta åtgärder är det tydligt att 
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det ska finnas rutiner kring de akuta fallen, alla ska ha kännedom om dessa och 

kränkningarna ska utredas och upphöra (DO, 2015, s. 47-48). Exempel på åtgärder kan 

vara samtal och resurspersonal, men rutinerna är dock individuella för varje förskola och 

ska utgå från behov och situation. I detta sammanhang framkommer det även att åtgärderna 

ska riktas mot både individ och grupp.  

Att förskolorna ska ha egna rutinerna gör att området, med de akuta åtgärderna, tolkas vara 

otydligt och flera frågor väcks. Går det att ha färdiga rutiner för enskilda fall och hur 

skiljer sig de akuta åtgärderna, mer specifikt, från de mer långsiktiga? Det kan verka 

självklart att det ska finnas rutiner för hur man utreder, dokumenterar samt utvärderar 

enskilda och akuta fall, men hur blir det med själva åtgärderna? Som nämnts tidigare 

diskuteras främjande och förebyggande arbete 117 gånger i texten, medan akuta åtgärder 

endast berörs 7. Vad säger detta om synen på pågående, upprepad och systematisk 

mobbning? Dessa frågor kommer vidare behandlas i analysen där det, genom 

respondenternas svar, går att granska hur dokumentet behandlas av förskolornas 

pedagoger.   

   

7.2 Resultat av enkätundersökning 
 

Som framkommit i de metodiska övervägandena (se 6.2.5) kan svarsfrekvensen, av flera 

anledningar, bli låg vid en webbenkät. Detta blev ett stort problem för denna studie som 

trots ett stort utskick endast fick svar från 35 respondenter. Den låga svarsfrekvensen är en 

stor brist i studien som får till konsekvens att inga generella resultat kan presenteras från 

enkätstudien. Det finns en risk att det är en specifik grupp som har svarat, vilket bidrar till 

ett skevt resultat (Bell, 2007, s.152). Ett exempel på detta kan vara att de som har ett stort 

intresse i frågan svarar, medan de som inte har det avstår. En fördel med att det kan vara 

gruppen med stort intresse som svarar är ändå att betydande reflektioner kan komma fram. 

Enkätsvaren kan därför fortfarande användas för att se intressanta samband till studiens 

dokumentanalys (se 6.2.1).  

Det stora bortfallet kan bero på flera saker. Bortsett från de redan nämnda kan det av 

respondenternas kommentarer tolkas som att enkätens ämne kan vara av känslig karaktär 

för kommunerna. Det handlar bl.a. om brist på resurser och tydliga stöddokument.  

 

7.2.1 Förekomsten av mobbning i förskolan 
 

Enkätens första fråga syftar till att se om förskolans 

pedagoger, utifrån sin egen definition, anser att mobbning 

förekommer mellan barn i förskolan. Resultatet (se 

diagram 1) visar att merparten av respondenterna, närmare 

bestämt 76%, anser att mobbning finns i förskolan. I 

Diagram 1, pedagogers 

föreställning om förekomst av 

mobbning i förskolan. 

 

76%

24%

Anser du att mobbning 
förekommer i förskolan?

Ja

Nej
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16%

68%

16%

Upplever du att mobbning är ett 
utbrett problem i förskolan?

Ja

Nej

Till viss del

frågans kommentarsfält framkommer dock att det finns en osäkerhet kring skillnaden på 

kränkande behandling och mobbning. Resultatet pekar på att det finns en medvetenhet om 

fenomenet mobbning, men även att nästan var fjärde pedagog inte tror att mobbning 

förekommer i förskolan. Ålder diskuteras som en orsak till att mobbning inte existerar i 

förskolan. 

För att sedan granska vilka föreställningar om mobbning som finns bland pedagogerna 

ställdes frågan ”hur definierar du begreppet mobbning?”. Den definition som var mest 

förekommande bland respondenterna var ”upprepad kränkning” (vilket 17 svarade), 

därefter nämndes bl.a. ”fysisk och psykisk kränkning”, ”uteslutning”, ”utsatthet av flera 

personer” och ”barnets känsla”.    

 

Många (68%) menar att mobbning ändå inte är ett utbrett 

problem i förskolan (se diagram 2). Flera av de som svarade 

”till viss del” beskrev hur mobbning är ett stort problem i de 

grupper där fenomenet förekommer och att kränkningar 

genererar fler kränkningar, men att det i andra förskolor inte 

finns överhuvudtaget. En respondent skriver ”I den 

barngrupp jag jobbar i nu måste jag säga Ja på den 

frågan...har aldrig upplevt något liknande tidigare.” En 

annan respondent påpekar att detta är en svår fråga eftersom 

det ofta handlar om barnets egna känslor och därför är svårt 

att se mönster. En annan önskar mer forskning kring ämnet, 

då risken för mörkertal är stor.  

