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Abstrakt 

Studien syftar till att öka kunskapen om hur förskollärare i förskolan definierar och arbetar 

med kränkande behandling mellan barnen. I studien har kvalitativa intervjuer använts som 

metod för att få svar på hur förskollärare definierar kränkande behandling, vilka strategier 

som använts när kränkningssituationer uppstår och hur förskollärare arbetar för att motverka 

och förhindra att kränkningar sker mellan barnen i förskolan. Intervjuerna genomfördes på 3 

olika förskolor med 5 förskollärare. Resultatet visar att förskollärare har en samstämmig 

definition om vad kränkande behandling innebär, och att det är mottagarens reaktion som 

avgör om det är en kränkande behandling eller inte. De poängterar även vikten av närvarande 

förskollärare i samspelssituationer. Är förskollärare närvarande kan kränkningarna upptäckas 

och hanteras i stunden. Orsakerna som beskrivs till varför kränkningar sker, är att barnen inte 

känner varandra nog väl och därför testar gränserna. Det beskrivs även att det kan handla om 

ett maktbeteende, och arbetslagets kommunikation och förhållningssätt till kollegor. För att 

förebygga och motverka kränkande behandling beskriver förskollärarna att det är viktigt att 

arbetslaget har en god kommunikation. Kommunikationen och hur kollegor talar till varandra 

speglar av sig på barnen. De beskriver vidare att om det är en god samvaro i gruppen så 

minskar risken att kränkningar uppstår.    

Nyckelord: Kränkande behandling, förskollärare, makt, samspel, sociokulturell teori, 

relationell teori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

Kränkande behandling och mobbning är ett ämne som berör. Det berör mig framförallt 

eftersom jag var utsatt för det själv i skolan under flera års tid.  Det var ofta som jag gick till 

skolan med en klump i magen, och en liten förhoppning om att dagen skulle bli lite bättre än 

dagen innan. Kanske att jag den här dagen skulle slippa sitta själv på rasterna, eller höra 

gliringar i korridorerna. Det jag kunde sakna var närvarande personal som ville se och ta tag i 

situationen. Men det var det ingen som ville. Därför anser jag att det är väldigt viktigt med 

förskollärare som är aktivt närvarande. Förskollärare som inte vänder bort huvudet när det 

uppstår en problematisk situation, som i den dagliga verksamheten aktivt arbetar med känslor 

och strävar efter att barnen ska utveckla empati och omtanke om andra. Det här arbetet måste 

börja redan i förskolan för att barnen ska få de bästa förutsättningarna att utveckla sin 

empatiska förmåga och modet att säga ifrån när de känner sig illa behandlade. Jag hoppas i 

och med den här studien att jag kan öka kunskapen kring kränkande behandling, och hur 

viktigt det är med närvarande förskollärare som bedriver ett aktivt och målinriktat arbete för 

att förebygga och motverka kränkande behandling i förskolan. Arbetet med den här studien 

har varit lång och stundtals känts oövervinnlig. Jag skulle vilja tacka mina informanter för 

deras deltagande i studien. Min handledare Greta Lindberg som har varit till stor hjälp under 

den här tiden. Opponenter som gav bra och konstruktiv kritik vilket hjälpte mig framåt med 

mitt arbete. Mina nära och kära som har stöttat och peppat. Den här resan har varit mycket 

längre och jobbigare än jag kunde ana, men så otroligt lärorik och intressant.     

”Min dotter har blivit mobbad i fyra år och mobbningen bara fortsätter. Det hela började när 

dottern kom till förskolan från ett annat dagis än de andra barnen. Hon var en glad och 

duktig flicka som genast uppfattades som ett hot av flickan som varit ”ledare” i flocken. 

Dottern blev utstött och fick inga kompisar. Tidigare hade det inte funnits sociala problem för 

dottern, snarare tvärt om. Vi påtalade saken till daghemsföreståndaren, som inte förde 

ärendet vidare, utan viftade bort det. På utvecklingssamtalet var det en nyhet för 

förskolegruppens ledare. Dottern blir inte bjuden på kalas, utan får ensam stå utanför och 

lyssna på hur kul de haft det. De andra flickornas föräldrar upplever situationen tråkig, men 

kan inget göra. Ifall dottern mot förmodan tas med i leken får hon alltid vara tjänare, piga 

eller annat otrevligt- som till sist får sparken av ``ledarflickan`` och hennes anhängare. 

Bokstavligen. I höstas lekte flickorna i en koja som de byggt- och dottern fick sparken, 

bokstavligen, från tjänarjobbet så hon trillade ner för en backe, slog sig gul och blå och var 

lerig från topp till tå. De andra flickorna har insett att de gör fel, och ber ofta om ursäkt i 

förhand att de är tvungna att säga så fult till mobbningsoffret. De säger att hon ska inte bli 

ledsen. De menar inte vad de säger, utan är tvungna att göra så för att ”drottningen” inte ska 

bli arg på dem.” Malin, 2014; Jag borde anmält min dotters mobbare. 

(Sjöholm. P, et. al. Svenska Yle. #tadetpåallvar) 
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1. Inledning  

Att kränkande behandling förekommer visar statistiken på anmälningar gjorda till 

skolinspektionen. Alla kan göra en anmälan till skolinspektionen och Barn- och elevombudet, 

BEO, om det upplevs vara ett negativt klimat i förskolan eller skolan. Anmälningarna till 

skolinspektionen gäller oftast kränkande behandling eller brist på stöd för barnet, och de görs 

ofta av föräldrarna som är missnöjda över barnets skolsituation. Anmälningarna har ökat de 

senaste åren, Skolinspektionen och BEO tog emot 5013 anmälningar under 2017. Av dessa 

anmälningar gällde 1970 anmälningar kränkande behandling, och 67 procent var uppgifter om 

att ett barn utsatts för kränkande behandling av andra barn. Elev som blivit utsatt av 

skolpersonal gällde 41 procent av anmälningarna. Utsatta pojkar förekom i större utsträckning 

än flickor både vad gäller kränkningar mellan barnen och kränkningar från vuxen mot barn 

(Skolinspektionen, 2017a).  

Det finns relativt lite forskning kring ämnet kränkande behandling i förskolan, poängterar 

Söderström och Löfdahl Hultman (2016). Vilket jag också märkt när jag gjort sökningar inom 

ämnet för studien. Mitt intresse att fördjupa mig inom kränkande behandling väcktes efter min 

VFU. Där bevittnade jag hur ett barn utsattes av negativa handlingar av de andra barnen. De 

negativa handlingarna bestod dels av utfrysning och glåpord. Jag som förskollärare vill ge 

barnen verktyg för att kunna stå upp för sig själv, i en trygg vardag på förskolan. Där klimatet 

är inkluderande och det råder acceptans mot alla individer. Även om begreppet kränkande 

behandling tenderar att leda tankarna till skolåldern snarare än förskolan framhåller 

Söderström och Löfdahl, Hultman (2016) att arbetet mot kränkande behandling är en viktig 

uppgift för förskolor. Skolverket (2014) framhåller att omsorg om varje människas utveckling 

och välbefinnande ska genomsyra verksamheten. Det innebär att all personal i förskolan ska 

bedriva ett aktivt arbete för barns rätt att slippa utsättas för kränkande behandling i 

verksamheten. Jag har under mina år uppmärksammat, när jag har arbetat på olika förskolor, 

att kunskapen om kränkande behandling är begränsad, och därför bedrivs det heller inget 

aktivt arbete för att förhindra och motverka det. Av den orsaken anser jag att det är viktigt att 

belysa ämnet och få mer kunskap om kränkande behandling i förskolan för att det 

förebyggande och motverkande arbetet lättare ska möjliggöras.  
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1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur förskollärare beskriver och arbetar med 

kränkande behandling i förskolan. 

1.2 Forskningsfrågor  

 Hur definierar förskollärare kränkande behandling i förskolan? 

 Vilka strategier använder förskollärare vid kränkningssituationer? 

