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Abstrakt. 
 
Vi har valt att studera mobbning och utanförskap inom förskolan. Mobbning förekommer 
inom olika miljöer men vi måste begränsa vår studie. Mobbning är även ett begrepp som är 
svårt att definiera och det finns olika teoretiska uppfattningar. Detta är intressant att 
undersöka. Studien påbörjades med intervjuer. Viktiga frågeställningar var: 

• Förekommer mobbning och utanförskap i förskolan? 
• Hur förhåller sig pedagogerna till begreppen mobbning och utanförskap? 
• Hur arbetar pedagogerna i verksamheterna med mobbning och utanförskap? 

  
Empirin i studien är framtagen med hjälp av ”face to face” intervjuer med sex verksamma 
pedagoger inom samma kommun. För att senare bearbetats med hjälp av den narrativa 
metoden. Resultatet beskrivs därför i form av sex mindre berättelser med de intervjuades svar 
på forskningsfrågorna. Studien är även baserad på  hermeneutisk metod. 
  
Sammanfattning av resultat: 

• Mobbning förekommer i förskola men definieras ibland som utanförskap. 
• Det är viktigt att börja arbeta förebyggande med dessa frågor inom förskolan 
• Pedagogerna arbetar med mobbning och utanförskap på likartat sätt men individuellt 

inom egen verksamhet. 
• Möjligheter, stödresurser kan utnyttjas på ett bättre sätt  
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Förord 
 
Intresset för studien inom området mobbning och utanförskap i förskolan uppstod under de 
VFU- perioder vi genomfört under vår utbildning till förskollärare. Under VFU- perioderna 
har vi observerat om det förekommer mobbning och utanförskap samt hur förskolorna arbetar 
med problemet. Intresset har också stärkts när vi förstått att det finns sparsamt med 
information, studier med inriktning på mobbning och utanförskap just i förskolan.  
Vår förförståelse kring mobbning och utanförskap i förskolan är att det förekommer men att 
verksamheterna i allmänhet inte arbetar i tillräcklig utsträckning med behövliga åtgärder.  
Genom studien vill vi rikta uppmärksamhet på att mobbning och utanförskap även sker bland 
barn i de yngre åldrarna och att det är ett vardagligt problem. Här krävs ett kontinuerligt och 
prioriterat arbete för det är ett problem som inkluderar och drabbar såväl barn, pedagoger och 
familjer. 
 
Då vi valt att skriva examensarbetet tillsammans har vi kommit överens om att en rak 
kommunikation, lyssna på varandra och respektera varandras åsikter. Det har varit enklast att 
träffas i skolan och arbeta eftersom vi bor på olika orter. Vi har även delat upp arbetet och 
kontinuerligt skickat arbetet till varandra med hjälp av e-mail så båda författarna hela tiden är 
medvetna om vad som har gjorts. Vi har haft nära kontakt via telefon och meddelande när vi 
inte träffats i skolan. Var och en har tagit sitt ansvar för att se till att det överenskomna blivit 
åtgärdat. När det har uppstått svårigheter för någon av oss har vi hjälpt och varandra.   
 
Vi vill rikta ett hjärtligt tack till de sex pedagogerna som deltagit i studien för den användbara 
empirin vi erhållit. Vill även framföra ett tack till alla inblandade lärare och kurskamrater på 
skolan. Speciellt våra två handledare Lars Kristen och Kristin Holmberg för den respons vi 
fått och tagit del av under studiens utformning. 
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1. Inledning  
De flesta barn i åldrarna 1-5 år tillbringar stora delar av sin vardag i förskolan. Därför är det 
viktigt att miljön på förskolan är trygg för alla som vistas där. Om ett barn känner otrygghet 
på sin förskola eller inte har några kamrater kan detta bidra till att mobbning och utanförskap 
uppstår.  Skolverket betonar i förskolans läroplan att barnen ska känna sig trygga på den 
förskola de befinner sig på och att det är de verksamma pedagogerna som ska skapa samt 
upprätthålla denna trygghet (Skolverket, 2010). 
 
I läroplanen nämns även att barnens välmående är viktigt för alla som befinner sig runt barnen 
samt för barnen själva för att de ska kunna skapa en så bra grund att bygga vidare på igenom 
livet som möjligt. (Skolverket 2010). 
 
Mobbning och utanförskap hos barn på förskolan följer inte helt samma tillvägagångssätt som 
för äldre barn. Det är därför viktigt att inte likställa mobbning och utanförskap i olika miljöer 
utan tänka på att de varierar till viss del beroende på åldern på de inblandade barnen. Men 
definitionerna om vad mobbning innebär är de samma oavsett vilken ålder det gäller.  
Hos barn i förskolan kan mobbning och utanförskap observeras genom att: 

• barnet inte har några kamrater 
• barnet inte får vara med de andra barnen när de leker 
• barnet utsetts för våld, blir slaget eller bits av andra barn. 

 
Mobbning och utanförskap har sjunkit allt längre ner i åldrarna (Barnombudsmannen, 2001) 
och om mobbning och utanförskap drabbar ett barn i förskoleålder så kan detta påverka 
barnets kommande skolgång samt även kvarstå i vuxen ålder (Jonsdottir, 2007). Vilket gör det 
viktigt att tidigt börja arbeta med det (Barnombudsmannen, 2001). 
I Förskolans läroplan (Skolverket, 2010) betonas även individers okränkbarhet. Detta omfattar 
personernas frihet och alla barns lika värde. Dessutom att förstärka barnens medkänsla och att 
kunna sätta sig in i andra barns situationer. 
 
Inom mobbning och utanförskap har det tidigare bedrivits studier bl.a. av Dan Olweus som 
redan på 1960- talet påbörjade forskning för att se sambandet gällande mobbning och 
samt aggressivt beteende. Innan denna studie påbörjades hade ingen studie genomförts på 
människor. Det enda material som fanns var etologiska forskningar om det beteende som 
fåglar har när de ska utse en annan fågel som de kan ta död på (Skolverket, 2009).  
Françoise Alsaker har också bedrivit studier inom området, bl.a. en studie som visade 
att konsekvenser av mobbning i låga åldrar kan bli att: 

• barnen inte vill gå till förskolan 
• barnen kan få huvudvärk 
• barnen kan visa depressionssymtom.  

Françoise Alsaker menar att mobbning inte slutar av sig själv utan det krävs att vuxna agerar 
(Alsaker, 2008). 
 
I denna studie utgår vi från Dan Olweus definition av begreppet ”mobbning”, vilken lyder:  
”En person är mobbad när han eller hon upprepade gånger och under viss tid, blivit utsatt för 
negativa handlingar från en eller flera personer”. (Skolverket 2009b s.12)  
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Studien inriktar sig bara på problemen inom förskolan. Detta gör att det inte finns så mycket 
ny fakta vilket tvingar oss att ta hjälp av en del äldre fakta inom området.  
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
2.1 Syfte  
Vårt syfte med studien är att få de sex verksamma pedagogernas berättelser om hur de arbetar 
med mobbning och utanförskap i sina respektive förskolor samt hur detta arbete syns i 
förskolornas verksamheter. Vill även belysa vad de sex valda pedagogerna uppfattar de två 
begreppen mobbning och utanförskap. 
 
2.2 Frågeställningar 
* Hur arbetar pedagogerna ute i verksamheterna med mobbning och utanförskap? 
* Hur förhåller sig pedagogerna till begreppen mobbning och utanförskap? 
* Förekommer mobbning och utanförskap i förskolan? 
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3. BAKGRUND 

Enligt Skolverket (2009) användes mobbning som ett ord för första gången av etologen 
Konrad Lorenz. Han använde ordet när han beskrev hur djur attackerade i flock. År 
1960 använde läkaren Peter-Paul Heinemann sig av samma ord angående hur barn beter sig 
ute på skolgårdarna. Men det var först på 1980-talet som mobbning blev ett uttryck som blev 
mer etablerat. Nu började även medier och böcker använda uttrycket. 
Efter detta har mobbning blivit allt mer uppmärksammat i olika delar av samhället 
(Barnombudsmannen, 2001). I förskolans och skolans verksamheter finns regler i läroplaner 
och lagtexter (Skolverket, 2010). 
Mobbning har alltså inte alltid använts och haft den innebörd som i dag. Men enligt 
sociologen Hans-Edvard Roos (1979) har mobbning funnits i alla tider. Roos var 
en av de första som intresserade sig för begreppet och enligt han kan det härledas 300 år 
tillbaka i tiden. Vid den tiden menar Roos att befolkningen ofta löste sina sociala problem 
med våld, exempelvis under den franska revolutionen. 
Här har en annan forskare, Alsaker (2008) en fundering kring forskningen om mobbning och 
utanförskap i förskolan. Hon anser att denna forskning är relativt ny och har samma 
utformning som forskningen kring mobbning och utanförskap i de högra åldrarna. 
 
3.1 Olika definitioner av begreppet mobbning 
 
Mobbning är inte något entydigt begrepp. Det finns flertalet olika teorier om vad mobbning 
innefattar. Dessa teorier är olika etablerade (Skolverket, 2011). 
Skolverket är en organisation som definierar mobbning som ett begrepp som inte finns 
uttryckligt beskrivet i de svenska lagarna och för att något ska uppfattas som mobbning 
krävs det att en kränkning sker upprepade gånger samt vid flera tillfällen (ibid).  
Även Barnombudsmannen (2001) har en definition av mobbning som lyder: mobbning är 
utfrysning och andra återupprepade händelser av både fysiska och psykiska karaktär som i sin 
tur har avseende att tynga ner ”offret” eller på något annat sätt ge ”offret” en underlägsenhet 
(ibid). Barnombudsmannens (2001) definition av mobbning är Dan Olweus 
senaste definition angående mobbning, vilken lyder ”En person är mobbad när han eller hon 
upprepade gånger och under viss tid, blivit utsatt för negativa handlingar från en eller flera 
personer”(Skolverket 2009 s.12). 
Utgår man från denna definition av begreppet så är kränkande behandling enbart någon gång 
inte mobbning. Det kan vara svårt att bestämma om det är mobbning eftersom det inte finns 
någon gräns där ett överskridande betraktas som mobbning (Skolverket, 2009). 
 
Dan Olweus har från det att han påbörjade sin forskning om mobbning presenterat två  
definitioner. Den första definitionen är ”Med utpräglad hackkyckling menar vi en pojke, som 
under en ganska lång tid utsatts för andras aggregation, det vill säga att pojkar och eventuellt 
flickor från den egna klassen eller kanske från andra klasser ofta bråkar eller slås med eller 
kanske retar och hånar honom”(Forsman, 2003 s.10). 
 
Denna definition förändrades senare av Olweus själv till ”En person är mobbad när han eller 
hon upprepade gånger och under viss tid, blivit utsatt för negativa handlingar från en eller 
flera personer” (Forsman, 2003 s.101). 
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Forskaren Pikas har en definition av begreppet mobbning som lyder ”Mobbning är medvetna, 
icke- legitima fysiska eller psykiska angrepp och/ eller uteslutningar ur gemenskapen, som 
riktas mot en enskild person i underläge i en grupp vars medlemmar förstärker varandras 
beteende i integration”(Forsman, 2003 s.100). 
 
