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Mobbning har i skolan varit ett omtalat ämne, men är fortfarande relativt 
oforskat i förskolesammanhang. Studiens syfte är att få en inblick i 
förskolepedagogers syn på mobbning och dess förekomst i svenska förskolor. 
Genom en kvantitativ forskningsansats genereras ett resultat som bland annat 
visar att pedagoger uppfattar att mobbning förekommer i förskolor och kan 
förekomma redan hos treåringar. Studiens slutsats är att mobbning i förskola är 
ett angeläget ämne som bör kompletteras med utbildning som stärker 
pedagogernas självförtroende kring mobbningsförebyggande arbete.  
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1. Inledning   

Förskolan är sällan diskuterad som en plats där mobbning sker och därmed är det 
svårt att hitta forskning som riktar sig mot mobbning mellan små barn inom 
förskolor. Det finns däremot mycket forskning om mobbning mellan barn i skolan. 
Faktum är att mobbning och kränkningar är bland de vanligaste anmälningarna till 
Skolinspektionen idag, vilket talar för ett problem i den svenska skol- och 
förskolevärlden (Skolinspektionen, 2016). Kanske är det på grund av bristen av 
forskning i ämnet som gör att det finns blandade meningar om huruvida mobbning 
existerar på förskolor. Eller så är det tvärt om, att det är uppfattningen att mobbning 
inte kan ske mellan så unga barn som gör att det har blivit ett näst inpå ”icke-
forskningsbart ämne”. Konsekvenserna av bristande forskning blir otydliga 
förutsättningar för ställningstaganden för de som behöver förhålla sig till dem, alltså 
lärarna, barnen, föräldrarna och myndigheterna. Med dessa förutsättningar lämnas 
individen att utgå från personliga åsikter eller att välja ett ”läger” i den existerande 
forskningen att skapa en egen förklaring på vad mobbning är och om den existerar 
hos små barn. Termen ”mobbning” kan också vara tvetydig då det inte finns nämnt i 
lagtext (Rosén, 2010), vilket kan innebära att det blir en individuell syn på 
händelsernas allvarlighet, vilket i sin tur kan påverka om och när åtgärder ska vidtas. 
Samtidigt står det i Skollagen (Utbildningsdepartementet, 2010:800) att 
förskolepersonalen ska arbeta för ett tryggt klimat där barnen kan känna sig trygga 
att vara sig själva och få känna delaktighet. Men detta förutsätter att pedagogerna är 
uppmärksamma på hur barngruppens sammanhållning är. Mobbning i förskola är 
fortfarande ett område som är fyllt med diffus terminologi, och som saknar både 
tydliga forskningsresultat såväl som riktlinjer. Därmed är fördjupning i ämnet 
angeläget.   

1.1. Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med föreliggande studie är att få en inblick i hur några yrkesverksamma 
pedagoger ser på mobbning i förskolan. De konkreta forskningsfrågorna är:  

1. I vilken grad är svenska förskolepedagoger medvetna om mobbning? 

2. I vilken ålder anser förskolepedagoger att mobbning mellan barn kan inledas? 

3. Vilka mönster ser förskolepedagoger i barnens mobbning? 

4. Vilken betydelse har handlingsplanen för förskolepedagogers medvetenhet om 
mobbning? 

Metoder som använts är främst korrelationsanalys och korstabellering av data som 
insamlats via enkäter. Det teoretiska perspektivet är Maslows behovspyramid, och 
tolkningarna som görs är gjorda i en hermeneutisk anda och är avsedda att förstås i 
ett helhetsperspektiv där varje tolkning är en del i en koherent helhet.   
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1.2. Disposition 

I kapitel 2, Bakgrund, motiverar jag mitt val av teoretiskt perspektiv, Maslows 
behovspyramid, som jag beskriver i en kort sammanfattning. Därefter presenteras 
hur tidigare forskning och litteratur uppfattat mobbning i förskolan.  

I kapitel 3, Metod, kan man följa min datainsamlingsmetod och urval. Därefter följer 
en beskrivning av mitt tillvägagångssätt för själva studien och statistikens 
framtagande, min tolkning av empirin och min tillämpning av etiska regler.  

I kapitel 4, Resultat, presenterar jag studiens empiri i form av kommenterade tabeller 
och tabellutdrag, samt min tolkning av empirin utifrån det teoretiska perspektivet, 
samt försöker besvara mina forskningsfrågor. 

I kapitel 5, Diskussion, diskuterar jag mitt resultat ur ett flertal aspekter. 

1.3. Begrepp och definitioner 

Nedan följer förklaringar av betydande begrepp som används genom studien. 

1.3.1. Mobbning 

Genomgående i studien används termen mobbning som ett samlingsord för 
kränkande beteende barnen emellan. Valet bakom benämningen av termen grundas i 
egna erfarenheter av att handlingarna som barn utför mot andra ofta benämns som 
diverse andra saker eller inte tas på allvar av vuxna. I och med detta ville jag belysa 
termen på ett likvärdigt sätt som man skulle göra om incidenterna hade hänt mellan 
äldre barn. Det kan innefatta verbal, fysisk, psykisk kränkning mot individen.  

1.3.2. Pedagoger 

I studien används termen pedagoger som ett samlingsord för förskollärare, 
barnskötare och även andra outbildade personer som arbetar i direkt kontakt med 
barnen. Anledningen till att alla dessa användes för studien är för att personalen i 
förskolor idag inte enbart är utbildade förskollärare. Därför menar jag att det vore 
oetiskt att utelämna en stor del av de som arbetar med barnen. Oavsett 
informanternas utbildning är de i en situation där de måste göra ställningstaganden 
om barns fysiska och psykiska välmående och är därför relevanta i denna studie. 



!3

2. Bakgrund 

I kapitlet presenteras det teoretiska perspektiv som används genom arbetet och 
varför detta valts. Därefter presenteras tidigare forskning och riktlinjer angående 
ämnet mobbning inom förskola. Där kan man tydligt se de blandade åsikterna om 
mobbningens närvaro i förskolor, vad som krävs för att kunna benämna 
handlingarna som mobbning och i vilken ålder man tycker att det kan uppfattas som 
mobbning.  

2.1. Teoretiskt perspektiv 

Abraham Maslow var en inflytelserik psykolog under 1900-talet som under sin 
karriär introducerade den humanistiska teorin för världen. Han blev i samband med 
detta också grundaren till motivationsteorin, eller också benämnd som 
behovstrappan eller behovspyramiden. Maslow menade att människan, allt eftersom 
denne växer upp, utvecklar nya behov. Dessa behov tillfredsställs olika beroende på 
individens genetiska och kontextuella förutsättningar, men tillsammans skapar de 
den hela människan (Aasted Halse, 2008).  
Pyramiden är uppbyggd med fem byggstenar och avläses nedifrån och upp.   
 

Längst ner på pyramiden finns de grundläggande fysiologiska 
behoven som människan föds med och behöver för att överleva, 
alltså föda, skydd, förökning och säkerhet. 

Därefter följer människans sociala behov. Människor är i ett 
behov av att känna tillhörighet och acceptans från andra 
människor. Det är i denna byggsten som människan visar 
behovet av social status och vänskap.  

Maslow ska ha menat att självhävdelsebehovet handlade 
om en vilja att svara på frågor om sig själv och sin plats. 
Man vill skapa sig en förståelse om sin plats i 
sammanhanget, vem man är som person och hur man 
fungerar socialt. Passar man in i gruppen? Varför? 
Tillför jag gruppen någonting? 

Det självförverkligande behovet visar på 
människans vilja att visa för sin omgivning vem 
man är som person. Man vill få svaren till sin 
nyfikenhet, att få utvecklas som person och uppleva 
samt utnyttja de kunskaper man har. (a.a.)  

I föreliggande studie står Maslows teori om människans behov av trygghet och social 
tillvaro som grund. Utifrån tankarna om att barnen lever i ett förprogrammerat 
behov av andras sällskap och acceptans, samt det grundläggande behovet för att 
barnens ska kunna utveckla tron på sina egna förmåga kommer arbetet att visa på 
verksamma pedagogers syn på mobbning. 

 Självförverkligande behov 

Självhävdelsebehov 

 Sociala behov 

 Fysiologiska behov 
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2.2. Litteratursökning 

Genom att vända mig till olika webbsidor där tidigare examensarbeten och 
avhandlingar publicerats kunde jag få tillgång till relevant litteratur. På detta sätt 
kunde jag även få råd om nya termer att använda i min sökning. Jag använde fyra 
webbsidor för detta, SwePub, DiVA, ERIC och Libris. Nedan följer en överblick av 
sökningarna. Det är viktigt att minnas att detta är ett relativt outforskat område, och 
vad jag fann var till mestadels icke-relevant eller studier gjorda på samma 
examensnivå som detta arbete, vilket gjorde att dessa inte gick att använda som 
litteratur i själva arbetet. Av antalet artiklar som dök upp var tyvärr var ännu färre 
relevanta för arbetet.  

Sökorden som användes för sökningarna var liknande på de olika sidorna. Sökorden 
inkluderade både engelska och svenska ord och förkortningar för mobbning 
(bullying), förskola (preschool), medvetenhet (awareness) och kränkning. På DiVA 
inkluderades även sökordet interaktion. Förkortningarna skapades genom att skriva 
början på ordet och byta ut ändelserna mot en asterisk. På så vis kunde 
förkortningarna se ut på följande sätt: Förskollära*, Teacher Aware* eller kränk*. 
Under sökningarna ändrades även sökningarna genom att skriva AND eller OR i  
mellan sökorden, och sökningarna var anpassade efter referee-granskning.  

2.3. Styrdokument 

Nedan finns sammanfattningar av styrdokumenten som ska vägleda 
förskolepedagogerna i deras arbete. 