 Hur arbetar förskollärare för att förebygga och motverka kränkande behandling i 

förskolan? 
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2. Bakgrund  

I detta kapitel redovisas regelverket för den svenska förskolan i arbetet med att motverka 

kränkande behandling, som det formuleras år 2019. Jag beskriver även Förenta nationernas 

konvention (FN), som kommer bli lag 2020. Därefter definieras begreppet kränkande 

behandling och hur det tillämpar sig i verksamheten. Begreppet mobbning används inte i 

styrdokumenten längre men jag kommer ändå redovisa författarnas beskrivningar om 

begreppet och hur det tillämpas. Vidare ges en beskrivning av kränkande behandling ur ett 

maktperspektiv. Därefter skildras samspelet och hur förskollärare kan främja ett gott samspel i 

barngruppen. Jag redogör även för det förebyggande arbetet mot kränkande behandling och 

hur det kan tillämpas i verksamheten. Därefter nämner jag den tidigare forskningen som 

utförts inom ämnet. Slutligen beskrivs studiens teoretiska utgångspunkt som är det 

sociokulturella perspektivet och relationellt perspektiv. 

2.1 Lagar och förordningar 

Här ges en beskrivning av skollagen och hur de definierar kränkande behandling och, vem 

som är ansvarig för att det bedrivs ett målstyrt arbete för att förebygga och motverka 

kränkande behandling. Vidare beskrivs läroplanen för förskolan och den värdegrund som ska 

genomsyra verksamheten. Slutligen ges en redogörelse för FNs konvention om barnets 

rättigheter, där det nämns att kränkande behandling är ett av fördjupningsområdena i planen. 

2.1.1  Skollag 

Åtgärder och krav för att motverka kränkande behandling i förskoleverksamheten anges i 

skollagen (SFS 2010:800). I skollagen står det att barnen i förskolan ska erbjudas en trygg 

omsorg och att deras utveckling och lärande ska stimuleras utifrån varje barns behov. Enligt 

lagen ska förskolan främja barnens sociala gemenskap så att de har de bästa förutsättningarna 

att skapa kontakt med andra barn. Skollagen framhåller att det definieras som kränkande 

behandling när ett barns eller elevs värdighet kränks, övergår det i diskriminering då är det 

diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som gäller. Skollagen (SFS 2010:800) framhåller även 

att det är huvudmannens ansvar att se till att det bedrivs ett målstyrt arbete mot kränkande 

behandling av barn inom varje utbildningsverksamhet. En plan med åtgärder för att motverka 

kränkande behandling av barn och elever ska formuleras varje år, och planen ska redogöra för 

vilka av dessa åtgärder som ska verkställas. I nästa års plan ska det finnas med hur åtgärderna 

genomfördes. Vid kännedom om kränkande behandling inom verksamheten ska personalen 

anmäla det till rektorn som i sin tur är ansvarig att anmäla det till huvudmannen. Enligt lagen 

är huvudmannen ansvarig för att utreda orsak till anmälningen och, om det krävs, vidta de 

åtgärder som krävs för att fortsatta kränkningar ska upphöra.  

2.1.2 Läroplan för förskolan 

Skolverket (2014) påpekar att mobbning inte längre används i styrdokumenten utan där 

används istället kränkande behandling och trakasserier. Skolverket (2016) framhåller 

värdegrunden i förskolan som ska genomsyra hela verksamheten. Att respektera och värna om 

andra människor, i ett jämställt klimat där allas rättigheter ska synas. Hur vuxna förhåller sig 

till rättigheter och skyldigheter i samhället påverkar barnen. Vuxna är viktiga förebilder som 

barn tar efter poängterar skolverket. Enligt förskolans värdegrund ska värderingar tydliggöras 

i verksamheten, där demokratiska former ska styra för att främja barns ansvarstagande och 
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intresse för att de på sikt ska bli goda samhällsmedborgare. Skolverket (2016) framhåller även 

att förskolan ska vara fri från diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning hos någon anhörig, kön eller för 

annan kränkande behandling. Förskolan ska verka för att barnen utvecklar sin förmåga för 

omtanke och empati, genom att stärka och uppmuntra deras medkännande och inlevelse i 

andra människors situation (SKOLFS 2018:50). I förskolan ska det finnas en öppenhet och 

respekt för att människor har olika uppfattningar och levnadssätt (ibid.). Det är förskolans 

rektor som har ansvaret för att arbetet med aktiva åtgärder mot kränkande behandling och 

diskriminering genomförs och fortlöpande dokumenteras (SKOLFS 2018:50).  

2.1.3 Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 

En överenskommelse slöts 2010, mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och 

regeringen, om att barnets rättigheter ska stärkas i Sveriges kommuner, landsting och 

regioner. En handlingsplan upprättades där syftet var att åstadkomma varaktiga förändringar i 

kommuners och landstings arbetssätt och metoder för att stärka barns rättigheter. Ett 

långsiktigt arbete som skulle ingå i den ordinarie verksamheten var planen. Omfattande 

insatser som skulle vara övergripande för att nå alla kommuner och landsting fanns i planen, 

och även fördjupningsområden där särskilda insatser för att stärka barns rättigheter skulle 

göras. Ett av fördjupningsområdena som fanns med i planen var insatser mot kränkande 

behandling. Anledningen till detta var att skolinspektionen (2010) fastslår att det finns barn 

och vuxna som inte har någon vetskap om att det finns en förordning (2006:1083). En 

förordning som säger att barn ska vara delaktiga vid framtagandet av 

likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling, och ny läroplan (2011) som främjar 

barns delaktighet i arbetet mot kränkande behandling. 

I juni 2018 presenterade regeringen ett förslag om att Förenta nationernas konvention, (FN), 

om barnets rättigheter ska bli svensk lag. Beslutet medför ett tydliggörande av att domstolar 

och rättstillämpare ska ta hänsyn till de rättigheter som barnkonventionen redogör för 

(Regeringskansliet, 2018). Beslutet bidrar till att det skapas en mer barnrättsbaserad syn. Ett 

barnrättsbaserat synsätt fordrar att varje barn respekteras, skyddas och erkänns som 

rättighetsbärare med en egen personlighet, individuella behov och intressen samt personlig 

integritet (Barnombudsmannen, 2016). Barnkonventionen arbetar för barnens rätt att bli 

respekterade och få uttrycka sig (UNICEF). Konventionens fyra huvudprinciper handlar om 

barnens lika värde och att ingen får diskrimineras. Barnets bästa ska komma i första hand vid 

alla åtgärder som rör barnet. Varje barn har rätt att få leva och utvecklas. Barn har rätt att 

uttrycka sina åsikter och de ska tas i beaktande i frågor som rör det enskilda barnet, hänsyn till 

barnets ålder och mognad ska tas när åsikterna beaktas (UNICEF). 
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2.2 Definitioner av kränkande behandling  

Skolinspektionen (2017b) redogör för kränkande behandling som en handling som kränker ett 

barns värdighet. Kränkningarna kan innebära att någon utsätts för ryktesspridning, 

nedsättande ord, fysiska handlingar eller att bli förlöjligad. Kränkningarna kan vara 

upprepande eller äga rum vid enstaka tillfällen. Herlin och Munthe (2011) beskriver att det 

finns tre huvudsakliga begrepp inom kränkande behandling och dessa är fysisk, verbal och 

indirekt påverkan. De förklarar att fysisk kränkning innebär sparkar, slag och stöld av 

egendom. Verbal kränkning innebär att kalla en person för öknamn, sexistiska och rasistiska 

kommentarer eller förolämpningar. Indirekt påverkan förklarar de genom att frysa ut någon, 

sprida falska rykten eller förtala. Herlin och Munthe (2011) nämner också den kränkande 

behandlingens gemensamma faktorer. Det är ett medvetet och sårande uppförande som ofta är 

återkommande, och svårt för den utsatte att försvara sig mot. Enligt Herlin och Munthe 

framhäver den som kränker sin makt över den utsatte och har ofta svårigheter att lära sig nya 

vägar till socialt uppförande. Nevander Friström (2006) ger en beskrivning av kränkande 

handlingar som människor kan utsättas för på arbetet, i skolan eller ute i samhället. De kan 

yttra sig genom att inte bli sedd, möta misstro eller bli avbrutna. Det är kränkningar som 

inverkar negativt på organisationens arbetssätt och även på samhället (Nevander Friström, 

2006). Något som skadar den egna individen och människors umgänge med andra (ibid.). 