Även Björk (1999) har en definition ”Mobbning som socialt fenomen tycks vara inte bara 
upprepning utan en intentionell, meningsbärande och i visst avseende regelstyrd aktivitet. 
Beteendet följer ett visst tänkande 
vilket, indikerar att någon typ av spel pågår, ett spel med regler som verkas ändras hela 
tiden”(Björk, 1999 s.23). 
 
Svenska akademins ordlistas definition av mobbning ”Förtryck som anses vara ett mycket 
starkt begrepp, brukar hellre förknippas med att människor av politiska, etniska, religiösa skäl 
hindras i sina mänskliga rättigheter. Men för många forskare och några intresseorganisationer 
är begreppen mobbning och förtryck synonyma”(Forsman, 2003 s.100). 
 
Enligt Forsman (2003) definierar Rädda Barnen mobbning på följande sätt. 
 

 Man kan säga när en eller flera personer kränker någon räknas det som mobbning. 
Det kan ske på olika sätt t.ex. genom att håna, slå, sparka, hota, utesluta någon från 
gemenskapen, baktala eller hindra någon från gemenskapen, baktala eller hindra 
någon från att få vänner. Även retsamhet som återkommer och väcker obehag räknas 
som mobbning (Forsman, 2003, s.104) 

 
Enligt skolverket (2012) är mobbning en sorts kränkande behandling eller trakasserier. Detta 
för att mobbningen medför upprepade negativa handling genom att någon, några med en 
medvetenhet skadar en annan individ. Om en kränkande handling som mobbning skulle 
uppstå är den ansvariga för den kommunala nämnden inom den aktuella verksamheten 
skyldig att utreda det som har hänt samt vidta återgärder.  
När ett barn upplever att det är utsatt för trakasserier eller annan form av kränkande 
behandling exempelvis mobbning så är det viktigt att förskollärarna eller förskolechefen 
informerar barnens föräldrar i ett så tidigt skede som möjligt. Det är även av stor betydelse att 
både föräldrarna och barnet får kontinuerlig information hur man går till väga i ärendet 
(Skolverket, 2012).  
 
 
3.2 Tidigare forskning 
 
Dan Olweus är en av de forskare som har flest publikationer inom området och framstår både 
internationellt och nationellt som en betydelsefull föregångare inom ämnet. 
Olweus genomförde 1970 en undersökning som omfattade 900 pojkar från Solna i Stockholm. 
Denna undersökning fick namnet Stockholmsundersökningen, syftet var att undersöka 900 
pojkar som hade ett aggressivt beteende och var mobbare. 
Stockholmsundersökningen har vid ett antal senare tillfällen upprepats och visat att det finns 
tydliga tecken på att de pojkar som hade ett aggressivt beteende och mobbade andra individer 
när de var yngre senare i livet levde i en miljö med kriminalitet och missbruk (Skolverket 
2009b). 
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Olweus har även genomfört en studie efter det att tre pojkar, år 1983 begick självmord på 
grund av att de varit utsatta för mobbning under en längre period. Denna studie blev stor och 
landsomfattande och två år senare 1985 skapade Olweus den första utformningen av ett 
åtgärdsprogram baserat på sina studier och forskningar inom området mobbning. Detta 
program fick namnet Olweus programmet (Skolverket 2009b). 
Men Olweus har fått en del kritik angående några av de studier han bedrivit. Detta bl.a. av 
Björn Eriksson (Myndigheten för skolutveckling, 2007). Han har kritiserat Olweus forskning 
för att han anser att den har låg reliabilitet. Detta för att de resultat som framkommit från 
Olweus forskning inte är samma som för andra forskares studier inom området trots att de 
utgår från samma kriterier inom vetenskapligheten. Skillnaden i resultatet av Olweus 
forskning jämfört med andra forskare beror enligt Skolverket på hawthorneeffekten d. v. s. att 
observationerna ändras när individerna vet om att de observeras (Myndigheten för 
skolutveckling, 2007). 
 
Françoise Alsaker är professor i psykologi vid universitetet i Bern och har genomfört studier 
inom området mobbning och utanförskap. Hon är även engagerad i utveckling kring det våld 
som finns i dagens förskola och skola. Alsaker (2008) menar att mobbning förekommer i 
förskolan. Detta för den erfarenhet hon har från de studier hon genomfört på förskolor under 
15 års tid.  
En av hennes studier inom förskolan var en observationsstudie. Under studien samlade 
Alsaker in empiri från fältet genom att observera barnen samt pedagogerna på förskolan och 
genom att föra en dialog med de verksamma pedagogerna. Studiens resultat visade att ca:10 
% av de deltagande barnen var mobbare och 6 % av barnen var passiva ”offer” för 
mobbningen. Resultatet visade även att ca:50 % av de deltagande barnen hade varit eller var 
vittne till någon form av mobbning. Detta resulterade i att barnen kände sig ledsna och arga 
över att det förekommer mobbning men samtidigt kände de sig hjälplösa. Resultatet av 
studien avseende de deltagande pedagogerna visade enligt Alsaker på att de behöver få mer 
kunskap som hjälper dem att kunna se skillnaderna mellan mobbning samt vanliga konflikter 
mellan barnen. Förbättrad kunskap innebär att arbetet mot mobbning kan sättas igång i så 
tidigt stadie som möjligt. 
Alsaker (2008) anser att mobbning och utanförskap är en form av våld och när ett barn 
regelbundet och systematiskt kränks av andra barn antingen direkt eller indirekt, fysiskt eller 
psykiskt. Hon beskriver att ”offret” i dessa situationer känner en ständig förödmjukelse och 
hjälplöshet, och i värsta fall kan det aktuella barnets självkänsla få permanenta skador. 
Enligt Alsaker (2008) kan mobbning vara slag, hot, gömma kläder, skratta åt någon annan, 
utpressning, ignorera och falska anklagelser av olika karaktär. Men förutsättningen är att 
dessa handlingar ska ske efter ett visst mönster för att det ska vara mobbning. 
 
Fanny Jonsdottir har också bedrivit undersökningar inom området mobbning och utanförskap 
i förskolan. Jonsdottir (2007) studie omfattade 353 barn och resultatet av undersökning visade 
att 10 % av de deltagande barnen någon gång hade uteslutits från barngruppen på sin förskola 
genom att de inte blivit nämnda som en vän eller kamrat. Detta leder enligt Jonsdottir (2007) i 
sin tur till konsekvenser då barnen blev berövade de utvecklings möjligheter och den glädje 
som samvaron med andra barn kan ge upphov till. 
Jonsdottir (2007) anser att barns rättigheter och värderingar ofta gör att de blir osams. Barnen 
vill få fram sin vilja. Hon anser även att utbildningsdepartementets förklaringar till 
omvårdnad på förskolan har betydelse. Detta för att se till barnens fysiska och psykiska 
grundbehov, visa omtänksamhet och ge möjlighet till att vara utan krav och leva i 
nuet. Hon påpekar även att det inte råder någon tvekan om att det alltid kommer råda 
osämja bland barngrupperna då alla barnen är olika och får olika fostran, barnen får därmed 
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olika uppväxtvillkor. 
 
Midstrand, Monstad och Söbstad är tre forskare som 2004 studerade vad pedagoger anser om 
hur mobbning och utanförskap framträder bland barn i förskolan. Resultatet av denna 
undersökning blev att mobbning är något som visar sig fysiskt genom att barn kastar saker på 
andra barn, slåss, drar i håret, knuffar eller nyper. Men även att mobbning kan förekomma 
språkligt genom att barn retas med de andra barnen och kallar de för ord som kan kränka 
(Ibid). 
 
Laines och Neitolas genomförde (2003) en ”face to face” undersökning mellan de som bedrev 
undersökningen och barn i 5 årsåldern.  Laines och Neitolas visade olika bilder på barn från 
den aktuella förskolegruppen för barnen som barnen sedan fick kommentera. På detta sätt fick 
de veta hur mycket, med vem eller med vilka de deltagande barnen lekte med under tiden de 
var på förskolan. Resultatet av Laines och Neitolas (2003) undersökning visade att det ofta 
fanns bakomliggande orsaker till att en del barn var uteslutna från barngruppen. Detta berodde 
på skilda orsaker exempelvis sjukdomar som i sin tur gav något barn en lägre energi nivå eller 
att de uteslöt andra barn, genom trakasserier. Detta kan enligt Laines och Neitolas skapa en 
grund för framtida mobbning och utanförskap. 
 
I skolverkets utvärdering (2011) nämns att de som mobbar en annan individ ofta har en sämre 
självkänsla och ett mindre antal kamrater än andra barn i samma ålder. För barn som utsätts 
för mobbning visade utvärderingen att det drabbade barnets självförtroende påverkas. 
Mobbade barn vill inte heller kontakta någon vuxen för att berätta om sina upplevelser 
(Skolverket, 2011).  
 
Forskare är än i dag inte överens om vad begreppet mobbning står för i sin helhet. För 
mobbning kan vara invecklat och innefattar ett flertal olika perspektiv. Det finns olika åsikter 
om hur mobbning skall definieras. De flesta som har forskat inom området mobbning är 
överens om att mobbning innefattar kränkande handlingar som upprepas. Men hur mobbning 
uppstår är man inte lika eniga om. En del forskare anser att det finns ett uppsåt att utföra 
mobbning. Detta kan leda till svårigheter när man ska förklara mobbning, hur mobbning 
uppstår samt hur man kan arbeta med mobbning (Skolverket, 2009a). 
 
