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Syftet med detta arbete var att undersöka om mobbning visar på några skillnader i 
förskolan jämfört med skolan, enligt specialpedagogers, förskollärares och lärares 
uppfattningar. Arbetet gick även ut på att klargör olika uttryck av mobbning i förskola 
och skola. Genomförandet av arbetet skedde genom intervjuer med grundskolelärare, 
förskolelärare, specialpedagoger samt en förskolechef. Vi har även presenterat 
litteratur kring ämnet mobbning samt tidigare forskning. Respondenterna i vårt 
arbete ansåg sig se en skillnad i utförandet av mobbning mellan förskola och skola. 
En viktig tyngdpunkt i arbetet har varit att definiera mobbningens karaktäristiska 
drag med anledning av att på så vis kunna granska mobbning ur samma synvinkel. 
Utifrån arbetet har vi upptäckt att pedagogens syn på mobbning är avgörande för hur 
utvecklingen av mobbningssituationen ska fortlöpa. Det är även av stor vikt att 
läraren är närvarande vid eleverna under hela skoldagen, för att på så vis kunna 
upptäcka mobbningen och agera därefter. 
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1. Inledning 
 

Enligt våra erfarenheter har vi sett indikationer på att lärare generellt sett har svårt 
för att identifiera och handskas med mobbning i såväl grundskola som förskola. Vi 
har observerat att mobbning är ett fenomen som har en tendens att sprida sig med 
stor genomslagskraft på skolor om man inte aktivt arbetar mot målen som Lpo94 har 
utvecklat Høiby, Levin, & Thulin, 2007). Det är viktigt att pedagogerna tar eleverna 
och deras varningssignaler på allvar, det är vanligt att pedagoger och andra vuxna i 
barnets närhet nonchalerar dessa signaler (Isacsson, 1998). 
 
Enligt Lpfö98 ska man som förskollärare sträva efter att varje individ lär sig om det 
sociala samspelet, genom detta ska de få en möjlighet att tränas i att hantera 
konflikter och även se sitt eget ansvar utifrån sina handlingar. Enligt Nilsson (2003), 
förekommer mobbning i alla faser av livet. Från tidig förskoleålder fram till långt 
senare i livet existerar mobbning inom alla samhällsklasser. Mobbningen är inte bara 
fokuserad till grundskolans värld. ”Omkring 15 barn av hundra blir mobbade på 
dagis. – Det förekommer även att barn blir mobbade av personal” (Nilsson, 2003). I 
samma artikel påpekar Alsaker att barn är fullt medvetna om innebörden av sina 
handlingar. Alsaker beskriver i ett exempel hur elaka barnens handlingar i förskolan 
kan vara. ”[…] barn på ett daghem som samlade sten i en påse för att slå ett annat av 
barnen. När de vuxna var utom synhåll slog de det utsatta barnet så hårt de kunde” 
(Nilsson, 2003). 

I förskoleverksamheten arbetar pedagogerna med att göra barnen trygga med sina 

känslor, genom detta arbete skapar man förutsättningar för barnen att visa en 

jämsidig respekt mot varandra. Detta gör man med hjälp av till exempel 

värdegrundsarbete. Arbetet som påbörjas i förskoleverksamheten behöver sedan 

följas upp i både förskoleklassen och sedan även i grundskolan (Lpfö98). Genom att 

lärarna i grundskolan fortsätter förskolans arbete med värdegrunden så skapar man 

förutsättningar för en röd tråd mellan verksamheterna. Vilket i sin tur innebär att de 

förstår de sociala reglerna i samhället. Genom detta arbete minimeras riskerna för 

mobbing att ta fäste i skolan för att eleverna redan har ett välfungerande arbetsätt 

kring mobbningsfrågor. 

1.1 Syfte 
Med detta arbete vill vi belysa några specialpedagogers, förskollärare och lärares syn 
på om och hur mobbning tenderar att förändras i övergången från förskola till skola. 

 

1.2 Frågeställningar 
 Hur beskriver studiens respondenter olika uttryck av mobbning i förskola 

respektive skola? 

 Hur resonerar studiens respondenter huruvida det finns skillnader i hur 
mobbningen tar sig uttryck i övergången mellan förskola och skola? 
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2. Bakgrund 
I bakgrunden har vi valt att börja med att definiera fenomenet mobbning. För att 
sedan övergå till att beskriva de olika aktörerna vid mobbningssituationer. Sedan 
följer en beskrivning av hur mobbningsaktioner kan utföras. Vidare beskrivs även 
vilka bakomliggande faktorer som ligger till grund för uppkomsten av mobbning. 

2.1 Olika definitioner och kännetecken av mobbing 
Det står klart att definitionen av mobbning kan vara ganska bred och beröra stora 
delar av det sociala samspelet för barn i förskolan och för elever i skolan. Det handlar 
om sociala fenomen där aktören som i detta fall är mobbaren försöker etablera en 
slags makt inför sina ”offer” och genom detta känner en större mening med sitt eget 
agerande och får på samma gång ett ökat välbefinnande och självförtroende. Urvalet 
vi har valt för att definiera mobbing har vi gjort utifrån att författarna är kända inom 
sitt fält och för att de är vanligt förekommande. 

En definition av mobbning har Anatol Pikas (1989) docent i pedagogisk psykologi, 
där han benämner mobbning som en form av gruppvåld. Detta beskriver han i boken 
Så bekämpar vi mobbning i skolan. Det handlar om såväl fysisk som psykiskt våld. 
Pikas menar att det finns belägg för att benämna mobbningen som gruppvåld, detta 
påvisar han genom tre olika definitioner. Delvis handlar det om hur man definierar 
begreppet mobbning, där Pikas utgår från Peter-Paul Heinemanns forskning ur 
boken Mobbning (1972). Heinemann var banbrytande i sin definition av begreppet 
mobbning där han beskrev mobbningen som ett fenomen där en grupp angriper en 
enskild individ. Pikas beskriver även att ett av de viktigaste skälen till att konkritisera 
mobbning är att gruppvåldet tenderar att inkludera personer som strävar efter 
samma sak. Alltså att individerna har ett gemensamt förhållningssätt och åsikt till 
andra. Det tredje skälet till att mobbning ska ses som gruppvåld enligt Pikas (1989) är 
att han tar stöd i att Sveriges riksdag har fastställt att begreppet mobbning ofta 
associeras med gruppvåld. 

I enlighet med Pikas pekar Skolverkets rapport, Skolan – en arena för mobbning 
(2002), på att mobbningen består av olika beteenden som av den mobbade är 
oönskade. Inom ramen för mobbningen finns beteenden som exempelvis uteslutning 
ur kamratkretsen eller klassen. Det framkommer även hot via nya forum så som 
internet och sms men även direkta verbala hot mot individer. Andra faktorer kring 
mobbningen är att mobbarna eller mobbaren förstör för den mobbade, sprider ut 
rykten och trakasserar den utsatta. Konkret sätt beskriver rapporten att en individ 
räknas som mobbad när någon eller några bedriver tråkningar kontinuerligt eller 
under en viss tid utan att den utsatta har gjort något fel. Mobbarnas intentioner är 
överlag att isolera den mobbade från all social förbindelse genom att skada, hota eller 
såra den mobbade individen. Ofta handlar det om grova fysiska övergrepp som 
mobboffret inte har provocerat fram. 

En ytterligare definition av mobbning beskriver Coloroso (2004)  som under 30 år 
har arbetat aktivt med konflikthantering och i boken Mobbningens tre ansikten 
beskriver sina tankar kring fenomenet mobbning. Hon menar att all mobbning är 
medveten, oavsett hur gammal barnet/eleven är så är hela händelseförloppet och 
handlingen fullt medveten. Utöver att själva agerandet är medvetet så menar 
Coloroso att avsikten bakom handlandet ligger i att man vill skada en annan individ, 
ibland handlar det till och med om att skrämma och hota. 
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Dan Olweus (1992) är professor i psykologi, han har forskat om mobbning i över 30 
år vid universitet i Bergen, Norge. Han beskriver i sin bok Mobbning i skolan att 
definitionen på mobbning är att det är en handling som blir upprepad. Mobbningen 
är av den karaktären att den mobbade far psykiskt eller fysiskt illa. Skillnaden mellan 
mobbning och kränkning är att en kränkning är en företeelse som sker vid ett tillfälle. 
När vi vidare talar om begreppet mobbning utgår vi från Olweus definition av 
begreppet, alltså att det är en kränkande handling som pågår under upprepade 
tillfällen, över tid. 

2.2 Olika aktörer i mobbningen 
Barbara Coloroso (2004), beskriver fenomenet mobbning ur tre olika perspektiv. 
Coloroso benämner det som att mobbningen har tre olika ansikten vilket innebär att 
det vid varje mobbningssituation är tre personer eller fler individer inblandade. 
Dessa individer har tre specifika roller, alltså kan flera personer inneha samma roll. 
Mobbaren är den eller de personer som utför mobbningen. Individen som utsätts för 
mobbarens medvetna handlingar benämner Coloroso som den mobbade. Den tredje 
personen vilket också kan vara flera personer kallas för medlöpare, dessa personer 
ser allt som den mobbade utsätts för utan att agera. Att inte agera mot mobbning när 
den utspelar sig kan vara lika elakt som att utföra mobbning. Dessa tre 
mobbningspersonligheter måste man enligt Coloroso koncentrera sig på när man 
arbetar med problematiken kring fenomenet mobbning, för att kunna lösa 
problemen. 

2.3 Utförande av mobbningen 
Här följer Colorosos (2004) beskrivning olika typer av mobbning. Den verbala 
mobbningen som utgör 70 % av mobbningsfallen, den karaktäriseras av att den 
utsatta personen sänks till den lägsta nivån av osäkerhet. Denna mobbning pågår ofta 
utan att vuxna i närheten uppmärksammar den, vilket beror på att den till stor del 
består av viskningar. Detta gör det förhållandevis enkelt för mobbaren att slippa 
undan ansvaret av handlingen. Viskningarna består exempelvis av öknamn, 
utpressning och nedvärderingar. Den verbala mobbningen är ofta startpunkten då 
den på snabbast sätt knäcker den individ som utsätts för mobbningen. Efter den 
verbala öppningsfasen övergår mobbningen till andra faser, en av dessa är den rent 
fysiska. Enligt Coloroso står den fysiska mobbningen för en tredjedel av all pågående 
mobbning. Den fysiska mobbningen går ut på att genom våld skrämma den mobbade, 
därför kan den fysiska mobbningen vara lättare att upptäcka. Den sociala 
mobbningen är den som i likhet med den verbala mobbningen oftast sker utan att 
någon vuxen märker det. Vad som karakteriserar denna typ av mobbning är 
strategisk utfrysning av en och samma person med anledning av att mobbaren själv 
ska kunna dra vinnig av det. Coloroso menar att det som är avvikande från det 
normala ofta ses som fel och resulterar då i en anledning till att exkludera den 
individen som anses avvikande. 

Enligt en av Skolverkets granskningar kring mobbning i skolor framställs i Skolan – 
en arena för mobbning (2002), där man har försökt att konkritisera mobbningens 
karaktäristiska drag. Utifrån denna framställning har man genom Dan Olweus (1992) 
klarlagt att den direkta mobbningen är relativt lätt som pedagog att lokalisera och 
fastställa. Den direkta mobbningen innefattar ofta fysiska skador där mobbaren tar 
till slag och sparkar för att skada mobbningsoffret. Olweus beskriver att mobbaren 
använder sig av kränkande och hånfulla kommentarer, mobbaren är inte främmande 
för att ta till hotelser. Resultatet av hotelserna är att mobbningsoffren ofta beskriver 
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en intensiv rädsla, för att bli skadad på olika sätt och genom det kan mobbningsoffret 
ofta bli väldigt isolerade i sin rädsla. Effekter av detta är att mobbningsoffret förlorar 
vänner, även övrigt socialt umgänge blir direkt påverkat som en konsekvens av att 
man är rädd. 

Fenomenet mobbning förekommer även på förskolan menar Margareta Öhman 
(2009) som är barnkulturvetare, familjeterapeut och legitimerad psykolog. Hon 
beskriver i boken Hissad och dissad att utfrysning som är en del av den sociala 
mobbningen är särskilt utbredd på förskolan. 

 

2.4 Bidragande faktorer till varför mobbning uppstår 
Olweus (1992), visar att det finns särskilda faktorer som påverkar mobbningen av 
unga i både grundskola och förskola. Olweus påpekar att den sociala nämnaren, det 
sociala samspelet har en stor inverkan på de barn och unga som utsätter andra barn 
för mobbning. Bidragande faktorer till att barn utför mobbning kan enligt Olweus 
handla om hemförhållanden där bristen på uppskattning, uppmärksamhet och 
respekt är stor. Detta leder till negativa handlingar som mobbare har svårt att avvika 
ifrån. Mobbarens handlingar är inte alltid medvetna eller avsiktliga utan det handlar 
om ett invant mönster som är svårt att vänja sig av med utan hjälp utifrån. 