Enligt skolverket (2014) är kränkningar och trakasserier som utförs upprepade gånger, 

mobbning, men det är inget begrepp som används i styrdokumentet längre. Enligt skollagen 

ska även enstaka kränkningar förhindras och det är anledningen till att inte 

mobbningsbegreppet används i styrdokumentet. Olweus (1999) definierar mobbning som när 

en person utsätts för kränkande saker under en viss tid och vid upprepade tillfällen. 

Författaren nämner direkt mobbning som innebär skällsord, slag, sparkar, kränkande 

kommentarer och hot. Indirekt mobbning innebär att bli utesluten ur kamratkretsen, att bli 

baktalad eller att andra stoppar en från att skapa nya vänskapsrelationer. Olweus beskriver 

även att retsamhet som är återkommande och skapar obehag också räknas som mobbning. 

Däremot anser författaren att det inte räknas som mobbning om retningarna är på ett mer 

vänskapligt plan. Vidare beskriver han att det inte är mobbning om två personer med liknande 

psykiska och fysiska styrka bråkar. Enligt Olweus har mobbningen tre kännetecknen som är: 

negativt eller elakt beteende, upprepning under tid, och att den präglas av obalans i 

styrkeförhållandet mellan parterna. Nevander Friström (2006) beskriver att det går att dela in 

kränkningar i fyra olika områden och dessa är: kränkningar som inträffar i stunden, 

kränkningar som är aktivt planerade, kränkningar som ``en`` kommer på efteråt och 

kränkningar som ``en`` inte visste att ``en`` utsatte någon för.  

Kränkningar som inträffar i stunden: När en individ kränker en annan individ och den som 

kränker efter en stund inser att detta inte var meningen, och ber då personen om ursäkt. Den 

som har blivit kränkt blir ofta förvånad över att personen, efter en stund, ber om ursäkt.  

Aktivt planerade kränkningar: Dessa individer har svårt att se på vilket sätt de skulle utsätta 

andra för kränkningar, och individerna som har blivit kränkta känner ofta ett behov av att 

hämnas på andra.  

Kränkningar som ``en`` kommer på efteråt: Den som kränker inser felaktigheten i efterhand 

och förstår att beteendet inte var acceptabelt, och att personen själv bör ta ansvar för 

handlingen.  
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Kränkning som personen inte visste att hen utsatte någon för: En kränkning kan vara både 

en psykisk och en fysisk handling, som kan vara både subtil eller tydlig.  

2.3 Kränkande behandling i förskolan 

Helgeland och Lund (2016) påtalar att det behövs mer forskning gällande kränkande 

behandling och mobbning i förskolan, för att förskollärare, barnen och familjerna lättare ska 

kunna upptäcka och förebygga fenomenet. Med mer forskning inom området så finns det 

större förutsättningar för att hantera kränkande behandling och mobbning och där igenom 

skapa en bra förskolemiljö som främjar lärande, leken och allas välmående (Helgeland & 

Lund, 2016). Alsaker och Valkanover (2001) framhåller utifrån sina studier att det är tydligt 

att det förebyggande arbetet mot kränkande behandling bör grundläggas i verksamheten redan 

i förskolan. Författarna motiverar det med att barnen i denna ålder påverkas av de negativa 

erfarenheter de får om de ser eller utsätts för kränkande behandling, vilket i senare ålder kan 

göra barnen mer sårbara för att bli utsatta för den negativa behandlingen. Olweus (2002) 

beskrivning av mobbning är visserligen riktad mot skolan men går även att tillämpa i 

förskolan. Författaren menar att det är vanligt att skolorna bortser från den forskningsbaserade 

kunskap som finns kring mobbning och därför får de ofta underkänt i arbetet mot mobbning. 

Herlin och Munthe (2011) beskriver att den kränkande behandlingen och mobbningen ofta 

kommenteras med att det är barnens sätt att agera, det är deras beteenden i vardagen. Barns 

beteende gentemot varandra har blivit hårdare, framhåller författarna. 

Barn och elevombudet (BEO, 2010) framhåller att kränkande behandling är ett brett begrepp 

av beteenden som även innefattar enstaka händelser. BEO framhåller även att det finns olika 

uppfattningar om vad som är kränkande behandling och därför bör varje verksamhet klargöra 

vad som är nolltolerans hos dem. I Skolverket (2014) finns det beskrivet om arbetsmiljöns 

betydelse för hur utbrett problemet med kränkande behandling och mobbning är inom skolan. 

Skolverket beskriver att skolor med stora problem vad gäller kränkande behandling och 

mobbning, präglades av ett dåligt arbetsklimat där det förekom misstänksamhet, konflikter 

och otydlighet om normer och regler. På skolor där organisationen var stabil, hade en bra 

arbetsmiljö med ett tillåtande klimat och förtroendefulla relationer, där hade också eleverna 

ett gott förtroende till lärarna och kränkande behandling och mobbning var därför ett mindre 

problem på dessa skolor (Skolverket, 2014). Vid en analys av olika personers roller i 

mobbningssituationer framkom det att vissa var mer drivande än andra, och dessa personer 

var i de flesta fall duktiga på att tyda olika sociala situationer och därigenom få en högre 

status bland de andra barnen (ibid.). Att systematiskt kränka någon kan vara ett 

tillvägagångssätt, som är medvetet eller omedvetet, för att bli populär bland de andra barnen 

(Skolverket, 2014). 

2.4  Kränkande behandling ur ett maktperspektiv  

Fors (2007) beskriver att de destruktiva maktrelationerna är det som är det gemensamma för 

alla mobbningsfall, där plågaren har makt över offret. Hat och förakt är de känslor som finns 

hos plågaren, och hos offret kan det också finnas känslor som hämnd, hat och förakt, men 

även uppgivenhet ångest och rädsla, förklarar Fors. Författaren beskriver även att i maktspelet 

som mobbaren använder sig av så lägger plågarna sina egna, negativa känslor om sig själv på 

offret. Efter hot, förnedring och uteslutning under lång tid förändrar offret sin självbild i 

enlighet med plågarnas negativa yttringar (Fors, 2007). Författaren menar att varje incident 

som pågår mot offret är en liten del i en serie av negativa händelser i maktspelet, och därför så 
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förändras inte maktspelet av att komma med tillsägelser mot dessa.  Däremot kan det räcka 

med en tillsägelse och uppföljning om det är en enstaka kränkning, men inte vid mobbning 

(Fors, 2007). Författaren framhåller även att det inte framgår i alla likabehandlingsplaner 

skillnader i åtgärder mot mobbning och kränkande behandling. Det bör även synliggöras hur 

maktspelet systematiskt beskrivs och hur de bör åtgärdas (Fors, 2007). För att det negativa 

maktspelet ska förändras menar Fors att de vuxna måste utöva sin makt genom att samtala 

med barnen om maktspelet och även samarbete med föräldrarna krävs på ett konstruktivt sätt. 

Liksom Fors så använder Höistad (2001) liknande begrepp för att beskriva mobbning och 

kränkande behandling, och använder även begrepp som avundsjuka och grupptryck. Enligt 

Höistad (2001) är makt och aggressivitet två framträdande drag hos den som utsätter någon 

för kränkande behandling och mobbning. Den som plågar och utsätter någon för mobbning 

och kränkande behandling känner ett behov av att sätta sig över andra och använder sin 

maktposition för att göra det (Höistad, 2001). En anledning till varför den som kränker och 

mobbar känner att den måste ha makt över andra, menar författaren beror på att mobbaren vill 

kompensera för den maktlöshet som denne känner. Barn som har blivit utsatt för kränkningar 

på olika sätt kan känna ett behov av att vilja hämnas, och den som barnet hämnas på kan bli 

ett mål för dessa kränkningar (Höistad, 2001). Olweus (1993) använder benämningen obalans 

i styrkeförhållandet som innebär att den utsatte har problem med att försvara sig. Det kan bero 

på att flera personer är elaka, att den som kränker har högre status eller att offret är fysiskt 

svagare (Olweus, 1993).  