 

Som går att se i diagram 3 anser 66% att mobbning, utifrån 

Friends definition (se 2.1.), förekommer i förskolan. Detta 

betyder att 10% av dem som ansåg att mobbning, utifrån 

sin egna definition, förekommer i förskolan inte håller med 

om denna definition. I kommentarerna ställer sig några 

tveksamma till begreppet ”systematisk” och menar att 

yngre barn inte på samma vis har detta systematiska 

tänkande. En av respondenterna menar att barn i 

förskoleåldern inte är lika färgade av normer och värden 

och därför inte mobbar av samma anledning eller på 

samma sätt som äldre barn.   

  

Diagram 2, pedagogers föreställning 

om mobbning som ett utbrett problem i 

förskolan. 

66%

34%

Anser du att mobbning 
förekommer mellan barn i 

förskolan utifrån 
definitionen ”Upprepad 

och systematisk 
kränkning”?

Ja

Nej

Diagram 3, pedagogers föreställning om 

mobbning i förskolan utifrån Friends 

definition.  
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7.2.2 Uppkomsten av mobbning i förskolan 
 

Utifrån de teoretiska perspektiven som beskrevs och bearbetades 

ovan (se 4 och 6.2.4) togs sex svarsalternativ fram i syfte att se 

tendenser till vilka föreställningar om uppkomst av mobbning 

som finns hos respondenterna. Observationsinlärt beteende, 

individens förutsättningar och aggressivitet är begrepp som 

bygger på det utvecklingspsykologiska perspektivet (se 4.1 

Utvecklingspsykologi). Kamratkultur samt grupp grundar sig 

istället det sociokulturella perspektivet (se 4.2 Sociokulturellt 

perspektiv). Svarsalternativet som rör normer och värden lades 

till efter att ytterligare ett perspektiv framkommit i resultat av 

dokumentanalysen (se 7.1.2). Som går att se i tabell 1 (se 6.2.4) 

kopplas utvecklingspsykologin till individ medan ett 

sociokulturellt perspektiv och normkritiskt perspektiv har fokus 

på gruppen. 

Resultatet som presenteras i diagram 4 visar att respondenterna 

anser att mobbning, till 58%, kan relateras till sociokulturella 

eller normkritiska faktorer som har en koppling till gruppen. 42% 

kopplas istället till utvecklingspsykologiska faktorer med fokus 

individen. Med hänsyn till det jämna resultatet och att de flesta 

respondenter valde faktorer från båda perspektiven kan man se 

tendenser av ett dubbelt synsätt i förskolans verksamhet.  

 

 

7.2.3 Åtgärder vid mobbning i förskolan 
 

I diagram 5 framgår det att 62% av respondenterna anser att 

de har tillräckligt god kunskap om hanteringsmetoder vid 

pågående fall av kränkning medan 38% är av en annan åsikt. 

Bland de respondenter som kände ett behov av mer kunskap 

beskrevs bl.a. svårigheter som kontakt med föräldrar vid 

pågående fall av allvarlig kränkning. En annan respondent 

menade att det alltid går att lära sig mer för att på så vis 

klara av att möta alla barns olika behov.  

 

 

 

62%

38%

Upplever du att du har 
tillräckligt god kunskap om 

hanteringsmetoder vid 
pågående fall av allvarlig 

kränkning?

Ja

Nej

17%

21%

4%15%

24%

19%

Vilka faktorer anser du 
har närmast koppling till 
mobbning? (välj max 3 

alternativ)

observationsinlärt beteende

Individens förutsättningar

Aggressivitet

Kamratkulturen

Normer och värden

Gruppen

Diagram 4, pedagogers föreställning om 

vilka faktorer som har närmast koppling 

till mobbning i förskolan. 

Diagram 5, pedagogers föreställning om 

den egna kunskapen vid pågående fall av 

allvarlig kränkning.  
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För att granska om dokumentanalysen bygger på det 

stöddokument som är mest bekant för förskolorna 

ställdes frågan om Lika rättigheter i förskolan- ett stöd i 

förskolans likabehandlingsarbete (DO, 2015) ligger till 

grund för förskolans arbete. Detta visade sig vara fallet 

för 67% av respondenterna, medan 29% svarade att de 

inte visste (se diagram 6). I kommentarsfältet framkom 

att arbetet även kan grunda sig i samarbeten med Friends 

och egna erfarenheter.  