En ytterligare syn på de bidragande faktorerna till mobbning bistår Monica Isacsson 
(1998) med. Hon är mobbningskonsulent, lärare och Fil Kand. Isacsson beskriver i 
boken Mobbad – Att utveckla ett effektivt mobbningsarbete att hon under sina 
yrkesverksamma år på mellanstadiet såg tydliga tendenser till rangordning bland 
eleverna i klasserna. De elever som tog för sig mycket, var de mest populära eleverna i 
respektive klass. Medan de elever som befann sig lägre ner på rangskalan sällan kom 
till tals. Det var ofta de eleverna som hade lägst popularitet i en klass som löpte störst 
risk att bli utsatta för mobbning. Detta beskriver även Coloroso (2004), när hon 
nämner att skolkulturer som fostrar till gängbildning bidrar till mobbning, eftersom 
alla individer inte inkluderas i dessa vänskapskretsar. De individer som exkluderades, 
utsattes ofta för mobbning. Coloroso anser att de som löper störst risk att bli utsatta 
för verbal mobbning, är de yngsta barnen eftersom de inte utvecklat någon 
självkänsla än. 
 

2.5 Pedagogernas viktiga roll 
Pedagogerna i förskolan har ett viktigt ansvar när det gäller deras eget sätt att vara 
gentemot varandra samt hur de agerar med barnen, detta för att barnen ofta tar efter 
andras och då särskilt vuxnas beteenden påvisar Öhman (2009). Det är även viktigt 
att som vuxen vara närvarande för att kunna ingripa när mobbning uppstår. 
Mobbningshandlandet som uppstår i dessa unga år är impulsiva, vilket innebär att de 
är tydliga för omgivningen och som pedagog är det därför förhållandevis enkelt att 
ingripa. Öhman beskriver vikten av att förskolelärarna tar sig tid att lyssna på barnen 
efter en konflikt och ställer frågor som; varför gjorde du så? Hur kändes det för dig? 
Dessa frågor anser Öhman (2009) bidrar till att barnen får en möjlighet att förstå 
varandra och varför situationen uppstod. Dan Olweus (1992) beskriver att det i 
skolan är viktigt att vuxna är synliga bland barnen, rastvakter fyller en viktig 
funktion. Det är viktigt att de vuxna som vistats bland barnen ingriper när det 
uppstår mobbningssituationer. Denna teori delas även med Isacsson (1998) som 
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understryker att lärarens inställning och beteende till mobbning är helt avgörande för 
omfattning av mobbning på skolan eller i en klass. När en lärare får reda på att ett 
mobbningsfall uppdagats är det viktigt att reda ut det direkt då det annars kan leda 
till långt lidande för den utsatta personen. Självförtroendet hos en individ som blivit 
utsatt för mobbing kan ta många år att återuppbygga. Det finns många arbetsmetoder 
att ta hjälp av när man vill arbeta förebyggande eller med ett uppdagat fall i sin klass, 
understryker Olweus (1992). 

Isacsson (1998) menar att en felaktig fokusering som ofta görs är att man 
koncentrerar sig på individen som utsätts för mobbning istället för att lägga fokus på 
dem som faktiskt utför mobbningen. Även Granström (2004) beskriver detta 
fenomen men då genom en biologisk förklaringsmodell, detta synsätt innebär att 
offret besitter vissa genetiska anlag som kan trigga mobbarna. Isacsson menar att 
pedagogerna kan beskriva offret på följande vis, ”han är ju så speciell” eller ”han 
inbjuder till detta”.  Detta synsätt innebär att mobbningen kan fortgå, då man bortser 
från dem som utför dessa negativa handlingar. För att bryta denna onda spiral bör 
läraren fokusera på de som utför mobbningen, diskutera med dem och försöka ta 
reda på varför de utför dessa handlingar. Att mobboffren har fel och brister som alla 
andra människor är självklart men det innebär inte att mobbningsgärningen är 
försvarbar. Granström (2004) menar att ett sätt att skydda offret från dess förövare 
är att se till att det ständigt finns vuxna runtomkring som kan övervaka eller 
alternativt sätta in stöd i form av vänner. I likhet med Isacsson som menar att man 
bör fokusera på den som utför mobbningen, så menar Olweus (1992) att det finns 
olika bakgrundsfaktor till att mobbningen startar. Det kan handla om att en individ 
har förlorat sin tilltro till sin direkta omgivning, detta kan man se om man granskar 
mobbarens känslor. Det kan handla om förändrade hemförhållanden påvisar Olweus 
(1992) och beskriver att mobbningen ibland ska ses som ett slags rop på hjälp. 

2.6 Förekomsten av mobbning 
Mobbning förekommer i olika grad på alla skolor. Utifrån Medierådets 
undersökningar framkommer det ur en studie från 2008 som heter Unga och 
Medier, att nätmobbningen är mer utbredd bland flickor än hos pojkar. Hela 18 % av 
alla flickor utsätts för mobbning via nätet. Även mobiltelefonen har blivit en källa till 
mobbning och räknas till mobbning via nätet. Enligt Medierådet är barnen som blir 
mobbade i skolan även de barn som oftast blir utsatta för mobbning via nätbaserade 
tillvägagångssätt. 
 
Enligt mobbningsstatistiken som skolverket presenterar i rapporten Attityder till 
skolan 2009, Elevernas och lärarnas attityder till skolan (2010), anser 6 % av 
eleverna i årskurs 4-6 att de känner sig mobbade. Denna mobbning fortgår minst en 
gång i månaden. I samma åldersgrupp känner sig 3 % mobbade varje vecka. Närmare 
5 % av eleverna i de lägre åldrarna beskriver att andra elever slår eller gör dem fysiskt 
illa minst en gång i veckan. Samma andel elever upplever att de inte har någon att 
vara tillsammans med i skolan under raster och liknande. Den totala procenten på 
hur många elever som känner sig kränkta kontinuerligt, minst en gång i veckan är 15 
%. 
 

2.7 Förebyggande arbete 
Kjell Granström beskriver i artikeln Ett månghövdat vidunder (2004), att från det 
ögonblick en skola valt en arbetsmodell att arbeta utifrån som förebyggande åtgärd i 
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arbetet mot mobbningen, har man per automatik bestämt sig för att mobbning inte är 
accepterat på skolan. Han menar att inget program är bättre än det andra. Däremot 
anser Granström (2004) att resonemanget ”Låta eleverna själva lösa sina konflikter” 
förmodligen är den sämsta modellen. 
 
Helle Høiby, Marianne Levin och Anette Thulin (2006) är alla utbildade 
grundskolelärare men arbetar nu med handledning inom skolan. De har tillsammans 
skrivit boken Tillsammans mot mobbning, Klassmötet – en grund för trivsel. De 
anser att mobbning inte handlar om en konflikt utan om ett övergrepp, de menar att 
det finns många förebyggande metoder att ta hjälp av. Men när mobbning skett är 
skadan redan gjord och speciella åtgärder måste sättas in. De förespråkar en viss 
arbetsmetod som går ut på att en lärare sitter tillsammans med en mindre grupp 
elever, där läraren endast verkar som samtalsledare och eleverna får sätta ord på sina 
känslor. Vidare arbetar man sedan med att reda ut varje incident. Med det sagt 
menas ett mobbningstillfälle i taget. Detta är en arbetsmetod som även Olweus (1992) 
beskriver, där han understryker att läraren tydligt ska markera att mobbning inte är 
accepterat i klassen eller på skolan. Han menar även att det är viktigt att 
vårdnadshavarna informeras om situationen. Vårdnadshavarna ombeds att berätta 
för sina barn att mobbning är ett oacceptabelt beteende. Kjell Granström (2004), 
forskare vid Linköpings universitet, påpekar att utifrån den socialpsykologiska 
förklaringsmodellen till mobbning söker alla individer efter en identitet i det sociala 
samspelet, de pedagoger som har tagit till sig detta synsätt använder sig av rollspel 
som en arbetsmodell. Genom rollspelet kan man bryta elevernas invanda roller. 
Under dessa arbetstillfället bör läraren även se till att eleverna får pröva nya roller 
som de inte är vana att ha i det verkliga livet. Vikten av att träna eleverna på sina 
sociala förmågor lägger Høiby, Levin och Thulin (2006) vikt vid och beskriver vidare 
att det underlättar mobbningsarbetet om man får eleverna socialt kompetenta. När 
man talar om socialt kompetenta elever, innebär det att eleverna förstår de sociala 
spelregler som samhället är uppbyggda kring. Genom ett välfungerande 
värdegrundsarbete kan man få eleverna medvetna om vikten av att visa empati, 
hjälpsamhet, hänsyn och att göra eleverna medvetna om vikten av att vara en god 
lyssnare. 
 

2.8 Aktuell forskning 
Forskaren Ken Rigby beskriver i sin artikel, ”Adressing bullying in schools” (2004), 
hur han på 40 olika skolor i Australien undersökt vad pedagogerna ansåg vara 
förklaringen till att elever utför mobbning. Resultatet som framkom i 
undersökningen var att alla pedagoger hade sin egen förklaring till vad som kunde 
vara bakomliggande faktorer till att elever utövade mobbning. I enlighet med Olweus 
(1992) anser Rigby att mobbning sällan utspelar sig när två individer av samma 
styrka hamnar i konflikt. Däremot är det mobbning när det är obalans i styrkan 
mellan individerna i konflikten som sker under frekventa tillfällen, vilket innebär att 
individen som utför mobbningen är mycket starkare än den som utsätts för 
mobbningen samt att den starkare parten vid upprepade tillfällen uppsöker den 
svagare individen. Rigby beskriver även att det generellt är individer som är psykiskt 
starka som bli mobbare medan individer som är psykiskt svaga däremot, löper större 
risk att bli utsatt för mobbarens grymma handlingar. Rigby åsyftar att elever som 
utsätter andra för mobbning, behöver tydliga regler i hur man interagerar socialt i 
samspel med andra. Vuxna ur skolmiljön runtomkring den som mobbar får aldrig 
acceptera kränkande beteende elever emellan. I Rigbys artikel (2004) framkommer 
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det att lärare bör arbeta med de psykiskt svaga eleverna. Genom att stärka deras 
självkänsla och självförtroende minskas risken att de ska utsättas för vidare 
mobbning. Mobbning förekommer redan tidigt i barnens liv när de ska rangordna sig. 
Först sker mobbningen på ett tydligt och hänsynslöst sätt för att sedan övergå till ett 
mer osynligt sätt, exempelvis genom utfrysning eller nedvärderande kommentarer. 
Rigby (2004) anser att mobbning tillhör elevernas utveckling och att fenomenet inte 
ska skyllas på skolan. 

Ytterligare en forskare vid namn Robert Thornberg som bedriver sin forskning vid 
Linköpings Universitet beskriver i sin artikel Schoolchildren’s social representations 
on bullying causes (2010), att mobbning är ett genomgripande problem på svenska 
skolor som påverkar eleverna negativt. Thornberg anser att individer som utsätts för 
mobbning löper större risk att utveckla känslomässiga problem som exempelvis 
depression. Individerna som utför mobbningen löper istället en högre risk att 
utveckla ett kriminellt beteende. Resultaten som framkommit i Thornbergs studie var 
av olika synsätt. Det första synsättet var att mobbning förekommer i elevernas sociala 
utveckling, därigenom menas att fenomenet förekommer i syfte att eleverna ska 
rangordna sig inom kompisgängen som finns på skolan. Eleverna inger en viss status 
genom att vara coola eller häftiga, vilket de anses vara av sina klasskamrater när de 
utför mobbningen. Det andra synsättet är tolkat ur perspektivet att mobbning sker 
som en reaktion på ett avvikande beteende. Den utsatta individen blir mobbad för att 
denne anses vara annorlunda eller konstig, vilket innebär att individen i mobbarens 
ögon kan vara exempelvis fet, ful eller bära glasögon. Andra påverkande faktorer kan 
vara att offret har en konstig mamma eller från normen avvikande vänner. Dessa 
faktorer triggar igång individerna som utför mobbningen. Det tredje synsättet 
innebär att mobbaren anser att individen som blir mobbad har ett hett temperament 
vilket innebär att personen tenderar att bli väldigt aggressiv på ett sätt som är lätt att 
provocera fram.  Det fjärde synsättet är grundat på att mobbning sker i syfte att 
hämnas, vilket innebär att individen som utför mobbningen tycker sig ha anledning 
till detta. Anledningen kan vara att offret tidigare mobbat ett syskon till individen 
som nu utför mobbningen och att hämnden för denna handling blir att ge tillbaks 
med samma medel. Det kan även handla om att offret spritt nedlåtande rykten som 
sårat någon i mobbarens vänkrets. Femte synsättet på mobbning innebär att 
mobbaren njuter av att utföra mobbning mot en individ. Syftet vid denna typ av 
mobbning ligger i att tillfredsställa individen som utför mobbningen. Sjätte synsättet 
innebär att individen som utför mobbningen gör detta för att själv passa in i en grupp 
eller ett gäng, vilket betyder att handlingarna sker på grund av grupptryck. Det 
sjunde och sista synsättet innebär att mobbningen är en ”tanklös handling”, 
individen som utför mobbningen tänker inte på konsekvenserna och handlingen har 
inte ett elakt syfte. Slutsatsen som Thornberg (2010) kom fram till var således att 
mobbnig sker av sociala skäl. 

2.9 Lagar och styrdokument 
Utifrån lagar och styrdokument baseras skolans ansvar. Det är utifrån dessa riktlinjer 
som skolors verksamhet planeras och genomförs. Det står klart vem som har ansvar 
för vad. Utifrån lagar och styrdokument har vi sökt efter delar som härleder till all 
form av mobbning. 