2.5 Vägar till ett gott samspel i förskolan 

För att så många negativa handlingar som möjligt ska undvikas i förskolan, är samspel en 

förutsättning för en bra sammanhållning i barngruppen (Johansson, 2001). Det finns olika 

förutsättningar för att man ska förstå andra människor och det är genom interaktionen och 

mötet med dem (ibid.). Att människor kan samverka på ett bra sätt har enligt Pape (2016) med 

social kompetens att göra. Enligt författaren bidrar social kompetens och god samverkan till 

en positiv gemenskap. Att börja förskolan är ett stort steg i barnens utveckling eftersom de för 

första gången ingår i en grupp, och ses som deltagare av olika organiserade gruppaktiviteter 

(Vlachou, Andreou, Botsoglou & Didaskalou, 2011). De interagerar tillsammans med andra i 

en kontext där de bedöms av vuxna (Vlachou et al. 2011). Nyckeln till medmänsklighet är 

empati som finns i de sociala färdigheterna (Pape, 2016). När det handlar om empati så är det 

viktigt att förstå andra människors tankar, känslor och perspektiv (ibid.). Pape beskriver att 

förskolan är en bra plats för utveckling av empati och en viktig del i barnens empatiutveckling 

är konflikthantering. Författaren framhåller även att förskollärarna bör ta sig tid att låta barnen 

få uttrycka sina känslor och perspektiv. Empatin utvecklas genom inkluderande gemenskap 

och lek med stöttning av förskollärare, förklarar Pape. 

Johansson (2001) tar upp att barn är lyhörda för andra barns situationer. De visar intresse om 

kamraterna är ledsna, behöver hjälp eller har utsatts för elaka handlingar. Barnen stöttar och 

försvarar varandra om de upplever att någon behöver tröst (Johansson, 2001). Författaren 

redogör för att barn försvarar varandras välmående på två sätt, omsorg och att inte skada 

andra. Genom omsorgen barnen känner för varandra bidrar och ansvarar de för den andres 

välmående och välbefinnande. Att inte skada andra innebär att barn undviker handlingar som 

skadar andra, och även försöker hindra andra barn från dessa handlingar. Läroplanen 

framhåller att omsorg och solidaritet med andra ska prägla verksamheten i förskolan vilket har 

att göra med värdet av att kamraterna mår bra (Johansson, 2001). Johansson beskriver hur 
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förskollärare kan involvera barnen i omsorgen om andra barn. När det handlar om mindre 

barn kan förskolläraren hjälpa dem att tolka varandra och uttrycka tankar. Vidare redogör 

författaren för att det är viktigt att förskollärarna i de vardagliga sammanhangen utmanar 

barns etiska strategier. När barn får olika uppgifter på förskolan så vill ofta de äldre barnen 

hjälpa de yngre, förklarar Johansson (2001). Författaren framhåller då att förskollärarna kan i 

dessa situationer uppmuntra barnen att ta reda på om kamraten vill ha hjälp eller inte, och den 

andres perspektiv blir på detta sätt mer synligt. Johansson framhåller även att om de vuxna tar 

hela ansvaret för de stödjande handlingarna, utan att involvera barnen, då blir värdet av 

barnens välmående vuxnas ensak. Vilket kan innebära att barnen förlorar det intresse som de 

har av kamraternas situation (Johansson, 2001).  

2.6 Förebyggande arbete mot kränkande behandling 

En plan mot kränkande behandling måste upprättas på alla verksamheter som förskola, skola 

och fritidshem (BEO, 2017). Planen ska utformas utifrån hur läget ser ut på just den 

verksamheten och därför måste en kartläggning göras (ibid.). Planen ska innehålla åtgärder 

vid akuta situationer, det förebyggande arbetet och hur det ska följas upp. Barnen ska vara 

delaktiga i processen med planen, och en beskrivning ska finnas hur planen ska synliggöras 

för barnen och föräldrarna (BEO, 2017). Öhman (2009) granskar barnkultur och samspelet 

mellan femåringar i sin studie och tar utifrån den upp att förskollärare hamnar i olika 

situationer där kränkningar mellan barn förekommer. En förskollärare ska enligt författaren 

kunna se samspelet mellan barnen och även klimatet i barngruppen, istället för att titta på det 

enskilda barnet. Det innebär att förskollärarna måste hålla ett öppet perspektiv och vara 

uppmärksamma.  När barn hamnar i konflikter söker de ofta de vuxnas stöd beskriver 

författaren, men det är inte alltid som förskollärarna ser detta. Konsekvensen av detta kan leda 

till att barnen lämnas att lösa konflikten själv, vilket kan resultera i maktmissbruk och 

uteslutning (Öhman, 2009).  

Öhman (2009) betonar vikten av att alla förskollärare i förskolan aktivt arbetar mot kränkande 

behandling. Vidare beskrivs att förskollärarna tillsammans måste diskutera vad kränkande 

behandling innebär, och hur det ska förebyggas på bästa sätt. Författaren presenterar förslaget 

att förskollärarna kan börja med att se över det egna beteendet i verksamheten för att sedan 

studera hur saker och ting kan förändras och förbättras. Killèn (2014) betonar att de yngsta 

barnen har svårare att utrycka sina känslor i ord, därför så måste förskollärarna i förskolan 

vara lyhörda för de signaler som barnen uttrycker om glädje, besvikelse, ilska och sorg så att 

vi kan hjälpa barnen att förmedla dessa känslor. Hittar inte barnen sätt att uttrycka sina 

känslor så kan de istället yttra sig genom utåtageranden, tillbakadragenhet och svårigheter att 

koncentrera sig i lek och lärande (Killèn, 2014). Vid samlingsstunden kan förskollärarna sätta 

känslor på dagordningen. Frågor som: ”Vad blir ni glada av”? ”När blir ni arga?” ”Vad gör ni 

då?” Killèn nämner även att konfliktsituationer inte ska undvikas, de kan hjälpa människor att 

växa. De skapar möjligheter att uttrycka och acceptera känslor, och de bidrar även till att 

barnen utvecklar sin empati (Killèn, 2014). Påbörjas arbetet tidigt med att förebygga olika 

former av negativa handlingar så blir det lättare att sedan jobba vidare med det i förskoleklass 

(Herlin & Munthe, 2011).  
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2.7 Tidigare forskning  

Det var läkaren Peter-Paul Heinemann som myntade begreppet mobbning (Granström, 2007). 

Heinemanns definition av begreppet mobbning, som anges i termer av djurs flockbeteenden 

som metafor, syftar på när en grupp stöter ut en individ som inte anses tillhöra flocken 

(Granström, 2007). I Sverige belystes mobbningsbegreppet i en artikel i Dagens nyheter i 

slutet av 1960-talet.  Det var när Heinemann belyste mobbningen i böcker och inlägg som 

vuxenvärlden uppmärksammade vad som kunde pågå i skolklasserna (Granström, 2007). 

Forskningsprojektet som startades av Olweus var en av de första vetenskapliga 

mobbningsstudier som genomfördes (Olweus, 1999). Olweus beskriver att det bland flickor 

framförallt handlar om ryktesspridning och social isolering, och bland pojkar är fysisk våld 

vanligare. Författaren beskriver även att det handlar om ett aggressivt beteende hos den som 

mobbar och det beteendet är ofta ett mönster i familjen. Olweus framhåller vidare att hälften 

av de som mobbar kan ses i kriminalregistret vid 24 års ålder. Författaren nämner dock att det 

inte stämmer att mobbaren har dålig självkänsla, utan deras självkänsla är däremot god. 