 

 

 

På frågan om respondenterna själva eller annan pedagog 

på förskolan har ansvarat för ett ärende av akut och 

allvarlig kränkning svarar 63% nej och 37% svarar ja (se 

diagram 7). En av respondenterna skriver ”Arbetslag har 

gemensamt tagit ansvar för det”. 

 

 

För att ta reda på vilka akuta åtgärder som sätts in vid 

pågående fall av kränkning bads respondenterna, i 

punktform, beskriva förskolans rutiner i dessa fall.  Den 

vanligaste åtgärden rörde samtal med inblandade barn och 

föräldrar. 10 av respondenterna tog upp blanketter samt 

information till högre instanser och 5 nämnde närvarande 

pedagoger. Utöver dessa beskrev ett fåtal respondenter 

åtgärder som att dela på barnen, kompisböcker, utreda den 

egna verksamheten, psykologstöd och ”stopp-handen”. 

 

 

 

67%4%

29%

Bygger er förskolas arbete, med 
likabehandling och arbetet mot 

kränkande behandling, på 
diskrimineringsmannens skrift 

"Lika rättigheter i förskolan – ett 
stöd i förskolans 

likabehandlingsarbete"?

Ja

Nej

Vet ej

37%

63%

Har du eller någon annan 
pedagog på er förskola någonsin 

blivit vald att ansvara över 
ett ärende av akut och allvarlig 

form av kränkning?

Ja

Nej

Diagram 7, pedagogers föreställning om 

ansvarsfördelning vid mobbning i förskolan 

Diagram 6, pedagogers föreställning om 

kopplingen mellan likabehandlingsplanen och 

DO:s stöddokument. 
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De nämnda åtgärderna visar att det finns många olika tillvägagångssätt, som inte följer 

något uppenbart mönster, i de pågående fallen av kränkning. Då några pedagoger anser att 

psykologhjälp är en rutinåtgärd, menar andra att stopp-handen kan fungera bra i fall där 

yngre barn är inblandade. Ålder verkar därför ha en avgörande roll för vilka åtgärder som 

sätts in. Åtgärderna som nämns är ofta riktade mot både 

individ och grupp och möter på så vis föreställningen om ett 

dubbelt teoretiskt perspektiv.  

Som diagram 8 visar är de flesta respondenter (85%) nöjda 

med sin förskolas handlingsplan. Detta kan ställas mot 

resultatet i frågan om mobbning anses vara ett utbrett problem 

i förskolan, där totalt 84% svarade nej eller till viss del. 

Resultaten visar att gruppen som inte anser att mobbning är ett 

utbrett problem är samma grupp som anser sig ha en bra 

handlingsplan. Om detta beror på att de har ett arbetssätt som 

begränsar kränkningar eller om det av annan anledning inte 

förekommer lika stora problem med kränkningar i dessa 

områden går inte att tolka utifrån denna enkät.  

De som svarade nej (15%) beskriver problem som att det finns 

för få vuxna, brist på tid, att de inte hinner bli bekanta med 

material då det ständigt kommer nya direktiv och att kapitlet i 

DO:s stöddokument som berör kränkning mellan barn är för ospecifikt.  

Det är viktigt att ännu en gång understryka betydelsen av att genomföra större studier för 

att kunna bekräfta de tendenser som framkommer här och ta fram generella resultat. Denna 

studie föreslår även vidare forskning om vad som skiljer de förskolor som är nöjda med sin 

handlingsplan från dem som inte är det.  

  

85%

15%

Upplever du att er 
handlingsplan fungerar bra?

Ja

Nej

Diagram 8, pedagogers föreställning om 

hur den egna handlingsplanen fungerar i 

förskolan. 
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8. Analys utifrån syftesformulering  
 

Syftet med studien är att granska vilka föreställningar som finns om mobbning i förskolan 

och hur fenomenet ska hanteras. Här följer en analys av resultaten som ska svara på 

studiens syftesformulering. Med tanke på att svarsfrekvensen var låg kan inga generella 

svar ges utifrån enkätundersökningen, men en analys av både dokumentet och enkäten kan 

visa på förekommande tendenser.   

Utifrån både stöddokument och pedagoger finns en medvetenhet om diskriminering och 

kränkande behandling i förskolorna. Dock finns det en osäkerhet och okunskap kring 

begreppet mobbning. Många pedagoger i studien anser att mobbning förekommer, men 

definitionen av begreppet skiljer sig åt från person till person och en osäkerhet över 

skillnaden mellan kränkning och mobbning kommer upp till ytan. Stöddokumentet möter 

samma problem då upprepade kränkningar berörs men där ingen vidare reflektion om 

begreppet mobbning följer. Att stöddokumentet inte tar upp begreppet mobbning kan 

tänkas vara en av orsakerna till att begreppet inte heller är helt genomarbetat inom 

förskolan.     