2.9.1 Grundskolans och grundskolelärarens ansvar 
Lpo94, pekar på att pedagogerna ska sträva efter att lära elever att ta ”avstånd från 
att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att 
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bistå andra människor”( Lpo94, sid 8) Med det menar Lpo94 att skolan med dess 
personal har som ansvar att fostra elever till att kunna ifrågasätta och göra ett 
ställningstagande vid felaktig behandling. Det handlar om en skyldighet som lärarna 
har gentemot eleverna. Hela skolverksamheten ska vila på en demokratiskt grund. 

Enligt Lpo94 har skolan som uppgift att värna om att upprätthålla en god 
värdegrund, inom dessa ramar ingår det att främja arbetet mot all form av mobbning 
och kränkande behandling i och utanför skolan. Skolan ska även värna om ett bra 
arbete kring att motverka trakasserier och förtryck. Lpo94 påvisar att det inte bara är 
pedagoger som ska värna om att upprätthålla en god värdegrund utan ansvaret ligger 
på hela skolans personal. 
 
Lpo94 påvisar att hela grundskolans personal har ett ansvar gentemot elever där det 
handlar om att lära elever om det sociala samspelet. Genom att skolans personal 
hjälper eleven på vägen med att visa exempel hur gruppdynamik praktiskt fungerar 
kan eleven sedan ta steget till att skaffa nya bekantskaper. Det är därför väldigt viktigt 
att skolans personal är solidariska i sitt sätt att behandla elever påpekar Lpo94. Men 
Lpo94 pekar även på att skolans personal skall visa respekt för individer och genom 
detta lär man elever hur man behandlar andra på ett bra sätt. Det handlar delvis om 
att elever behöver lära sig om gruppdynamik, alltså om hur en grupp fungerar och om 
vad som är accepterat att göra. Skolans personal kan genom att vara ett bra exempel 
visa vad som är allmänt accepterat. 
 

2.9.2 Förskolan och förskolelärarens ansvar 
Lpfö98, ska hjälpa till att fostra barnen till ett livslångt lärande. Vilket innebär att 
hela verksamhetens ska vara en trygg och säker miljö där barnen får en chans att 
utvecklas till självständiga individer. I denna process menar Lpfö98 att förskolläraren 
och annan personal inom verksamheten ska introducera barnen i 
värdegrundsarbetet. Inom denna process ska pedagogerna sträva efter att arbeta för 
att motverka all form av mobbning och kränkande behandling. 

Lpfö98 nämner att man ska sträva efter att lära de unga om det sociala samspelet 
utifrån ett demokratiskt klimat som ska prägla hela verksamheten i förskolan. Utifrån 
detta ska man få barnen att känna samhörighet och detta ska göra det möjligt att visa 
solidaritet, etik och moral med utgångspunkt från vardagliga företeelser. Arbetet 
handlar även om att lära barnen att bearbeta konflikter som kan komma ur 
missförstånd. Med detta vill man skapa ett klimat med utrymme för reflektion av det 
egna och andras agerande. Arbetslaget ska sträva mot att tillgodose varje barns unika 
behov och genom detta ska man lära barnen att uppleva sitt eget värde. Även på 
förskolan ska verksamheten präglas av ett demokratiskt arbetsklimat där man 
fokuserar på att barnen ska aktivt delta i utformandet av verksamheten. Enligt 
Lpfö98 ska alla som arbetar i förskolan arbeta för att verksamheten ska träna och 
stimulera samspelet mellan individer. Personalen på förskolan ska på samma gång 
hjälpa barnen att tolka, förstå och bearbeta konflikter. Utifrån dessa konflikter ska 
barnet sedan kunna handskas med sina känslor på ett konstruktivt sätt som hjälper 
barnet att förstå sin omgivning ur ett bredare perspektiv. Lpfö98 behandlar 
begreppet etik och moral genom att fastställa att barnen lär sig om etik och moral 
genom praktiska och konkreta upplevelser. Genom etiken vill man skapa en känsla 
för tolerans och ansvarstagande hos barnen. 
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2.9.3 Barnkonventionen 
Utifrån Barnkonvention står det klart att samhället i sin helhet har ett ansvar 
gentemot barn och deras rättigheter. Barnens rättigheter ska både privatperson men 
även lärare arbeta för. Förskolelärare har ett ansvar för att utveckla verksamheten så 
att barnen får samma grundförutsättningar och lika villkor i sin vardag. I 
Barnkonventionen framkommer det även att barn har rätten att bli skyddade mot alla 
former av diskriminering. Barnen har genom Barnkonventionen rätt till sin egen 
åsikt, barnen har även rätt till en egen tro. 

2.10 Sammanfattning 
Mobbning är ett fenomen som tenderar att utvecklas i ett högt tempo om ingen i 
omgivningen reagerar och hjälper mobbaren att ändra sitt beteendemönster. När 
ingen i omgivningen, kliver in i mobbningssituationen så finns möjligheten att den 
eskalerar och gör att fler blir inblandade i aktionen. Olweus (1992) beskriver 
mobbningens tidsperspektiv som ett fenomen som sker under en viss period. Hur 
lång denna period fortgår är direkt beroende av yttre omständigheter. Olweus 
nämner även lärarnas viktiga roll för hur händelseförloppet av mobbning tenderar att 
utvecklas. Det har stor betydelse att läraren i klassen tydligt visar att mobbning inte 
är accepterat i någon grad. För att verkligen kunna förebygga och upptäcka mobbning 
ska det alltid finnas vuxna närvarande där barnen befinner sig, både i klassrumsmiljö 
men även under raster (Olweus, 1992). I mobbningssituationer finns det enligt 
Coloroso (2004) olika definitioner på de inblandade individerna. Dessa är delvis den 
mobbade, sedan den som mobbar. Men även individerna som står bredvid och bara 
ser på utan att agera i den faktiska situationen. Individerna som är åskådare behöver 
ibland lyftas och stödjas till att hjälpa den mobbade och den som mobbar genom att 
ta hjälp av en lärare. Enligt Lpo94 har läraren som uppgift att ge elever redskapen 
som krävs för att de ska kunna hantera sina känslor. Genom att eleverna får lära sig 
dessa kunskapskvalitéer är de rustade för att verbalt uttrycka sina känslor. Det finns 
många olika modeller att arbeta efter när man som lärare vill arbeta förebyggande 
mot mobbning. En av dessa är rollspel som leds av klassläraren. Detta är en effektiv 
metod för att elever ska få uppleva känslan av vara i en roll som de annars aldrig 
skulle uppleva. Granström (2004) anser att det inte finns några dåliga metoder, det 
är snarare så att så fort en skola arbetar med någon metod så har man gjort ett 
ställningstagande mot mobbning. 

 

3. Metod 
Denscombe (2000), menar att kvalitativ forskning passar bra när man vill beskriva 
exempelvis ett fenomen då man kan vara väldigt detaljrik i denna form av studie. När 
man väljer att vara detaljerad i sina studier passar det sig att endast ha ett begränsat 
antal respondenter eller observationer, vilket innebär att det är enklare att gå in på 
djupet i sin studie (Denscombe, 2000).  Vi har valt att skriva vår studie med en 
kvalitativ ansats vilket innebär att den är fokuserad på ord som det centrala i en 
studie, ett annat kännetecken är att man lägger större vikt vid helheten än summan 
av mindre delar (Stukát, 2005). Ytterligare ett kännetecken för kvalitativ ansats är att 
studierna är småskaliga och att man tolkar resultatet av information som 
framkommit. 
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3.1 Datainsamlingsmetod 
Vi har genomfört 11 intervjuer med förskolelärare inom förskolan och lärare från 
grundskolans tidigare år, eftersom vi ansåg att intervjuer var ett bra sätt för oss att få 
svar på våra forskningsfrågor. Att genomföra intervjuer ansåg vi vara ett säkert sätt 
att tillgodogöra oss respondenternas information. Då vi kan tolka informationen flera 
gånger eftersom intervjuerna finns inspelade och sedan transkriberade så att vi kan 
läsa dem vid återkommande tillfällen. Vi har valt att använda oss av 
semistrukturerade intervjuer för att det är en friare form av intervju, detta ger oss en 
möjlighet till följdfrågor samt att det ger en fri frågegång (Denscombe, 2000). När vi 
utförde våra intervjuer använde oss av semistrukturerade frågor, vilket innebar att vi 
hade möjligheten att vara flexibla under intervjutillfällena, vi kunde ställa frågorna i 
den ordning som passade samtalets fortgång. Genom att vi hade möjlighet att ställa 
följdfrågor kunde vi på så vis få reda på ytterligare relevant information. Under 
intervjuerna har vi även utnyttjat tillfället att lägga till ytterligare frågor, detta gjorde 
vi för att stryka frågor om så krävde ett utfylligare svar.  När vi utförde intervjuerna 
använde vi oss av en bärbar bandspelare som hjälpmedel, på så vis blev det lättare för 
oss att fokusera på respondenten. Genom att vi lyssnade aktivt och ställde följdfrågor 
påvisade vi vårt intresse vilket medförde att respondenten kände sig bekväm i 
situationen. Detta ökade i sin tur våra möjligheter till att få djupare svar på våra 
frågor (Stukát, 2005). Om vi istället hade använt oss av papper och penna som 
verktyg, hade det funnits en risk att respondenten blivit mer koncentrerad på vad vi 
skrivit. Följden av detta hade blivit att respondenten hade tappat fokus på intervjun 
och dess frågor och vi som intervjuare skulle med all säkerhet missat viktig 
information då vi istället hade koncentrerat oss på att skriva (Denscombe, 2000). 

3.2 Urval 
Urvalet vi använde oss av kallas för ett subjektivt urval, med det menas att vi utifrån 
våra frågeställningar tillfrågade 11 respondenter som vi ansåg kunde bidra med 
värdefull information till vårt examensarbete (Denscombe, 2000). Våra respondenter 
var yrkesverksamma i förskola men även i skolans tidigare år. Det var 12 
respondenter tillfrågade men en respondent avböjde sin medverkan på grund av 
tidsbrist. Lärarna och förskolelärarna vi valde att tillfråga har olika bakgrund, detta 
för att vi ville få olika infallsvinklar på fenomenet mobbning. Respondenterna 
kommer ifrån tre olika kommuner och från ett flertal olika skolor och förskolor vilket 
var ett medvetet val från vår sida för att få ett bredare perspektiv på fenomenet 
mobbning (Denscombe, 2000). I vår undersökning kring fenomenet mobbning har vi 
lagt stor vikt vid att få en djupare förståelse kring ämnet för att på så vis kunna 
analysera skillnader och likheter utifrån våra respondenters olika synvinklar. 

Vi valde att benämna våra respondenter som förskollärare, och dessa valde vi att 
numrera med siffrorna 1-5, alltså förskollärare 1 och förskollärare 2 osv. I vårt urval 
valde vi även att intervjua tre lärare för grundskolans tidigare år, dessa valde vi att 
namnge med lärare 1-3, alltså lärare 1 och lärare 2 osv.  Vi valde att benämna 
respondenterna med siffror för att i slutet av vår undersökning kunna jämföra de 
olika yrkeskategorierna med varandra. Vi intervjuade även en förskolechef, vilken vi 
valde att kalla för förskolechef. Ytterligare tillkom det två specialpedagoger, som vi 
kallade för specialpedagog 1 respektive 2. Vi valde att koda våra respondenter på 
följande vis: 
 
Förskollärare 1 - lärarutbildning med inriktning språk- och språkutveckling för de 
tidigare åren, F - 6, ca ett års praktiska yrkeskunskaper. 
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Förskollärare 2 - Förskollärarutbildning, flera års erfarenhet. Förskollärare 3, 4 och 5 
har samma bakgrund som förskollärare 2. 
 
Lärare 1 - lärarutbildning med inriktning matematiskt tänkande för de tidigare åren, 
F-6, ca ett års praktiska yrkeskunskaper från både förskola och skola. 
 
Lärare 2 – Lärarutbildning med inriktning lek och lärande för de tidigare åren, F-6, 
ca ett års praktiska yrkeskunskaper. 
 
Lärare 3 – Lärarutbildning, skolår 1-3, flera års erfarenheter. 
 
Förskolechef - förskollärarutbildning med inriktning Reggio Emilia samt 
Montessorilärarutbildning. Flera års praktiska erfarenhet inom traditionell förskola 
samt Montessoriinriktad förskola. 
 
Specialpedagog 1 - Specialpedagogisk utbildning med inriktning för de lägre åldrarna, 
F-6. Flera års erfarenheter. 
 
Specialpedagog 2 - Specialpedagogisk utbildning med inriktning för de lägre 
åldrarna, F-6. Flera års erfarenheter. 
 

En intervju genomfördes med en förskolechef vilket gav inblickar i hur delar av 
ledningen arbetade med frågor kring mobbning. Rent generellt har vi haft svårt att 
finna respondenter både pedagoger som skolledning vilket har medfört att vi endast 
har intervjuat en rektor/förskolechef. Trots svårigheter med att finna respondenter 
har vi funnit ett brett urval av professionella pedagoger. 