Olweus beskriver att vara en skicklig mobbare kräver god social kompetens för att kunna läsa 

av andras känslor, och hitta de svaga sidorna hos kamraterna. Vidare framhålls även att 

mobbning inte är en konflikt mellan två jämstarka individer, och därför bör inte personalen i 

förskolan eller skolan medla mellan offret och den som mobbar. Författaren redogör för att 

medling istället kan leda till negativa effekter såsom att offret skuldbeläggs. Enligt Olweus 

finns det inga bra och kända metoder för att ändra mobbarens beteende. Olweus förklarar att 

personalen bör ändra miljön i verksamheten och se till att mobbningen leder till negativa 

konsekvenser för den som utför den kränkande behandlingen.           

Författarna Vlachou et al. (2011) och Farrington (1993), inklusive Camerons och Kovacs 

(2016) beskriver mobbning på liknande sätt, och menar att det är åtskilt från vanligt aggressivt 

beteende eftersom det är återkommande, och det finns en obalans i maktförhållandet där den 

ena parten är underlägsen den andre. Författarna redogör för i sina resultat att både 

förskollärare och barn anser att mobbning förekommer i förskolan samt att det i dagens 

samhälle är allt vanligare med mobbning. Mobbningsbegreppet har framförallt varit ett 

begrepp som används för att benämna de negativa behandlingarna som pågår mellan barn 

inom förskolor och skolor, nämner Vlachou et al. Men mobbning är något som finns överallt 

inom olika kontexter genom barndomen upp till vuxenåren (Vlachou et al. 2011). Mobbning 

och kränkande behandling mellan barn yttrar sig oftast på ett mer direkt och psykiskt sätt, 

medan det mellan vuxna sker på ett mindre psykiskt och ett mer indirekt sätt (Vlachou et al. 

2011). Vlachou et al. och Olweus (1999) är överens om att flickor som mobbar och kränker 

oftast använder sig av ryktesspridning och uteslutning, medan pojkars strategier är mer direkta 

och innebär psykisk och fysisk mobbning. Vlachou et al. och Camodeca, Caravita och 

Coppola (2015) beskriver att det är vanligt att studier endast fokuserar på själva kränkningen 

och offret. För att förstå kränkande behandling och mobbning till fullo, och för att lättare 

kunna förhindra det måste det studeras i omgivningen där de negativa handlingarna 

förekommer (ibid.). Kränkande behandling beskriver Edling (2012) som alla tillfällen då 

någon känner sig dåligt behandlad. Det är i likhet med Barton (2006) som nämner att det är 

mottagaren av kränkningen som definierar om det är en kränkande handling eller inte. 
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2.8 Teoretisk utgångspunkt 

Utgångspunkten i denna studie utgörs av två olika perspektiv. Det ena är det sociokulturella 

perspektivet som fokuserar på hur människan lär sig genom sociala sammanhang och 

situationer. Den andra teoretiska utgångspunkten är det relationella perspektivet som 

fokuserar på samspelet mellan individer och den pedagogiska verksamhetens påverkan på 

individen.        

2.8.1 Sociokulturella perspektivet 

Claesson (2007) beskriver att det sociokulturella perspektivet innebär att individen lär sig i 

interaktion med andra. Claesson framhåller även att det är den miljön som vi tillhör och det 

kulturella samhället som har störst betydelse för individens utveckling. Vidare beskriver 

Claesson att det sociokulturella perspektivet belyser dialogen och samspelet vilket lägger 

grunden till kunskap. Att ta hänsyn i samspelssituationer lär individen sig i samspel med 

andra människor (Claesson, 2007). Inom det sociokulturella perspektivet framhålls det att 

kommunikation är viktigt för utvecklingen inom skolväsendet (ibid.). Säljö (2000) beskriver 

att inom det sociokulturella perspektivet är kommunikativa processer centrala. Vidare 

beskrivs att kunskap skapas genom kommunikation mellan individer. Nilsson och 

Waldemarson (1994) beskriver att i kommunikationen synliggörs åsikter och tankar om 

personen vi kommunicerar med. Genom samspelet skapas trygghet och närhet, men likaså hat 

och fientlighet (Nilsson & Waldemarson, 1994). Den kommunikativa aspekten ser jag som en 

viktig del i min studie eftersom kommunikationen är central i samspelssituationer, och det är 

viktigt med närvarande förskollärare som stöttar vid behov. Med närvarande förskollärare 

minskar risken att kommunikationen blir fientlig. Aroseus (2013) beskriver på liknande sätt 

som Claesson (2007), Säljö (2000) och Nilsson och Waldemarson (1994), det sociokulturella 

perspektivet som att allt vi lär oss, lär vi oss i interaktion med andra människor. Vilket 

innebär att den kultur vi växer upp i, och de grupper vi tillhör har stor betydelse för vår 

utveckling och vårt lärande. Människor är en del av ett samhälle, betonar Aroseus (2013), och 

därför måste vi studera hela strukturen om vi vill ta reda på hur den enskilda individen 

fungerar. Författarna framhåller att i det sociokulturella perspektivet lär sig barnet i samspel 

med andra. I enlighet med detta är det därför viktigt att förskollärarna uppmuntrar till samspel 

mellan barnen. Just den aspekten ser jag som central i studien eftersom jag ska studera hur 

förskollärarna definierar kränkande behandling mellan barnen, och hur de stöttar dem i 

samspelssituationer för att kränkningar inte ska förekomma. 

Säljö (2011) beskriver ett begrepp inom det sociokulturella perspektivet som kallas för 

scaffolding (som på svenska betyder stöttning). Det innebär att den vuxne stöttar barnen i sin 

utveckling genom kommentarer och stöd av varierade slag. Begreppet syftar till att stötta 

barnet för att hjälpa de framåt och bemästra olika problem, erövra nya färdigheter och 

kunskaper (Säljö, 2011). Utifrån det här perspektivet är det därför viktigt med närvarande 

förskollärare som kan stötta i sociala situationer ifall det behövs. Jag ser det här perspektivet 

som relevant för min studie utifrån att jag studerar hur förskollärarna definierar, hanterar och 

förebygger kränkande behandling. Vid hantering och förebyggande av kränkande behandling 

krävs det förskollärare som är närvarande och kan erbjuda stöttning i problematiska 

situationer. Förskollärarna ska ge barnen stöd i samspelssituationer, och erbjuda dem olika 

verktyg för att de ska ha bästa möjliga förutsättningar för att kunna hantera olika sociala 

situationer.  
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2.8.2 Relationella perspektivet 

Det relationella perspektivet inriktar sig på det som sker i förhållandet och samspelet mellan 

olika individer (Persson, 2013). Enligt Persson betyder det att olika förändringar i individens 

omgivning antas kunna påverka förutsättningarna för individen att fullgöra vissa krav eller 

mål. I det relationella perspektivet är lärmiljöerna och förskollärarnas aktioner viktigt att 

studera för att få en förståelse för hur barn hamnar i konflikter, och varför, eftersom det är i 

situationen som konflikten uppstår (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016). Alla 

förskollärare har ansvar över de pedagogiska insatserna och här är tiden en viktig aspekt 

(ibid.). Att lägga den pedagogiska planeringen på längre sikt är att föredra 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016). Jag ser det här perspektivet som relevant för 

min studie eftersom jag dels undersöker hur förskollärarna arbetar för att motverka och 

förhindra kränkande behandling i den pedagogiska verksamheten. Arner (2009) menar att det 

är viktigt att förskollärarnas förhållningssätt till barn är relationellt, för att barn ska ha 

möjlighet att utöva inflytande i verksamheten. I ett relationellt förhållningssätt har 

förskollärarna ett barns perspektiv, vilket betyder att hen ser barnen lika delaktig som sig själv 

i de relationer och handlingar som pågår inom förskolan (Arner, 2009). De vuxnas 

förhållningssätt påverkar barns respekt och förståelse för de rättigheter och skyldigheter som 

finns i ett demokratiskt samhälle, därför är de viktiga förebilder för barn (ibid.).  
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3. Metod 

I detta kapitel beskrivs den metod som ligger till grund för min studie. Jag redogör även för 

tillvägagångssättet samt urvalet för undersökningen och vilka redskap som använts. Denna 

studie har studerats genom kvalitativa intervjuer för att undersöka hur förskollärarna 

definierar, arbetar med och förebygger kränkande behandling i förskolan. När intervjuer med 

personer i olika sociala miljöer genomförs upptäcks insikter om de förhållanden som råder i 

denna miljö (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Jag har valt en kvalitativ metod eftersom 

jag fann den lämplig för min studies syfte. Genom kvalitativa metoder, som dels riktar sig mot 

intervjuer, kommer man ofta nära de miljöer och människor som forskningen handlar om 

(Ahrne & Svensson, 2015). 