På Barnombudsmannens (2015) hemsida kan man läsa om barnkonventionen och 
hur den kommit till att bli vad den är idag. År 1989 röstade FNs generalförsamling 
”ja”  till barnkonventionens antagande, och 1990 antog sig Sverige att folkrättsligt 
förverkliga den. Detta skulle ge barnen ett större skydd mot vanvård och övergrepp, 
likväl som det skulle ge barnen en röst samt rättigheterna att behandlas med lika 
värde. Enligt barnkonventionen ska barn ha rätt till, och kunna yttra, sin egen tro och 
sina egna åsikter, och dessa ska barnen få känna att de blir hörda. Det står även att 
barn ska ha rätt till bra hälsa och social trygghet, vilket kan tolkas beröra detta ämne. 
För att inte glömma att personalen ska ”hjälpa barnet att utvecklas och lära sig om 
mänskliga rättigheter” (unicef.se). Det står alltså att inget barn ska diskrimineras, och 
att alla barn ska vara fria att bilda egna åsikter som också får yttras. 
Barnombudsmannen (2015) förtydligar att verksamheterna ska utformas så att 
barnets bästa alltid ska komma i första hand. Han nämner också att utvecklingen som 
nämns i barnkonventionen också innefattar ”den andliga, moraliska, psykiska och 
sociala utvecklingen” (Barnombudsmannen, 2015). 

Förskolan ska arbeta efter Läroplanen för Förskolan Lpfö98 (2016), fortsättningsvis 
benämnt Lpfö98, vilket är riktlinjer för just förskolan. I den belyser Skolverket att 
trygghet och mänskliga rättigheter ska prägla arbetet på förskolor.  
Enligt Lpfö98 ska verksamheterna vara en trygg och utvecklande plats för alla barn, 
oavsett bakgrund. Om ett barn skulle behöva stöd så ska det erbjudas, detta för att 
alla barn ska få känna sig kunniga och få uppleva sig som en del i gruppen. Därmed är 
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diskriminering och kränkningar någonting som ska motarbetas. Lärandet menas 
komma genom lek och socialt samspel med andra, och det är en miljö där detta 
frodas som personalen ska utveckla och underhålla på sina verksamheter. Personalen 
ska hjälpa barnen att bygga upp sin självkänsla och självtillit, samt lära dem att 
behandla alla likvärdigt  och med respekt.  

Skolverket (2014) benämner mobbning som upprepade trakasserier eller 
kränkningar. Dessa handlingar skriver de kan komma från en eller flera personer och 
är menade att skada eller ge obehag hos offret.  Det kan handla om fysiskt och verbalt 
våld, utfrysningar och nedsättningar. I Skolverkets allmänna råd: arbetet mot 
diskriminering och kränkande behandling menar de att en bra handlingsplan är 
grundläggande för arbetet mot mobbning, varpå det är lag att ha en för varje 
förskoleverksamhet. Efter en utvärdering visade det sig att det förebyggande arbetet 
mot mobbning måste pågå kontinuerligt för att ha effekt hos barnen, och att bland 
äldre barn kunde de se att situationen kan eskalera då arbetet för att motarbeta 
mobbning bara skedde under utsatta tillfällen. Skolverket (2014) påminner även om 
att det är olagligt att begå kränkande eller diskriminerade handlingar, vilket därmed 
måste motarbetas. Genom kontinuerliga samtal med barnen kan barnen bli delaktiga 
i arbetet och ges därmed en förståelse för sina rättigheter och skyldigheter, vilket 
leder mindre mobbning (a.a.). Ett tydligt samarbete i arbetslaget ska också finnas, 
där Skolverket rekommenderar att ledningen och arbetslaget samtalar om vad 
termerna betyder, samt gemensamt bestämmer när och vilka åtgärder som ska vidtas. 
Förskolechefen är skyldig att upprätta en handlingsplan och se till att den efterlevs.  

2.4. Fristående ansatser 

Följande forskning är gjord av statligt utsända forskare, men är publicerade genom 
fristående forum. 

I Finland gjordes under åren 2009 och 2010 en utredning, som liknar denna studie, 
om mobbning i förskolor. Utredningen visade att tre, ibland överlappande, former av 
mobbning funnits i förskolorna; fysisk, verbal och psykisk. Enligt forskarna är det 
inget nytt att barn påstår sig bli retade, men att det är på senare tid det tagits på 
allvar. Historiskt sett har dessa incidenter bortförklarats med påståenden om att 
detta är en del i att skapa relationer, men forskarna menar att ”rötterna till mobbning 
finns redan bland små barn och mobbningsförebyggande arbete borde koncentrera 
sig på precis denna åldersgrupp” (s.46). Pedagogerna i undersökningen menade på 
att detta är vardagliga situationer som inte benämnts med termen mobbning.  
Det framkom också att pedagogerna inte kände att de hade tillräcklig kunskap för att 
kunna identifiera mobbning, eller redskap nog för att ingripa om den uppstod (Stoor-
Grenner & Kirves, u.å.). Pedagogerna talade också om svårigheter att urskilja 
mobbningen från de situationer som uppstår i vardagen, men att det underlättas om 
man har en bra kännedom om barnen. Under undersökningen framkom det att det 
offrets upplevelse av incidenten som avgör om det är mobbning eller inte, detsamma 
gäller om incidenterna kan vara enskilda eller måste vara upprepade beroende på 
rädslan incidenten väcker hos barnet. Forskarna betonar vikten med ett stabilt 
förebyggande av mobbningssituationer redan i förskolan, som paradoxalt förutsätter 
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att pedagogerna har medvetenhet om hur man observerar och ingriper vid mobbning.  
Genom intervjuer fick de ett resultat som visade att förskolebarn kan redovisa för 
gruppens dynamik, och redan vid treårsåldern känner igen mobbning. I utredningen 
framkom det att gruppens uppdelning är hierarkisk och att inte ens små barn anser 
att alla har samma värde. De barn som ofta eller alltid är ensamma är oftast det 
ofrivilligt, vilket kan vara obemärkt av icke-uppmärksamma pedagoger (a.a.). Stoor-
Grenner & Kirves (u.å) menar att det dessa barn tenderar att hamna i en ond cirkel 
som den praktiskt taget aldrig kan bryta utan stöd.  
Forskarna menar att det bästa sättet att motarbeta mobbning är att vara lyhörd och 
observant när det kommer till barngruppens dynamik och attityder gentemot 
varandra.  

BRIS hemsida beskriver att mobbning kan visa sig på olika sätt, fysiskt, psykiskt eller 
verbalt. Alla är lika allvarliga och påverkar offret genom att sänka dennes 
självförtroende och självtillit. Tecken från mobboffer kan se olika ut beroende på 
individen, vilket sätter krav på de vuxna i barnets omgivning (BRIS.se). I DN debatt 
skrev BRIS generalsekreterare Göran Harnesk, och BRIS-ombudet Karin Johansson 
(2014) att det var övervägande brister i lärarutbildningarna när det kommer till 
huruvida man utbildar de blivande lärarna i ämnen så som konflikthantering och 
mobbning. I en egen studie fann föreningen att endast 2 av 29 lärarutbildningar 
(hösten 2014) hade en gedigen utbildning i ämnet, vilket gör att man får söka 
vidareutbildningar i ämnet på eget bevåg efter examen (a.a.). Lärare visar, genom 
samtal till BRIS Vuxentelefon och Lärarförbundets statistik av sjukskrivningar, att de 
har svårt att hantera de rådande situationerna och känner en otillräcklighet i sitt 
yrke. Detta medför att fler obildade vikarier blir inkallade och arbetets ska pågå för en 
trygg verksamhet blir lidande, vilket i sin tur påverkar barnen (a.a.). 

2.5. Forskningsläget 

Följande sju forskningar är talande för forskningen som finns tillgänglig inom ämnet 
mobbning hos yngre barn.  

Forskaren Olweus har specialiserat sig inom ämnet mobbning. Hans formulering av 
mobbning är att det inte enbart är enskilda incidenter, utan att det pågår under en 
viss tid, antingen av en eller flera individer. Han förklarar mobbning som ”en negativ 
handling när någon medvetet eller med avsikt tillfogar en annan person skada eller 
obehag” (Olweus, 2007, s.57). Likt BRIS beskrivning av mobbning menar Olweus att 
mobbning kan ske i olika former, fysiskt, verbalt, utfrysning och genom gester. Då det 
är svårt att bryta sig ur sin roll som mobbare eller mobboffer riskerar parterna att 
fastna i ett mönster, därför behövs systematiska ansträngningar från personalen för 
att bryta beteendet. Han menar vidare att det kan vara svårt att veta när det vanliga 
lekfulla retandes övergår till elakartat retande. Det som behövs är att personalen har 
en tydlig åtgärdsplan som bygger på en auktoritativ relation mellan den vuxne och 
barnen, samt att de vuxna tar ansvar för barnens sociala relationer (a.a.). Med 
auktoritativ menas att läraren är sakkunnig och kompetent, men även 
respektingivande utan att vara befallande och icke-demokratiskt, vilket även kallas 
auktoritär.    
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Omkring 11 procent av förskolebarn blir exkluderade från gemenskapen i gruppen, 
visar en studie från Jonsdottir (2007). Hennes undersökning utgår från huruvida alla 
barn blir valda som någons kamrat, vilket Jonsdottir menar kan vara det som stöttar 
en i sin uppbyggnad av självtillit och självkänsla. Men studien visar att detta inte är 
en självklarhet för barnen inom våra verksamheter, den visar på att vart nionde barn 
inte ses som någons vän och exkluderas på så vis från gemenskapen, vilket skapar 
ojämna utvecklingsmöjligheter för barnen. Jonsdottir menar att en utfrysning som 
detta representerar en kränkning, som i sin tur riskerar att försvaga barnets självtillit, 
självförtroende och självrelation. Hon menar att barn måste få chansen att uppleva 
positiva relationer med andra, både vuxna och barn, för att kunna bygga upp en 
identitet och en hälsosam relation till sig själv.  
Situationerna verkar vara olika för barnen beroende på vilka förskoleavdelningar de 
tillhör, då vissa avdelningar visade större tecken på utanförskap än andra (a.a.). 
Utanförskapet verkar också uppfattas olika beroende på individen, då majoriteten av 
barnen väljer en kamrat, även om de själva inte väljs som någons kamrat. Detta 
uppfattar Jonsdottir som att barnen har samhörighet men inte tillhörighet i 
barngruppen. 