 

3.3 Tillvägagångssätt 
Vi valde att lägga upp intervjuerna på så vis att vi intervjuade sex personer var och då 
intervjuerna genomfördes så var det en respondent i taget. Detta för att vi ville få 
personliga svar från varje respondent. Om vi istället valt att genomföra så kallade 
gruppintervjuer hade det varit troligt att respondenterna påverkats av varandras svar 
och därför inte blivit helt sanningsenliga.(Denscombe, 2000) 

Missivbrev skickades ut till våra tänkta respondenter i god tid innan intervjutillfället. 
Respondenterna fick i missivbrevet veta syftet med studien och tillvägagångssättet. 
Det var viktigt att respondenterna kände sig bekväma vid val av intervjuplats, därför 
lät vi respondenterna bestämma plats. De flesta av intervjuerna ägde rum på en plats 
där vi fick sitta ostört under hela samtalet, vilket underlättade på så vis att 
respondenterna kunde slappna av vilket resulterade i utförliga svar på 
intervjufrågorna. Vi började alla intervjuer med några allmänna frågor om 
respondentens utbildning, yrkesbakgrund samt några ytliga frågor om mobbning som 
var lätta att besvara för att få respondenten mer bekväm i sin roll. (Stukát, 2005) Den 
här delen av intervjun tog 2-5 minuter att besvara. Totalt sätt pågick intervjuerna i 
30-90 minuter. Eftersom att vi genomförde intervjuer gav det oss fördelen att vi 
kunde diskutera eventuella frågor som påträffades under intervjuns gång och på detta 
sätt vidareutveckla respondenternas svar. Under vårt arbete har vi tolkat 
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informationen som vi fått av våra respondenter under intervjuerna. Första tolkningen 
gjordes när vi efter intervjutillfällena lyssnade igenom inspelningen, nästa tolkning 
blev vid transkriberingen av intervjuinspelningen. Vi har vid flertalet tillfällen läst 
igenom transkriberingarna, vilket har gett oss många möjligheter att tolka materialet. 

 

3.4 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet kan beskrivas som att vi kan mäta vår trovärdighet, alltså att vår empiri 
som vi fått fram kan ses som sanningsenligt (Stukát, 2005). Vi har fokuserat på 
ämnet och inriktat oss på att finna svar till våra frågeställningar, genom detta har vi 
undkommit sidospår. Intervjuerna vi genomfört var av semistrukturerad form, vilket 
innebar att vi kunde reda ut eventuella missförstånd direkt under intervjun, då 
semistrukturerade frågor ger utrymme för diskussioner inom ämnet. Reliabilitet 
innebär att studien skall kunna återges av någon annan genom att läsa studien. 

Validitet innebär att studien ska vara trovärdig och att den ska gå att tyda genom att 
förankra studiens resultat med andra källor samt att det går att se att vi håller oss 
inom studiens ramar. (Stukát, 2005) Validitet är svårare att mäta, våra respondenter 
kan ha misstolkat frågor, en annan faktor är att vi som intervjuar kan ha felbedömt 
svaret. Vi anser att våra intervjuer är så väl genomarbetade att möjligheten till 
feltolkningar är marginell. Detta törs vi hävda då vi har spelat in våra intervjuer med 
respondenterna, vilket innebär att om vi har varit osäkra på ett svar vi fått så har vi 
haft möjligheten att lyssna igenom svaren i efterhand. Vidare i processen så 
transkriberade vi intervjuerna, för att tillsist gemensamt diskutera svaren vi fått.            
(Stukát, 2005) Utifrån svaren letade vi gemensamt efter olika svarsmönster. Dessa 
mönster studerade vi och analyserade utifrån vårt syfte. Steinar Klave (1989) skriver i 
boken Issues of Validity in Qualitative Research, att det är viktigt att fortlöpande 
under arbetets gång kontrollera validiteten i undersökningen för att granska att vi 
hela tiden höll oss inom ämnet samt för att detta inte ska bli ett stort projekt i slutet 
av studien. 

3.5 Analysmetod 
När vi analyserade våra resultat från intervjuerna så valde vi att utgå från teman som 
vi hade som utgångspunk när vi skrev intervjufrågorna, detta gjorde vi för att kunna 
strukturera frågorna på ett tydligt sätt. Intervjufrågorna var vinklade av oss på ett vis 
så att vi skulle komma att få svar på våra forskningsfrågor. Utefter tematiseringarna 
som lyder, erfarenheter kring mobbning, den otydliga gränsen mellan mobbning och 
bråk samt likheter och skillnader i arbetssätt mellan förskola och skola, läste vi 
igenom våra transkriberingar för att se vilka svar som var lika och vilka som skilde sig 
från mängden. När vi kategoriserade våra svar så satt vi tillsammans, vilket vi gjorde 
för att kunna delge varandra våra tolkningar och sedan enas om slutgiltiga resultat. 
Transkriberingarna lagrade vi i textfiler vilket är en fördel då man under arbetets 
gång kan behöva läsa och bearbeta dem vid flertalet gånger. Vi har även efter varje 
bearbetningsfas av textfilerna döpt dokumenten vid olika namn för att kunna hålla 
isär dem (Denscombe, 2000). Svaren som vi fått från våra respondenter har vi sedan 
tolkat åtskilliga gånger för att minimera risken för missförstånd. Nästföljande fas har 
inneburit att vi jämfört respondenternas svar med litteratur och tidigare forskning. 
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3.6 Forskningsetiska överväganden 
Vetenskapsrådets sammanställning över Forskningsetiska principer (2002) har ett 
antal råd som ska uppfyllas när man gör en undersökning. Ett av kraven är 
informationskravet vilket innebär att de som utför studien har som skyldighet att 
informera respondenterna om att de när helst de vill har rätt att avbryta sin 
medverkan i studien vilket innebär att de medverkar på frivillig grund. 
Informationskravet uppfyllde vi genom att vi informerade alla som deltog i vår studie 
om syftet med vårt examensarbete samt deras roll i rapporten. Vi var samtidigt 
tydliga med att informera våra respondenter om att deltagandet var frivilligt och att 
de när som helst kunde välja att avstå eller att avbryta sin medverkan. Vi skickade ut 
ett så kallat missivbrev, några veckor innan intervjuerna skulle äga rum. I 
missivbrevet tydliggjorde vi studiens tillvägagångssätt samt att respondenten fick 
veta syftet med studien. 

Samtyckeskravet innebär att de som utför studien ska i god tid innan intervjun, 
enkäten eller observationen genomförs informera respondenten om vad uppgiften 
inkluderar. I de fall när respondenten är under 15 år inhämtas även samtycke ifrån 
vårdnadshavare. Genom att vi delgav våra respondenter missivbrevet i god tid innan 
genomförandet av intervjuerna uppfyllde vi samtyckeskravet. Då alla våra 
respondenter var vuxna behövdes ingen tillåtelse. Vi hade hela tiden med i våra 
tankar att respondenten inte under några omständigheter fick utsättas för 
påtryckningar från oss. 

Genom att vi behandlade intervjusvaren från respondenterna konfidentiellt så 
beaktade vi konfidentialitetskravet. Vi upplyste våra respondenter om att privata 
uppgifter som framkommit under intervjun inte på något sätt skulle kunna komma 
att kopplas ihop med personen i fråga i den slutgiltiga rapporten. Respondenterna 
informerades om att informationen i vårt examensarbete endast får användas i 
forskningssyfte och inte för kommersiellt bruk, genom detta ville vi belysa att vi även 
uppfyllt nyttjandekravet. Efter varje enskild intervju lagrades inspelningen på ett 
usb-minne som vi sedan kopplade in i datorn under transkriberingarna. Det 
inspelade materialet sparas på usb-minnet i ett år. Detta sparas av anledning av att vi 
kanske skulle behöva gå tillbaka och kontrollera ett svar för ändring i rapporten. 

Konfidentialitetskravet innebär att respondenterna ska känna sig säkra på att deras 
identitet inte på något vis kan komma att kopplas samman med informationen som 
framkommit i studien. De som håller i studien ska även kunna bedyra att materialet 
inte kommer i orätta händer. Genom att vi tog hänsyn till våra respondenters 
anonymitet beaktade vi konfidentialitetskravet. Vi upplyste våra respondenter om att 
privata uppgifter som framkommit under intervjun inte på något sätt skulle kunna 
komma att kopplas ihop med personen i fråga. 

 

4. Resultat 
Vi har genomfört 11 intervjuer med pedagoger med olika utbildningsbakgrund och 
erfarenheter. Vi har kategoriserat svaren från respondenterna utifrån olika rubriker. 
Dessa är ”erfarenheter kring mobbing” vilken beskriver om pedagogerna har några 
praktiska erfarenheter kring mobbing och vilka erfarenheterna är. Rubrik nummer 
två är ”Den otydliga gränsen mellan mobbning och bråk” vilken visar på eventuella 
skillnader mellan bråk och mobbning. Den tredje rubriken är ”likheter och skillnader 
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i arbetssätt mellan förskola och skola” vilket är rubriken som beskriver hur 
övergången mellan dessa studiesteg ur ett mobbingperspektiv. Vidare behandlas även 
att pedagoger i alla verksamheter har ett stort ansvar när det gäller att upptäcka 
fenomenet mobbning, detta behandlas under rubriken ”vikten av att inte blunda för 
fenomenet”. Respondenterna beskriver under rubriken ” krocken mellan ansvar och 
bristande resurser” svårigheterna med att ha den fysiska möjligheten att kunna närvara vid 
mobbningstillfällena. Detta följs sedan av en jämförande sammanfattning. 

 

4.1 Erfarenheter kring mobbing 
I intervjuerna framkom det att många respondenter ansåg sig ha fått för lite 
respektive full avsaknad av kunskaper kring fenomenet mobbning under sina 
utbildningar från olika högskolor. 

I intervjuerna samtalades det kring tidigare erfarenheter gällande mobbning, alltså 
vad pedagogerna hade för tidigare erfarenheter från verksamheten. Överlag hade 
pedagogerna verkliga exempel i minnet. Våra respondenter påpekade att mobbning 
tenderar att läggas på minnet om den är särskild grov. Därför hade några av 
förskolelärarna och grundskolelärarna svårigheter med att peka ut direkta fall av 
mobbing. Bland annat hade flera av respondenterna erfarenheter där de känt sig 
maktlösa. Pedagogerna berättade att de troligtvis kom ihåg dessa fall av den 
anledningen, att de själva kände sig okunniga och obekväma med situationen snarare 
än att de mindes händelsen för att den varit särskild hemsk för barnet eller eleven. En 
pedagog från förskolan berättade om ett antal annorlunda incidenter på förskolan 
som inbegrep en tvååring och en femåring. I detta fall utövade tvååringen en 
maktkamp med femåringen under en längre tid. I detta utspel kränkte tvååringen det 
äldre barnet vid flertalet tillfällen. Kränkningarna skedde i form av slag och knuffar. 

En lärare uttryckte det: 

Under min praktik fick jag se värsta gradens mobbning tycker jag. Det var en 
pojke som blev utsatt för att delar av klassen skickade runt lappar och hon, ja 
läraren hon visste väl inte vad hon skulle göra så hon läste upp alla lappar inför 
klassen och sa att man inte fick göra så. […] Men annars så är mobbning mer 
när man är elak mot någon på ett sätt som inte bara liksom händer en gång. 
Som typ knuffar i ryggen och så, det är så svårt att bedöma vad som är 
mobbning, det kan ju bara vara något som skedde nu, men också något som 
pågår jämt. 

(Lärare 1) 

Utifrån denna kommentar kan man tolka det som att läraren i det här sammanhanget 
kände att hon var överflödig och rådvill i situationen som uppstod. Under den här 
perioden var respondenten fortfarande under utbildningen vilket innebar att hon 
saknade erfarenhet och därför inte kunde bidra till att utreda den rådande 
situationen. En annan förskolelärare beskrev att hon inte sett några särskilda 
tendenser till mobbning på förskolan mer än vanliga, spontana bråk. Händelserna 
rubricerades inte som mobbning för att de ej kunnat kartläggas som kontinuerliga. 
Samma förskolelärare tyckte själv att hon hade bristande kunskaper inom ämnet men 
hon ansåg på samma gång att hon fick bra redskap i verksamheten för att förebygga 
mobbningen. En annan förskolelärare beskrev ett för henne ovanligt fenomen i 
förskolan där en grupp barn, exkluderade en individ från gemenskapen. Dessa 
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händelser pågick under en längre period och förskoleläraren beskrev att det fanns 
stora svårigheter med att komma till fasta med problemet.  Enligt förskoleläraren 
fanns det en ledarprofil i gruppen som fick med sig ett antal barn i mobbningen. 
Gruppledaren styrde sedan gruppen till vissa handlingar som var både strategiska 
och grymma. Det handlade om både social utfrysning, alltså att uteslutas ur 
kamratskapet men det handlade även om fysiska påhopp. Förskoleläraren berättar 
att barngruppen kunde låtsas att det utsatta barnet var delaktig i leken men sedan 
när den vuxna tittade bort så gick leken bara ut på att förnedra och skada det 
mobbade barnet. Förskoleläraren berättade även att det mobbade barnet höll sig 
alltmer för sig själv och försökte undvika all social kontakt med andra barn. 
Arbetsgruppen kring detta barn arbetade under en väldigt lång tid med att 
återuppbygga det mobbade barnets självförtroende. Detta lyckades bara delvis 
påpekar förskoleläraren med anledning av att föräldrarna till det mobbade barnet 
valde att flytta barnet till en annan förskola för att på så vis ge barnet en chans till 
omstart. I relation till detta beskrev en lärare att hon sett tecken på gängbildningar 
även i skolverksamheten. Men där var eleverna bättre på att dölja sina aktioner för 
vuxna. Läraren berättade att hon hört från kollegor om klassrumsmiljöer där en hel 
klass mobbar en individ och där läraren får enorma svårigheter med hur man arbetar 
vidare kring mobbningshändelserna. 