3.2 Genomförande 

Inför mina intervjuer tog jag kontakt med rektorerna på de förskolor jag valt att utföra min 

studie på. Ett mail med information och samtyckesbrev (bilaga 1) skickades till förskollärarna 

som gav sitt godkännande att delta i studien. Efter godkännande bestämdes tid och plats för 

intervju. Plats för intervju skedde på den förskola där intervjupersonerna var verksamma. 

Löfdahl, Hjalmarsson och Franzen (2015) nämner att det är betydelsefullt var intervjun äger 

rum, eftersom platsen kan påverka vad som sägs. Inför intervjutillfällena skickades ett mail 

med information om studiens syfte, upplägg och intervjupersonernas rättigheter enligt de 

forskningsetiska principerna (bilaga 1). Vid intervjutillfällena informerades informanterna om 

de etiska principerna som denna studie utgår ifrån, och slutligen ställdes frågan om tillåtelse 

att spela in intervjun på mobilens inspelningsfunktion. Jag har kategoriserat mina 

intervjufrågor utifrån mina tre forskningsfrågor för att skapa en bra struktur. Detta är i likhet 

med en intervjuguide som Bryman (2011) redogör för. Det är en övergripande lista över de 

forskningsfrågor som ska bearbetas i studien. Alla intervjuer genomfördes i ett enskilt rum 

utan yttre påverkan. 

3.1 Urval 

Förskolorna i min studie är kommunala verksamheter. Mina informanter är 5 förskollärare 

från olika avdelningar, på 3 olika förskolor. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) betonar att 

vid val av informanter fordras ett samarbete med förskolechefen som har vetskap om 

personalen i verksamheten. Det är fördelaktigt om intervjuaren själv väljer sina informanter 

till studien, det säkerställer att urvalet inte är manipulerat. Vidare beskriver Eriksson-

Zetterquist och Ahrne att det även är en fördel om intervjuaren är medveten om vilka 

informanter som har god kunskap eller kompetens om ämnet för att kunna delta i studien. 

Förskolecheferna som kontaktades valde de informanter hen ansåg kunde bidra till min studie. 

Starrin och Svensson (1994) påtalar att det finns risk för att variationer och nyanser uteblir om 

undersökningsgruppen är alldeles för likartade. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) 

betonar att det inte finns någon mall för forskaren vid val av informanter inom en kvalitativ 

studie, däremot är det viktigt att forskare är medveten om varför just den informanten 

tillfrågas. Valet att intervjua en grupp på fem personer utgick från bedömningen att det var ett 

rimligt antal individer för min studie. Trost (2010) menar att när forskare använder kvalitativa 

intervjuer som metod är det en fördel att begränsa sig till ett mindre antal personer, som fyra 

till åtta stycken. Det finns en risk att arbetet blir för stort och ohanterligt, och det kan vara 

svårt att få med alla detaljer om det är för många personer att intervjua (Trost, 2010).  
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3.3 Intervjuer 

Inför intervjutillfällena formulerades intervjufrågor (bilaga 2) samt ett dokument som 

innehöll information och samtycke (bilaga 1). Dokumentet (bilaga 1) skickades ut till 

samtliga personer som skulle delta i studien. Innan intervjun ska äga rum är det viktigt att ha 

vissa förkunskaper inom ämnet, eftersom en kvalitativ intervju syftar till att upptäcka nya 

egenskaper och företeelser, och därför bör intervjuaren ha en uppfattning om vad som är känt 

och inte (Svensson & Starrin, 1996). Innan jag gick ut på intervjuerna hade jag studerat viss 

litteratur inom ämnet. Det kändes som en fördel att jag var insatt i vad kränkande behandling 

innebar och metoder för hur det kan förebyggas. Vilket bidrog till att det blev en större bredd 

på intervjuerna än om jag inte hade studerat ämnet först. Men Svensson och Starrin betonar 

att intervjuaren inte bör låta dessa förkunskaper påverka genom förutbestämda uppfattningar 

och perspektiv. Svensson och Starrin beskriver att intervjuerna kan vara både välstrukturerade 

eller öppna och semistrukturerade. Jag använde mig av semistrukturerade intervjuer vilket 

innebar att jag författade en intervjuguide (Bilaga 2) med förutbestämda frågor. Följdfrågor 

formulerades utifrån deltagarnas svar, och intervjun formades därefter. Semistrukturerad 

intervju är vanligast menar författarna. Deltagarna får i den öppna intervjun möjlighet att 

själva behandla, definiera och begränsa innehållet (Svensson & Starrin, 1994). Även om 

intervjun är mer eller mindre öppen är ändå syftet att behandla hur innehållet i en händelse 

eller ett fenomen tolkas (ibid.).  

Vid tolkning och analys är inte huvudsyftet att komma fram till förutbestämda uppfattningar 

utan att identifiera betydelser i informanternas uttalanden (Svensson & Starrin, 1994). 

Intervjutillfällena spelades in för att inget skulle gå förlorat. Det har även varit en fördel att 

kunna lyssna på intervjuerna upprepade gånger för att ordentligt kunna analysera vad som 

sades. Vid intervjutillfället använde jag mig av en mobiltelefon för att spela in intervjun, och 

anteckningar användes som komplement. Bjørndal (2007) nämner att vid en intervju är det 

svårt att bara lita till sitt minne, och därför kan det vara bra att komplettera med bandspelare 

eller anteckningar. Bjørndal framhåller även att fördelen med anteckningar är att de för 

intervjupersonen kan te sig mindre hotfullt. Efter att ljudinspelningen stängts av fortsatte 

oftast samtalet och då berättade ibland informanten saker av vikt för studien som jag behövde 

anteckna. Är intervjun ostrukturerad och mer samtalspräglad är risken att omfattande 

anteckningar påverkar samtalet negativt, betonar Bjørndal. Av den anledningen valde jag att 

även spela in intervjun, för att lättare kunna fokusera på själva samtalet. Bjørndal beskriver en 

annan fördel med ljudinspelning, och det är att hela intervjun kan skrivas ner i text, vilket 

kallas för transkribering. Då blir informationen från informanten mer fullständig och 

noggrann och inget går till spillo. Även Löfdahl, Hjalmarsson och Franzen (2015) beskriver 

fördelar med ljudinspelning som är att då kan intervjuaren fokusera på att lyssna och skapa 

följdfrågor, och då behöver inte informanten vänta på att intervjuaren ska anteckna. Att 

intervjun skulle spelas in meddelades i mail och även vid samtalet, eftersom informantens 

godkännande och samtycke behövdes inför ljudinspelningen. 
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3.4 Bearbetning, tolkning och analys    

När alla intervjuer är genomförda ska materialet transkriberas, vilket innebär att överföra en 

ljudinspelning till text (Bjørndal, 2007). Jag lyssnade på ljudfilerna och skrev ner hela 

intervjun. Det empiriska materialet analyserades kritiskt och sorterades utifrån hur det gav 

svar på forskningsfrågorna. Svensson och Starrin (1994) nämner att det generella mönstret vid 

nedskrivning av materialet är att det skrivs ned ordagrant, inklusive mumlanden och 

pauseringar. Vid ett flertal gånger behövde jag spola tillbaka och lyssna om för att säkerställa 

att jag verkligen fått med allt. Ahrne och Svensson (2015) framhåller att bra forskning går att 

diskuteras och kritiseras. Texter som inte går att diskuteras och kritiseras är ofta texter som 

inte avslöjar nog mycket, om till exempel metodvalet eller forskningsprocessen, för att en 

kritisk granskning ska vara möjlig (Ahrne & Svensson, 2015). Ahrne och Svensson beskriver 

även triangulering som en metod att göra studien mer trovärdig. Vilket innebär att kombinera 

olika metoder, typer av data, teoretiska perspektiv eller forskning för att studera samma 

område och på så vis komma fram till en mer objektiv och trovärdig beskrivning. Jag använde 

mig av intervjuer och anteckningar som datainsamlingsmetod, och litteratur som visar en 

bredd på forskningen inom området.  