Enligt Friends finns det en definitionsskillnad mellan kränkning och mobbning (se 2.1) 

vilket kan väcka medvetenhet om ytterligare former av utsatthet. Att inte diskutera båda 

begreppen kan få till konsekvens att det blir svårt att utveckla en gemensam kunskapssyn 

kring mobbning och vilka åtgärder som är lämpliga vid ev. upprepad och systematisk 

kränkning.   

Dokumentet och respondenterna visar upp en enad syn kring att kränkningar kan ta sig 

olika former i förskolan. Ålder nämns av båda källorna som en anledning till att 

kränkningar tar sig olika uttryck och att det behöver hanteras på olika sätt. Dock 

framkommer ingen tydlig kunskapssyn, varken i stöddokumentet eller i 

enkätundersökningen, om hur kränkning eller mobbning ser ut i de olika åldrarna eller 

vilka åtgärder som är mest framgångsrika i dessa. Att det saknas en vetenskaplig grund i 

DO:s stöddokument och bland pedagoger i denna fråga är en brist, men det går även att 

urskilja en fördel. Avsaknaden av tydliga åtgärder öppnar upp för en medvetenhet om den 

egna kontexten och de egna behoven som DO (2015, s. 10) menar är avgörande för ett bra 

likabehandlingsarbete. Föreställningen om att behoven ser olika ut på förskolorna bekräftas 

även av pedagogerna i studien som i varierande grad upplever i mobbning som ett 

problem. Detta kan, som dessa källor menar, bero på att kontexterna skiljer sig mycket åt. 

En annan möjlig anledning till att det ser så olika ut på olika förskolor kan, med tanke på 

frånvaron av en gemensam kunskapssyn, vara att likabehandlingsarbetet har en ojämn 

kvalité i de olika områdena.  

DO (2015, s.12) är desto mer tydlig när det gäller vilken syn som finns på uppkomsten av 

kränkande behandling och diskriminering. Det normkritiska perspektivet beskrivs och 

reflektioner över normer och värden har en stor del i likabehandlingsarbetet. Detta synsätt 

har en stor koppling till det sociala perspektivet och gruppens samspel, som nämndes under 
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rubriken teoretiskt perspektiv (se 4.2), men har ett större fokus på just normer. 

Pedagogerna i studien relaterar även dem en stor del av problemen till normer och värden, 

men redovisar även en bredare syn med flera inverkande faktorer. Faktorerna, som är 

beskrivs i tabell 1 (se 6.2.4 analysmetod), rör sig mellan det sociokulturella och 

utvecklingspsykologiska perspektivet. Föreställningen om uppkomst skiljer sig även 

mycket åt inom pedagoggruppen där några menade att inlärt beteende är en orsak medan 

andra fokuserade mer på gruppen. Pedagogernas uppfattning, om att mobbning grundar sig 

i både individen och gruppen, diskuteras inte på samma vis i Lika rättigheter i förskolan- 

ett stöd i förskolans likabehandlingsarbete (DO, 2015). Det är endast i de akuta åtgärderna 

som det beskrivs att insatserna ska rikta sig mot både grupp och individ. Faran med att 

individ respektive grupp inte diskuteras tydligare i stöddokumentet kan vara att man inte 

lika självklart ser över hur dessa åtgärder på bästa sätt kombineras. Respondenternas 

exempel på åtgärder är ofta sådana som kan gynna både individ och grupp, exempelvis 

uppdelning och samtal. Dock kan det behövas mer kunskap om påverkan på både individ 

och grupp för att åtgärden ska få önskad effekt. En uppdelning av gruppen kan exempelvis 

gynna antingen individen eller gruppen och i bästa av fallen båda beroende på hur man gör 

delningen.  

DO (2015, s.14, 21) beskriver att huvudmannen har det yttersta ansvaret i 

likabehandlingsarbetet men även att pedagoger ska ha egna ansvarsområden i arbetet. I 

enkäten framkommer det att de flesta är noga med att fylla i blanketter och informera 

huvudmannen vid fall av kränkning. Däremot svarar 63% av respondenterna att de aldrig 

själva, eller någon annan pedagog på förskolan, har haft ansvar över ett fall av akut 

kränkning. Även om detta inte säger något om övriga ansvarsområden som pedagogerna 

kan ha i likabehandlingsarbetet kan man ställa sig frågande till varför så få blir ansvariga i 

denna del av arbetet. Det dagliga helhetsarbetet ska enligt DO:s stöddokument bedrivs av 

hela arbetslaget, men ansvarsområden ska tydliggöra arbetet.   