 
3.3. Varför mobbning och utanförskap uppstår 
 
”Alla kan utsättas för mobbning…” (Olweus, 1999). Men risken är störst då ett barn känner 
osäkerhet bland dem som barnet befinner sig kring eller där en dålig stämning råder 
(Friends, 2012). Det finns enligt Olweus olika typer av mobbningsoffer. Barn kan själva 
orsaka konflikter av olika slag och spänningar, vilket leder till att det är en större risk att dessa 
barn drabbas av mobbning. Dessa benämner Olweus som provokativa mobboffer (Olweus, 
1999). När mobbningen uppkommer är det oftast ett flertal olika faktorer som är orsaken. De 
olika sätt som mobbning och utanförskap kan visa sig är genom utfrysning, våldsamma 
handlingar, retningar, förstörelse av personliga saker osv. Men oavsett hur mobbningen ser ut 
är det viktigt att den tas på allvar. Även Alsaker (2008) anser att det finns olika sorters 
mobbning och att denna uppstår på grund av olika händelser. Dessutom att det finns olika 
”mobbningsoffer” exempelvis de passiva ”offren” som ofta har svårt att säga ”nej, jag vill 
inte”. Dessa ”offer” är ofta de barn som är ensamma och har svårt för att skapa relationer med 
kamrater. Den individ som mobbar en annan, har ofta kontroll över den mobbade individen. 
(Alsaker, 2008). Det kännetecknar även mobbning att handlingarna inte är något som sker en 
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gång utan är istället något som sker upprepade gånger och är en kränkning för en individ 
(Myndigheten för skolutveckling, 2007).  
Enligt Olweus (Skolverket, 2009b) är mobbning inte en konflikt som pågår mellan två 
individer som är jämbördiga. Det handlar istället om ett sorts övergrepp. Det är därför 
mobbning och utanförskap omedelbart måste stoppas och stävjas. Överläggningar duger inte, 
menar Olweus (1999). 
Det våld och de kränkningar som förekommer i skolan menar Dagens Eko (2001-09-21 ref i 
Forsman, 2003) beror på de avspeglingar som finns i samhället, där fysiska, psykiska 
kränkningar har fått härja vilt utan att någon gör något åt det. 
En annan orsak till mobbning kan vara att det i dagens samhälle förekommer en ökad 
stressnivå i skolan och att man har olika ekonomier, om man bor inne i staden eller en bit 
utanför och allt detta återspeglas i skolan menar Einarsen, Rakned, Matthiesen & Hellesöy, 
1998 (ref i Forsman, 2003) 
 
3.4 Hur arbetet går till på förskolorna i Sverige 
 
Förskolorna i Sverige ska effektivt arbeta för att främja förskolebarnens lika rättigheter och 
möjligheter. Förskolorna skall även bedriva ett förebyggande arbete för att undvika kränkande 
behandling. Skolverket (2011) anser det är av stor betydelse att involvera barnen i arbetet mot 
mobbning och kränkande behandling. Detta arbete kan genomföras tillsammans med barnen 
som går på förskolan och då genom samtal av det enklare slaget under morgonsamlingarna 
eller genom ” face to face” intervjuer. Det är även bra om barnens föräldrar är involverade på 
grund av barnens låga åldrar (Diskrimineringsombudsmannen, 2012). I Sverige finns även en 
lagstiftning som ställer krav på förebyggande arbete av pedagogerna i förskolan. För i varje 
verksamhet med människor så finns det en risk för att det ska uppstå någon slags mobbning 
eller utanförskap.  
 
En utgångspunkt för arbetet i svenska förskolor är att alla barn ska lära sig respektive 
utvecklas i olika sammanhang. Det är varje kommuns ansvar att se till att samtliga förskolor 
inom kommunen får den hjälp som de är i behov av för att kunna motverka mobbning och 
utanförskap. Kommunen ska även leda, organisera samt utveckla de olika verksamheterna 
utifrån skollagen och läroplanens olika mål. Men detta ansvar har under 1900-talet 
decentraliserats allt mer. Detta har lett till att rektorer och förskolechefer individuellt kan fatta 
beslut inom en vis ram (Skolverket, 2004). 
 
Enligt Skolinspektionen (2009) kom det in ca: 500 anmälningar per år under åren 2007-2008. 
Dessa anmälningar gällde kränkande handlingar av barn där anmälaren inte ansåg att 
förskolan, skolan gjorde vad de skulle göra för att förhindra kränkningarna. Under 2006 var 
det 100 anmälningar som skolverket fick in, alltså betydligt mindre antal anmälningar. 
Skolinspektionen menar att det ska finnas ansvariga pedagoger/lärare ute på verksamheterna 
som har till uppgift att kontrollera om det förekommer kränkande handlingar och genast ta tag 
i problemet om det finns. Skolverket menar att det finns stora brister när det gäller ansvaret 
och anser att 9 av 10 verksamma förskolor, skolor har brister eller saknar en 
likabehandlingsplan i Sverige. 
 
Det är enligt Helena Karlsson (ref i SOU 2010) tydligt att även småbarn visar tydliga tecken 
på att de inte mår bra. Karlsson som är verksam förskollärare anser att det oftast inte är de 
barn som hörs mest som pedagogerna ska ha extra kontroll på utan de som är tysta. Hon 
brukar även rekommendera andra att arbeta enligt hennes metoder för att motverka 
mobbning och förhindra utanförskap. Detta genom att bjuda in alla förskolans föräldrar till 
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diskussion vid ett eller flera tillfällen då föräldrarna kan dela med sig av erfarenheter, kulturer 
och annat. Även Jonsdottir (2007) tar upp ofrivilligt utanförskap i förskolan och anser att det 
är en viktig fråga att ta upp och diskutera. 
 
 
3.5 Lagar och förordningar  
 
För att något ska betraktas som mobbning skall handlingen förekomma vid upprepade 
tillfällen och den som utför handlingarna ska mena illa. Lagarna fokuserar på begreppen 
trakasserier och kränkningar vilka även innefattar mobbning (Skolverket, 2011).  
Det är viktigt att samtliga pedagoger på förskolan har kunskap om hur mobbning och annan 
kränkande behandling uppstår. Detta kan de få genom bl.a. utbildning inom området 
(Skolverket, 2011).   
 
År 2006 tillkom en lag som innefattar förbud mot diskriminering och kränkande behandling 
av barn samt elever. Denna lag har namnet barn- och elevskyddslagen (BEL). Lagen ger 
tydliga riktlinjer när det gäller det ansvar som de ansvariga och instanser har för barn och 
elever i förskola och skola. Genom denna lag infördes även en riktlinje om att förskolor och 
skolor ska ha en likabehandlingsplan som ska omfatta det systematiska arbete förskolorna och 
skolorna genomför mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier (Skolverket, 
2011).  
Viktigt är att likabehandlingsplanen visar de förhållandena som finns på den specifika 
förskolan. Här har skolinspektionen efter genomförd tillsyn på förskolor uppmärksammat en 
brist. Denna brist är att flera förskolor i ett område skapar en egen plan gemensamt för 
förskolorna. Detta är enligt skolinspektionen negativt för i dessa planer framkommer inte 
specifika förutsättningar, mål m.m. som finns på de olika förskolorna (Skolverket, 2012). 
Planen ska innefatta hur förskolorna arbetar och kommer att arbeta med exempelvis 
mobbning. Den aktuella planen kan arbetas fram med hjälp av både barn och pedagoger. 
Detta genom att pedagogerna tar hjälp av barnen, frågar och intervjuar barnen.  
Planen ska innefatta de främjande samt förebyggande åtgärderna som den ansvarige 
huvudmannen kommer att påbörja samt genomföra kommande åren. Planen ska även 
innefatta åtgärder som kopplas till de rutiner som finns på de aktuella förskolorna så att de 
kan bedriva en så bra och trygg verksamhet som möjligt för samtliga inblandade (Skolverket, 
2012). I planen ska det även framgå vem som är ansvarig för respektive åtgärd och hur 
uppföljning görs. Planen ska vara en del av verksamheten och vara synlig för barn, pedagoger 
och föräldrar (skolverket, 2012).  
 
År 2009 integrerades barn- och elevskyddslagen (BEL) i diskrimineringslagen samt 
skollagen. Diskrimineringslagen utgår från sju diskrimineringsgrunder (Skolverket, 2011). 
Dessa är: 

• kön  
• könsöverskridande identitet eller uttryck  
• sexuell läggning  
• religion eller annan trosuppfattning  
• funktionshinder  
• etnisk tillhörighet 
• ålder  

 
I diskrimineringslagen och i kap 6 i skollagen nämns att barn samt elever ska skyddas mot 
kränkningar av sin värdighet. Kränkningar i dessa fall kan vara diskriminering, trakasserier 
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eller kränkande behandling av olika slag. Dessa två lagar framhäver även krav på förskolorna 
och skolorna i Sverige att bedriva ett målinriktat arbete för att kunna främja barnens samt 
elevernas rättigheter, möjligheter (Skolverket, 2012).  
I skollagen kapitel 6 och 10§ nämns förskolelärarens och den övriga personalens ansvar att 
anmäla till förskolechefen eller rektorn om ett barn anser att det blivit utsatt för trakasserier 
eller kränkande behandling på förskolan. Sedan är det förskolechefens/ rektorns ansvar att 
anmäla det vidare i högre distanser (Skolverket, 2012). 
 
Regeringen har gett myndigheten för skolutveckling ett uppdrag (2007) angående kränkande 
behandling att utforma ett stödmaterial som visar att det finns en kunskap inom området, hur 
kunskapen kan föras vidare och göras starkare. Detta material omfattar även en del principer 
angående alla människors lika värde. Materialet skall vara ett underlag som kan ge stöd både 
till de som är verksamma ute på förskolorna och landets olika kommuner. (Skolverket, 
2003).  
Enligt Skolverket (2003) bedrivs det även en hel del arbete mot olika sorter av kränkande 
behandling ute på svenska förskolor. Detta arbete omfattar olika tillvägagångssätt och 
metoder.  
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4. TEORETISK REFERENSRAM 
 
4.1 Hermeneutiken 
Det övergripande teoretiska perspektivet som innefattar vår studie är den hermeneutiska 
teorin. Detta för att vi genom studien inte eftersträvar ett speciellt tillvägagångssätt om hur de 
sex deltagande pedagogerna i undersökningen ska arbeta med mobbning och utanförskap. 
En av de viktigaste förutsättningar för hermeneutiken är att meningar hos en individ enbart 
kan förstås genom att man parar ihop till de sammanhang den innefattar. Den hermeneutiska 
teorin innefattar även tolkning av delar och helhet (Forsman, 2003). Hermeneutiken har 
även en speciell cirkel som utgår ifrån helhet och delförståelse och dessa två är beroende av 
varandra (Birkler, 2008). Denna cirkel beskriver det som man ska tolka och den förståelsen 
som finns sedan innan samt den kontext som den aktuella tolkningen sker i. Enligt Forsman 
(2003) är detta ett samband. För dessa två delar kan enbart ge upphov till en förståelse med 
hjälp av varandra och är en procedur då man går från del till helhet samt att den upprepas tills 
det att en ökad förståelse har skapats vilket även Birkler (2008) anser. Denna cirkel genomför 
även vi i studien genom att vi arbetar med olika delar i olika stadier i slutet av studien och 
förenar de olika delarna till en helhet. Den hermeneutiska cirkeln har även framkallat ett 
dilemma som Radnitzky (Alvesson & Sjöldberg, 1994 ref i Forsman, 2003) fann en lösning 
på. Denna lösning var att han konstruerade en spiral. Denna spiral kallas objektiverande 
hermeneutikens spiral. Tanken med denna spiral är att man ska börja i en viss del och sedan 
successivt sätta det i sitt sammanhang med helheten. Genom att man arbetar med detta 
tillvägagångssätt uppstår möjligheten att slutresultatet av tolkningen som ska ingå i studien 
blir väl genomförd. 
Hermeneutiken innefattar tre delar enligt Forsman (2003). Dessa är den existentiella grenen, 
den poetiska och misstankens hermeneutik, den existentiella hermeneutiken innefattar den 
verkliga världen framför teoribyggen av olika slag.  
Den poetiska hermeneutiken innefattar något verbalt enligt Ricoeur (1978). Han menar att 
varje ord är en bild, att det finns en poetisk aura runt orden som på det sättet bildar olika 
bilder av orden. Enligt Ricoeur blir texten både bokstavlig och bildlig och detta menar han är 
av central betydelse. 
Misstankens hermeneutik förändrar synen som finns på psykoanalysen genom det narrativa 
perspektivet. Denna gren har inriktning på text och språktolkning där berättelser samt mönster 
är centrala (Forsman, 2003). 
Hermeneutiken innefattar även hur vi förstår olika synpunkter och vilka redskap som används 
för att skapa mig en förförståelse om dem (Birkler, 2008). Detta är en bra förklaring angående 
området mobbning och utanförskap, för olika individer förstår begreppen olika och har olika 
uppfattningar, synpunkter på dem samt använder sig av olika tillvägagångssätt när de arbetar 
inom området. Hermeneutiken innefattar även förförståelse som är ett av de centrala 
begreppen inom hermeneutiken. Enligt Birkler (2008) har en individs förförståelse en viktig 
del i hur individen med tiden förstår något. I den studie vi bedriver innefattar vår förförståelse 
de fördomar och värderingar som vi har med oss som erfarenheter sedan tidigare. 
Kommunikation är ett grundläggande villkor (Birkler, 2008). Kommunikationen är även 
viktig i vår studie, för genom de intervjuer vi genomför med de sex utvalda pedagogerna vill 
vi precis som inom hermeneutiken förstå en annan individs förståelse så att de och vi samt 
andra kan skapa sig ny förståelse inom området (ibid). 
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Förståelsen har även en viktig del i vår studie. För att vi vill genom studien förmedla en 
förståelse om att mobbning och utanförskap förekommer redan i yngre åldrar och då bland 
barn på förskolan samt vikten av förståelsen angående mobbning och utanförskap skapar en 
grund som pedagoger på förskolor har nytta av när de arbetar med området på sin förskola 
(ibid). Även dialogen är viktig vilket vi också anser den är. Enligt Birkler (2008) är det inom 
hermeneutiken även viktigt att förstå en annans individs förståelse för att kunna skapa min 
egna förståelse. 
 