 

4.2 Den otydliga gränsen mellan mobbning och bråk 
En viktig fråga i intervjuerna har varit att försöka få respondenterna att definiera 
fenomenet mobbning utifrån sin egen referensram. Somliga pedagoger, från 
förskolans sida hade svårt att konkritisera mobbningens karaktäristiska drag. Några 
av förskollärarna ansåg sig ha erfarenheter av att gräl och bråk inte alltid var 
synonymt med mobbning. De hade svårigheter i att tidsmässigt hinna 
uppmärksamma ett kontinuerligt mönster i handlingarna. Emellertid analyserade 
några förskollärare att det troligtvis kunde vara så att förskolebarn hade en tendens 
att agera direkt, rent fysiskt på grund av dålig impulskontroll och avsaknad av verbala 
färdigheter.  Med anledning av detta ansåg sig förskolelärarna ha sett tendenser till 
att barnen på förskolan utförde någon form av mobbning på ett sätt som gav 
utrymme för pedagogen att träda in och bryta sättet att agera. Med andra ord var 
mobbningen mer tydlig på ett sätt som var lättare att upptäcka för utomstående. 

I skolan däremot, ansåg lärarna att eleverna överlag skämdes över att bli utsatta för 
mobbning, samt att mobbarna hade utvecklat fler färdigheter till att mobba på ett sätt 
som var svårare för pedagogen att upptäcka. En specialpedagog berättade om att det 
fanns skillnader mellan mobbning och traditionella gräl och regelrätta bråk. En 
specialpedagog uttryckte ” Det är det där klassiska någon som blir utsatt för över tid 
av en eller flera personer” vilket definierar mobbningen på ett konkret sätt. Med det 
menade specialpedagogen att elever kan förnedra och trakassera varandra men sker 
det endast en gång så rubriceras händelsen som en elak företeelse. Det är först när 
dessa tråkningar sker under flertalet gånger som det räknas som mobbning. En lärare 
påpekade vikten av att låta elever gräla. Genom argumentation och förståelse för sina 
egna känslor kan eleven förstå det sociala samspelet. Läraren menade på att det är 
genom det sociala samspelet som eleverna lär som om rätt och fel, vilka beteenden 
som är allmänt accepterade. Läraren belyste därför att man som pedagog måste 
besitta en form av fingertoppskänsla. Dessa kvalitéer har pedagogen stor nytta av i 
det dagliga arbetet som en specialpedagog uttryckte det: 

http://sv.wiktionary.org/wiki/kontinuerligt
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För det är också någonting som vi pratar mycket om och försöker att prata om 
dels för att de kompisstödjare vi har, men också när man träffar elever när de 
har varit fråga om mobbning eller kränkning eller så här. Bli förbannad på 
någon det får man bli det ska man bli ibland, man måste ju få visa sina känslor. 
Det här med att bli förbannad har vissa gränser och att man inte ska skada 
någon. Man kan inte bara gå runt och säga till alla elever att de bara ska vara 
snälla mot varandra, det funkar ju inte så. Utan det här med ilska och att man 
blir förbannad på varandra, att man ska ha en nivå på det så man inte gör illa 
varandra eller kränka någon så.  Men det här med mobbning det har ju blivit att 
någon knuffar någon och han mobbar mig det handlar ju inte om det. Många 
föräldrar har ibland svårt att hålla isär det här att ett barn kommer hem och 
berättar att det hände någonting och då får vi telefonsamtal till skolan, att mitt 
barn är mobbat.  Det är ju kränkt men det är inte mobbat. 

(Specialpedagog 1) 

Specialpedagogen berättade om hur mobbning kan ses i skolan och hur elever 
hanterar känslor som kan vara väldigt tunga att bära på.  I relation till detta uttryckte 
förskolechefen att barn i förskolan mobbas mer öppet och på ett mindre utstuderat 
sätt. Det handlar troligtvis om mognadsgrad och impulskontroll, vilket 
förskolebarnen fortfarande håller på att utveckla vilket förskolechefen beskriver: 

 

Ofta är det dold mobbning i förskolan. Barnen ger varandra ”tjyvnyp” och låtsas 
sen om ingenting när man vill reda ut det. Egentligen tycker jag man inte ska se 
allt som mobbning, för barn lär sig ganska mycket när de bråkar. Men så klart, 
man måste ju hålla koll. Alltså på, så att dem inte gör för elaka saker och att de 
inte går för långt.  Jag vet inte vad jag skulle vilja kalla mobbningen på 
förskolan, kanske mer att det är ett förstadium och det tror jag är jätte svårt att 
komma ifrån. Det handlar om att varje situation måste behandlas och jag tror 
det behöver uppstå sådana situationer för att det är en träning, en social träning 
i hur vi beter oss mot varandra, ja var är okej att göra. Kan man liksom utsätta 
någon för det där. Det handlar ju om det sociala samspelet. Jag tror inte att 
barnen, ja att de sätter sig in i hur den andra känner . Det handlar jätte mycket 
om att synliggöra känslorna. Man kan tala om situationer som är tagna ur ett 
sammanhang för att göra fler barn medvetna om vad som är rätt och fel. 

(Förskolechef) 

 

Förskolechefens syn på mobbning delades delvis med specialpedagogen ur den 
synvinkeln att ibland måste man låta barnen eller eleverna få reda ut sina egna 
konflikter, helt på egen hand. Genom att ge eleverna utrymme att själva få utveckla 
sin förmåga att hantera konflikter med vänner i sin omgivning, så ger man dem på 
samma gång ett ansvar. Detta ansvar kan på sikt leda till att eleven känner en 
självsäkerhet vid konflikter. Specialpedagogen och förskolechefen var relativt eniga 
om att graden för vad som ska räknas som mobbning är svår att bedöma som 
pedagog. Det som är en självklarhet för en pedagog, betyder oftast något annat för en 
annan pedagog. Förskolelärare 2, uttryckte att skolan ser mobbningen på ett annat 
sätt än vad förskolan gör. På förskolan bryter man ofta konflikten innan den hinner 
eskalera till något större och mindre greppbart. Förskollärare 3 talar vidare om 
vidden av mobbning, att den kan ske på så många skilda forum: 
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När de är yngre då är det mer det här att vi ser, det är mer att man visar öppet 
medan det är svårare när de är äldre för där kan det vara, det kan vara sms, det 
kan vara via internet. Det kan vara miner, det är axelryckningar, alltså det är 
väldigt uträknat att man ser att det inte finns någon vuxen i närheten och kan 
utläsa det behöver bara vara en blick, så det är väldig skillnad på stora och små 
barn. 

(Förskollärare 3) 

Majoriteten av våra respondenter menar att mobbningen i förskolan är mer tydlig, 
exempelvis som en knuff eller ett slag. Mobbningen i skolan har däremot förfinats, 
den är svårare för vuxna att upptäcka. Andra nämnare som gör mobbningen i skolan 
svårare att upptäcka är att den kan pågå i klassrummet likaväl som under rasten och 
kan därför sprida sig mellan olika forum och kamratkretsar. 

 

4.3 Likheter och skillnader i arbetssätt mellan förskola och skola 
När det kom till hur man praktiskt och konkret arbetar i både förskolan och skolan så 
upplevde respondenterna att det fanns stora skillnader. Pedagogerna som var 
verksamma inom skolan ansåg sig ha sett indikationer på att barn som kom från 
förskoleklassen till skolan hade olika syn på kamratskap beroende på vilka förskolor 
de kom ifrån. Delvis kunde lärarna tycka sig se konsekvenser av att barnen hade gått 
på en förskola som hade en liten barngrupp. Under dessa förhållanden föreföll det sig 
enligt lärare 2 att barnen hade svårigheter att anpassa sig efter gruppdynamiken vid 
större gruppkonstellationer. Barnen var helt enkelt inte vana att behöva anpassa sig 
efter andra. Förskollärare 1 ansåg att arbetet med att förebygga mobbingen inför den 
första tiden i skolan var problematisk då barnet inte bara skulle förberedas inför en 
ny skolform utan även förberedas inför en ny kamratkrets och nya pedagoger. Om 
svårigheterna med att känna sig kompetent inom fenomenet mobbning beskriver 
lärare 1: 

 

I förskolan jobbade vi mest med samarbetsövningar och sådant för att lära 
barnen hur man ska vara och så. Men jag var ju ny då så jag visste inte riktigt 
hur verksamheten fungerade så allt kändes lite konstigt. Men nu när jag jobbar i 
skolan så arbetar skolan med Friends, jag kan ingenting om dem och jag har 
inte fått någon information om något så jag gör inget heller. Kanske synd om 
barnen men jag vet inte vad jag ska leta efter eller hur jag ska göra. Men 
egentligen så tror jag inte man tänker på att jobba extra med just mobbning i 
förskolan, det handlar mer om att vara en bra kompis, men det är kanske en 
form av mobbning, ja alltså om man är en dålig kompis så är det väl lite som 
mobbning. 

(Lärare 1) 

Lärare 1 menade att de i förskolan arbetade mycket med hur man är en bra vän, att de 
genom samarbetsövningar lärde barnen att lyssna på varandra. Detta är även något 
som flera av förskollärarna ansåg sig arbeta intensivt med. Förskollärare 1 beskrev 
hur de inom arbetslaget på förskolan försökte samköra arbetsmetoder så att det 
skulle bli en röd tråd genom verksamheten. Detta gjorde de för att man skulle ha 
samma inställning till exempelvis mobbning. Förskollärare 1 nämnde dock att de 



21 
 

inom hennes arbetslag inte behandlat ämnet mobbning tidigare. Positiva delar med 
förskolans sätt att upptäcka mobbning berättar förskollärare 2 om: 

 

När jag jobbade i förskolan så förekom det ju inte på samma sätt. Jag tror att 
man har öppnat ögonen på ett annat vis nu även bland små barn. Det kan räcka 
med att man har samma grundsyn hos personalen, att man tycker lika alltså, 
det har ju med värdegrundsarbetet att göra, att man har samma tänk. Att man 
inte accepterar att någon även om de är små, att de inte får vara med att det är 
en som bestämmer. Man ser ganska tydligt vem som är lite spindeln och 
bestämmer och gärna sluter ute vissa och det är alltså där man måste på en 
gång markera när de är små, det är det viktigaste man kan göra. För vi märker 
redan i förskoleklass hur det kan börja. Det är ett jätteviktigt jobb ju yngre de är 
för att vi ska kunna stävja det tills de blir äldre men det har att göra med vad vi 
vuxna har för värderingar. 

(Förskolelärare 2) 

 

Förskollärare 2 anser att man tidigt bör lära barnen på förskolan att man ska ta hand 
om varandra och arbeta så att alla barnen känner sig inkluderade i verksamheten. 
Förskolelärare 2 påpekar även vikten av att förskolelärare bör använda sig av barnens 
lek som medel för att arbeta med mobbningsfrågor. Detta med anledningen att man 
kan förebygga mycket av de elevbeteenden som senare kan leda till mobbning i 
skolverksamheten. Tendenserna till mobbning kan man lokalisera genom att 
genomföra observationer i sin barngrupp vilket förskollärare 3 poängterade och 
berättade vidare om att när man analyserar barngruppens beteenden får pedagogen 
en klar översyn i hur eleverna agerar mot varandra. Men även vilka delar av det 
sociala samspelet som barnen behöver förstärkas och därmed tränas inom. 

 

Lärarna beskriver att det finns olika metoder för att upptäcka mobbningen. En lärare 
berättade att de genom observationer under rastvaktning fått kännedom om 
mobbning. Dessa mobbningstillfällen upptäcktes för att ett barn lekte ensamt eller 
drog sig bort från gruppen. Läraren kunde då undersöka vidare i händelsen och då 
upptäcka att barnet blev exkluderat från resten av klassen. Andra skolor arbetar med 
att man ska låta elever anmäla incidenter anonymt för att lärarna ska kunna upptäcka 
mobbningen. En lärare berättar vidare om arbetssättet: 

 

Ja vi har två brevlådor som sitter en vid skolsyster och en här inne på annexet, 
där man får lägga i lappar anonymt om man märker att något barn eller någon 
kompis blir utanför och det har hänt någon gång att vi har fått reda på och 
kunnat undersöka och tagit reda på vem det är. 

(Lärare 3) 

 

Genom att man låter barnen vara anonyma i sitt delgivande av mobbade individer, 
framkommer fler fall än det annars skulle ha gjort påvisar lärare 3. Svårigheterna 
med att använda sig av denna metod är att ibland rapporteras händelser som inte 
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skett. Detta medförde att de namngivna eleverna kände sig utpekade på felaktiga 
grunder. Lärare 3 berättar att de positiva faktorerna i detta tillvägagångssätt var att 
eleverna fick berätta om incidenterna utan att känna skuld. Ibland förekommer det 
att elever inte vågar hjälpa en klasskamrat som mobbas, i rädsla för att själva bli 
utsatta. Detta kommer man ifrån när man inför ett anonymt system. 