DO (2015, s.12-13, 27) lägger en stor tilltro till personalens egna reflektioner över normer 

och värden samt kunskapsinhämtning via fortbildning i ämnet. Trots detta visar 

enkätundersökningen att 38% av respondenterna ändå anser att de inte har tillräckligt god 

kunskap vid de akuta fallen. I dokumentstudien framkom det att dessa akuta situationer ska 

hanteras genom fasta rutiner som alla har kännedom om. De fasta rutinerna är enligt DO 

ingenting som kan presenteras i stöddokument det ska istället ligga på förskolorna att ta 

fram de rutiner som passar just deras verksamhet. Som enkätresultatet visade var dessa 

rutiner något spretiga mellan de olika förskolorna och många olika tillvägagångssätt 

presenterades (se 7.2.3). Även om studien visar på några oreflekterade områden, 

exempelvis begreppet mobbning, ålderns inverkan och teoretiska perspektiv, är ett viktigt 

resultat från enkätstudien att 85% av respondenterna ändå är nöjda med sina 

handlingsplaner. Dock behövs som tidigare nämnts vidare forskning om vad som gör att 

dessa tolkas som framgångsrika.  

I analysen framkommer det att det i många fall blir upp till varje verksamhet att ta fram en 

egen kunskapssyn och tolka vad som fungerar bäst. Ett exempel på detta var bl.a. de akuta 
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åtgärderna. Detta för med sig både för- och nackdelar och kräver en stor medvetenhet hos 

pedagogerna.   

       9. Diskussion  
 

Genom analysen går det att se tendenser till att begreppet mobbning inte är helt 

genomarbetat i förskolan. Resultatet visar även tendenser till att pedagogernas och 

stöddokumentens föreställningar, av mobbning och hanteringen av den, saknar koppling 

till en tydlig och gemensam kunskapssyn. De akuta åtgärderna, som ska hantera pågående 

fall av kränkning, ska enligt stöddokumentet grunda sig i respektive förskolas egen 

kontext. Hänsyn till den egna kontexten är förenligt med läroplanen som även den menar 

att man måste se till barns olika behov och därför inte kan utforma verksamheterna lika 

(Lpfö98, rev 16, s.5). Dock beskrivs det i samband med detta även att utbildningen ska 

vara likvärdig. Förskolorna behöver alltså inte arbeta utifrån samma mall, men kvalitén ska 

vara lika god på alla förskolor. Som det framkom i analysen kan enkätresultatet, där skilda 

föreställningar om problem med mobbning beskrivs, tyda på att kvalitén inte är likvärdig. 

Då enkätsvaren visade tendenser till en blandad uppfattning och kunskap, både av 

förekomst, uppkomst och åtgärder mot mobbning, kan det vara svårt att garantera en 

likvärdighet i de olika verksamheterna. En gemensam kunskapssyn, som sedan går att 

anpassa efter egna behov, skulle möjligen kunna vara en lösning på detta problem. Här 

följer en diskussion, utifrån tidigare forskning, för att se vilka dela som denna kunskapssyn 

skulle kunna innehålla.  

 

9.1 Förekomsten av mobbning i förskolan 
 

Som tidigare nämnts visade studien på en medvetenhet om kränkning i förskolan, även om 

mobbning var ett något svårare fenomen att enas om.  En orsak till detta var att mobbning 

inte alltid ansågs se likadan ut i alla åldrar och att många hade svårt att, i samband med de 

yngre barnen, koppla in systematik i definitionen. Trots en medvetenhet, i både dokument 

och bland respondenterna, om att ålder kan påverka gick det inte att finna en gemensam 

kunskap om hur ålder påverkar mobbningens form eller vilka åtgärder som blir lämpliga. 