Jag lyssnade igenom ljudfilerna och skrev ner allt på papper. För att förenkla bearbetning och 

analys av materialet namngavs förskollärarna A-E. I analysarbetet reducerade och sorterade 

jag ut det som var relevant utifrån studiens syfte. Jag analyserade arbetet utifrån Rennstam 

och Wästerfors, 2015) analysprocess vilket innebär att sortera, reducera och argumentera 

materialet. Författarna menar att om forskaren lyckas sortera och reducera sitt material utan 

att ta bort för mycket har en god grund lagts för studien. Poängen som Rennstam och 

Wästerfors vill framhålla är att sorteringen i arbetet innebär nödvändiga val för vad som ska 

uppmärksammas i studien. Samtidigt kan reduceringen och sorteringen förändra 

forskningsfrågan och ändra projektet allt eftersom analysen fortgår. Sorteringen som gjordes 

av intervjufilerna var marginell eftersom jag kände att jag ville få med så mycket som möjligt 

av det som sades. Det mesta var väsentligt och hade en fundamental tyngd i studien. Analys 

handlar både om att applicera teori och även att ifrågasätta den, enligt Rennstam och 

Wästerfors. Under studiens gång ifrågasatte jag flertalet gånger forskningsfrågorna och även 

teorin. Forskningsfrågan ändrades och omarbetades, och även teorierna prövade jag mig fram 

till vilken som passade bäst för studien. 

3.5 Etiska hänsynstaganden 

Studien utgår ifrån Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer; 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att undersökningsdeltagarna ska informeras om att deras 

deltagande är frivilligt och de kan avbryta sin medverkan när de vill. Vidare ska de informeras 

om vilka villkor som gäller för deras deltagande och vilken uppgift de har i projektet. I min 

studie innebar det att i första hand ta kontakt med rektorerna på samtliga förskolor som jag 

skulle genomföra min studie på. Rektorerna förde detta vidare till förskollärarna som hen 

valde. Via mail skickade jag sedan informations- och samtyckesbrev (bilaga 1) till utvalda 

förskollärare. I mailet informerade jag om studien och att den utgår från de forskningsetiska 

principerna, samt datum för intervjuerna. Samtyckeskravet innebär att 

undersökningsdeltagarna bestämmer själva om de vill delta i undersökningen och därför så 

ska ett samtycke inhämtas av forskaren. Är de undersökta under 15 år så bör samtycke 
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inhämtas av föräldrarna/vårdnadshavare. I min studie behövdes endast förskollärarnas 

samtycke till att delta i studien. Jag kommer inte att intervjua någon under 15 år, så därför är 

ett samtycke från föräldrar/vårdnadshavare är inte nödvändigt. Konfidentialitetskravet innebär 

att personuppgifterna i en undersökning ska förvaras och presenteras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte får tillgång till dem, eller att individernas identitet avslöjas. I min studie 

innebar det att deltagarnas namn fingerades, och förskolorna och avdelningarnas namn 

utelämnades. Ljudfilerna raderades direkt efter materialet transkriberades. Nyttjandekravet 

innebär att uppgifterna som samlats in i undersökningen får endast nyttjas i forskningssyfte. 

Det material som samlades in inför denna studie har enbart använts för den här studiens syfte. 

3.6 Reliabilitet och validitet 

En studies reliabilitet är detsamma som forskningsresultatets tillförlitlighet, beskriver Kvale 

och Brinkmann (2014). Lite förenklat betyder det att informanterna har en trovärdighet genom 

intervjuerna, och inte ändrar svaren under intervjun, eller beroende på vem som intervjuar. 

Enligt Trost (2010) innebär reliabilitet att en mätning av något ska vara pålitligt och 

trovärdigt. Vilket betyder att kontexten under intervjuerna är likadant för alla, och att frågorna 

till informanterna ställs på samma sätt. Validitet är förenligt med att det som sägs är 

försvarbart, hållbart och övertygande (Kvale & Brinkmann, 2014). Enligt Trost handlar 

validitet om att forskaren mäter det som undersökningen ämnar att mäta. Kontexten vid 

intervjuerna som jag utförde var densamma för alla informanter. Intervjuerna genomfördes i 

ett avskilt rum utan yttre påverkan. Samma intervjufrågor ställdes till alla informanter, och 

samma tillvägagångssätt användes.  
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4. Resultat  

Här presenteras förskollärarnas svar med anknytning till forskningsfrågorna. Inledningsvis 

presenteras deras definitioner av kränkande behandling. Sedan presenteras deras strategier för 

att hantera kränkningar, just när de sker, mellan barnen, och slutligen deras arbetssätt för att 

förebygga och motverka kränkningar i förskolan.  

4.1  Förskollärarnas definitioner av kränkande behandling i förskolan. 

Förskollärare A beskriver att kränkande behandling kan vara att bli bortvald och inte bli 

bjuden på kalas till exempel. Kränkningarna blir på en annan nivå när det sker mellan barn. 

Förskolläraren nämner även att i förskolan handlar kränkningarna till stor del om att barn 

utestänger varandra från gemenskapen.  

 

”kränkande behandling i förskolan kan ju vara att du får inte komma på mitt kalas, alltså man får 

ju tänka att det är ju inte vuxna, och inte stora barn utan små barn och då blir kränkningarna på 

en annan nivå. Men de är ju också en kränkning att få höra saker, att du får inte vara med, det är 

mycket sånt i förskolan” (Förskollärare A). 

 

 

Alla förskollärare är överens om att kränkande behandling innebär att någon utsätts för en illa 

behandling, antingen fysiskt eller verbalt. Förskollärare C,D och E menar att det är 

mottagarens reaktion på yttringarna som avgör om det ska definieras som en kränkning. 

Förskollärare C: ”I förskolan så kan det ju vara vi förskollärare som konstaterar om det är en 

kränkande behandling eftersom de inte alltid har den kompetensen själva”. Förskollärare D 

betonar även att det är olika bland vuxna och barn hur kränkningar emottas och kan de inte 

berätta med ord så får man avläsa kroppsspråket. Det kräver närvarande förskollärare för att 

kunna upptäcka och hantera kränkningarna när de sker. 
 

”Ingen lätt fråga. De är den som känner sig kränkt som avgör om de är en kränkning eller inte, 

det är ju väldigt olika bland vuxna och barn vad man blir kränkt av, där måste man titta på 

barnens reaktioner helt enkelt, läsa kroppsspråk eller om de kan berätta med ord”. (Förskollärare 

D). 

 

Att kränkande behandling förekommer i förskolan det är alla informanter överens om. De 

beskriver det sociala samspelet och menar att barn söker sina gränser för vad som är OK och 

inte. Förskollärare A förklarar att det är personalens ansvar att göra en avvägning vad som är 

en kränkning, mobbning eller att de testar gränser. Förskollärare A: ”Det är upp till 

förskollärarna att avgöra vad som är OK och inte och markera när en kränkning sker”. 