4.2 Narrativ metod 
Det engelska begreppet narrative kan definieras som berättelse om liv i helhet eller som 
del/delar. Man kan också definiera begreppet narrative som en metod, och som metod kan 
såväl informant som forskare omfattas av den. Det är inte bara den nerskrivna och tryckta 
berättelsen som är av intresse för den narrativa forskningen inom samhällsvetenskapen. Utan 
framför allt den muntliga berättelsen i intervjusituationer är av betydelse. Det finns två olika 
uppfattningar inom forskar samhället vad gäller betydelsen av berättelsen. Dels är det de som 
menar att berättelsen är intressant ur ett metodologiskt perspektiv, och de som argumenterar 
för att den sociala verkligheten till sin natur är narrativ, dvs. har berättelsens form 
(Czarniawska, 1998). 
 
Vår studie innefattar utgångspunkter från narrativ metod. Vi återberättar de berättelser från 
fältet med hjälp av den empiri som vi har samlat ihop under våra sex genomförda intervjuer 
med de verksamma pedagogerna. Det är de verksamma pedagogernas berättelser som är i 
fokus. 
Vi utgår från den narrativa metoden i de genomförda ”face to face” intervjuerna. Detta genom 
att vi som (Johansson, 2005) påpekar genom att under intervjun hela tiden tolka andra 
individers tolkningar av det vi undersöker. Enligt Johansson (2005) är detta en brukbar 
metod att använda sig av då man utnyttjar intervjuer där personer berättar om hur de 
arbetar med, runt ett begrepp eller område. Den narrativa metoden vi använder oss av i 
studien, utgår bl.a. från tysk hermeneutisk teori, östeuropeisk lingvistik och fransk 
strukturalism (Nylén, 2005). Så den hermeneutiska teorin är även en av den narrativa 
metodens grundstommar. 
I resultat och analys använder vi oss av narrativ metod genom att dela upp det empiriska 
materialet vi fått in under våra intervjuer för att återberätta dem gemensamt men ändå 
fristående samt se likheter och skillnader mellan de sex deltagande pedagogernas svar. 
Vi kommer på detta sätt att återberätta alla sex intervjuerna i sin helhet i form av berättelser 
för att sedan analysera dem (Nylén, 2005).  
En känd litteraturforskare, Seymore Chatman (1990) beskriver det narrativa som en text. Med 
detta menar han att en text har en temporär mottagning av en publik eller åskådare. Hans 
definition av hur han ser på den narrativa metoden är att beskriva de texter som han skulle 
vilja överväga. En text måste ha en kronologi, han är endast intresserad av de texter som har 
framsteg (t.ex. skriftliga arbeten, filmer, symfonier, teaterpjäser). Målningar, till 
exempel, som inte har en underförstådd kronologi, beror de på betraktarens egen definition av 
början och slut (Chatman, 1990). 
 
Det finns även en del centrala begrepp inom narrativ metod. Ett av dessa begrepp är tolkning. 
Tolkningen är viktig för metoden för att den innefattar att man hela tiden tolkar andra 
individers tolkningar av det som undersöks (Johansson, 2005). Narrativ metod är även 
en reflexiv aktivitet, vilket innebär att de som utför studien, undersökningen hela tiden ser 
till den relation som finns mellan den empiri forskarna får fram samt det tillvägagångssätt 
som används (Johansson, 2005). 
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5.  METOD 
 

Studien utgår ifrån kvalitativ metod som kan förknippas med olika perspektiv bl.a. det 
vetenskapsteoretiska perspektivet. Här är forskningen uppbyggd på hermeneutiken. Vilken 
innefattar att man genomför en tolkning av en livsvärld. Inom samhällsvetenskapen är 
kvalitativ metod ett begrepp som samlar ihop ett flertal olika arbetssätt som innefattar den 
som utför studien själv är i den miljö studien inbegriper, och att de ser till både människors 
handlingar och den innebörd handlingarna ger. 
Detta menar Birkler (2008) är praxisnära studier. Studier som genomförs med hjälp av den 
kvalitativa metoden ska ge en helhetsbeskrivning utav det som har undersökts i studien. 
Vi anser att intervjuer är den metod som passa vårt arbete bäst för att få ihopsamlat den 
empiri vi är i behov av på bästa sätt. Vi har även genomfört ”face to face” intervjuer för att få 
en så god dialog som möjligt mellan oss som genomför studien och de sex pedagoger som 
deltar. 
 
I studiens resultat och analys utgår vi från narrativ metod (Nylén, 2005).   
Vår tanke med studien har varit att vi vill vidarebefordra den information som finns i studien 
på ett så likvärdigt sätt jämfört med den information vi fått när vi intervjuat pedagogerna. 
Därmed ger vi de som läser denna studie en möjlighet till en tolkning av den information som 
vi fått fram. Tolkning är ett centralt begrepp inom narrativ metod.  
 
5.1 Urval 
 
Intervjuerna genomfördes på sex olika förskolor belägna i olika stadsdelar inom en 
kommun. Pedagogerna på de sex förskolorna samt de olika förskolorna har valts ut genom en 
slumpmässig urvalsundersökning (Denscombe, 2009). Anledningen till urvalet är att vi inte 
hade tid och möjlighet att intervjua fler av alla 83 förskolorna som finns i kommunen. Detta 
har även noga planerats tillsammans med våra handledare.  
Genom vårt urval av förskolornas olika placeringar i kommunen fick vi en stor geografisk 
variation och detta ger en helhetsbild om hur de olika områdena i kommunen arbetar med 
mobbning och utanförskap. De sex förskolorna som deltar i studien är belägna i de västra 
delarna, de centrala delarna samt de södra delarna av kommun som studien innefattar. Detta 
för att vi ville få fram om och i så fall hur arbetet gällande mobbning och utanförskap skiljer 
sig beroende på var den aktuella förskolan är belägen. 
Undersökningsgruppen omfattar sex verksamma pedagoger. Pedagogernas könsfördelning 
och åldersfördelning skall inte betyda något. Anledningen till detta är att studien inte har 
fokus på de pedagoger vi intervjuar utan på en speciell del i pedagogernas verksamhet. 
 
5.2 Intervjuer 
 
Innan vi påbörjade intervjuerna utformade vi en intervjuguide. I denna beskriver vi syftet med 
studien, hur intervjuerna kommer att vara utformade och våra intervjufrågor. Vi vill få de sex 
verksamma pedagogernas berättelser om hur de arbetar med mobbning och utanförskap i sina 
respektive förskolor samt hur detta arbete syns i förskolornas verksamheter. Vill även belysa 
vad de sex valda pedagogerna anser om de två begreppen mobbning och utanförskap. De 
frågor som intervjuguiden omfattar är: 
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Två bakgrundsfrågor: 
•Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 
•Vilken utbildning har du? 

Sex huvudfrågor: 
•Vad är mobbning? 
•Hur arbetar ni på er förskola med mobbning, utanförskap? 
•Hur anser du att mobbning, utanförskap märks i förskolan? 
•Hur arbetar ni med mobbning, utanförskap? 
•Varför arbetar ni så? 
•Hur anser du att man kan motverka/förhindra utanförskap/mobbing i förskolan? 

Två framåtriktade frågor: 
•Finns det tillgång till hjälp från kommunens sida om det skulle behövas? 
•Vilken och hur? 

(Intervjuguide, se bilaga 1) 
 
Innan vi påbörjade intervjuerna med de sex utvalda pedagogerna som skulle ingå i studien 
genomförde vi en pilotintervju för att få en inblick i hur relevanta de frågor vi har formulerat 
är för det syfte vi har med studien. Under pilotintervjun uppmärksammade vi att studien hade 
validitet (Eliasson 2010; Kvale & Brinkmann, 2010). Detta eftersom den empiri vi fått 
under intervjun hade en uttrycklig anknytning till syftet och frågeställningarna i studien. 
Under pilotintervjun fick vi även veta hur lång tid en intervju tar. För oss som bedriver 
studien har tiden en stor betydelse för vår planering. Intervjun innebar även att vi förstod att 
vi skulle komplettera med en fråga angående vilket av begreppen mobbning och utanförskap 
som passar bäst i förskolan. Detta för att de två begreppen ofta används för att beskriva 
samma händelse. 
Samtliga intervjuer vi genomfört var halvstrukturerade vilket innebär att intervjuerna inte var 
ett vanligt vardagssamtal men inte heller en sluten intervju, utan ett mellanting (Kvale & 
Brinkmann, 2010). Genom att använda oss av halvstrukturerade intervjuer behövde vi inte 
följa de tidigare skrivna frågorna i den ordningsföljd vi har skrivit dem i eller ordagrant utan 
vi kunde utgå från hur varje intervju fortlöpte (Kvale & Brinkmann, 2010). 
Intervjuerna var även ostandardiserade, vilket innefattade att flertalet av de metodbeslut som 
vi har fattat uppstod under den pågående intervjun. Detta för att en fråga kan tolkas olika från 
individ till individ. Vid intervjutillfällena observerade vi även hur de intervjuade reagerar på 
de frågor vi ställer och kunde tolka deras kroppsspråk. 
Under samtliga intervjuer vi genomförde hade vi som intervjuare ansvaret för att planera och 
genomföra intervjuerna på bästa möjliga sätt. De intervjuade hade möjlighet att ställa frågor 
till oss innan intervjun påbörjades. Efter intervjun hade den pedagog som blivit intervjuad 
möjlighet att tala om känslan under intervjun och om det fanns några oklarheter. 
 