Detta resultat har många likheter med Lansing Camerons och Bobo Kovacs (2016) 

forskning som även den visade på att pedagoger och föräldrar ser en annan form av 

mobbning i de yngre åldrarna. De menade att det behövs mer forskning om hur mobbning 

ser ut i olika åldrar för att på så vis kunna möta fenomenet på bästa vis. Genom en sådan 

forskning skulle det kunna gå att ta fram en kunskapssyn som kan stötta de förskolor som 

upplever kränkande behandling, upprepad eller ej, bland olika åldrar. Hänsyn till 

förskolans egna kontext är fortfarande viktigt, men den nya kunskapen kan peka på vad 

man ska vara vaksam mot och hur man hanterar mobbning bland de olika åldrarna. 
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Då studien visar tendenser till att det finns en brist på kunskap kring hur mobbning kan ta 

sig uttryck i olika åldrar är det viktigt att pedagogerna är duktiga på att uppfatta barnens 

egna känslor och upplevelser. DO:s (2015) stöddokument tog ett flertal gånger upp barnens 

egna perspektiv och även respondenterna lyfte fram barnens känslor som en förklaring till 

begreppet mobbning. Att se till barnens perspektiv för att upptäcka fall av utsatthet är alltid 

viktigt, men utifrån Helgelands och Lunds (2016) forskning blir det viktigt att granska om 

denna metod är tillräcklig. De upptäckte att ett till två barn är utsatta för uteslutning i varje 

förskola och att barnen själva beskrev mobbning som att retas eller slåss. Deras resultat 

visade även att de utsatta barnen inte bara förbises av andra barn utan även av de vuxna. 

Om detta är fallet kan man konstatera att risken är stor för att alla mobbningsfall inte 

upptäcks samt att barnens egna ord ”retas” och ”slåss” inte räcker till för att förklara sina 

upplevelser. Här skulle den gemensamma kunskapssynen om mobbning och hur den ser ut 

i olika åldrar kunna vara ytterligare ett verktyg för att upptäcka fenomenet. Om man vet 

vilka beteenden som kan kopplas till mobbning i de olika åldrarna är de också lättare att 

upptäcka.   

Om man upptäcker mobbning har också att göra med var man letar och vad man tror att 

mobbning är. Några av respondenterna definierade mobbning som att ett barn uteslöts av 

flera i barngruppen. Andra menade att det räckte att barnet var utesluten av ett annat barn. 

De teoretiska perspektiven utvecklingspsykologi och sociokulturellt perspektiv, som 

beskrevs ovan (se 4.), förklarade mobbning som grundat i individ eller grupp. En intressant 

reflektion i detta sammanhang är om det teoretiska perspektivet påverkar om man anser att 

mobbning överhuvudtaget existerar i förskolan eller ej. Frågor som blir viktiga att ställa är 

därför: Kan man vara mobbad av ett barn och samtidigt vara populär i övriga gruppen eller 

måste man vara utesluten av flera? Är det en ensam mobbare som visar ett aggressivt 

beteende eller är hela gruppen inblandad i situationen?  

Sambanden som denna studie har funnit, mellan de teoretiska perspektiven och 

föreställningen om mobbning i förskolan, kommer att diskuteras vidare under 9.2.  

 

9.2 Uppkomsten av mobbning i förskolan 
 

Redan under rubriken teoretiskt perspektiv (se 4.) framkom det att mobbning kan förklaras 

på olika vis utifrån flera teoretiska perspektiv. Dels beskrevs utvecklingspsykologins syn 

på individen samt hur utvecklingen grundar sig i en inre process och dels det 

sociokulturella perspektivet som fokuserar på gruppens samspel. De olika teorierna visade 

sig även bygga på varandra och i små etapper ta sig från en syn på ensam individ till en syn 

på individen som en oskiljaktig del av gruppen. 

I tidigare forskning (se 3.2) beskrevs två studier som i olika grad fann att båda dessa 

perspektiv, individ samt grupp, har en roll i fenomenet. Camodeca et al. (2015) beskrev de 

olika rollerna som uppkommer i gruppen och hur dessa roller från början grundar sig i 

individens sociala förmåga. Hon menar att individen behöver ha en utvecklad social 
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förmåga för att inte själv skapa en negativ social kontext, men även att individen själv blir 

påverkad av andra i gruppen. Helgesen (2017) såg att mobbning som en konsekvens av den 

sociala strukturen, men även påverkan av miljö och material.  

Utifrån de teoretiska perspektivens koppling till varandra och den tidigare forskningens 

resultat, kan man se att individ och grupp inte helt enkelt går att separera från varandra. 

Detta stämmer överens med denna studies resultat där pedagogernas föreställning om 

mobbning, genom enkäten, visade på kopplingar till faktorer från båda perspektiven.  

Studiens resultat visar att stöddokumentet främst bygger på ett normkritiskt perspektiv. Det 

framhävs ett flertal gånger att det b.la. är viktigt att se över olika slag av maktstrukturer 

och hur stämningen i verksamheten är avgörande för ett bra likabehandlingsarbete (DO, 

2015, 12-13). Det normkritiska perspektivet är ett mycket viktigt perspektiv, men enligt 

forskning och respondenter inte det enda. En tydligare reflektion över hur individens 

förutsättningar kopplas till uppkomsten av mobbning blir därför ännu en del av den 

gemensamma kunskapssyn som saknas.   