 

4.4 Vikten av att inte blunda för fenomenet 
En del av respondenterna vi hade med i vårt urval påpekade vikten av att ta 
mobbningen på allvar och berättade om följderna som kan ske om man blundar för 
problemen.  Det handlade inte bara om att lokalisera problemen utan även om att 
faktiskt upptäcka dem i tid. Om mobbningen uppdagas vid ett sent skede kan redan 
många av de inblandade vara rejält påverkade av det inträffade, vilket lämnar ärr som 
kan vara svåra att arbeta bort poängterade lärare 2. Lärare 3 berättade om sina 
erfarenheter kring att upptäcka mobbning, olika förskolor och grundskolor använder 
sig av olika metoder för att lokalisera mobbning. Enligt lärare 3 är det en bra metod 
att använda sig av kamratstödjare. Kamratstödjare är elever som valts ut av klassen 
och sedan på ett eller annat sätt utmärker sig på rasterna med exempelvis 
reflexvästar eller liknande. Lärare 3 berättar vidare om att kamratstödjarnas uppgift 
är att vara lärarnas ögon och öron på skolgården, att fysiskt vara där det händer. I 
dessa umgängen skulle en lärare inte vara accepterad och vid lärares närvaro hade 
troligtvis aldrig eventuella incidenter skett. Genom detta har man skapat en slags bro 
mellan barnen eller elevernas vardag och allt som pedagogerna inte ser och kan 
upptäcka. 

Det finns olika modeller man kan använda sig av när mobbning uppdagas. Enligt 
specialpedagog 2 bör lärare vara vaksamma i sin klass på att det kan ske vissa 
skillnader i det sociala klimatet som i vissa fall kan tyda på att det finns mobbning 
bland eleverna. Samma pedagog talade även om vikten av att pedagoger ska våga 
rådfråga andra pedagoger om hjälp när en mobbningssituation känns övermäktig. 
Specialpedagog 2 berättar om hur de på hennes skola tänker kring arbetet med 
mobbning: 

Vi försöker reda i det och går inte det då kallar vi in rektor och då får han ringa 
föräldrar, ja föräldrar är ju redan informerade hela tiden men då kan ju de bli 
mer inkopplade. Går det riktigt långt så blir det ju polis och då berättar vi ju för 
eleven, hur pass allvarligt det är. Tillsist så är det ju polisen, det är ett fall för 
dem. När det blir sådana här saker. Det är inget vi tar lätt på så att säga. Det är 
ju ett brott man gör, det är ju det. Enligt lagen så är det ju ett brott de håller på 
med, mobbarna. 

(Specialpedagog 2) 

 

4.5 krocken mellan ansvar och bristande resurser 
I skolan lägger man mycket ansvar hos klassläraren vid att arbeta med 
mobbningsfrågor ansåg lärare 1 och menade på att svårigheterna med att arbeta på 
det sättet är att man ofta missar stora delar av elevernas lektionsfria tid i skolan. Bara 
genom att man inte har rastvakt under hela skoldagens raster medför att man missar 
avgörande skeden i mobbningen. Detta belyste även lärare 2 och 3, alltså 
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svårigheterna med att man har ett ansvar gentemot sina elever men att man på 
samma gång inte har den fysiska möjligheten att alltid följa dem. Lärare 2 menade på 
att enligt hennes erfarenhet har man en helt annan möjlighet att följa barnen under 
hela dagen i förskolan. Detta ansåg hon ledde till att man kunde ingripa i olika 
situationer vid ett tidigt stadium. Lärare 3 förmedlade att hon upplevde att 
mobbningen var lika utbredd på förskola som på skolan: 

 

Jag tror absolut inte att det är någon skillnad på förskola och skola, barn 
mobbas i alla åldrar, så är det bara. Men sen kanske de gör de på olika sätt men 
det spelar ingen roll. Jag tycker mobbning känns läskigt, typ stort känns det. 

(Lärare 3) 

 

I skolan kan man som pedagog ofta känna sig otillräcklig då man står ensam med 
ibland stora klasser påpekade lärare 3. Medan på förskolan så har man ofta fler 
pedagoger på samma antal barn. Detta medför att man har en ökad chans att 
upptäcka mobbningen på förskolan av den anledningen att man är mer fysiskt 
närvarande. Man är på plats, när det sker och kan då direkt ingripa och hjälpa barnen 
att lösa en konflikt. En förskolelärare berättade om en episod där ett barn utsåg sig 
själv som ledare till olika mobbningssituationer, där han bytte både anhängare och 
offer. Mobbningsledaren valde ut både mobbningsoffret samt medhjälparna vid sina 
mobbningsaktioner. Dessa händelser menade förskoleläraren var svåra att upptäcka 
med anledning av att det aldrig var samma barn inblandade förutom ledaren.  

Förskollärare 2 berättade att det inte är särskilt ofta som man i förskolan påträffar 
mobbning men i vissa fall framträder den på ett sätt som gör den omöjligt att missa. I 
dessa fall händer det att fallet nonchaleras av förskolelärarna och ses som en 
vardaglig handling. Enligt förskollärare 1 och 2, handlar det om att markera redan 
från början och hjälpa barnen med att sätta gränser, vilket kan vara väldigt svårt för 
barnen att göra själva. Det handlar ofta om att barnen har ett invant 
beteendemönster som de agerar utifrån i sociala situationer, om detta mönster 
innebär att andra far illa så ingår det i pedagogens arbete att hjälpa barnet till en 
fungerande lösning. Detta menar förskolelärare 2, delvis kan ske med hjälp av 
vårdnadshavare som ett ytterligare stöd i processen. På samma gång är det viktigt att 
komma ihåg att dessa barn är väldigt unga och att den regelrätta mobbningen ibland 
kan stå för något helt annat påpekade förskolelärare 2. Det kan röra sig om att barnet 
mår dåligt, att något har förändrats i hemsituationen eller att andra barn är elaka mot 
den som pedagogerna anser är den som mobbar. Det finns alltid två sidor av ett äpple 
som lärare 2 uttryckte det, men det sagt menade hon på att man alltid är två som 
träter. Men på samma gång ville hon göra klart att det måste finnas en kontroll från 
pedagogens sida där man på ett beslutsamt och effektivt sätt lokaliserar och 
identifierar skillnader mellan vanliga bråk och något som är eller kan leda till 
mobbning. 

[…] man ju faktisk säga att vi hade fall som jag inte hade förväntat mig skulle 
ske i förskolan utan kanske mer i skolan. Det var flickor som gick ihop och var 
elaka mot en, det var mycket tydligare. Annars tycker inte jag att man ser det. 
Jag tycker barn i den här åldern är bra på att ta hand om varandra. 

(Förskollärare 3) 
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De respondenter som var relativt nyutexaminerade hade mycket erfarenhet av att 
befinna sig i skolan och fick sedan värdera om sitt sätt att se på förskolan när de väl 
fick möjlighet att få praktiska yrkeserfarenheter på en förskola.  Förskollärare 1, 
menade på att mobbningen är oföränderlig mellan förskola och skola. Medan lärare 1, 
ansåg att mobbningen existerar i båda riktningarna men den har olika karaktäristiska 
drag, beroende på barnets mognadsgrad. 

Det man gör inom skolan som jag upplevde det, är att där hinner det gå så 
fruktansvärt långt att där måste man ta till det hårdare kavalleriet på en gång. 
Man måste koppla in föräldrar, kanske psykolog, kurator eller någonting annat 
för att stötta den som är utsatt och även hjälpa de som mobbar att komma ifrån 
sitt dåliga beteende. Alltså de som utsätter någon för kränkande behandling. Så 
blir det inte i förskolan, för där kan man häva det på ett annat vis innan det har 
gått så långt. 

(Förskollärare 3) 

Förskollärare 3, upplevde som nämns ovan att mobbningen hinner gå väldigt långt i 
många fall när den utspelas i skolan. Detta förmodade hon berodde på en ökad 
arbetsbörda hos lärare men även på det faktum att lärare saknar kunskaper för att 
kunna definiera mobbningen och sedan agera därefter. Förskollärare 3, menade att 
grundskolelärare rent generellt har dåliga kunskaper i arbetet med mobbning. Lärare 
1 och 2:s  erfarenheter var att skolor ofta kallar in olika antimobbningsorganisationer 
som hjälp i arbetet. Enligt lärare 1, händer det ibland att lärare därför tror att deras 
del av ansvaret har blivit uppfyllt av någon annan. De engagerar sig inte i arbetet mot 
mobbning längre och man kan säga att de faktiskt i vissa fall blundar för problemet 
genom att skylla på att de inte hör till deras uppgifter längre belyser lärare 1. 

 

4.6 Sammanfattning av resultat 
Utifrån resultatet i vår rapport framkommer det att förskolelärarna och lärarna i vår 
urvalsgrupp hade olika erfarenheter kring fenomenet mobbning. Delvis fanns det de 
lärare och förskolelärare som ansåg fenomenet vara stort och ibland övermäktigt 
medan andra kände sig bekväma vid att arbeta med det. Emellertid skilde sig de olika 
arbetsgrupperna åt när det kom till hur man konkret arbetar kring fenomenet. 
Förskolelärarnas erfarenheter kring fenomenet mobbning låg till grund i att de ansåg 
att barnen är direkta i sitt agerande och att barnens handlingar är mer öppna. Dessa 
faktorer trodde förskolelärarna berodde på att barnen ej hunnit utveckla den sociala 
förmågan att klara av att dölja mobbningen. Emellertid ansåg förskollärarna att 
tendenserna kring mobbning var olika i olika förskolor, det handlade mycket om hur 
arbetslaget med lärare och förskolelärare väljer att tackla problemet. Det handlade 
även om på vilken nivå man valt att ställa sig till mobbning, om fenomenet 
behandlades som ett problem så tenderade mobbingen att bli behandlad som en 
större del av verksamheten. Detta i jämförelse med när arbetsgrupperna valt att inte 
lyfta fenomenet mobbning som ett problemområde utan snarare inte har behandlat 
det alls. På det hela taget visade de flesta pedagogerna inom förskolan att de redan 
idag arbetar med fenomenet mobbning men att de bara inte benämner företeelsen 
vid namnet mobbning. Delvis menade förskollärarna på att de arbetar med mobbning 
genom att arbeta med värdegrundsövningar med barnen från åldrarna ett till åldern 
fem. En viktig del i processen mot mobbning på förskolan är att förskolelärarna har 
mer fysisk tid tillsammans med barngruppen. Detta medför att förskolelärarna har en 
ökad chans att kunna upptäcka mobbningssituationer till skillnad från skolan där 
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lärarna inte följer sina elever under hela skoldagen. Eleverna lämnas med andra 
lärare som ansvariga under exempelvis raster. Detta medför att lärarna ofta får 
andrahandsinformation där problematiken kan vara svår att kartlägga som tredje 
part. 

I skolan visade däremot lärarna i jämförelse med förskolelärarna att de ibland kände 
sig maktlösa i situationer de inte behärskade. Det handlade om tillfällen där själva 
händelseförloppet hade gått för långt med det menade lärarna att mobbingen i mer 
regel än undantagsfall upptäcks i ett sent skede. Detta medförde att lärarna möttes av 
en situation som var väldigt massiv att reda upp och läraren behöver ofta hjälp och 
handledning utifrån. Lärarna i skolan menade på att de gärna arbetar förberedande 
inför mobbning men att de på samma gång känner sig okunniga vid 
mobbningstillfällena. Kring detta resonerade pedagogerna som att de troligtvis hade 
fått för lite praktisk undervisning kring arbetsmodeller under högskoleutbildningarna 
samt att arbetsplatserna sällan erbjuder fortbildning inom ämnet. 

Å ena sidan fokuserades pedagogernas roll i mobbningssammanhangen, men å andra 
sidan handlade intervjuerna om övergången från förskola till skola. Förskollärarna på 
förskolan kände överlag att de arbetade förebyggande kring mobbning inför skolstart. 
Detta kan ställas i relation med att lärarna i skolverksamheten ansåg sig ha upplevt 
att mobbningen tenderade att bli mer utvecklad, planerad ju äldre eleverna blev 
medan andra lärare ansåg att mobbning är en konstant linje genom hela livet. 
Lärarna med den senare inställningen trodde sig ana att det gällde att upptäcka 
mobbningen i ett tidigt skede för att på så vis kunna bryta invanda beteendemönster 
så att dessa inte fortsatte vidare genom hela skolgången. Teorin som dessa 
förskolelärare och lärare hade var att mobbningen utlöses någon gång under barnets 
uppväxt för att sedan fortsätta om ingen vuxen hjälper barnet att förstå sina känslor 
och sin omvärld. Dessa förskolelärare och lärare pekade på svårigheterna kring 
mobbningen, att den tenderade att börja som ett tecken på att något i 
barnets/elevens omgivning inte var helt lyckat. 

 

5. Analys 

 

I vår analys har vi valt att utgå från våra frågeställningar som huvudrubriker. Med 
andra ord: hur beskriver några pedagoger olika uttryck av mobbning i förskola 
respektive skola? och hur resonerar pedagogerna huruvida det finns skillnader i hur 
mobbningen tar sig uttryck i övergången mellan förskola och skola? Vi har valt att 
också behandla en tredje rubrik, förebyggande arbete kring mobbning.  

 

5.1 Hur beskriver några pedagoger olika uttryck av mobbning i förskola 

respektive skola? 
I intervjuerna framkommer det att lärarna och förskolelärarna beskriver 
mobbningens uttryck på olika sätt i de olika skolformerna. Definitionen är i grunden 
densamma. Förskolelärarna framhöll att ibland är bråk ett led i att lära barnen om 
det sociala samspelet, därmed behöver inte alla bråk vara av godo i det långa loppet. 
Svårigheten ligger i att hindra bråken från att utvecklas till mobbning. Det sociala 
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samspelet är något Lpo94 menar att verksamheten ska stimulera. Genom att man 
stimulerar det sociala samspelet med vardaglig träning får man barn som förstår 
skillnaden mellan vad som är rätt och fel gällande hur man samspelar med andra. 
Rigby (2004) visar att de barn som utsätter andra barn för mobbning behöver 
tydligare regler för att klara av att integrera i det sociala samspelet. Enligt Öhman 
(2009) förekommer mobbning på förskolan i form av utfrysning som är en del av den 
sociala mobbningen. En av våra respondenter beskrev en rad händelser som pågått 
under en längre tid där en grupp barn på förskolan frös ut en individ.  