5.3 Datainsamling 
 
Vi bestämde oss tidigt för att använda oss av ”face to face” intervjuer. De sex pedagogerna 
som blev intervjuade anser vi kunde främjas av denna intervjumetod för att de känner sig 
trygga med att det bara är pedagogen och vi som intervjuar som är där. När vi hade bestämt 
hur vi skulle genomföra intervjuerna började vi ta kontakt med de som kunde tänkas ingå i 
studien. Vi valde att kontakta förskolorna så tidigt som möjligt för att de skulle få möjlighet 
att planera sin verksamhet. När vi fått klartecken från de sex förskolorma och pedagogerna 
bestämde vi datum och tid när vi skulle komma ut till deras verksamhet och genomföra 
intervjuerna. När vi senare besökte de aktuella förskolorna sökte vi upp den pedagog vi skulle 
intervjua och satte oss ner tillsammans. När intervjun var igång började vi att kortfattat att 
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förklara varför vi var där samt en sammanfattning av vad vi skriver om i arbetet. Här var vi 
noga med att inte säga för mycket, så att den som vi ska intervjua blir påverkad av 
informationen. Sedan lät vi pedagogerna tala om ifall det fanns något speciellt att diskutera 
eller kommentera utifrån det vi berättat och genom den information de tagit del av genom 
informationsbrevet de tidigare fått. Intervjuerna tog mellan 15- 20 minuter beroende på hur 
utvecklade svar den intervjuade pedagogen gav. När samtliga frågor var ställda och besvarade 
var vi noga med att göra en kort sammanfattning av den empiri vi fått fram med hjälp av 
frågorna för att det inte skulle uppstå några oklarheter, missuppfattningar mellan oss och den 
intervjuade pedagogen. Sedan fick pedagogen möjlighet att tala om hur pedagogen upplevt 
intervjun samt om det fanns något att tillägga. 
 
Redan under denna del av studien sker en tolkningsprocess hos oss som genomförde studien. 
Detta för att vi resonerar enskilt eller gemensamt om de olika intervjutillfällena som varit och 
om de som följer. När alla sex intervjuerna var genomförda och transkriberade påbörjades en 
annan fas av studien. I denna fas omvandlade vi den empiri vi fått från ljudupptagningar 
under intervjuerna till en skriftlig text (Johansson 2005). 
 
5.4 Dataanalys 
 
Den empiri vi fått genom våra intervjuer bearbetade vi med hjälp av narrativ metod (Nylén, 
2005). Vilken innefattar att den empiri vi fått ta del av från pedagogerna i verksamheterna 
återges i form av mindre berättelser i studiens resultat och analys. När vi transkriberade 
ljudupptagningarna från intervjuerna satt vi tillsammans på Högskolan och lyssnade igenom 
intervjuerna en efter en. För att vara säkra på att vi inte hade glömt något så lyssnade vi 
igenom intervjuerna ett par gånger. Därefter skrev vi ner vad som sagts under intervjuerna i 
ett dokument. När alla sex intervjuerna var genomlyssnade och nerskrivna så började vi skapa 
berättelserna som finns i studiens resultat. Berättelserna utformades med utgångspunkt från de 
frågor som vi ställt till de sex pedagogerna under intervjuerna. Detta för att varje berättelse 
skulle få en röd tråd och en likartad uppbyggnad.  
Efter varje nerskriven berättelse arbetade vi fram en mindre analys som innefattar en kortare 
sammanfattning av berättelsen. När alla sex berättelserna samt analyserna var skrivna gjorde 
vi en gemensam analys av samtliga sex berättelser, reflekterade över likheter och olikheter i 
berättelserna. Detta gav oss underlag för att kritiskt granska det som sagts under 
intervjutillfällena.  
 
5.5 Etiskt förhållningssätt 
 
I studien tar vi hänsyn till de etiska förhållningssätten. Dessa är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet och dessa fyra är riktlinjer 
enligt (vetenskapsrådet, 2011). De etiska förhållningssätten är något som även Johansson 
(2005) nämner i sin bok. Enligt Johansson (2005) ska alltid de etiska förhållningssätten 
beaktas av de som genomför en studie. Detta har även vi gjort. Innan intervjuerna 
genomfördes har vi skickat ut ett informationsbrev till pedagogerna som beskriver syfte, 
vilken uppgift pedagogerna har i studien och att deltagandet är frivilligt vilket innebär att de 
har möjlighet att avsluta sin medverkan i studien när de vill om de känner för det. 
Detta informationsbrev diskuterade vi även med pedagogerna när vi var ute på förskolan 
innan intervjun påbörjades. Brevet innefattar informationskravet och samtyckeskravet som är 
två av de etiska förhållningssätten som vi utgår från i vår studie. Vi informerade även om att 
de deltagande pedagogerna kommer att förbli anonyma genom hela studien och deras namn 
samt andra personuppgifter kommer att tillhandahållas av oss på ett sätt som inte kan 
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missbrukas. Denna information stämmer med konfidentialitetskravet som är ett annat estetisk 
förhållningssätt. Vi förklarade även för de deltagande pedagogerna att den empiri vi fått ta del 
av enbart kommer att användas i denna studie vilket infriar nyttjandekravet. 
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6 RESULTAT OCH ANALYS 
Eftersom vi valt att arbeta med narrativ metod kommer vi att redovisa den empiri vi fått fram 
i form av berättelser. Resultatet kommer att bestå av sex berättelser som är sammansatta med 
hjälp av empirin. Allt som framgår av berättelserna är pedagogernas egna åsikter utifrån de 
frågor vi ställt under intervjuerna. Vi har inte använt pedagogernas riktiga namn utan 
fingerade namn. 
 
6.1 Berättelse av pedagogen Anna 
 
Anna är utbildad förskollärare och har arbetat på sin arbetsplats i 16 år. Hon anser att 
mobbning är när ett barn inte får vara med de andra barnen och när barnen använder sig av 
härskartekniker. Mobbning och utanförskap är också när något barn utesluts från 
barngruppen. Anna tycker det är viktigt att man som pedagog inom förskolan arbetar med 
värdegrunden.  Dessutom förhållningssättet som barnen har till varandra. Hon menar även att 
det är viktigt att barnen känner sig trygga och skapar en stark självbild.  
Hon är orolig för när barnen kommer upp i sexårsåldern och de börjar i skolan finns det 
många stora grupper och det är inte så lätt att säga ifrån. Anna menar nämligen att mobbingen 
får fortgå en längre tid innan en vuxen uppmärksammar det i skolan och kanske barnet inte 
vill prata om det. 
Anna anser inte att det finns någon mobbing i förskolan. Men att det finns härskartekniker för 
det har hon varit med om. Om någon pedagog ser att det förekommer kränkande handlingar 
på förskolan, tar de upp det direkt och följer även utvecklingen.  
Anna säger att på hennes förskola har de filmer som de fått av kärnhuset som tar upp 
mobbing. Då har Anna och hennes kolleger bestämt att barnen ska se dessa filmer när de har 
kommit upp i en viss ålder. Anna anser att det är viktigt att prata om kränkande handlingar 
och värdegrunden med barnen i vardagen. Dessutom påpekas att hon tror att förskolor arbetar 
bra när det gäller utanförskap och att situationen är samma på alla förskolorna i kommunen 
överlag. 
 
6.1.1 Analys. 
 
På Annas förskola arbetar de mycket medvetet med utanförskap och kränkande handlingar. 
Det har blivit en del i vardagen. De använder filmer som barnen får titta på vid en viss ålder. 
Sedan diskuterar barnen intrycken. Anna påpekar att det är viktigt att ta tag i problemen 
direkt. Anna är lite ängslig för de barn som ska börja skolan, då barnen fortfarande är små och 
att skolan är en ny stor värld att utforska. Anna ser positivt på att vi studerar området, då det 
är ett viktigt område att granska. 
 
6.2 Berättelse av pedagogen Karin 
 
Karin har arbetat som förskollärare sedan 2008 och på denna förskola under 1år. Hennes 
definition på mobbning är någon som utsätts både fysisk och psykiskt. Hon menar att bland de 
små barnen kan det synas genom att barnen pratar bakom ryggen på varandra och därmed 
utesluts. De arbetar just nu med temat kamratskap och att alla är lika bra, värda och har både 
skyldigheter och rättigheter. De spelar mycket teater tillsammans med barnen där temat är just 
kamratskap. Då får barnen sätta sig in i olika roller för att sedan berätta hur det kändes. Temat 
har använts under 1 år. Hon anser att deras barngrupp är stabil och ser inte så mycket 
mobbing i förskolan, men skulle det uppstå, tar de alltid kontakt med barnens föräldrar. Hon 
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påpekar att det alltid finns de där ”dagliga bråken” som man inte kommer undan. Karin 
berättar att de brukar sjunga en ”kompissång” som påminner barnen om att alla får vara med. 
Mobbning för Karin känns väldigt hårt och mer skola, så hon tycker att man ska säga att 
utanförskap finns i förskolan. Hon menar att i skolan är det så mycket struktur och man ska gå 
ut vid ett visst klockslag. Men på förskolan menar hon att vill barnen inte gå ut klockan 10 så 
behöver de inte.  
Vid frågan om de kan få hjälp av kommunen svarar hon att de alltid kontaktar förskolechefen 
om de känner att det är något fel. Men innan dess så brukar de prata inom arbetslaget om 
problemet. Karin menar att det är viktigt att barnen själva sätter ord på vad kamratskap är för 
något och tar del av deras erfarenheter. Barnen måste förstå vad som menas med kamratskap. 
Hon påpekar att barnen lär sig bättre om de själva förstår vad de ska göra. 
 
6.2.1 Analys. 
 
Karin anser att det är viktigt att prata om kränkande behandlingar med barnen och de i 
vardagen arbetar medvetet med begreppet. Hon påpekar även att det är viktigt för barnen att 
sätta sina egna ord på begreppet, då hon menar att barnen förstår innebörden bättre då. För 
Karin är mobbning ett väldigt starkt ord som mer hör hemma i skolan än förskolan. Hon 
jämför även skolans struktur med förskolans struktur, om barnen på förskolan inte vill gå ut 
vid en viss tid så behöver de inte. 
 