I en studie riktad på hur pedagoger kan urskilja mobbning hos barn upptäckte 
Gomez-Gabriello, Saykaly, Moore och Talwar (2013) att bara strax under 50% av 
pedagogerna kunde urskilja huruvida mobbning hade varit en del av barnens vardag. 
Genom att lyssna på barns historier och bedöma om de var sanna eller inte, kunde 
pedagogerna tillåta en inblick i svårigheten att bedöma situationernas allvarlighet. 
Slutsatsen blev att pedagoger generellt inte kände tillit till sin egna förmåga att göra 
bedömningar av sanningsenligheten av barnens historier, men att de är självsäkra 
nog att fördöma barn som anklagas för mobbning. Detta menar författarna kan ha 
ödesdigra konsekvenser för barnen som blir anklagade, och för alla runt omkring. 
Författarna hänvisar också till en undersökning av Boulton (1997) och skriver att  

 
98.6% felt they had a responsibility to prevent bullying in the class room and 91.3% 
on the playground. However, when asked to rate how confident they were in 
preventing and dealing with bullying on a scale from 4 (low confidence) to 20 (high 
confidence), the mean score was 9.2, indicating that educators did not have a great 
deal of confidence in their abilities to intervene (s.6).  

 
Ett av problemen menades handla om att man ofta får höra om mobbning efter den 
skett, vilket gör att pedagogerna måste göra bedömningar om huruvida anklagelserna 
stämmer eller inte. Detta kan leda till att pedagoger blir partiska, vilket i sin tur leder 
till att fel person kan fördömas för händelserna. Situationer som dessa kan vara 
förödande för både den som blir anklagad, men också för den som kommer undan 
utan konsekvenser. Det är alltså av vikt att pedagogerna är medvetna om deras 
partiskhet och hur detta påverkar dem i vardagen, likväl som de måste vara 
uppmärksamma på att vissa barn ljuger om sina situationer eller handlingar. Gomez-
Gabribello m.fl. uttrycker också en förståelse för att pedagogerna finner det svårt att 
göra korrekta bedömningar om mobbning, då forskning inte har gett dem tydliga 
redskap för att göra det. 



!8

Zajac och Hartup (1997) menar att barn lär sig mer genom att ingå i en 
vänskapsrelation, vilket utvecklar barnens kognitiva förmågor. Uppmärksamma 
lärare kan lätt upptäcka när barnens relationer inte är normala. Att därför ibland 
omorganisera verksamheten utefter vilka relationer barnen har och inte har kan vara 
ett sätt att utveckla nya relationer mellan barnen, så länge man kommer ihåg att man 
aldrig kan påtvinga en ny vänskap. Det är genom vänskapsrelationerna som barnen 
tillåter sig själva att prestera genom att lösa problem och skapa egna kognitivt 
utvecklande miljöer, inte genom påtvingad kamratskap. Därför kan man argumentera 
att ha vänner kanske inte är lika viktigt för barn som att ha bra kvalitet i sin 
vänskapsgrupp (a.a.). De menar därför att om man inte ser potentialen som finns i 
barnens vänskapsrelationer när det kommer till lärande, har man gravt förbiseende.  

Det är de signaler som personalen på förskolorna sänder ut till barnen som avgör om 
mobbningen upphör eller fortsätter för de utsatta barnen (Høiby, 2004). Mobbning 
är med och formar individens självbild och efter ett tag blir offret vad mobbaren 
påstår att hen är. Därför är det viktigt att pedagogerna är beredda att ingripa i alla 
situationer. Uppmanas offret att ignorera eller acceptera kränkande behandling och 
strunta i sina känslor för situationen kan detta vara skadligt för barnet i fråga. 
Situationerna måste tas på allvar och parterna behöver ett bra skyddsnät hos de 
vuxna i omgivningen. Det är viktigt att förstå att mobbning inte avtar med tiden, utan 
skapar ett beteendemönster som fortsätter in i vuxenlivet om inget görs (a.a.). Høiby 
förklarar att arbetet mot mobbning kan motarbetas om lärare, ledning och föräldrar 
arbetar tillsammans med en tydligt utformad handlingsplan. Det är också viktigt att 
pedagogen ser arbetet som ett långsiktigt arbete som måste fortgå även om det inte 
finns några aktuella problem med mobbning (a.a.).  

Barns interaktioner med varandra är komplicerade, och det där inte ovanligt att barn 
utesluts från vänskapsrelationer någon gång under skolåret. Detta menar Bliding 
(2004) i sin avhandling där hon undersökt barns inkludering och exkludering. Hon 
menar att mobbning kan vara svårt att urskilja eftersom barn generellt brukar byta 
vänner och därmed kan vad barnen säger till varandra missförstås för skämt mellan 
parterna. Genom att byta och utesluta vänner kan barn bygga nya relationer eller 
stärka gemenskapen mellan de inkluderade. Dessa uteslutande handlingar kan ske 
både direkt och indirekt i sociala situationer (a.a.). För de barn som ofta, eller alltid, 
utesluts kan detta innebära att de slutligen lär sig att sluta fråga om att få vara med 
för att minska risken till aktiv uteslutning. Medan för de barnen som är inblandade i 
vänskapsrelationer är uteslutande nödvändiga för att kunna behålla relationer 
(Bliding, 2004).  
Som vuxen kan det vara svårt att förstå sig på barnens relationer, vilket måste 
motarbetas genom att aktivt försöka sätta sig in i hur barns relationsarbete fungerar. 
Men oavsett om de vuxna inser det eller inte, så är de en del av barnens 
relationsarbete eftersom det är de som ger barnen förutsättningar för sitt 
relationsarbete (Bliding, 2004).  När vuxne börjar se på en situation som mobbning 
förändras synen på barnens relationsarbete. Men att se på barnens relationer med 
mobbning som synvinkel kan de vuxna få en snedvriden syn av vad som sker i 
barngruppen, och man riskerar att missa eller ignorera  situationer som borde 
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uppmärksammas. Bliding menar nämligen att man har en traditionell syn på 
mobbning som ett avgränsat problem, och att det grundar sig i en eller flera 
aggressiva handlingar som riktas mot en individ med ojämlika maktförhållanden. 
Men i sin studie kunde hon se att definitionen av mobbning var förenklad och inte 
visade på den komplexitet som sker i barnens relationsarbeten med inneslutning och 
uteslutning (a.a.). 

Även Månsson (2000) skriver i sin avhandling att hon funnit att barn är väldigt 
mottagliga för subtila och outtalade signaler från sin omgivning. De uppfattade 
signalerna använder barnen sedan för att bygga upp sin egna självbild, vilket sedan 
även påverkar barnens lärande. Därför bör vuxna även vara medvetna om sitt 
kroppsspråk omkring barnen.  
Eftersom mindre barn på förskolan ännu inte har ett tydligt språk lämnas pedagoger 
till att försöka uppfatta barnens kroppsspråk för försöka förstå intentioner och 
situationer som uppstår. Därmed blir barnens kommunikation med vuxna påverkad 
av barnens ålder och språkkunnighet (a.a.). Månssons studie gick ut på att få en 
inblick i interaktioner mellan vuxna och barn, och hon fann relationerna mellan de 
vuxna, de vuxna och barnen, och barnen sinsemellan kunde se väldigt olika ut. 
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3. Metod 

Nedan följer mitt val av datainsamlingsmetod och en kort diskussion av 
datainsamlingsmetoden. Därefter följer en kort förklaring av de etiska principer som 
använts i samband med arbetet. Slutligen finnes mitt tillvägagångssätt för denna 
studie, studiens tillförlitlighet samt förklaringen till varför jag valt just detta 
tillvägagångssätt.  

3.1. Datainsamlingsmetod 

För att samla information till studien ville jag försöka få en inblick i hur pedagoger, så 
många som möjligt, ser på mobbning inom förskola. Bryman (2011) menar att 
enkäter är det bästa sättet att nå ett brett antal informanter. Men av egen erfarenhet 
vet jag att pedagoger har svårt att finna tid från sin arbetsdag att sätta sig med 
pappersenkäter, varför jag valde att använda webbenkäter som skulle kunna besvaras 
när som helst på dygnet. Bryman (2011) menar att fördelen med en webbenkät på 
detta sätt är att man kan utforma och designa den som man vill, och jag valde att 
lägga tyngdpunkten på påståenden som informanterna förhåller sig till enligt en 
femgradig likertskala, och även några öppna frågor med utrymme att förklara sina 
ställningstaganden. Genom att distribuera enkäten via internet kunde pedagogerna 
besvara på enkäten även efter arbetstid, eller om de inte var i tjänst under tiden som 
enkäten var tillgänglig (Bryman, 2011). Förhoppningen var att jag, med hjälp av 
förskolecheferna, skulle kunna få ut länken till webbenkäterna till alla anställda inom 
kommunens kommunala förskolor. På så sätt kunde fler pedagoger nås och 
statistiken skulle därmed bli mer tillförlitlig. 

Frågorna konstruerades utifrån några grundläggande frågor om huruvida 
informanterna ansåg att mobbning förekommer inom förskola, och hur den kunde 
uttryckas i så fall. Därefter konstruerades frågor med anknytning till dessa 
grundfrågor och deras medvetenhet om eventuella handlingsplaner. Påståendena var 
till största del graderade som 1 till 5 frågor, där 1 representerade ”instämmer inte 
alls” och 5 representerade ”instämmer helt”. Efter frågornas framtagande skickades 
de till handledare och en bekant för att undersöka hur lättförståeliga frågorna var 
eller om de var i behov av bearbetning. Efter frågorna fått godkännande av de ovan 
nämnda lästes de upp under ett grupphandledningstillfälle med handledare och 
andra studenter. Efter några konstruktiva kommentarer bearbetades frågorna 
restriktivt. För att skapa en tidsuppfattning att informera de potentiella 
informanterna om tog jag tid på mig själv ett par gånger, men insåg att tiden troligen 
skulle ta några minuter längre för dem då de läste frågorna för första gången. Därför 
utökades den uppskattade tiden med ytterligare fem minuter, sammanlagt tio 
minuter uppskattades som svarstid.   