Enligt en av förskolelärarna bör man inte se alla upprepade bråk som mobbning, utan 
som en del av barnens sociala utveckling. Samma teori delas av Thornberg (2010) 
som nämner att eleverna behöver bråka för att kunna rangordna sig inom olika 
kompisgäng. Här kan vi se att detta sker oavsett ålder på barnet eller eleven. Samma 
tendenser påvisar även Isacsson (1998) där hon beskriver att de mest populära 
eleverna tar för sig mer. Man kan beskriva skolgårdens sociala gemenskap som en 
hierarkisk spelplan, där de populära eleverna utsätter de svagare individerna för 
mobbning vilket resulterar i att de utstötta eleverna blir allt mer utsatta för 
kontinuerliga kränkningar. Medan de elever som befinner sig längst ner på 
rangskalan löper en större risk att bli utsatt för mobbning. Coloroso (2004) beskriver 
att det finns skolkulturer som fostrar till gängbildning vilket medför att det finns 
elever som inte inkluderas i gemenskapen utan istället utsätts för mobbning.  

Enligt Nilsson (2003) förekommer mobbning i alla faser av livet och påvisar att 
mobbningen är vida utbredd även på förskolan.  För att veta om mobbningen 
existerar bör man definiera den. Pikas (1989) och Heinemann (1972) menar å ena 
sidan att mobbning är en form av gruppvåld. Olweus (1992) menar å andra sidan att 
mobbningen inte nödvändigtvis behöver innefatta fler än två individer, den som 
mobbar och den mobbade. Pikas, Heinemann och Olweus är dock eniga om att 
mobbningen är en handling som sker kontinuerligt och under en viss tid. Dessa 
tendenser menar de är liknande i både förskola och skola. Mobbningen är alltså när 
en grupp eller en individ på olika vis utsätter en enskild individ för en mängd olika 
tråkningar. En av respondenterna definierade mobbningen på samma sätt som 
Heinemann, Olweus och Pikas. Hon ansåg att definitionen där en individ blir utsatt 
för kränkningar under en viss tid av flera personer var den allmänna definitionen 
man använder sig av i förskolor och skolor. 

En respondent från skolan nämnde svårigheterna med att upptäcka den dolda 
mobbningen som enligt henne består av viskningar och ”tjuvnyp”, dessa beteenden är 
svåra att upptäcka för utomstående. Den direkta mobbningen är däremot av annan 
art därför är den tydligare att upptäcka påvisar Olweus (1992). Den direkta 
mobbningen utförs på en medveten nivå och har i syfte att skada mobbningsoffret. 
Samma princip gäller för den dolda mobbningen. Coloroso (2004) beskriver tre typer 
av mobbning, verbal, social och fysisk, dessa former av mobbning har samma 
karaktäristiska drag som den direkta mobbningen. Gemensamma nämnare mellan 
den direkta mobbningen och verbala, sociala och fysiska mobbningen är att 
mobbningen har som syfte att bryta ner mobboffrets självförtroende och självkänsla.  

En lärare i urvalsgruppen nämnde att hon sett tendenser till att det finns elever som 
väljs ut som ”hackkyckling” av de andra eleverna. Precis som Granström (2004) och 
Isacsson (1998) ansåg respondenten att det fanns elever som avvek från det 
”normala” och blev socialt utfrysta. Utifrån Granströms biologiska förklaringsmodell 
beror detta på att mobboffret är exempelvis tjock, ful eller har annorlunda kläder 
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vilket flera av respondenterna också uppgav som förklaring. De lärare som inte sett 
dessa beteenden på sin arbetsplats hade i stället erfarenheter kring detta från sin 
egen skoltid.  Samma förklaring delas med Thornberg (2010) som beskriver att 
mobbning kan vara en reaktion på ett avvikande beteende.  

Bland våra respondenter delgav en lärare att mobbning inte bara handlar om att 
utsätta mobboffret för upprepade kränkningar utan det handlade om regelrätta 
trakasserier. Denna typ av definitionsformulering delar opponenten med Høiby, 
Levin och Thulin (2007). Respondenten menade att mobbningen tenderar att 
förändras till allt grövre handlingar som gör det allt svårare för mobbaren eller 
mobbarna att bryta sitt beteendemönster.  

 

5.2 Hur resonerar pedagogerna huruvida det finns skillnader i hur 

mobbningen tar sig uttryck i övergången mellan förskola och skola?  
 

Förskola 
En av förskolelärarna beskrev att hon hade sett barn som handgripligen gav sig på 
andra barn för att få utlopp för en inre känsla som barnet inte kunnat hantera själv. 
Respondenten angav att detta berodde på att barnet hade svårigheter med att 
kontrollera sig själv och sina känslor och därför tog impulsreflexen över.  
 
En förskolelärare beskrev svårigheterna med att upptäcka mobbningen på förskolan 
där hon ansåg att många förskolelärare valde att blunda för fenomenet mobbning, då 
det kändes obekvämt och onaturligt i förskolemiljön. Detta trodde förskoleläraren 
berodde på att förskolelärare generellt har för lite utbildning, kunskaper och 
erfarenheter för att kunna upptäcka mobbningen. Hon ansåg även att de hade 
bristande kunskaper för att kunna arbeta vidare med mobbningen när den väl 
identifierats.  
 
Skola  
En av specialpedagogerna i vår urvalsgrupp delgav att mobbningen i skolan 
tenderade att bli förfinad, ju äldre eleverna blev. Hon beskrev att mobbningen 
förändrades i takt med elevernas kognitiva och sociala utveckling. Med detta menade 
hon att eleverna blev medvetna om vikten av att dölja sina handlingar för vuxna.  
 
En lärare påvisade ett exempel på mobbningens tendenser i skolan är att elevernas 
mobbningshandlingar är både planerade och utstuderade. Mobbningen tenderar att 
bli mer personlig enligt lärarens erfarenheter. Detta ansåg hon berodde på att 
eleverna hade utvecklats mer intellektuellt.  
 
Forskning 
Enligt Rigby (2004) är mobbning ett fenomen som existerar redan tidigt i barnens 
liv. Detta sker när barnen ska rangordna sig. Skillnaden mellan mobbningen i 
förskolan och skolan är att de går från att ha ett tydligt handlande med fysisk 
karaktär. Detta följs sedan av en mobbning som är osynlig för vuxna i omgivningen. 
Exempelvis använder sig barnen av nedvärderande kommentarer och utfrysning. 
Detta understryker även Thornberg (2010) som menar att mobbningen i skolan sker 
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av sociala skäl, att eleverna vill få mer status eller få fler vänner på grund av sitt 
agerande.   

5.3 Förebyggande arbete kring mobbning 
Våra respondenter var eniga om att pedagogerna i förskolan har en bättre 
arbetsmodell där de arbetar förebyggande med mobbning. Enligt Lpfö98 har 
förskolan som uppgift att träna och stimulera samspelet mellan individer. Vilket är 
genomförbart eftersom de är fler pedagoger närvarande hos barnen än vad som är 
möjligt i skolan. Detta innebär att de hinner bryta de konflikter innan de tenderar att 
eskalera till något större som sedan utvecklas till mobbning. Öhman (2009) menar 
att när konflikterna lugnat ner sig är det fördelaktigt att sätta sig ned tillsammans 
med barnen för att tala om vad som hänt samt hur de inblandade upplevde 
mobbningssituationerna. Lärarna beskrev att de ofta kände sig maktlösa, därför att 
de sällan var närvarande när konflikterna inleddes, de fick ofta informationen i andra 
hand och skulle därigenom försöka medla och lösa konflikten. Olweus (1992) menar 
att lärare bör vara närvarande där eleverna befinner sig både under raster och under 
lektionstid för att på så vis hinna stävja konflikterna innan de övergår till mobbning. 
En bidragande faktor till att lärarna har mindre tid gemensamt med eleverna torde 
vara att lärarna blivit alltför belastade med uppgifter som inte direkt rör elevgruppen 
i skolan utan snarare rör kringliggande organisatoriska delar av skolan. Med 
anledning av detta menar Rigby (2004) att trots att lärare har mindre tid att lägga i 
barngruppen bör de arbeta intensivt med sitt förhållningssätt kring mobbning. Man 
får aldrig acceptera ett kränkande beteende elever emellan enligt Rigby.   
 
Lärarna beskrev en känsla av maklöshet med att inte kunna hantera mobbningen i 
sin klass. Enligt Isacsson (1998) kan mobbningen eskalera beroende på lärarens 
inställning till mobbning. Respondenterna gav uttryck för en oro kring ett 
förhållningssätt där lärarna ansåg mobbningen vara ett alltför stort fenomen att 
hantera och istället valde att blunda framför att hantera det. Enligt Isacssons teori får 
denna brist på handling konsekvensen att mobbningen eskalerar. Istället bör man 
enligt Isacsson agera direkt när mobbningen uppdagas för att bryta 
beteendemönstret. Svårigheterna i detta ligger i att läraren ska känna sig tillräckligt 
trygg med sin kunskap inom mobbning för att kunna agera på ett konkret sätt.  
 
Ett annat exempel på förebyggande arbete kring mobbning har Rigby (2004), där 
han menar att man ska börja med att stärka de svaga eleverna för att på så vis kunna 
bidra till att de kan få ett ökat självförtroende och därigenom minskar risken för att 
bli utsatta för mobbning.  
 

6. Diskussion 
Mobbning sker under alla faser av livet. Vi har valt att granska mobbningen i förskola 
och skolan. Syftet med detta arbete har varit att belysa några specialpedagogers, 
förskollärare och lärares syn på om och hur mobbning tenderar att förändras i 
övergången från förskola till skola. Resultaten i denna rapport är framställd genom 
intervjuer och tidigare forskning.  

 



29 
 

6.1 Metoddiskussion 
Vi valde att göra intervjuer framför observationer, detta gjorde vi med anledning av 
att vi ansåg oss ha för lite tid för att tillgodogöra oss de intryck som hade krävts för 
att kunna lyfta och basera denna rapport utifrån iakttagelser från observationer. Med 
detta menar vi att vi skulle ha behövt en längre sammanhållen tid för att 
observationerna skulle ha bidragit till att vi kunde iaktta de beteenden och eventuella 
situationer som fordras för att få liknande underlag, som våra respondenter delgivit 
oss med sina erfarenheter utifrån intervjuer.  

Vi ansåg detta vara ett bra metodval då vårt syfte var att ta reda på pedagogers syn på 
hur mobbningen tar sig uttryck i förskola och skola och huruvida det finns skillnader 
i hur mobbningen tar sig uttryck i förskola och skola. Genom att använda oss av 
intervjuer kunde vi ta del av hur respondenterna resonerade kring fenomenet 
mobbning. Faktorer som kan ha påverkat vårt resultat var att vid ett tillfälle var 
respondenten stressad vilket kan ha bidragit till att vi fått kortfattade svar. Ytterligare 
en faktor kan ha varit att respondenten och den som utförde intervjuerna blev 
distraherade för att intervjun skedde på ett ställe där vi inte fick sitta ostört. 

Resultatet kan blivit påverkat av att förskolechefen ej genomfört den för stunden 
aktuella rektorsutbildningen som ger nyblivna rektorer/förskolechefer kunskaper 
inom allt från administrativa göromål som praktisk handledning i till exempel 
mobbning.  Detta kan ha påverkat resultatet av intervjun på så sätt att respondenten 
kunde ha haft andra kunskaper och erfarenheter vad gäller mobbning. Den av oss 
lästa litteraturen jämfördes sedan med resultatet från våra intervjuer för att här 
kunna se om det framkommit några skillnader. 

Faktorer som har påverkat resultatet på vår studie är att under två intervjuer hade vi 
svårigheter med att finna lokaler som tillät att vi fick intervjua ostört, vilket medförde 
att både vi och respondenten hade svårt att fokusera stundtals. Under de första 
intervjuerna blev resultaten rent generellt en aning ytliga med anledning av att vi 
hade svårt att vidareutveckla svaren från våra respondenter. Detta resulterade i att 
intervjuerna inte blev så omfångsrika som vi tidigare hade önskat. Genom dessa 
erfarenheter utvecklade vi en trygghet som innebar att vi vågade invänta ett svar 
medan respondenten funderade, vi kände oss också bekväma i att be respondenterna 
att vidareutveckla sina svar. Under en annan intervju hade respondenten en 
tidsmarginal att hålla vilket medförde att intervjun inte fick fullt så fylliga svar som 
önskat. Intervjuerna var av olika omfång, de varade mellan 25 och 90 minuter vilket 
innebar att vi fick olika fyllnad på svaren som följd. Transkriberingen av intervjuerna 
är det som kan lyftas fram som en nackdel då det är väldigt tidskrävande 
(Denscombe, 2000). Efter denna fas analyserade vi gemensamt intervjusvaren vi fått 
från respondenterna. Vi jämförde sedan svaren för att se om vi kunde finna något 
mönster. Det vi var intresserade av var att finna likheter i respondenternas svar eller 
svar från någon respondent som var avvikande. Våra respondenter var väldigt eniga i 
sina svar trots att intervjuerna genomfördes enskilt. Detta påverkade knappast vårt 
resultat då respondenternas svar inte skiljer sig åt från litteraturens och tidigare 
forskning. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
Vårt syfte med denna studie var att belysa några specialpedagogers, förskollärares 
och lärares syn på fenomenet mobbning. Under vår verksamhetsförlagda utbildning 
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märkte vi brister i hanterandet av mobbningssituationer vilket medförde att vi 
ifrågasatte lärarnas kunskaper inom ämnet. Med anledning av detta utgår vi från 
Rigbys (2004) forskning inom ämnet. I forskningen framkommer det att alla lärare 
har olika definitioner på fenomenet mobbning. Detta tolkar vi som att alla 
kränkningar inte behandlas för vad de är. Vare sig de är en engångsföreteelse eller en 
kontinuerlig handling så ska kränkningen behandlas därefter. Om en lärare anser att 
mobbning är en kränkning som sker minst fyra upprepade gånger medan en annan 
lärare menar att kränkningarna måste inträffa minst tjugo gånger för att räknas som 
mobbning, innebär det att alla barn inte har samma förutsättningar. Med anledning 
av barnkonventionens intentioner där barnets grundförutsättningar och lika villkor 
ska vara lika anser vi att skolan brister i sitt ansvar.  