6.3 Berättelse av pedagogen Eva 
 
Eva har arbetat som förskollärare i många år och har arbetat på den nuvarande förskolan 
under 3.5 år. Hennes definition på mobbning är när någon särbehandlas på grund av sexuell 
läggning, ras, kön, religiös åskådning, olika åsikter och om man har ett annorlunda utseende. 
På förskolan arbetar de med ett tema som de kallar ”härkomst” som består av närmiljön och 
hur det ser ut runt om i världen. De bjuder även in andra förskolor för att dela med sig av sitt 
projekt samt att se hur andra arbetar. De läser böcker och berättar ofta för barnen att alla ser 
olika ut på utsidan men de har en likadan insida vart man än befinner sig. 
Eva menar att det är ett väldigt starkt ord, mobbning och att det betyder att man är elak mot 
andra barn på ett medvetet sätt.  
På förskolan menar Eva att man ser tydligt om barnen inte mår bra och barnen säger ofta ifrån 
om de inte får vara med och leka. Eva fortsätter att påpeka att man har bättre uppsyn av 
barnen i förskolan än i skolan. Eva och hennes kolleger arbetar utifrån en jämställdhetsplan 
och därifrån har deras tema uppkommit. Det är viktigt att berätta för barnen på förskolan att 
alla är olika på utsidan men likadana på insidan och var man än befinner sig i världen blir man 
ledsen och glad för samma saker. Hon menar att detta är kärnfrågan. Om någon kränkande 
behandling skulle förekomma finns det alltid en specialpedagog som är anställd inom området 
som de kan ta hjälp av.  
Eva tycker även att det är ett bra projekt som vi studerar och att det bör uppmärksammas mer. 
När vi gjorde intervjun kände Eva att hon blev påmind om hur mycket det betyder att arbeta 
förebyggande mot mobbing och utanförskap. 
 
6.3.1 Analys. 
 
Eva och hennes arbetskolleger arbetar med ett tema som de kallar ”härkomst”. Syftet med 
detta tema är att barnen skall förstå att barn kan se olika ut på utsidan men de har likadan 
insida.  Alla är lika värda. Med detta menar Eva att de berättar för barnen att de flesta barn 
blir glada eller ledsna för samma saker. De läser böcker som handlar om likheter och 
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olikheter. Eva tycker inte om ordet mobbning för att det är förknippat mera med skolan. Eva 
säger att det alltid finns en specialpedagog som de kan få hjälp av i svåra situationer. 
 
6.4 Berättelse av pedagogen Helen 
 
Helen har arbetat som förskollärare sedan 1991 på den arbetsplats hon är nu.  Hon gick ut 
förskollärarlinjen 1985. Hon säger att uttrycket mobbning inte används så mycket på 
förskolan, men att det är en kränkande handling eller utanförskap. Barnen får inte vara med, 
men att det kan vara verbalt, bråk och slag eller olika sorters kränkande handlingar av flera 
barn. På Helens arbetsplats arbetar de utifrån likabehandlingsplanen. Helen påpekar att det är 
viktigt att arbeta mot mobbning och utanförskap innan det uppstår några problem. De arbetar 
mycket med sammanhållningen i gruppen. Hon anser att det är viktigt att arbeta dagligen med 
likabehandlingsplanen. De arbetar mycket med teater på förskolan och sitter sedan ner i små 
grupper, där barnen får berätta vad som hände under teaterföreställningen. Hon påpekar att det 
är viktigt att berömma barnen när de gör något rätt. Helen menar att man observerar barnen 
mycket och att man är lyhörd om ett namn kommer upp väldigt ofta eller blir nämnd även om 
barnet inte är där. Det kan även märkas att barnen inte vill komma till förskolan och då är 
viktigt att observera med både ögon och öron varje dag. De gör intervjuer med jämna 
mellanrum där barnen får svara på vilka de umgås med på förskolan och även där kan 
pedagogerna se om det är något namn som inte nämns så ofta. 
Hon menar att det är mer utanförskap än mobbning som förekommer på förskolan. För henne 
är mobbning ett mycket starkare begrepp, där mer medvetenhet spelar roll. Mobbing är mer 
relaterat till skolverksamheten. Vi pratar inte så mycket om just ordet mobbing men tar upp 
utanförskap när det händer något. För Helen är kamratskapet viktig och att man kan leka med 
många olika barn och inte fästas vid en speciell person. Helen hänvisar till 
likabehandlingsplanen om det skulle uppstå ett problem i förskolan. I planen står även hur 
man går tillväga, hon tar upp att i första hand diskuterar man med föräldrarna, sen kan man 
kontakta rektorer. Hon påpekar att det inte är något som hon har använt men att det är viktigt 
att man hittar en struktur i verksamheten som bekämpar utanförskap hela tiden barnen är på 
förskolan. Helen anser att man bör arbeta mot utanförskap året runt och att det är mycket 
viktigt. 
 
6.4.1 Analys 
 
På Helens arbetsplats arbetar de mycket med sammanhållningen i gruppen, För att avslöja 
utanförskap eller kränkningar av olika slag, intervjuar pedagogerna barnen med jämna 
mellanrum. Helen nämner att de arbetar med sammanhållning i gruppen och menar hon att 
barnen ska trivas tillsammans i gruppen. Alla barn ska få vara med och leka. Helen tycker att 
mobbning inte tillhör förskoleverksamheten, utan är mer skolbelagt. För Helen är förskolans 
struktur viktig för att kunna förhindra mobbning och utanförskap. 
 
6.5 Berättelse av pedagogen Sara. 
 
Sara är en nyutbildad förskollärare och har enbart arbetat som förskollärare detta år. 
Hennes definition på mobbning och utanförskap är när någon känner sig kränkt fysiskt och 
psykiskt i betraktarens ögon, alltså hur den andra uppfattar ett skratt, leende, slag. Mobbning 
och utanförskap är stora begrepp påpekar Sara. Hon anser att kränkning är ett bättre samlat 
ord än mobbning och utanförskap. Mobbning är mer en systematisk handling medan 
kränkningar sker lite då och lite då. Sara anser att barnen inte är medvetna om när de kränker 
ett annat barn. Men påpekar samtidigt att mobbning finns överallt och om man säger att 
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mobbning inte finns så blundar man för det. Sara anser att mobbningen syns genom att barn 
inte får vara med. Hon vill att man tar upp det så fort som möjligt och fångar upp de som gör 
något bra och inte bara uppmärksammar barnen när de gör något dåligt. Men att även ta bort 
barnet som gör något dåligt och gör en aktivitet tillsammans med detta barn i en annan miljö, 
där barnet verkligen syns i positiva aspekter. För Sara är det viktigt att finnas till för barnen 
och med detta menar hon att man kan arbeta med mindre grupper och sitta ner tillsammans på 
golvet med barnen. Man kan dela in barnen i grupper beroende på intresse och ålder. Sara vill 
påpeka att innemiljön är mer revir baserad än utemiljön och detta beror på att miljön utomhus 
är så mycket större än inomhusmiljön. Sara förklarar även att alla vill ha en egen sfär som 
består av en armlängds avstånd från en annan person. 
Sara tvekar inte på frågan om de kan få hjälp av kommunen och säger att kärnhuset med 
specialpedagoger och speciallärare kan hjälpa pedagogerna.  
De har även haft en föreläsare från kärnhuset bara någon dag tidigare som berättat om hur 
man beter sig vid kränkande handlingar. Sara påpekar även att det finns vissa speciella 
blanketter som pedagogerna kan fylla i om det finns en misstanke att något barn inte mår bra. 
Denna blankett inriktar sig på barn-barn, barn- pedagog, barn- förälder. Blanketten skickas 
senare in till kommunen där de arkiveras. Sara påpekar att blanketten inte är någon anmälan 
på barnet utan ska ses mer som information för framtiden. Där ser man även om det har gjorts 
insatser eller inte för barnet. Sara vet inte hur mycket dessa blanketter används då hon bara 
arbetat på förskolan i 6 månader. Sara nämner att dessa blanketter finns med i 
likabehandlingsplanen. 
Sara berättar att föreläsaren visade att det hade kommit in 34 info blanketter till kommunen 
men att det är betydligt fler som blir kränkta på förskolan. 
 
6.5.1 Analys 
 
För Sara är mobbning ett stort begrepp som innefattar mycket. Hon anser att det egentligen 
handlar om kränkande handlingar. Det är även detta begrepp som Sara och hennes kolleger 
använder i verksamheten. Sara anser att det är viktigt att vara i barnens nivå, med detta menar 
hon att kunna ta sig tid att sitta ner tillsammans med barnen på golvet och visa intresse för vad 
de gör för något. Hon prioriterar även att säga till barnen med en gång om det uppstår något 
bråk. Sara anser att alla barn vill få uppmärksamhet i vardagen. Hon påpekar även att barnen 
på hennes avdelning är väldigt egoistiska. 
 
6.6 Berättelse av pedagog Anita 
 
Anita har arbetat som förskollärare i 1 år. Hon definierar mobbning som ett beteende eller 
kränkning med fysiskt eller psykiska inslag, att man är fler än en och att det pågår under en 
tid. Anita menar att om man ska sätta en etikett på vad som händer i förskolan så använder de 
mera utfrysning än mobbning, hon tror mer att barnen söker efter uppmärksamhet för att öka 
sin självkänsla. Möjlighet finns att det kan vara mobbning även om inte barnen är medvetna 
om begreppet mobbing. Anita och hennes arbetskollegor arbetar utifrån 
likabehandlingsplanen där de tar upp att alla är lika välkomna överallt, viktigt att barnen 
förstår detta. Just på förskolan har de inte arbetat med något specifikt i och med att det är fyra 
avdelningar på förskolan, men att de har arbetat varför sig på sina avdelningar. Nu har de 
arbetat med geometriska former och döpt om rummen efter dessa former, bara för att flickor 
och pojkar ska kunna leka med allt som finns tillgängligt. De har även gjort en kartläggning 
av förskolan, där syftet var att se till att barnen kände sig trygga överallt på förskolan. Hon 
anser att mobbning märks mest genom blickar och fysisk kontakt. Detta har hon märkt nu i 
och med att de har en ganska stökig barngrupp just nu. Hon anser för att kunna motverka 
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mobbningen så gäller det att arbeta utifrån likabehandlingsplanen. Just nu håller förskolan på 
att kartlägga utemiljön, så barnen kan känna sig trygga även utomhus. Förskolan arbetar efter 
att skapa en vi-känsla och skapa ett kamratskap som bygger på empati och respekt för andra. 
På frågan om de kan få någon hjälp från kommunen om det uppstår ett problem av kränkande 
inslag svarar Anita att de kan man säkert få, men påpekar ändå att hon inte varit med i den 
situationen och i så fall kontaktas rektorn och förskolechefen. Hon säger även att det finns 
speciella utvecklare som arbetar med sådana här frågor. Hon menar att deras riktlinjer för att 
motverka mobbning finns i likabehandlingsplanen och att det är viktigt att den uppdateras 
kontinuerligt. 
 