3.2. Urval 

Ursprungligen var studien riktad mot en mindre kommuns kommunala förskolor. I 
kommunen finns det drygt 200 anställda pedagoger inom förskolan och dessa 
utgjorde mitt urval. Deras enkät benämns ”kommunenkäten”. Då svarsfrekvensen var 
klen, och endast genererade nio insamlade enkäter trots ett påminnelsemail, 
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utökades datainsamlingen via ett icke kontrollerbart urval via sociala media. Denna 
senare enkät benämns ”webbenkäten”.  
Båda enkäterna skapades och publicerades på webbsidan EasyQuest.com och länken 
till kommunenkäten vidarebefordrades till förskolecheferna för distribution (Bryman, 
2011). Enkäterna var tillgängliga i 14 respektive 7 dagar. 

3.2.1. Bortfallsanalys 

En mindre svensk kommun valdes, då studien skulle göras av en person och risken 
var stor att en större kommun skulle ta för lång tid då studien är gjord under 
tidsrestriktioner. 
Tyvärr visade det sig att det blev låg svarsfrekvens från populationen; endast nio 
informanter av populationens cirka 200 besvarade enkäten. Därmed var jag tvungen 
att tänka om. En ny webbenkät sattes upp och publicerades på två Facebook-sidor, 
Förskoleupproret och förskolan.se, riktade till anställda på förskolor i Sverige. Denna 
webbenkät besvarades av 217 av cirka 36.000 möjliga informanter. När det gäller 
webbenkäter publicerade på officiellt forum kan man inte räkna med hög 
svarsfrekvens. Påfallande stor andel av hela samplet är utbildade förskollärare, 82% 
av de som svarat. Av de resterande saknar cirka 5% utbildning och cirka 12% är 
utbildade barnskötare. Detta speglar förvisso inte fördelningen inom populationen i 
stort, men variabeln yrkestitel korrelerar inte med någon annan variabel, vilket visar 
att detta är av underordnad betydelse för bortfallet.  

Samplet från den utvalda kommunen skiljer sig inte i stort från webbsamplet. 
Därmed kan jag utgå från att informanterna i både enkäterna har besvarat enkäterna 
utifrån samma utgångspunkter. Dessa utgångspunkter är svåra att säkert veta något 
om. Faktorer som kan vara avgörande skulle kunna vara tidsbrist eller engagemang 
för frågan. Det finns ingen anledning att tro att informanter skulle ha svarat olika 
beroende på tillgång till tid. Dock kan tiden för enkätens besvarande ha varit 
avgörande för den utvalda kommunen då dessa informanter nog till stor del hade 
julledigt och enkäten distribuerades via jobbmail. Eftersom samplen är så pass lika i 
sina svar är det rimligt att anta att båda samplen är representativa för det 
ursprungliga urvalet. Man kan visserligen misstänka att informanter med ett särskilt 
engagemang för frågan har besvarat enkäten när det gäller webbsamplet, men då 
samplen är så lika verkar inte heller denna förklaring riktigt övertygande. Därmed vill 
jag argumentera för att resultaten ska betraktas som giltiga, men ändå inte 
generaliserbara. Detta med viss reservation då jag inte har kontroll över 
webbsamplet. Därför är min försiktighet stor när det gäller att hävda 
generaliserbarhet i stort. Det jag tar sikte på i den statistik som går att utvinna är 
korrelationer som känns rimliga och som jag bedömer som förklarliga, och som 
därmed går att tolka som samband.  

Tabell 3.1 visar dock att svaren korresponderar med en normalfördelning av 
upptagningsområden; ganska precis hälften av alla svar kommer från 
upptagningsområden med medelhög inkomst, och resten är någorlunda jämnt 
fördelade på områden med hög respektive låg inkomst. Detta indikerar att samplet i 
någon mening är representativt för populationen. 
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Frekvenstabell 3.1. Tjänstgöring i förskolor i upptagningsområden där 
medelinkomsttagare dominerar bland befolkningen är det vanligaste i samplet. 

3.3. Procedur 

Nedan beskrivs hur jag tillämpat Vetenskapsrådets etiska principer jag utgått från 
samt hur jag gått tillväga för att få resultaten för denna studie.  

Förberedelser 

Innan kontakten med pedagogerna kunde ske utformades ett missivbrev som sedan 
finslipades med stöd av min handledare. Förhoppningarna var att det skulle vara ett 
lättläst brev med tydlig information om deras rättigheter angående deltagandet i 
studien. Det var viktigt att det skulle framgå att deras anonymitet skulle bevaras i 
redovisningen av denna studie, samt varför det var viktigt att göra en studie om 
mobbning i förskola.  
Därefter kunde utformningen av enkätfrågor påbörjas. Frågorna skulle spegla syftet 
med studien och vara utformade på ett tydligt sätt. Det är av vikt att ha tydliga frågor 
för att underlätta för informatörerna då de svarar på enkäten, och för att minska 
svarstiden för informanten. Att skapa en snabbt svarad enkät menar jag kan locka fler 
informanter att vilja svara på enkäten, något som kan ge större statistisk 
tillförlitlighet.  
För att försäkra mig om att enkäten skulle vara snabbt svarad, tog jag tid på mig själv 
och två vänner då vi försökte ge svar på enkäten innan publicering. Efter detta skrevs 
en beräknad tid på under tio minuter ut i informationen om enkäten som beräknad 
svarstid. 

Kontakt 

Efter utformning av enkätfrågor och missivbrev skickades missivbrevet till 
kommunens förskolechefer i ett mail. I och med detta ombads förskolecheferna även 
om stöd genom studien, då deras möjligheter att nå all personal var större än mina. 
Förskolecheferna för kommunens kommunala förskolor hjälpte mig att distribuera 
länken till webbenkäten och missivbrevet till de anställda inom förskolorna.  

Upptagningsområdets socioekonomiska status

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid Låginkomsttagare 41 18,2 19,3 19,3

Medelinkomsttagare 112 49,8 52,8 72,2

Höginkomsttagare 59 26,2 27,8 100,0

Total 212 94,2 100,0

Missing System 13 5,8

Total 225 100,0
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Studien 

Webbenkäten var menad att vara tillgänglig i fyra dagar. Anledningen till att den 
skulle vara hos informanterna en kortare tid var för att risken att enkäterna glöms 
bort efter det. Tyvärr visade det sig att färre än beräknat svarade på enkäten och att 
en förskolechef inte haft möjlighet att distribuera informationen om webbenkäten 
ordentligt, varpå jag tog beslutet att förlänga tillgängligheten av enkäten så den var 
tillgänglig i sammanlagt två veckor. Förlängningen av enkätens tillgänglighet 
meddelandes via mail till förskolecheferna med en uppmaning att informera om 
denna förlängning, förhoppningen var att skulle generera fler svar. Detta resulterade 
i att jag fick fler svar men ändå färre än beräknat. Sammanlagt samlades det ihop 9 
svar från de kommunala förskolorna.  
Därför skapades en nästan identisk webbenkät riktad till pedagoger i hela Sverige. 
Länken till denna enkät publicerades på två förskoleinriktade Facebook-sidor och fick 
vara tillgänglig i 7 dagar och samlade in 217 svar från pedagoger runt om i Sverige. I 
kommentarsfältet på Facebook kom en kommentar om att enkäten avslutats efter 
personen kommit till fråga fem. Detta ser inte ut att ha skett med den första enkäten 
då alla de enkäterna var fullt ifyllda.  

Statistikens framtagande 

Webbsidan där studien gjorts, EasyQuest, levererade sedan ett Excel-ark med 
informationen som sedan sammanställdes till en datamatris i programmet SpSS. 
Sammanställningen från denna datamatris återfinns nedan, i kapitlet Resultat.  

Efter insamlingen av de både enkäterna gavs de individuella nummer och fick 
därefter olika värden beroende på om de var insamlade som ”kommunenkät” eller 
”webbenkät”. Dessa värden kunde sedan användas för att utgöra grupper vid 
analysen. En korrelationsanalys sammanställdes, och en initial tolkning av 
korrelationerna gjordes och frekvenserna av dessa belystes. 

3.4. Etiska principer 

För att göra denna studie på ett etiskt oklanderligt sätt har jag utgått från 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Dessa har tagits fram för att göra 
forskning och forskaren pålitlig. Jag har tagit dessa i beaktning genom att skriva ett 
tydligt missivbrev som beskriver deltagarnas rättigheter, syftet med studien och dess 
utformning. Där gjorde jag även det tydligt för deltagarna att deras medverkan, 
kommun och förskola anonymiseras. I och med detta hanteras deras medverkan även 
med sekretess och konfidentialitet. Onödig information delas alltså inte vidare till 
behöriga. De medverkande har friheten att själva välja om de vill medverka och om 
och när de vill avsluta sin medverkan.  
Efter avslutad studie kommer webbenkäterna raderas (Vetenskapsrådet, 2011). 
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4. Resultat 

Nedan följer resultatet från min empiri och dess korrelationer. Därefter kommer 
korrelationerna att tolkas tillsammans utifrån det teoretiska perspektivet och i 
belysning av övrig statistik, i avsikt att besvara studiens forskningsfrågor. Slutligen 
följer en kort sammanfattning av min uppfattning av resultatet.  

4.1. Empiri 

Empirin utgörs av korrelationer och frekvensanalyser. Avsnittet är strukturerat 
utifrån dessa. Tabeller har undvikits i förmån för fylliga beskrivningar av deras 
innehåll.  