 

9.3 Åtgärder vid mobbning i förskolan 
 

Det teoretiska perspektiv som verksamheten har på mobbning kan senare få en stor 

betydelse för vilka åtgärder som sätts in. Ett exempel på detta är att de teorier som 

grundade sig i utvecklingspsykologin beskriver att en ominlärning kan vara nödvändig för 

att individen, som har ett aggressivt beteende, ska anpassa sig (Hwang & Nilsson, 2011, 

s.41-44). Ett annat exempel är hur teorierna kopplade till det sociokulturella perspektivet 

beskrev hur både problem och lösning går att finna i gruppens samspel (Corsaro, 2000, 

s.92). 

Som diskuterats ovan ser DO:s stöddokument uppkomsten av kränkning och 

diskriminering främst utifrån sociala faktorer och fokuserar därför på grupp samt 

sammanhang. Detta kan vara en anledning till att diskrimineringsombudsmannen, som 

textanalysen visar, riktar många åtgärder mot pedagogerna (DO, 2015, s.27). Åtgärderna 

ska nå barngruppen genom att pedagogerna utvecklar sin normkritiska syn och bli goda 

förebilder i verksamheterna. Genom Corsaros begrepp kamratkultur och tolkande 

reproduktioner (Corsaro, 2000, s.92) går det att förstå denna åtgärd som att barnen tar med 

sig pedagogernas goda exempel till sin egna kultur för att där göra dem till sina egna.  

Det finns en stor tilltro i DO:s stöddokument till pedagogernas reflektioner och agerande. 

Dock visar forskning att detta inte alltid fungerar. Precis som i denna studie visade 

Söderströms och Löfdahl Hultmans (2016) forskning att reflektioner i personalgruppen är 

ett vanligt sätt att försöka stärka likabehandlingsarbetet. Deras resultat visar också att 

denna metod sällan har önskad effekt och att pedagogerna istället missar att inkludera den 

egna verksamhetens kontext i reflektionen. Även resultatet i denna studie tyder på att 

respondenterna inte känner att de har tillräcklig kunskap i de akuta situationerna. Ett allt 
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för stort fokus på det större sammanhanget kan göra att individernas behov glöms bort. 

Trots att stöddokumentet ofta belyser den egna kontexten behöver resultatet av forskningen 

ses som en varning för att arbetssättet inte alltid fungerar i praktiken.  

De akuta åtgärderna ska, som tidigare nämnts, istället tas fram av varje verksamhet. 

Respondenterna beskriver bl.a. kompisböcker som en av dessa åtgärder. Kompisböcker är 

en metod som finner stöd i Griffin Freemans (2013) forskning kring effekterna av 

boksamtal i mobbningssamanhang. Även dessa samtal är grundade i en social kontext där 

barngruppen utvecklas, genom varandra och tillsammans, utifrån samspel samt 

diskussioner. Vygotskijs proximala utvecklingszon, som nämndes under 4.2, är ett begrepp 

som skulle kunna användes i detta sammanhang då det beskriver hur boksamtal kan leda 

till utveckling. Genom gemensamma reflektioner kring böcker kan barnen utvecklas och 

lära tillsammans.  

Kärnäs et al. (2012) granskning av KiVa är egentligen den enda, av studierna i tidigare 

forskning, som presenterade sammanflätade åtgärder för både grupp och individ. Genom 

samtal riktade direkt mot var och en av de inblandade och sedan lektioner med alla elever i 

skolan visar studien att man når problemet. De fann att dessa åtgärder, i kombination, hade 

goda effekter och att skolorna som använde KiVas metod hade färre fall av mobbning. 

KiVas dubbla metod skiljer sig inte nämnvärt från den kombination av samtal och andra 

åtgärder som flera av respondenterna beskriver sig använda. Dock kan Kärnäs et al. (2012) 

forskning bekräfta betydelsen av just det dubbla tillvägagångssättet och belysa vikten av 

åtgärder som tillsammans når båda nivåerna.  

Utifrån diskussionen om åtgärder tycks det ligga ett värde i att både se individ och grupp i 

likabehandlingsarbetet. Vidare reflektioner om vilka roller dessa spelar och hur man når 

både individ och grupp på bästa vis kan därför vara en viktig del i likabehandlingsarbetet 

och en eventuell gemensam kunskapssyn.   