6.6.1 Analys 
 
För Anita är mobbning när någon utsätts för fysisk eller psykiskt kränkning och de använder 
sig mera av begreppet utfrysning än mobbning. På Anitas arbetsplats arbetar de efter 
likabehandlingsplanen. De arbetar även mycket med empati i barngruppen och att alla ska 
känna sig trygga överallt på förskolan, därför har de börjat kartlägga både inomhusmiljön och 
utomhusmiljön. Anita säger att det finns vissa riktlinjer som man ska följa om det uppstår 
kränkande handlingar, dessa står i likabehandlingsplanen. Likabehandlingsplanen bör 
uppdateras kontinuerligt för att den skall fungera bra tycker Anita. 
 
6.7 Sammanfattande analys av de sex berättelserna 
 
Det visade sig att mobbning och utanförskap är två begrepp som i kan innefatta olikheter 
beroende på individ. Majoriteten av de intervjuade pedagogerna förklarade i allmänhet 
begreppen relaterade till barn. Någon pedagog talade om begreppen på ett allmänt sätt. Men 
alla nämner att det är en form av en slags kränkning. 
Det var blandade svar på hur de arbetar och om det är ett långsiktigt pågående arbete eller 
något som genomförs någon enstaka gång som tema, när det behövs. De deltagande 
pedagogerna vid samtliga förskolor anser det viktigt att barnen är delaktiga i det arbetet som 
bedrivs. Det kan vara att se på film, arbeta med tema, prata eller spela teater. Även att barnen 
får vara delaktiga och komma med idéer om vad som kan samt ska göras. Detta leder till att 
barnen själva blir inspirerade och kan ta in den information som förmedlas på ett positivt sätt. 
Ungefär hälften av de sex intervjuade pedagogerna nämner likabehandlingsplanen i sina svar 
och att den används och arbetas med när det gäller arbetet med mobbning, utanförskap. 
Några pedagoger berättar att barnen säger att de inte får vara med andra barn i exempelvis 
lekar. En pedagog nämner mer långsiktig mobbning och utanförskap och symtom hos barn. 
Allt fler barn börjar skylla saker som händer på ett barn som kanske inte är på förskolan den 
dagen och gör barnet till en syndabock eller att ett barn inte vill gå till förskolan. 
I allmänhet anser de flesta av de deltagande pedagogerna att utanförskap är ett passande ord i 
förskolan. Mobbning lämpar sig mera för skolan. Hälften av pedagogerna anser även att 
mobbning är ett starkare ord än utanförskap. En av pedagogerna nämnde även exkludering 
och inkludering som begrepp i förskolan. 
På frågan om de kan få hjälp av kommunen om det uppstår en svår situation var flera 
pedagoger fundersamma. Det kändes som att detta var något som de inte riktigt hade tänkt på 
tidigare. Majoriteten tog upp Kärnhuset som finns beläget i kommunen och att de kan få hjälp 
på olika sätt därifrån. Under en av intervjuerna fick vi ett konkret svar på vår fråga. Det var att 
det fanns speciella blanketter som man bara fyllde i om pedagogerna uppmärksammade 
kränkande handlingar på förskolan. Dessa blanketter skickas senare in till kommunen för att 
granskas och arkiveras. 
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7. DISKUSSION  
I denna del kommer vi att koppla samman bakgrunden med resultat, analys och med våra 
egna åsikter. 
 
Studien vi genomför har betydelse för hur arbetet i förskolan som gäller området mobbning 
och utanförskap kan bedrivas. Trots mindre mängd deltagare, intervjuade personer har vi 
genom studien observerat att det finns olika uppfattningar om vad mobbning och utanförskap 
innefattar. Studien i helhet kan även ge upphov till att mobbning och utanförskap blir mer 
uppmärksammat i förskolan och med hjälp av studiens didaktiska implikationer kan arbetet 
uppmärksammas och uppmuntras.  
 
I studiens bakgrund nämns att Midstrand, Monstad, & Söbstad (2004) studerat hur mobbning 
framträder bland barn på förskolan. Resultatet av denna undersökning är att mobbning är 
något som visar sig fysiskt genom att barn kastar saker på andra barn, slåss, drar i håret, 
knuffar eller nyper andra. De anser även att mobbning kan förekomma språkligt genom att 
barn skojar med andra barnen och kallar de för ord som kan vara kränkande (Ibid). Detta är 
något även vi fått inblick i genom de sex intervjuerna med pedagogerna. Samtliga sex 
pedagoger benämner ett eller flera av de sätt som enligt Midstrand, Monstad och Söbstad 
(2004) kan förekomma bland barn i förskolan. Förförståelsen hos oss som utför studien är att 
det som forskarna tar upp förekommer ute på förskolorna.  
I studiens bakgrund tar vi även upp att mobbning inte är ett entydigt begrepp utan ett begrepp 
som har olika definitioner och är olika etablerade. Här uppmärksammade vi att det finns 
olikheter i den information vi tagit fram från böcker och internet. Ett exempel är 
barnombudsmannens definition som förekommer i två olika alternativ. Barnombudsmannen 
(2001) skriver att de utgår från definitionen att mobbning är att frysa ut och utföra andra 
återupprepade händelser av både fysisk och psykisk karaktär som i sin tur kan tynga ner 
”offret” eller på något annat sätt ge ”offret” en underlägsenhet (Ibid). Även Forsman (2003) 
nämner i sin doktorsavhandling barnombudsmannens definition av mobbning och då lyder 
definitionen ”En person är mobbad när han eller hon upprepade gånger och under viss tid, 
blivit utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer” (Olweus, 1994:4 ref i 
Forsman, 2003:101; Olweus, 1991 ref i skolverket 2009b:12) Vi anser att det är viktigt att den 
som utför en studie verkligen falsifierar sin studie vilket vi varit noga med. För den 
information vi tar del av från böcker och internet behöver inte vara helt korrekt bara för att 
den anses vara vetenskaplig. Vi har fått insyn i två olika definitioner som anses användas av 
barnombudsmannen. Men barnombudsmannen har bara en definition av begreppet mobbning 
men vilken? I sådana här fall men även i allmänhet är det viktigt att använda sig av 
falsifikation. I frågan om barnombudsmannens definition har vi en idé att denna olikhet kan 
bero på när texten vi har hämtat informationen från är skriven. För Forsman (2003) skrev sin 
doktorsavhandling 2003, ett antal år efter vilket gör att informationen kan förändras, 
exempelvis definitioner. Osäkerheten angående de olika definitionerna av begreppet 
mobbning uppmärksammade vi även under vår insamling av den empiri vi har i vårt resultat. 
De intervjuade pedagogerna hade olika uppfattning och definition angående begreppet 
mobbning och vad begreppet omfattar. Exempel är, ”att det är någon som blir utsatt” eller ”att 
det är någon, några som utsätter en annan”. Trots detta påminner pedagogernas definitioner 
om den mest använda definitionen av begreppet som Dan Olweus senast har definierat och 
som lyder: 
 
”En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatt 
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för negativa handlingar från en eller flera personer” (Olweus ref i Skolverket 2009b s:12) 
 
Detta anser vi är intressant för i grunden, har många samma tankar runt begreppet, men 
förklaringarna är olika. Vad kan detta bero på? Kanske hur bra insatt man själv är i området, 
om man har arbetat med det på förskolan. Här uppmärksammade vi också olikheter. Som Dan 
Olweus benämner vilket vi tar även upp i vår bakgrund och som vi även själva anser är att 
mobbning och utanförskap är något som behövs stoppas direkt. Detta poängterar även några 
av pedagogerna. En pedagog nämner ”skulle det vara så att det förekommer en kränkande 
handling, tar vi tag i det direkt och gör en uppföljning”. En annan säger att ”om mobbning 
och utanförskap uppstår så stoppas det på ett tidigt stadium”. 
Precis som hermeneutiken bygger på förståelsen kan den information och berättelser som vi 
beskriver i vår studie användas som inspiration till diskussioner, inom arbetslaget. 
Dessa diskussioner kan med fördel genomföras mellan olika förskolor för att i möjligaste mån 
effektivisera arbetet mot mobbning och utanförskap. 
 
För att något ska betraktas som mobbning skall handlingen förekomma vid upprepade 
tillfällen och den som utför handlingarna ska mena illa (skolverket, 2011). Detta nämner vi i 
studiens bakgrund vilket kan sammankopplas till de resultat vi fått fram genom studien. Det 
är uppenbart att det först blir mobbning när en handling förekommer vid upprepade tillfällen 
och den som utför handlingen menar illa. Vi kan inte påstå att det går till så på förskolan.   
Enligt förförståelse och den information vi fått av pedagogerna så är barnen på förskolan så 
små att när de exempelvis stänger ute ett annat barn som inte får vara med så anses det mer än 
som utanförskap än mobbning. Nästan uteslutande menar de inte något illa med sin handling 
för de för små för detta. Forskning och annan information som finns om mobbning och 
utanförskap i skolan bör inte omvandlas direkt till förskolans förhållanden. Detta leder i sin 
tur till att det har varit svårt att hitta aktuell forskning inom området mobbning och 
utanförskap i förskolan. Detta är beklagligt eftersom det är ett område som ständigt är under 
förändring men definitioner gällande mobbning är samma.  
 
Utmärkande för resultatet i studien är att det förekommer mobbning och utanförskap redan 
när barnen går på förskolan. Samtliga sex pedagoger nämner att det förekommer mobbning 
eller utanförskap hos barn i förskoleåldrarna. Vilket är något som även nämns i studiens 
bakgrund. Detta gör det ytterst viktigt att börja arbetet redan i förskola och speciellt för att det 
är på förskolan barnen tillbringar den största delen av sin vardag.  
 
Vi fick under samtliga intervjuer en positiv respons från de pedagoger vi intervjuade. 
Pedagogerna ansåg att det var bra att vi studerar detta område för det är ett område som 
annars inte får så mycket uppmärksamhet. Problemet är olyckligt eftersom ett barns 
självkänsla, självförtroende påbörjar ett grundarbete redan i tidig ålder och då är det enligt oss 
viktigt att börja arbeta med och mot situationer som kan skada ett barns självkänsla, självbild. 
För här läggs grunden till barnens kommande liv och varje individ som blir mobbad eller blir 
utanför är ett misslyckande. Även förskolans läroplan (Skolverket, 2010) nämner hur viktigt 
det är att förskolorna har ett pågående arbete angående jämställdhet och alla individers lika 
värde, människovärdes okränkbarhet, arbetet för de svaga och utsatta individerna. 
Förskolans läroplan (skolverket, 2010) betonar även att barnen ska känna sig trygga på den 
förskola de går på och pedagogernas uppgift är att skapa denna trygghet. Detta var även något 
som de sex deltagande pedagogerna tog upp. Inget barn ska känna sig utanför och att det ska 
finnas en bra sammanhållning i barngruppen så att alla barn känner sig inkluderade och 
trygga. Detta arbete kan genomföras på olika sätt vilket även litteraturen vi tagit del av i 
bakgrunden beskriver. En pedagog nämnde att de arbetar med att genomföra en kartläggning 



25 
 

av deras utegård för att barnen ska kunna känna sig trygga oavsett var på utegården de 
befinner sig. Detta innefattar det Lpfö 98 (skolverket, 2010) betonar att det ska finnas en 
trygghet för barnen på förskolan. 
 