4.1.1. Korrelationer 

I detta underavsnitt redovisas samtliga förekommande korrelationer på 
signifikansnivån max 5%. Presentationen följer mönstret korrelationens variabler 
(r=korrelationskoefficient; n=antal svarande på båda frågorna; p=exakt 
signifikansvärde), innebörd och initial tolkning utifrån det teoretiska perspektivet, 
Maslows behovspyramid. En likertskala användes genom större delen av enkäterna 
men var olika presenterade. Majoriteten av frågorna var formulerade genom en, som 
ovan nämnt, femgradig skal, medan andra var formulerade med Nej, Ja och Vet ej.  

Korrelation 1  
Variabeln Upptagningsområdets socioekonomiska status korrelerar svagt med 
variabeln Examensår. (r=.166;  n=194; p=.021). Detta innebär att ju högre 
socioekonomiska statusen är desto senare tog pedagogerna sin examen. De yngre 
pedagogerna kan känna ett behov av trygghet i sin nya karriär, vilket utifrån det 
teoretiska perspektivet kan förstås som att de tror att det är tryggare i en förskola 
med högre socioekonomisk status.   

Korrelation 2  
Variabeln Upptagningsområdets socioekonomiska status korrelerar svagt negativt  
med variabeln Barn kan mobba andra utan att vara medvetna om sina egna 
handlingar. (r=-.166; n=204; p=.019). Detta innebär att ju högre socioekonomisk 
status området har desto mindre anser pedagogerna att barn kan mobba andra utan 
att vara medvetna om det. 

Korrelation 3  
Variabeln Examensår korrelerar svagt negativt med variabeln I vilken ålder tror du 
att de börjar avsiktligen mobba varandra? (r=-.163; n=170; p=.034). Ju senare 
examen desto lägre åldrar tror pedagoger att barn börjar avsiktligt mobba varandra.  

Korrelation 4  
Variabeln Har 1-åringar korrelerar med variabeln I vilken ålder tror du att de börjar 
mobba varandra avsiktligen?. (r=.198; n=171; p=.009). Ju mer man arbetar med 
ettåringar desto högre är den ålder då man anser att barn avsiktligen börjar mobba 
varandra. 
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Korrelation 5  
Variabeln Har 2-åringar korrelerar svagt negativt med variabeln Enbart fysiska 
incidenter kan klassas som mobbning. (r=-.153; n=210; p=.026). Ju mer man 
arbetar med tvååringar desto mindre anser man att enbart fysiska incidenter kan 
klassas som mobbning. 

Korrelation 6  
Variabeln Har 2-åringar korrelerar svagt negativt med variabeln Enbart verbala 
incidenter kan klassas som mobbning. (r=-.188; n=210; p=.006). Ju mer man 
arbetar med tvååringar desto mindre anser man att enbart verbala incidenter kan 
klassas som mobbning. 

Korrelation 7  
Variabeln Har 2-åringar korrelerar svagt med variabeln Barn kan mobba andra 
utan att vara medvetna om sina egna handlingar. (r=.144; n=208; p=.038). 
Korrelationen indikerar att ju mer man arbetar med tvååringar desto mer anser man 
att barn kan mobba andra utan att vara medvetna om sina egna handlingar. 

Korrelation 8  
Variabeln Har 3-åringar korrelerar svagt med variabeln Incidenter måste vara både 
fysiska och verbala för att kallas för mobbning. (r=.137; n=212; p=.047). 
Korrelationen tyder på att personalen som arbetar med treåringar anser mer att 
mobbning måste vara både verbalt och fysiskt för att klassas som mobbning.  

Korrelation 9  
Variabeln Incidenter måste pågå under en längre tid för att kallas mobbning 
korrelerar med variabeln I vilken ålder tror du att de avsiktligen börjar mobba 
varandra?. (r=.244; n=178; p=.001). Pedagogerna som tenderar att tycka att 
mobbning måste pågå under en längre tid tycker alltså också att mobbning sker 
mellan äldre barn.  

Korrelation 10  
Variabeln Mobbning kan uttryckas både verbalt och fysiskt korrelerar negativt med 
variabeln Hur ofta uppdaterar ni handlingsplanen? (r=-.205; n=190; p=.004). Ju 
mer man tycker att mobbning kan uttryckas både verbalt och fysiskt desto mindre 
ofta uppdateras handlingsplanen.  

Korrelation 11  
Variabeln Enbart fysiska incidenter kan klassas som mobbning korrelerar starkt 
med variabeln Enbart verbala incidenter kan klassas som mobbning. (r=.932; 
n=218; p=.000). Ju mer man tycker att enbart fysiska incidenter kan klassas som 
mobbning desto mer tycker man att enbart verbala incidenter kan klassas som 
mobbning. 

Korrelation 12  
Variabeln Incidenter måste vara både fysiska och verbala för att klassas som 
mobbning korrelerar svagt med variabeln Barn kan mobba andra utan att vara 
medvetna om sina egna handlingar. (r=.144; n=216; p=.034). Ju mer informanterna 
tyckte att incidenter måste vara både fysiska och verbala för att klassas som 
mobbning desto mer ansåg de att barn kan vara omedvetna om sina handlingar i 
samband med mobbning. 
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Korrelation 13  
Variabeln Incidenter måste vara både fysiska och verbala för att klassas som 
mobbning korrelerar negativt med variabeln Vet du om ni har en handlingsplan mot 
mobbning på förskolan?. (r=-.180; n=215; p=.008). På likertskalan svarade endast 9 
av 225 informanterna Vet ej. De som är medvetna om förskolans handlingsplan 
tenderar att vara mindre benägna att tro att incidenter måste vara både fysiska och 
verbala för att klassas som mobbning.  

Korrelation 14  
Variabeln Barn kan avsiktligt vilja skada andra korrelerar starkt med variabeln 
Barn kan avsiktligt vilka såra andra (emotionellt). (r=.692; n=192; p=.000). Ju mer 
man anser att barn avsiktligt kan vilja skada andra desto mer kan avsiktligt vilja såra 
andra emotionellt.  

Korrelation 15  
Variabeln Barn kan avsiktligt vilja såra varandra korrelerar svagt med variabeln 
Vet du om ni har en handlingsplan mot mobbning på förskolan?. (r=.144; n=199; 
p=.043). De som är medvetna om förskolans handlingsplan är mer benägna att tro att 
barn avsiktligt kan såra varandra.  

4.1.2. Belysande analyser 

För att ytterligare förstå korrelationerna i föregående underavsnitt har jag tagit fram 
ytterligare analyser. Dessa är hämtade från frekvensanalyser baserade på 
korrelationsmatrisen.  
 
Frekvensanalyserna visade att 96% av informanterna ansåg att mobbning kan 
uttryckas både verbalt och fysiskt, men när frågan delades upp blev svaren otydligare. 
När påståendet omformulerades till att incidenter måste vara både fysiska och 
verbala för att klassas som mobbning tog 88% av informanterna avstånd till 
påståendet.  
Av informanterna tog 78% avstånd till att enbart fysiska incidenter kan klassas som 
mobbning, medan 76% tog avstånd till att enbart verbala incidenter kan klassas som 
mobbning. Detta kan vara ett resultat av en otydligt ställd fråga, och att 
informanterna uppfattar frågan som att incidenterna måste vara sammanbundna för 
att klassas som mobbning. Alternativt uppfattar de frågan som att incidenterna måste 
vara antingen verbala eller fysiska för allt få klassas som mobbning, varpå de svarat 
att de inte håller med eftersom de menar att incidenterna kan innefatta antingen 
verbala eller fysiska incidenter, eller både och. I korrelation med de tidigare 
påståendena, där 96% svarat, är det mer logiskt att anta att de svarat att de tar 
avstånd från påståendet då de menar att det kan ske enbart verbalt, fysiskt eller både 
och.  
Frekvensanalyserna visade även att 80% av informanterna menade att barn avsiktligt 
kan vilja skada andra fysiskt, medan 83% menade att barn avsiktligt kan vilja skada 
andra emotionellt. Det är ett stort antal jämfört med att enbart 34% tog ställning till 
att barn kan mobba andra utan att vara medvetna om sina handlingar. Skillnaderna 
är stora, men det skulle kunna tolkas som att man uppfattar att mobbning ibland 
även kan ske utan baktanke, att det bara ”råkar bli så”. Det är också relevant att ha i 
åtanke att 29% av informanterna här också svarat att de är neutrala till påståendet, 
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vilket stärker min tolkning av svarsantalet.  
Frågan I vilken ålder tror du att barn börjar avsiktligen mobba varandra? var 
svaren spridda, men starkast var svarstalen i åldrarna 3 (20%), 4 (20%) och 5 år 
(17%). Majoriteten av informanterna menade därmed att om barnen mobbar, så ökar 
mobbningen ju äldre barnen blir.   
Upptäcks mobbning menade hela 95% av informanterna att man bör ingripa 
omedelbart, medan ingen svarade nej. De andra överblivna 5% var personer som 
uteblivit med ett svar. Detta är intressant för att ingen faktiskt valt att svara nej på 
påståendet eller angivit ett eget alternativ, vilket går att tolka som att de som valt att 
inte svara på frågan kan inte vet hur de skulle agera i dessa situationer.  
Av informanterna hade 92% svarat att de hade en handlingsplan mot mobbning på 
förskolan. 67% av informanterna svarade att de uppdaterar handlingsplanen årligen, 
14% menar att de gör det oftare än så, medan 4% uppdaterar sin handlingsplan 
mindre frekvent än ett år. Detta kan belysas av att handlingsplanen ska upprättas 
årligen enligt diskrimineringslagen (Skolverket, 2014). 