Lärarna beskriver en oro kring att inte ha den fysiska tiden som krävs för att 
bekämpa mobbningen i skolverksamheten. Lärarna har blivit ålagda med andra 
göromål som inte är kopplade till elevverksamheten under delar av skoldagen.   
Enligt Isacsson (1998) krävs det engagerade lärare för att stävja mobbningens 
utveckling. För att detta ska kunna ske bör man enligt Olweus (1992) satsa på fler 
rastvakter i skolan. Det är alltså av stor vikt att lärarna är synliga för eleverna men 
också att de ingriper vid mobbningssituationer. Det är därmed viktigt att vuxna i 
elevernas närhet sätter tydliga regler för vad som är ett accepterat socialt beteende i 
och utanför skolan. I förskolan finns samma tendenser som i skolan, där 
barnbeteendet påverkas av att fler vuxna är närvarande i verksamheten. En 
respondent från förskolan yttrade att hon sett barn planera sina handlingar utifrån 
om det finns någon vuxen i närheten.  
 
Utifrån tidigare forskning påpekar Thornberg (2010) att elever som utför mobbning 
löper ökad risk att utveckla ett kriminellt beteende. Denna effekt av mobbningen 
anser vi kan bekämpas om man inför förebyggande arbete i skolan, som man dagligen 
gör i förskoleverksamheten. Enligt statistik från Medierådet (2008) är mobbningen i 
skolan utbredd, då 15 % av elevantalet anser sig mobbade kontinuerligt. Med detta i 
beaktande vill vi understryka vikten av att bekämpa mobbningen när den sker. Om 
fler lärare väljer att mer aktivt bekämpa mobbning, blir effekten att allt färre blir 
kriminella.   

En lärare från förskoleklassen beskrev hur man tidigt kan se vem som visar tendenser 
att bli en mobbare. Dessa barn kräver tidigt att förskolelärarna markerar och vidtar 
åtgärder. Samma lärare beskrev svårigheterna i att följa upp dessa händelser då 
informationen från förskolan till skolan inte vidarebefordras på ett bra sätt. Detta 
ansåg förskoleläraren innebära att eleven inte fick korrekt hjälp med att bryta sitt 
beteendemönster. Hon menade att arbetssättet i förskolan borde följa med barnet 
upp i skolan för att skapa en röd tråd mellan verksamheterna. Genom denna röda 
tråd skapas en trygghet för eleven där individen vet vad som är rätt och fel. 
Respondenterna ansåg att verksamheterna saknade detta samarbete. En lärare från 
skolan påpekade att svårigheterna kring detta ligger i att barn som ska börja skolan 
ofta kommer från olika förskolor. Detta innebär att läraren får en enorm uppgift om 
allt mobbningsarbete ska vara lika genom hela barnets uppväxt då alla förskolor 
arbetar på olika sätt. Läraren påpekade även att en lösning till detta vore en modell 
för arbete genom hela verksamheten.   

Coloroso (2004) beskriver att varje person i en mobbningssituation har olika roller. 
Dessa är den som utför mobbningen, den som blir utsatt och medlöparen som är de 
individer som varken stoppar mobbningen eller utför handlingarna, denna roll kan 
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innehas av flertalet personer och även skifta. En förskolelärare beskrev hur hon sett 
barn mobba andra barn. Vid denna situation fanns det en ledare som tog initiativet 
till handlingarna. Kring mobbningsledaren byttes både offren och medlöparna ut. 
Ledaren förstärkte sin roll genom att ta hjälp av ytterligare mobbare för att förstärka 
sin aktion mot en individ. Vem som fick vara med i dessa aktioner bestämdes av en 
ledare som dessutom valde mobboffer. Utifrån detta händelseförlopp vill vi påvisa att 
man måste bryta beteendemönstret direkt för att förhindra att händelsen ska eskalera 
och bli för stor att hantera.  

Våra respondenter var eniga om att mobbningen tenderar att förändras med barnets 
mognadsprocess. I takt med barnets utveckling blir barnet medvetet om att det inte 
är accepterat att ha ett mobbningsbeteende och vill därför dölja det för vuxenvärlden. 
Coloroso (2004) beskriver att mobbningen går från fysisk mobbning till att handla 
om viskningar som är en form av den tysta mobbningen. Genom att utföra mobbning 
i form av viskningar och blickar gör det lätt att dölja denna typ av mobbning för 
vuxenvärlden. Det är därför statistiken över hur många mobbade det finns inte 
stämmer överens med lärarnas upplevelser kring hur mycket mobbning som finns i 
skolorna. Lärarna kan inte upptäcka den tysta, dolda mobbningen på grund av 
elevernas förmåga att dölja. Det är inte bara mobbaren som är mån om att dölja 
mobbningen utan den mobbade döljer även vissa händelser på grund av rädsla eller 
skam.  

En tydlig skillnad mellan förskolan och skolans sätt att arbeta med mobbning är att i 
förskolan arbetar pedagogerna dagligen med att visa barnen hur det sociala 
samspelet fungerar, detta beskrev flera respondenter från förskolan. Förskolelärarna 
berättade att de kontinuerligt tränade barnen i att vara en bra kompis. Lärarna från 
skolan menade i stället att de inte arbetar särskilt mycket med förebyggande arbete 
mot mobbning. Flera lärare yttrade att i skolan fokuserade man istället på att 
bekämpa mobbningen när den utbrutit. Lärarna ansåg att detta berodde på att de 
inte hade tillräckligt med tid för att behandla motsvarande frågor som förskolan 
arbetar kring.   Samtidigt fanns det några av respondenterna som ansåg att de inom 
skolan dagligen arbetar med värdegrunden, detta gjorde de för att eleverna skulle få 
en ökad förståelse kring hur man är en bra vän. Lärarna från skolan menade i stället 
att de inte arbetar särskilt mycket med förebyggande arbete mot mobbning. I skolan 
fokuserar man istället på att bekämpa mobbningen när den utbrutit menade flera 
lärare. Lärarna ansåg att detta berodde på att de inte hade tillräckligt med tid för att 
behandla motsvarande frågor som förskolan arbetar kring.   Samtidigt fanns det 
några respondenter som ansåg att de inom skolan dagligen arbetar med 
värdegrunden, detta gjorde de för att eleverna skulle få en ökad förståelse kring hur 
man är en bra vän. De menade på att de gav de mobbade eleverna en chans att umgås 
med andra elever. Det fanns dock de lärare som inte alls höll med om detta och ansåg 
att man förstörde mer än vad man reparerade genom att tvinga elever att umgås 
under påtvingade former.  
 

6.3 Slutsatser 
Genom att lärare och förskolelärare har kunskaper inom fenomenet mobbning kan de 
handskas med mobbningssituationerna på ett professionellt sätt när de uppdagas. De 
bör även ha ett eller flera förebyggande program, vilka de arbetar efter dagligen för 
att lära barnen och eleverna att bli bekväma med sina känslor. Även viktigt att visa 
eleverna hur de ska agera i det sociala samspelet. Våra respondenter ansåg att 
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mobbning i förskolan sker på ett impulsivt sätt, ofta med knuffar och slag. Därför är 
mobbningen lättare att upptäcka bland de yngre barnen. Respondenterna var eniga 
om att mobbningen i skolan är svårare att upptäcka då eleverna är medvetna nog att 
dölja situationerna när de utför mobbningen. Mobbningen sker därför på platser där 
det inte finns lärare eller på ett sådant sätt att läraren inte uppfattar det, exempelvis 
genom viskningar eller blickar. Det handlar därför om att ha de rätta redskapen som 
krävs för att bemöta mobbningen där den faktiskt sker. 

6.4 Pedagogisk relevans 
Genom att skapa en trygg skolmiljö för våra elever samt en trygg miljö för våra 
förskolebarn ökar vi möjligheterna att förebygga mobbning. Det är först när eleven 
känner sig trygg som denne kan tillgodogöra sig kunskap. Vi vill därför förtydliga hur 
viktigt det är att lärare och förskolelärare tar fenomenet mobbning på allvar och inte 
ser mellan fingrarna när mobbningssituationer uppstår. 

 

6.5 Nya forskningsfrågor 
 

 Kan man i förskolan utveckla en modell för att underlätta mobbningsarbetet 
när barnen börjar skolan? 

 Nätmobbning är den nya tidens mobbning, hur kan man arbeta förebyggande 
mot nätmobbning? 

 Kan man genom observationer få ett annat resultat av hur mobbningen ser ut 
på förskolan? 
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8. Bilagor 
Hej! 

Vi heter Johanna Sjöquist och Maria Nilsson och vi läser vår sjunde och sista termin 
på lärarutbildningen, Mälardalens högskola, Eskilstuna. Vi läser nu kursen 
examensarbete på avancerad nivå och ska under kursens gång författa vårt 
examensarbete inom ett egenhändigt valt problemområde som rör skolans 
verksamhet på ett eller annat sätt. Vi har valt att fokusera på fenomenet mobbning 
inom skola och förskola vi är främst nyfikna på om mobbningen tenderar att 
förändras i övergången mellan skola och förskola. 

I detta arbete kommer er eventuella medverkan att vara av betydande art för att 
rapporten ska få ett bredare spektrum av infallsvinklar. Ditt deltagande är helt på 
frivillig basis vilket innebär att du som respondent har möjlighet att när som helst 
avbryta din medverkan. Du kommer aldrig att omnämnas som personer så till vida 
att det går att identifiera vem ni är. Endast er yrkeskategori kommer att omnämnas, 
vilken skola ni är arbetsför vid kommer dock inte att framkomma. 

När vi sedan ska sammanställa resultat samt den skriftliga rapporten kommer 
givetvis anonymitet att beivras. Resultatet av intervjun kommer inte på något vis att 
kunna förknippas med dig som person. Vi kommer att använda svaren ifrån tolv 
respondenter i en sammanhängande text, som blir en del av vårt examensarbete. 

Om ni så önskar får ni självklart läsa den färdigställda uppsatsen. Informationen från 
vår studie får endast brukas i forskningssyfte, inte i kommersiellt syfte. 

Vi hoppas att ni vill vara delaktiga i vår lärprocess, vilken kommer att ge oss en 
djupare förståelse för fenomenet mobbning i skolan och förskolan. 

Härmed ger jag som respondent mitt samtycke till att delta i en intervju mellan mig 
och Johanna Sjöquist eller mig och Maria Nilsson. Jag ger även mitt godkännande till 
att använda mina tankar och synpunkter i studenternas vetenskapliga rapport och 
arbete. 

 

 

Respondentens namn: ________________________________ 

Datum och ort:  ________________________________ 

 

Studentens underskrift intygar att arbetet följer de forskningsetiska principerna. 

Maria Nilsson   Johanna Sjöquist 
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Intervjufrågor kring mobbning i förskola och skola 

 

Allmänt 

 

 Vad har du för utbildning/utbildningar? 

 Hur många års erfarenhet har du som yrkesverksam lärare och/eller 
förskolelärare? 

 Vad är din nuvarande yrkesroll? 

 Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

 Vad har du för kunskaper om mobbning från din lärarutbildning? 

 Har du fått utbildning om mobbning inom t.ex. arbetslaget? 
 

Begreppet mobbning 

 Hur skulle du vilja beskriva fenomenet mobbning? Kan du utveckla det där?  
Kan du ge ett exempel? 

 Är din erfarenhet att det är svårt att avgöra vad som är eller kan vara 
mobbning? Varför/varför inte? Kan du ge ett exempel? 

 Har du sett tecken på att mobbningen tenderar att eskalera efter förskolan? 
Eller är mobbningsnivån konstant? Varför/varför inte? 

 

Erfarenheter/skillnader 

 

 Har du erfarenheter kring arbetet med mobbning i praktiken? 

 Har du sett eller tror du att man arbetar olika med mobbning i förskola och 
skola? Varför/varför inte? Hur påverkar detta barnen? 

 

Övergång förskola/skola 

 

 Hur ser du på barnens utveckling i förhållande till mobbning, finns det något 
samband? Vilket? 

 Arbetar du förebyggande mot/med mobbning så att den ska bli mildare i 
skolan eller de högre åldrarna? Hur? Varför/varför inte? 
 

 

 

 