  



39 

 

  10. Slutsatser 
 

Studien visar att det finns ett medvetet arbete, både bland stöddokument och pedagoger, 

med likabehandling i förskolan. Dock finns det en variation i föreställningen om begreppet 

mobbning och hur akuta situationer hanteras. Det finns en föreställning, både bland 

pedagoger och i DO:s stöddokument, om att ålder påverkar mobbningsform och vilka 

åtgärder som anses effektiva, men ingen tydlig kunskap om hur detta påverkar. Resultatet 

visar även tendenser till att stöddokument och pedagogerna i studien inte utgår från samma 

teoretiska perspektiv och att det därigenom kan uppstå kunskapsluckor i arbetet. DO:s 

stöddokument har ett normkritiskt perspektiv med fokus främst på gruppen, medan 

pedagogerna i studien ser mobbning som kopplat till både individ och grupp.   

Vidare forskning som kan ta fram en gemensam kunskapssyn kring begreppet mobbning, 

hur fenomenet påverkas av ålder samt vilken roll individ och grupp spelar skulle därför 

vara av värde. Som framkommer i analysen (se 8.) kan det även vara av intresse att se över 

vilka ansvarsområden som ska delas ut för att tydliggöra och effektivisera arbetet.  
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Bilaga 1 

Mobbning i förskolan 

Denna enkät är en del i ett självständigt arbete som genomförs på Förskollärarprogrammet vid 

Uppsala universitet. Enkäten består av 10 frågor och kommer ta ca 7 min att genomföra. 

Syftet med enkäten är att ta reda på hur pedagoger ser på samt hanterar mobbning i förskolan. Det är 

frivilligt att delta och genom att kryssa ner webbsidan går det att avbryta deltagandet när helst du 

önskar fram tills svaren har skickats in. Du och förskolan du arbetar på förblir anonyma genom hela 

processen och svaren kommer endast att användas för analysunderlag i det självständiga arbetet. 

Genom att klicka på "Nästa" samtycker du till att dina svar används som analysunderlag. 

Har du frågor går det bra att kontakta mig via XXXXXXXXXXX 

 

(Ny sida)  

* 1. Anser du att mobbning förekommer i förskolan?  

Ja  

Nej  

Ev. kommentar.  

 

* 2. Hur definierar du begreppet mobbning?  

 

 

* 3. Upplever du att mobbning är ett utbrett problem i förskolan?  

Ja  

Nej  

Annan (var god ange)  
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(Ny sida) 

* 4. Anser du att mobbning förekommer mellan barn i förskolan utifrån definitionen ”Upprepad och 

systematisk kränkning”?  

Ja  

Nej  

Ev. kommentar.  

* 5. Vilka faktorer anser du har närmast koppling till mobbning? (välj max 3 alternativ)  

Gruppen  

Individens förutsättningar  

Normer och värden  

Observationsinlärt beteende  

Kamratkulturen  

Aggressivitet  

Annan (var god ange)  

 

* 6. Upplever du att du har tillräckligt god kunskap om hanteringsmetoder vid pågående fall av allvarlig 

kränkning?  

Ja  

Nej  

Ge exempel på metoder eller ev. kommentar.  

  

(Ny sida) 

 

* 7. Bygger er förskolas arbete, med likabehandling och arbetet mot kränkande 

behandling, på diskrimineringsmannens skrift "Lika rättigheter i förskolan – ett stöd i förskolans 

likabehandlingsarbete"?  

Ja  
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Nej  

Vet ej  

Annan (var god ange)  

 

 

* 8. Har du eller någon annan pedagog på er förskola någonsin blivit vald att ansvara för ett ärende 

av akut och allvarlig form av kränkning?  

Ja  

Nej  

Annan (var god ange)  

 

* 9. Ge några korta exempel på rutiner som ni har i samband med akuta fall av kränkande 

behandling. (Går bra med punktform)  

 

 

* 10. Upplever du att er handlingsplan fungerar bra?  

Ja  

Nej  

Varför/Varför inte?  

 

(Ny sida) 

 

P5: Skicka in dina svar genom att klicka på knappen "KLAR" nedan.  

Tack för ditt deltagande!  

  

https://www.surveymonkey.com/create/?sm=JvNBWH3Lapip7nM4crIHzck4B2CDy7gt4v5vq15L58Y_3D
https://www.surveymonkey.com/create/?sm=JvNBWH3Lapip7nM4crIHzck4B2CDy7gt4v5vq15L58Y_3D
https://www.surveymonkey.com/create/?sm=JvNBWH3Lapip7nM4crIHzck4B2CDy7gt4v5vq15L58Y_3D
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