4.2. Forskningsfrågorna 

I detta avsnitt görs ett försök att presentera en tolkning utifrån empirin och i 
belysning av det teoretiska perspektivet besvara min forskningsfråga som lyder:  

1.  I vilken grad är förskolepedagoger medvetna om mobbning? 

2.  I vilken ålder anser förskolepedagoger att barn kan börja mobba varandra? 

3.  Vilka mönster ser förskolepedagoger i barnens mobbning? 

4.  Har handlingsplanen någon betydelse för pedagogernas arbete? 

  

4.2.1. Pedagogernas medvetenhet 

Korrelation 1 tolkades initialt till innebörden att ”De yngre pedagogerna kan känna 
ett behov av trygghet i sin nya karriär, vilket utifrån det teoretiska perspektivet kan 
förstås som att de tror att det är tryggare i en förskola med högre socioekonomisk 
status.” Detta belyst med motsvarande tolkning av korrelation 2, ”ju högre 
socioekonomisk status området har desto mindre anser pedagogerna att barn kan 
mobba andra utan att vara medvetna om det.” I belysning av korrelation 1 kan detta 
förstås som om yngre pedagoger har en större medvetenhet om mobbning. 
Ytterligare belyst med korrelation 3, ”ju senare examen desto lägre åldrar tror 
pedagoger att barn börjar avsiktligt mobba varandra”, verkar det innebära att ju 
närmare sin utbildning informanterna är, desto mer medvetna om 
mobbningsbegreppet är de. Detta förstår jag som att förskolepedagogernas 
utbildningar på senare tid har fångat upp begreppet mer än tidigare. 
Pedagogerna i studien visar en relativt stor medvetenhet om mobbning på 
förskolorna, men man kan se skillnader utifrån hur länge de varit verksamma och när 
de utbildat sig. Det går även att se skillnader i vilken ålder man uppfattar mobbning 
kan börja hos barn. 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4.2.2.Pedagogernas syn på barnens mobbningsdebut 

Tolkningen av korrelation 4 var att ”Ju mer man arbetar med ettåringar desto högre 
är den ålder då man anser att barn avsiktligen börjar mobba varandra”. Tolkningen 
av korrelationen kan troligtvis stämma då detta skulle innebära att ettåringarna 
skulle befinna sig längst ned i Maslows behovspyramid och därmed vara i ett 
grundläggande överlevnadsstadium där de enbart är i ett sökande efter föda och 
skydd. Detta skulle då förklara att informanterna haft uppfattningen att mobbning 
sker i äldre åldrar än ett. I belysning av korrelationerna 5 och 6 där tolkningen var att 
”Ju mer man arbetar med tvååringar desto mindre anser man att enbart fysiska 
incidenter kan klassas som mobbning” och ”Ju mer man arbetar med tvååringar 
desto mindre anser man att enbart verbala incidenter kan klassas som mobbning” är 
det rimligt att uppfatta resultatet som att tendenser till mobbning, enligt 
informanterna, börjar uppdagas runt två års ålder. Barnen har alltså i denna ålder 
börjat arbeta sig vidare från de fysiologiska behoven och börjar skapa ett medvetande 
om sig själv och sin omgivning. De sociala behoven av sin omgivning växer, vilket 
innebär att de är i ett större behov av omgivningens acceptans. Korrelation 7 tolkades 
dock som att pedagogerna ansåg att tvååringarna kunde vara omedvetna om sina 
handlingar, vilket är rimligt i detta steg av pyramiden. 

Utifrån tolkningarna av korrelationerna verkar de flesta informanterna uppfatta att 
mobbning börjar medvetet ske mellan barn i runt treårsåldern. Vissa korrelationer 
tyder på att informanterna uppfattar att mobbning kan börja ske redan i tvåårs ålder, 
medan andra tyder på att mobbning sker i äldre åldrar än så. 

4.2.3.Pedagogernas syn på mobbningsmönster 

Tolkningen av korrelation 7 ovan sammansmälter med korrelation 12 som tolkades 
med att ”Ju mer informanterna tyckte att incidenter måste vara både fysiska och 
verbala för att klassas som mobbning desto mer ansåg de att barn kan vara 
omedvetna om sina handlingar i samband med mobbning”. Korrelation 14 tolkas som 
att pedagogerna också sett att barn inte bara vill skada varandra fysiskt, utan också 
emotionellt vilket tyder på en medvetenhet hos barnet om sina handlingar. För att 
barnet ska vilja rikta in sig på att såra någon emotionellt ska barnet, enligt min 
tolkning, ha utvecklats så pass mycket att hen hamnat på självhävdelsebehovet. 
Pedagogerna menar dock också att barns handlingar inte alltid är medvetna utan kan 
ske i form av impulser. Detta skulle kunna tolkas som att barnet styrs av 
undermedvetna impulser av att vilja hävda sin roll och sig som person.  
Sambandet mellan korrelationerna 11 och 8 tyder på att pedagoger är benägna att tro 
att mobbning är en kombination av både fysiska och verbala incidenter. Pedagogerna 
uppfattar alltså att barn inte alltid är medvetna om sina handlingar i samband med 
mobbning, och att mobbning är en kombination av både verbala och fysiska 
incidenter. Men korrelation 9 tyder också på att pedagogerna som menar att 
”mobbning måste pågå under en längre tid ”också tycker ”att mobbning sker mellan 
äldre barn”. 

Pedagogerna anser att mobbning av fysisk form visar sig i tvåårsåldern, vilket också 
är den åldern de anser att man börjar se tendenser av verbal mobbning. I deras 
uppfattning har barnen inte alltid en medvetenhet om vad deras handlande har för 
konsekvenser förrän senare. Korrelationen kan mycket väl tolkas som att 
pedagogerna ser att vid treårsålder utspelar sig mobbning både fysiskt och psykiskt 
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mellan barn. Pedagogernas svar tyder också på att när barnen väl fått medvetenheten 
om konsekvenserna för sina handlingar för den andra individen, börjar barn också att 
avsiktligt vilja skada andra emotionellt.  
Det finns alltså en eskalering av barnens mobbning alltefter de växer upp och blir 
äldre. 

4.2.4.Handlingsplanen 

Korrelation 13 visar att ”De som är medvetna om förskolans handlingsplan tenderar 
att vara mindre benägna att tro att incidenter måste vara både fysiska och verbala för 
att klassas som mobbning”. Och korrelation 15 visar att ”De som är medvetna om 
förskolans handlingsplan är mer benägna att tro att barn avsiktligt kan såra 
varandra”. Dessa korrelationer visar att en medvetenhet om förskolans handlingsplan 
ger en annan syn på mobbning i förskola och hur den kan utspela sig. Korrelation 10 
stödjer denna tolkning då den visar att ”Ju mer man tycker att mobbning kan 
uttryckas både verbalt och fysiskt desto mindre ofta uppdateras handlingsplanen”.  

Studien visar därmed att pedagoger som har större medvetenhet om handlingsplanen 
har en annan syn på mobbning i förskola. De tenterar att anse att mobbning inte 
behöver vara både fysisk och verbal, och är mer benägna att anse att barn kan vara 
medvetna om sina handlingar. 

4.3.  Sammanfattning av resultat 

Studien visar att pedagogerna uppfattar att mobbning i förskola existerar men har 
olika uppfattningar om i vilken ålder mobbning kommer till uttryck. Däremot visade 
det sig att pedagoger som arbetar med äldre barn tenderade att tycka att incidenterna 
måste ske upprepade gånger för att så klassas som mobbning. 

Studien visar även att pedagoger ser att mobbning kan ske i olika former, fysiskt, 
psykiskt och verbalt. Pedagogerna har delade meningar i huruvida barnen mobbar 
med avsikt, men de som var uppdaterade på förskolans handlingsplan verkade mer 
benägna att tro att barn avsiktligt kan försöka såra varandra.  

De som var uppdaterade på handlingsplanen visade också att de i mindre grad ansåg 
att mobbning måste vara både verbal och fysisk. Pedagogerna som arbetar med 
handlingsplanen verkar alltså ha en annan insikt i hur mobbning kan uppdagas och 
motarbetas. 
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5. Diskussion 

Nedan diskuteras studiens resultat och en slutsats dras från det. Metoddiskussionen 
kommer att presenteras och därmed även studiens validitet och reliabilitet. Slutligen 
presenteras mina tankar om fortsatt forskning i ämnet.  

5.1. Resultatdiskussion   

Som beskrivet i kapitlet Resultat ovan tenderar nya förskolepedagogerna i studien att 
söka sig till förskolor med högre socioekonomisk status. Att de väljer att söka sig till 
förskolor som dessa kan bero på olika faktorer. Utifrån Maslows behovspyramid, kan 
en av faktorerna vara någonting så naturligt som att söka efter trygghet för sig själv, 
men det finns konsekvenser av det valet. Som ovan nämnt har pedagoger med en 
nyare utbildning större medvetenhet om mobbningens närvaro i barngrupperna, och 
om samma pedagoger väljer att till större del söka jobb på förskolor med högre 
socioekonomisk status skapar detta en ojämn fördelning av medvetenhet i 
förskolorna. För barnen innebär det att förskolor inte kan erbjuda samma trygghet, 
vilket gör att på vissa förskolor blir utanförskapet oundkomligt (Jonsdottir, 2007). 
Detta skapar en ytterligare konflikt i och med att alla förskolor ska erbjuda en trygg 
miljö utan diskrimineringar (Barnombudsmannen, 2015; Skolverket, 2016). Samma 
personer tenderar att anse att barn inte kan mobba omedvetet och att mobbning kan 
ske i yngre åldrar, vilket speglar Månssons (2000) studieresultat; där fann hon att 
barn är väldigt medvetna om subtila och outtalade signaler från andra. Att de 
personer som har denna syn på mobbning då tenderar att samlas i speciella områden 
snarare än att sprida ut sig gör alltså att andra områden blir kvar i den traditionella 
synen på mobbning. Alltså där mobbning är ett avgränsat problem som är en del i 
barnens relationsarbete (Bliding, 2004).  