Vi har genomfört våra interjuver ”face to face” i denna studie. Detta var också forskarna 
Laines och Neitolas (2003) metod vid sin undersökning med barn i 5 års ålder. Laine och 
Neitola (2003) visade i sin studie att det ofta finns bakomliggande orsaker till att barn utesluts 
från barngruppen. Genom vår studie har vi fått fram likande resultat. Flertalet av de 
pedagoger vi har intervjuat i studien nämner precis det som Laine och Neitola påpekade, 
bakomliggande faktorer påverkar. 
 
Mobbning ger ofta konsekvenser som är svåra både för individen och samhället. Varje 
mobbningssituation är ett misslyckande och arbetet för att förhindra samt bearbeta 
problemet är viktigt. Precis som Françoise Alsaker (Alsaker, 2008) nämner att det är viktigt 
att påbörja aktiviteter, åtgärda i tidig ålder. 
 
Vi som författare till studien anser det är kritiskt att det inte förekommer mer forskning 
m.m. inom området mobbning och utanförskap i förskolan. Den information vi har fått 
fram har mest innefattat skolan. Denna information kan i viss mån överensstämma med 
förskolan men det finns även en hel del skillnader.  Detta har gjort att vi fått ta med en 
del äldre fakta i studien för att få fram den information vi vill.   
 
7.1 Metoddiskussion 
 
Narrativ metod har varit en bra metod att använda vid vår studie. Genom denna har vi kunnat 
få fram det som är studiens syfte att få de sex verksamma pedagogernas berättelser om hur de 
arbetar med mobbning och utanförskap i sina respektive förskolor samt hur detta arbete syns i 
förskolornas verksamheter. Vill även belysa vad de sex valda pedagogerna anser om de två 
begreppen mobbning och utanförskap. I studiens resultat är det de sex verksamma 
pedagogernas ord från intervjuerna skrivna i form av mindre berättelser. Precis som den 
narrativa metoden innebär.   
 
Vi har i studien valt ett kort syfte för att tydliggöra detta. Vi anser att det lätt kan bli för 
invecklat och svårtolkat om man har ett för långt och utdraget syfte.  
 
Det har även varit lämpligt vid vår studie att genomföra en kvalitativ studie och i den använda 
oss av intervjuer. Det speciellt när vi använder den narrativa metoden. Genom ”face to face” 
intervjuer och halvstrukturerade intervjuer fick vi ett samtal som kombinerade det vanliga 
vardagssamtalet med den slutna intervjun. Under intervjutillfällena fick vi även möjlighet att 
ta del av de intervjuades reaktioner på de frågor vi ställde och hade möjlighet att tolka deras 
kroppsspråk. Detta anser vi var väsentligt för en individs kroppsspråk kan säga lika mycket 
som 
samtalet. 
Nu genomförde vi enbart intervjuer med en pedagog på respektive förskola vilket inte ger 
någon bred insyn i verksamheten, men ändå tillräckligt underlag för att bedriva studien som vi 
önskade. 
Studien har validitet eftersom den har helhet från syfte till den slutliga sammanfattningen. 
När det gäller reliabiliteten i studien är den till viss del hög och till viss del låg. För att 
sammanställa empirin använde vi frågor och det finns det möjlighet att använda dessa frågor 
vid en senare studie. Samma frågor blir då besvarade men svaren kan bli annorlunda vid en 
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senare studie eftersom de svar som pedagogerna ger på frågorna kan variera beroende på 
förskola, miljö och hur insatta de är på området. Svaren på frågorna kan även bli annorlunda 
om man inte har just det urval av pedagoger som vi har i denna studie. Många pedagoger 
anser och arbetar olika. Redan i denna studie blir varje intervju unik för att vi använder oss av 
halvstrukturerade intervjuer vilket gör det svårt att återskapa exakt lika förutsättningar vid ett 
annat tillfälle. 
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8. SLUTSATSER 

 
 
Detta stycke omfattar en kortfattad slutsats av studien, de didaktiska implikationerna och de 
forskningsmässiga implikationerna. 
Grundproblemet anses tydligt, mobbning och utanförskap förekommer i förskolan. Detta är en 
förlust både för ”offret” och mobbaren liksom för samhället. Mobbning och utanförskap kan 
leda till problem i framtiden för de individer som är inblandade samt för samhället i 
allmänhet. Därför måste effektiva åtgärder vidtas.  
 
Vi se sambandet med den undersökningen som Olweus genomförde 1970 och fick namnet 
Stockholmsundersökningen. De pojkar som ingick i undersökningen och var mobbare 
fick senare i livet en livssituation som innefattade kriminalitet och missbruk (Olweus1991 ref 
i Skolverket 2009b). Denna undersökning visar att problem som man har som ung kan följa 
med en individ senare i livet, vilket gör det viktigt att tidigt börja arbeta med och mot 
mobbning och utanförskap i förskolan. Det är även viktigt att arbeta fram ordentliga, 
tillräckliga resurser för att varje pedagog som är verksam inom den Svenska förskolan kan 
arbeta på ett effektivt sätt. 
 
Samtliga sex deltagande pedagoger i studien vill gärna ta del av det slutliga arbetet. 
Mobbning och utanförskap är ett spännande och viktigt område som man som individ och 
pedagog behöver tänka mer på. Ämnet är alltid aktuellt och inkluderar inte bara barnen utan 
även pedagoger och föräldrar.  
 
 Didaktiska implikationer 
 
Hur kan man konkret arbeta med mobbning och utanförskap på förskolan? De didaktiska 
implikationerna är tankar och arbetssätt som vi har fått ta del av från de sex deltagande 
pedagogerna i studien. De didaktiska implikationerna är: 

• Som pedagoger kan prata med barnen om hur de anser att en bra kompis ska vara.   
• Prata under dagen vid olika tillfällen ex. vid lunch, samling med hela barngruppen 

eller några stycken vilket annat barn eller vilka barn de har lekt med under dagen och 
vad de gjort?  Detta ska innefatta alla barn i barngruppen.  

• Ta hjälp av olika estetiska tillvägagångssätt som t.ex. Teater och bild för att låta 
barnen uppmärksamma mobbing och utanförskap på ett lustfyllt sätt. 
  

• Om det i kommunen finns en speciell plats dit man som pedagog eller arbetslag kan 
vända sig till ex. i studiens undersökningskommun fanns ett kärnhus. Där pedagoger 
och arbetslag kan få hjälp och stöd för att få mer kunskap och information för att 
arbetet mot och med mobbning och utanförskap.  
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 Forskningsmässiga implikationer 
 
Hur man kan arbeta vidare med studien. De forskningsmässiga implikationerna i vår studie är: 
 

• Intervjua barnen och inte pedagogerna för att få en inblick i förskolebarnens situation. 
• Kontakta kommunen och undersöka hur deras arbete mot och med mobbning och 

utanförskap bedrivs samt hur de samverkar med kommunens förskolor. 
• Intervjua ett större antal pedagoger på andra förskolor ”face to face”, gruppintervjuer 

med observation på likheter och skillnader. 
• Lär av varandra och det ”goda exemplet”. Varför inte anordna en workshop i 
      kommunens regi, där föräldrar är delaktiga med synpunkter och åsikter. 
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10. BILAGOR  
10.1 Bilaga 1, Intervjuguide 
 
I arbete kommer vi att arbeta utifrån halvstrukturerad intervjuer som vilar på den narrativa 
metoden. Varje intervju kommer att bli unik eftersom vi under de pågående intervjuerna 
anpassar oss efter intervjupersonen. 
Informationen som vi får in genom intervjuerna kommer att vara till grunden för vårt arbete. 
Syfte med studien är att få sex verksamma pedagogers berättelser om hur de arbetar med 
mobbning och utanförskap i sina respektive förskolor samt hur detta arbete syns i 
förskolornas verksamheter. Vill även belysa vad de sex valda pedagogerna anser om de två 
begreppen mobbning och utanförskap. 
Intervjuerna kommer ske personligt och genomföras ”face to face”. Under intervjuerna 
kommer vi använda oss av frågor som vi innan intervjutillfällena har formulerat men som kan 
förändras samt uteslutas beroende på hur intervjun formas. 
 
FRÅGORNA 
 
Bakgrundsfrågor 
• Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 
• Vilken utbildning har du? 
 
Huvudfrågor 
• Vad är mobbning? 
• Hur anser du att mobbning, utanförskap märks i förskolan? 
• Hur arbetar ni med mobbning, utanförskap? 
• Varför arbetar ni så? 
• Hur anser du att man kan motverka/förhindra utanförskap/mobbing i förskolan? 
 
Framåtblickande frågor 
• Finns det tillgång till hjälp från kommunens sida om det skulle behövas? 
• Vilken och hur? 
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http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2798
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Bilaga 2, informationsbrev 
 
Vi har skickat följande informationsbrev till de sex pedagogerna som en förberedelse av 
intervjun. 
 
Vi är två tjejer som heter Matilda och Susanne och läser till förskollärare på högskolan i 
Halmstad. Vi skriver under vårterminen 2012 vårt examensarbete om mobbning och 
utanförskap i förskolan. Vårt syfte med studien är att få sex verksamma pedagogers 
berättelser om hur de arbetar med mobbning och utanförskap i sina respektive förskolor samt 
hur detta arbete syns i förskolornas verksamheter. Vill även belysa vad de sex valda 
pedagogerna anser om de två begreppen mobbning och utanförskap. 
Vårt arbete kommer att innehålla en del forskning samt intervjuer med sex verksamma 
pedagoger inom samma kommun. Intervjuerna tar ca: 20 minuter. Intervjuerna kommer att 
spelas in med hjälp av en diktafon och vi kommer att göra enklare minnesanteckningar. 
 
De forskningsetniska principerna vi följer är att deltagandet i studien är frivilligt och kan 
avbrytas när som helst, samt att endast vi två kan tillhandahålla den information vi får genom 
intervjuerna. I det slutliga arbetet kommer alla personuppgifter att vara konfidentiella vilket 
innefattar att namn inte kommer att finnas med i den slutgiltiga texten, ej heller förskolans 
namn samt plats. När vi har använt oss av den information vi fått kommer den att förstöras för 
att den inte ska kunna missbrukas. Det slutgiltiga arbetet kommer att finnas till förfogande för 
de som deltagit i undersökningen. 
Hjärtligt tack på förhand! 
 
Vänliga hälsningar 
Matilda Johansson och Susanne Jönsson 
 
Kontaktuppgifter: 
Matilda Johansson, Susanne Jönsson 
Tel 07XX-XX XX XX, 07XX-XX XX XX 
Mail matild09@student.hh.se,  jonsus09@student.hh.se 
 
Våra två handledare på skolan är: 
Lars Kristen och Kristina Holmberg 
Tel 035- 16 72 15, 035- 167925 
Mail Lars.Kristen@hh.se, Kristina.Holmberg@hh.se 
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