I studien framkom det att pedagoger inte uppfattar att barn i ettårsåldern kan mobba 
varandra, men att ban började se tendenserna när barnen är mellan två och tre år. 
Frågan är om incidenterna sker men att de inte uppfattas som mobbning eftersom 
barnen ännu inte har ett tydligt språk, och att barns vänskapsrelationer generellt 
brukar vara flexibla (Bliding, 2004). Månsson (2000) belyser svårigheterna med att 
pedagogerna lämnas till att försöka uppfatta situationerna och intentionerna bakom 
dem, vilket går att tolka som att pedagogerna som arbetar med de yngre barnen 
kanske inte känner barnen så bra som de tror. Eller visar denna studie på brister i 
Månssons studie? Om Gomez-Gabriello m.fl. (2013) studie gav resultatet att strax 
under 50% av pedagogerna kunde uttyda mobbning från barns  historier från barn 
som kunde tala, hur kan vi då vara säkra på att det inte sker mellan barn som ännu 
inte kan det? Ofta blir incidenter bortförklarade av pedagogerna som en del i barnens 
relationsarbete (Månsson, 2000; Stoor-Grenner & Kirves, u.å.) och därmed kanske 
mobbning ”sopas under mattan”. Resultatet av detta skulle alltså kunna tillåta den 
eskalering av mobbning som min studie tyder på, och barn utvecklar sina 
mobbningstekniker ju äldre de blir.  

Pedagogerna i studien visade sig tycka att äldre barn också kan vilja såra varandra 
emotionellt, inte bara fysiskt och verbalt. Detta tyder på att barnet nått nivån Maslow 
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kallade självhävdelsebehovet, barnen är nu alltså medvetna om sina handlingar. 
Förskolebarn runt treårsålder är fullt medvetna om dynamiken som råder runt dem 
(Stoor-Grenner &Kirves, u.å.) och barns relationsskapande är, enligt Bliding (2004), i 
behov av att hävda sin roll i den rådande dynamiken för att skapa nya relationer. Om 
detta stämmer har barnen alltså, redan i förskoleåldern hamnat i det 
självförverkligande behovet och visar det genom att visa vilka kunskaper man lärt sig, 
och enligt Bliding måste i viss grad mobba ut andra för att själv få en stark roll i 
gruppen. Ställer man Bliding mot Maslow som ovan kan man ifrågasätta om barn 
efter treårsålder faktiskt kan vara omedvetna om sina handlingar, vilket pedagogerna 
i studien ansåg.  
Tecken på mobbning kan se olika ut beroende på vilka individer som varit inblandade 
i incidenterna (BRIS.se), och om pedagogerna inte har ett kontinuerligt arbete mot 
mobbning riskerar det att innebära att situationerna eskalerar ju äldre barnen blir 
(Skolverket, 2014). Problematiskt nog får inte alltid pedagogerna höra om 
incidenterna förrän efter de skett, och de måste då göra en bedömning som riskerar 
att bli partisk (Gomez-Gabriello, 2013). Om incidenterna ”sopas under mattan” av 
pedagogerna eller att fel person blir utpekad som mobbaren kan detta skapa mönster 
som fortsätter hela vägen in i vuxenlivet (Gomez-Gabriello m.fl., 2013); Høiby, 2004; 
Stoor-Grenner & Kirves, u.å).  

Genomgående för forskningen som presenterats i kapitel 2 är att ett kontinuerligt 
arbete med handlingsplanen är en grundläggande åtgärd mot mobbning. Dock visar 
också delar av litteraturen på osäkerhet i hanteringen av mobbning och att det finns 
brister i utbildningarna pedagogerna deltagit i (Gomez-Gabriello m.fl., 2013); 
Harnesk & Johansson, 2014; Stoor-Grenner & Kirves, u.å.). Förutsatt att barnen läser 
av våra signaler för att bekräfta sitt beteende, och att de nyexaminerade med en 
annorlunda uppfattning om mobbning som ett aktuellt problem tenderar att placera 
sig i specifika områden skapar detta klyftor som mycket väl kan vara en grogrund för 
mobbning i vissa andra områden. Genom att uppmärksamma incidenterna och 
därefter skapa en handlingsplan som följs av alla kan mobbningen motarbetas på ett 
konstruktivt sätt (Høiby, 2004; Gomez, Gabriello m.fl., 2013; Zajac & Hartup, 1997). 
Det är pedagogernas roll att lära barnen att lära barnen att utveckla sina kunskaper 
och mänskliga rättigheter (Barnombudsmannen, 2015; Skolverket, 2016) men för det 
krävs att pedagogerna själva vet vad som förväntas av barnen och hur dessa 
mobbningssituationer kan hota arbetet med kunskaperna för mänskliga 
rättigheterna. I studien visar pedagogerna att om de har kunskap om 
handlingsplanen är de mer uppmärksamma för hur mobbning kan uttryckas, än de 
som inte har medvetenheten om handlingsplanen. Paradoxalt nog förutsätter också 
detta arbete att man måste veta hur man arbetar med handlingsplanen, inte bara om 
som min studie kom visar. Enligt BRIS och Lärarförbundets gemensamma statistik 
har pedagoger svårt att hantera situationerna, vilket leder till sjukskrivningar och fler 
obildade vikarier på verksamheterna. För att undvika att pedagogerna ska sjukskrivas 
på grund av ohållbara situationer som dessa krävas att det finns ett samarbete mellan 
arbetslagen som är menat att vara långsiktigt och auktoritativt, med tydliga 
överenskommelser om vad termer innebär och hur incidenterna ska hanteras 
(Olweus, 2007; Skolverket, 2014).  

Studiens resultat visar ett klart behov av mer utbildning, likväl som forskning i ämnet 
mobbning i förskola. Forskningen som finns, även om den är högst begränsad, visar 
att mobbning även existerar i förskolor, och detta stödjer även min studie. Därmed är 
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det utbildningarnas ansvar att utbilda de blivande pedagogerna inom ämnet. Likväl 
som det är förskolornas ansvar att erbjuda fortbildning för alla, men inte minst de 
som på grund av sitt examensår inte fått utbildning i ämnet. Som registrerat ovan är 
grunden för ett bra förebyggande arbete att alla pedagoger har samma 
förutsättningar och mål att göra bedömningar som gynnar alla barns trygghet.  

5.1.1. Slutsats 

Slutsatsen som kan dras av denna studie är att mobbning inte bara är ett ämne för 
skolor, utan är ett angeläget ämne för förskolor med. Pedagoger har observerat 
tendenserna och studien har funnit ett mönster. Resultaten visar att 
förskolepedagogerna ser det som att barn börjar medvetet mobba i förskolan, vilket 
utmanar Skolverkets (2016) krav på att förskolan ska vara en trygg plats för alla. För 
att skapa ett bra förebyggande arbete mot mobbning i förskolor krävs bra utbildning 
för pedagogerna som ska bemöta det. Men än så är pedagoger osäkra på hanteringen 
av mobbning och känner brist i sin utbildning, även om utbildningen verkar ha 
utvecklats på senare år.  

5.2. Metoddiskussion   

Att göra en studie med enkäter inom ett ämne som detta ger en del information, men 
skulle behöva göras i ett större omfång. Att försöka få svar från enbart en kommun 
ger ingen helhetsbild av attityden kring mobbning i förskola och ger inte heller en 
generell kartläggning av hur majoriteten av verksamma pedagoger ser på mobbning i 
förskola, men det ger en inblick i hur några yrkesverksamma pedagoger ser på 
begreppet mobbning och dess förekomst i förskolan, och ger ändå tolkningsbara 
signifikanta korrelationer som åtminstone antyder tendenser.  
Hade studien gjorts med längre tidsram, eller eventuellt gjorts i grupp, kunde 
enkäterna även stöttats av observationer eller intervjuer för ett starkare underlag. 
Genom observationer som stöd hade jag fått en större inblick i pedagogernas 
medvetenhet, då man kunnat jämföra observationerna med svaren från enkäterna. 
Intervjuer hade däremot gett en större inblick i grunderna till pedagogernas tankar 
kring ämnet, och studien kunde på så sätt ha blivit mer fylld med insikt än vad det 
blir i nuläget.  

Att göra enkäten på internet är ett bra sätt att komma åt personal om man har 
kontakt och assistens av förskolecheferna. Men det blir lätt att den missas om det 
skulle vara så att någon inte läser sin mail av olika anledningar. En utlämnad enkät 
får samma problem, man möter inte hela personalstyrkan, men de som den kommer i 
kontakt med kan känna större intresse av att svara då den faktiskt finns tillgänglig 
framför dem. Problemet med en pappersenkät är, enligt mig, att det är svårt att 
kontrollera att andra i personalen inte tittar vad de andra har skrivit, vilket riskerar 
informanternas integritet.  

Att publicera en enkät på detta sätt på Facebook är ett bra sätt att få många svar. 
Däremot blir riskerna större att man får svar från icke-relevanta personer. Det finns 
också en risk att resultatet blir för spritt och svårt att bygga statistik på då det är 
omöjligt att veta vart de är från eller vilka bakgrunder som finns.  
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Som diskuterat i bortfallsanalysen ovan resulterade studien i ett stort bortfall av 
olika, enbart spekulerbara, anledningar. Detta gör att studien inte kan betraktas som 
representativ för den inriktade populationen och studien blir inte helt pålitlig i och 
med detta. Dock pekar vissa saker på att den faktiskt är någorlunda tillförlitlig, 
exempelvis den ovan nämnda fördelningen på upptagningsområdenas 
socioekonomiska status och även att webbenkäten var tillgänglig för den delen av den 
svenska förskolepedagogiska populationen med tillgång till dessa Facebook-grupper, 
drygt 36 000 medlemmar. Därför finner jag informationen som framkom av studien 
både relevant och informativ. Två av frågorna som ställdes, Enbart verbala 
incidenter kan klassas som mobbning och Enbart fysiska incidenter kan klassas 
som mobbning, visade korrelationer som visade tendenser på att de kan ha uppfattats 
på olika sätt av olika informanter. Detta skapar en mindre konflikt i huruvida 
resultaten ska tolkas och hur tillförlitligt resultatet blir i och med det. Men oavsett 
hur frågan uppfattas av informanterna blir korrelationen densamma. Däremot går 
det inte att genomföra en meningsfull medelvärdesanalys av just denna fråga.  

Det var tydligt att informanterna fann att mobbning kunde börja vid treårsåldern och 
att det mycket väl kunde ske på förskolor även om det kunde ske både omedvetet och 
medvetet från mobbarens sida. Att information som denna kunde sammanställas 
från korrelationerna tyder på att enkäten är tillräcklig och kan ta fram data. 
Sammanfattningsvis kan konstateras att studien saknar grund för att hävda 
generalitet, men att den ändå ger giltiga svar på forskningsfrågorna. 

                                             

                                              Enbart verbala incidenter kan klassas som mobbning  

Enbart  
Fysiska  
Incidente
r kan 
klassas 
som 
mobbning

Tar helt 
avstånd  

Antal 
samt %*  
(Total % )

Neutral  

Antal 
samt %*

Instämmer  
Delvis  

Antal samt 
%*

Instämmer 
Helt 

Antal samt 
%*

Totalt 

Antal samt 
%*

Tar helt 
avstånd  

170  
97.1% 
(78.0 %)

1 
0.6%

0 
0.0%

4 
2.3%

175 
100.0%

Tar delvis 
avstånd  

1 
100,0% 
(0,5%)

0 
0,0% 
(0,0%)

0 
0,0% 
(0,0%)

0 
0,0% 
(0,0%)

1 
100,0% 
(0,5%)

Neutral  1 
25,0% 
(0,5%)

3 
75,0% 
(1,4%)

0 
0.0% 
(0,0%)

0 
0,0% 
(0,0%)

4 
100,0% 
1,8%

Instämme
r delvis  

0 
0,0% 
(0,0%)

0 
0,0% 
(0,0%)

1 
100,0% 
(0,5%)

0 
0,0% 
(0,0%)

1 
100,0% 
(0,5%)

Instämme
r helt  

0 
0,0% 
(0,0%)

0 
0,0% 
(0,0%)

0 
0,0% 
(0,0%)

37 
100,0% 
(17,0%)

37 
100,0% 
(17,0%)

Totalt 

172 
78.9%

4 
1.8%

1 
0.5%

41 
18.8%

218
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Tabell 5.1 Korstabell. Tabellen visar hur svaren på variabeln ”Enbart fysiska 
incidenter kan klassas som mobbning” fördelar sig på grupper bildade av svaren på 
variabeln ”Enbart verbala incidenter kan klassas som mobbning”. Tyngdpunkterna 
på övre vänstra hörnet och nedre högra visar att frågan har uppfattats olika, och att 
den därmed är fel ställd. 

5.2.1. Validitet och Reliabilitet 

Validitet innefattar min tolkning av den insamlade datan för denna studie (Bryman, 
2011). Eftersom informanterna i studien arbetar på olika förskolor, och i 
webbenkäten till och med i olika län, uppfattas informationen de gav mig en relativt 
bra bild av hur yrkesverksamma pedagoger ser på mobbning i förskolor. 
Informanterna har även blandade åldrar och nivåer av utbildning vilket är 
representativt för hur svenska förskolor ofta ser ut i dag. Eftersom enkäterna 
publicerats på en webbsida kunde informanterna delta på eget bevåg och utan 
styrning från medarbetare eller förskoleledning då de kunde välja att svara även på 
privattid gör det svaren på enkäten mer trovärdiga. Detsamma gäller enkäten som 
publicerats på Facebook-sidorna, eftersom dessa kunde besvaras när som, och att alla 
personer anonymiseras.    

Reliabilitet är mitt sätt att bearbeta datan på ett pålitligt sätt (Bryman, 2011). Att 
informanterna har fått chansen att kunna svara utifrån sina egna möjligheter och val 
gör studien mer tillförlitlig. I detta fall är också faktorerna om hur enkätfrågorna är 
formulerade och distribuerade relevanta för studiens reliabilitet. Att göra studier som 
dessa via internet har visat ge ökad svarsfrekvens (Bryman, 2011) och därför kan det 
ha varit andra anledningar än valet av metod som gjorde att svarsfrekvensen blev så 
pass låg som den blev med ursprungsstudien. Problemet med webbenkäter är att det 
är att det inte går att kontrollera vilka som faktiskt svarat på enkäten, om 
förskolecheferna svarat i kommunenkäten eller om föräldrar eller icke-verksamma 
svarat på webbenkäten. Men eftersom länken skickats direkt till förskolecheferna är, 
menar jag, detta resultat mindre utsatt för kontaminering av utomstående än 
webbenkäten som publicerades på Facebook-sidorna. Men det är också på grund av 
just att det inte går att kontrollera vilka som svarat som man uppfyller att 
informanterna får behålla sin anonymitet, vilket är viktigt i en studie som denna, och 
skapar tillförlitlighet till både mig och studien. Bryman (2011) menar att det är 
omöjligt att vara värderingsfri i en studie, men eftersom informanterna är anonyma 
kan åtminstone ingen värdering läggas på individen. 

De tolkningar jag gjort uppfyller rimlighetskriteriet då jag finner att de är rimliga, 
koherenskriteriet då de tillsammans bildar en helhetsbild som inte i något stycke 
säger emot sig självt, och korrespondenskriteriet eftersom resultatet korresponderar 
med det teoretiska perspektivet och kan kommunicera med det ämnets paradigm på 
dess egen abstraktionsnivå. 
   
I och med att studien innefattar ett stort sample, att svaren anonymiserats och att 
enkäterna varit frivilliga att besvara menar jag att resultaten ger en säker grund för 
denna studie. 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5.3. Fortsatt forskning   

Under studien insåg jag att enkäterna som gjordes hade kunnat stödjas genom 
observationer av hur pedagoger faktiskt hanterade i mobbningsrelaterade situationer. 
I ljuset av studierna gjorda av Harnesk och Johansson (2014) och av Gomez-Gabrillo, 
Saykly, Moore och Talwar (2013) kan det också vara intressant att undersöka 
huruvida pedagogerna på förskolan/förskolorna man utför studien på har någon 
utbildning i ämnet mobbning, antingen i samband med sin utbildning eller från en 
fristående kurs. Det kan också vara aktuellt att undersöka hur mycket skillnad det 
faktiskt gör att ha en handlingsplan, och hur handlingsplanerna kan skilja sig från 
varandra.  
Slutligen vill jag önska att undersöka var mobbningen härstammar från. Är det från 
familjernas rutiner och beteenden, eller kan det komma från barnets egna instinkter 
eller andra faktorer?  
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BILAGA 1 
MISSIVBREV 

INFORMATION OM ENKÄTUNDERSÖKNING ANGÅENDE SYNEN BARNENS 
MEDVETENHET VID MOBBNING I FÖRSKOLA UTIFRÅN PEDAGOGERS PERSPEKTIV.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. För att kunna få ett funktionellt 
statistiskt underlag är det viktigt att alla tillfrågade deltar. 

Mitt namn är Sofie Blom och jag är förskollärarstudent på Mälardalens Högskola. Som mitt 
Självständiga Arbete (tidigare kallat C-uppsats) vill jag få en inblick i hur pedagoger ser på 
mobbning mellan barnen. Förhoppningen är att denna studie ska utgöra värdefull kunskap 
inom området och vara en bra grund för vidare studier inom ämnet. 

Enkäten förväntas att ta mindre än 10 minuter och resultatet av studien kommer att 
presenteras i form av en uppsats via Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på 
databasen Diva. Svaren kommer efter insamling att behandlas statistiskt och sammanställas 
till en helhet. Information om deltagande personer, förskolor och ort kommer att fullständigt 
anonymiseras i uppsatsen och inte vara möjlig att spåra. Efter publicering kommer 
informationen ni givit förstöras.  

Ditt deltagande är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmre motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. 

Har du några frågor?  

Var inte rädd att kontakta mig eller min handledare. 

Tack för ditt deltagande på förhand! 
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BILAGA 2 
WEBBENKÄT 

Frågan i kommunenkäten 
Vilken förskola arbetar du på? (Detta kommer att uteslutas i redovisningen, men är 

nödvändig för den statiska analysen) 

Frågan i webbenkäten 
Är föräldrarna på Din förskola till största del… (Detta kommer att uteslutas i 
redovisningen, men är nödvändig för den statiska analysen) 

Är du…  
Legitimerad förskollärare  
Legitimerad barnskötare  
Outbildad pedagog 

Hur många år har du arbetat inom förskola? 

Vilka åldrar arbetar du med? 

Vilken yrkesexamen har du? 

Vilket år tog du examen? 

Hur uppfattar du termen mobbning? 

Hur uppfattar du termen kränkning? 

Om du anser att det är skillnad, kan du förklara den skillnaden? 

Av praktiska skäl kommer fortsättningen av denna undersökningen kommer 
mobbning och kränkningar gå samman och benämnas som mobbning.  

Ange i vilken grad du instämmer i följande påståenden 1=instämmer inte alls, 
5=instämmer helt 

Incidenter måste pågå under en längre tid för att kallas mobbning. 
1, 2, 3, 4, 5 
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Mobbning kan uttryckas både verbalt och fysiskt.  

1, 2, 3, 4, 5 

Enbart fysiska incidenter kan klassas som mobbning. 
1, 2, 3, 4, 5 

Enbart verbala incidenter kan klassas som mobbning. 
1, 2, 3, 4, 5 

Incidenter måste vara både fysiska och verbala för att klassas som mobbning. 
1, 2, 3, 4, 5 

Barn kan mobba andra utan att vara medvetna om sina egna handlingar. 
1, 2, 3, 4, 5 

I vilken ålder tror du att de avsiktligen börjar mobba varandra? 

Barn kan avsiktligt vilja skada andra.  
Ja, Nej, Ingen åsikt 

Barn kan avsiktligt vilja såra andra. (Emotionellt)  
Ja, Nej, Ingen åsikt 

Man måste ingripa omedelbart när mobbning sker. 
Ja, Nej, Annat, specificera här: 

Förklara kortfattat hur du, personligen, arbetar för att förhindra mobbning. Om alls. 

Har ni en handlingsplan mot mobbning (eller kränkning) på förskolan? 
Ja, Nej, Jag vet inte 

Hur ofta uppdaterar ni handlingsplanen, i så fall? 

Tack för ditt deltagande!  