Förskollärare B beskriver att om kränkande behandling är att slå till eller exkludera någon så 

förekommer det i förskolan  

 

”Om man tänker att en kränkande behandling är att slå till någon så förekommer det, eller att 

exkludera någon, säga mindre trevliga saker till varandra, det gör barn, och de barn ofta säger är 

..du får inte vara med på mitt kalas...tittar bort istället för att svara” (Förskollärare B).   
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Alla förskollärare förutom en förklarar att flickors och pojkars kränkningar skiljs åt genom att 

flickor jobbar mer i det tysta och exkluderar eller baktalar någon, medan pojkar är mer 

utåtagerande och tar till våld. Förskollärare A beskriver att kränkande behandling mellan 

flickor oftast handlar om utseende, och mellan pojkar handlade kränkningen mer om vad som 

gjordes. Förskollärare A beskriver även att kränkningar mellan pojkar kan handla om att 

någon har ”fel” kläder på sig. Förskollärare A: ”Du har inga springskor då får du inte vara 

med, om alla andra hade springskor” En av förskollärarna nämner att hen inte ser mönster för 

att det ska skilja sig mellan flickors och pojkars kränkningar. Förskollärare E: ”Ser inget 

mönster för just det, jag tror barnen kopplar det till sin egen personlighet, hur de ser sig själv 

avgör hur de ser andra”.  

4.2 Förskollärarnas strategier för att hantera kränkande behandling mellan 

barnen.  

Alla förskollärarna beskriver att det är viktigt att hantera en kränkningssituation, genom att 

prata med alla inblandade, på en gång när den sker. Även samtal med hela barngruppen förs 

vid samling eller vid matsituation för att befästa vilket beteende som inte är accepterat, 

förklarar förskollärare A. Förskollärare B och C förklarar att det är viktigt att som 

förskollärare vara närvarande och finnas till hands för barnen. Förskollärare C: ”Vid arbete 

med barn så måste du vara närvarande för att ha större möjlighet att kunna upptäcka och 

markera oacceptabla beteenden”. Förskollärare B betonar att ett aktivt förebyggande arbete 

ska pågå hela tiden för att undvika att en ond cirkel uppstår, som kan leda till att kränkningar 

sker dagligen. Förskollärare D beskriver att de jobbar mycket med att barnen själva ska kunna 

säga stopp och att de först ska försöka lösa situationen själv.  

 

”Vi försöker ju stärka barnen i att säga nej och stopp, att de i första hand försöker lösa det själva, 

vi vill ge de redskapen, hjälper de inte då får de komma till oss, och då är det ofta att man jobbar 

med känslor, hur de känns och att vi vänder oss först till den som blivit kränkt, att den får den 

omsorgen” (Förskollärare D).  

 

Förskollärare A och D nämner att dramatisering brukar användas för att gestalta en situation. 

Förskollärare A förklarar att förskollärarna gör ett litet rollspel där någon blir knuffad och 

utesluten ur gruppen, och den andra går iväg och blir ledsen. Sedan förs diskussioner med 

barnen om vad som hände, varför personen blev ledsen och vad som bör göras. Förskollärare 

D beskriver att de har jobbat mycket med drama när det var jobbigt och stökigt i gruppen. Då 

användes det olika leksaksdjur som uteslöt varandra och kopplingar kunde göras till djuren då 

det hände saker i gruppen. På så vis behövde inte barnen känna sig lika utpekade, förklarar 

förskollärare A. Förskollärare D beskriver att det är viktigt att vårdnadshavarna också 

markerar ifall de ser en kränkningssituation. 

 

”Men även vårdnadshavarnas del, att de kan prata med någon om de ser att nått händer, att de 

kontaktar förskolan och sådär, att de också har ett ansvar, det kan ju vara tungt att inse att mitt 

barn kränker någon annan, det kan ju vara ganska jobbigt att ta men det är ju viktigt att 

vårdnadshavarna också gör det” (Förskollärare D). 
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Förskollärare B förklarar att kränkningar kan bero på osäkerhet bland barnen och att de därför 

testar sig fram, fysiskt eller verbalt, för att se hur kompisen reagerar. Förskolläraren förklarar 

att det även kan handla om att barnen inte känner varandra tillräckligt väl. Förskollärare C 

beskriver att arbetslagets kommunikation, och hur kollegor talar till varandra speglar av sig på 

barnen. Förskolläraren förklarar att under höstterminen startar arbetet med att bygga upp en 

bra samvaro i gruppen, och är det en god samvaro i gruppen så minkar risken att kränkningar 

uppstår. Även förskollärare E beskriver att omgivningens agerande mot varandra speglar av 

sig på barnen. Förskolläraren uttrycker att det även kan handla om ett maktbeteende eller 

avundsjuka 

”Man tänker ju att de är så små men de blir ju påverkade av hur vi vuxna är och hur de i deras 

omgivning är mot varandra. De kan ju också vara när de är lite äldre att det är den enda makten 

de har. De kan inte säga att jag tycker inte om dig utan då visar de det istället. Det kan ju vara 

mycket om du inte gör så då får du inte komma på mitt kalas, för det är ju en kränkande 

handling i sig. Det kan ju också vara lite avundsjuka som de uttrycker. Det ser ju olika ut i olika 

familjer, olika konstellationer och så där och då kan det ju visa sig på olika sätt” (Förskollärare 

E). 

 

Förskolläraren E beskriver även att orsaken till kränkningar kan vara avundsjuka och dålig 

självkänsla. Det kan även handla om att barnet vill bli sedd och komma i bättre dager hos sina 

andra kompisar. Förskolläraren nämner även vikten av att ha en god kommunikation med 

föräldrarna för att lättare kunna reda ut orsakerna till beteendet. 

4.3 Förskollärarnas arbetssätt för att förebygga och motverka kränkande 

behandling mellan barnen. 

Förskollärare A beskriver likabehandlingsplanen som ska följas upp varje år. Förskolläraren 

nämner att normer och värden i läroplanen ska genomsyra allt arbete i förskolan. Under 

hösten startar arbetet med att skapa en bra grupp som känner sig trygga med varandra, 

förklarar förskolläraren. Förskollärare B förklarar att på samverkans dag så går förskollärarna 

igenom likabehandlingsplanen. Förskolläraren nämner även att det är två utvalda förskollärare 

som har huvudansvaret för planen.  
 

”De har huvudansvaret över planen. De har suttit igår nu och följt upp hur det har gått nu under 

året och sen ska de ha trygghetsvandringar med barnen. Tidigare har de frågat var de känner sig 

otrygga, och nu ska de ta det från en mer positiv vinkel, var trivs du bäst och var är det roligast” 

(Förskollärare B).  

 

Förskollärare C förklarar att likabehandlingsplanen innefattar barn-barn, barn-vuxen, vuxen-

vuxen. Förskolläraren nämner även att planen ska vara ett levande dokument i arbetet, och att 

det är rektorn som ansvarar för att planen följs upp varje år. Det förebyggande och 

motverkande arbetet är ständigt pågående som innebär samtal kring hur en bra kompis är, att 

vara hjälpsam och att arbeta i grupp med barnen för att främja att alla ska kunna umgås med 

alla, beskriver förskollärare E. 

”På en av avdelningarna då jobbar de med det här hur man är en bra kompis, att man ska vara 

hjälpsam, stor hjälper liten, och ständiga samtal kring det här, och när man jobbar i grupp med 

barnen, att alla ska kunna umgås med alla, det är ett ständigt pågående arbete”(Förskollärare E).  
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Förskollärare E beskriver att de brukar dela in barnen i grupper, och framhåller att det är 

viktigt med en fast fröken för varje grupp för att skapa trygghet. Förskollärare C förklarar att 

de jobbar mycket med kamratrelationer, och läser böcker inom ämnet. Efter ett tag byts 

böckerna ut. Förskollärarnas förhållningssätt är något som alla förskollärarna framhåller som 

centralt. De beskriver att det är grundläggande att vara goda förebilder och bemöta varandra 

med respekt, för att barnen ska ta efter ett vänligt och respektfullt beteende. Förskollärare E: 

”Det spelar stor roll hur vi förskollärare är mot varandra, barnen tar ju efter vårt 

förhållningssätt till varandra”.  
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5. Diskussion  

I denna avslutande del kommer först en redogörelse av metodvalet för studien. Huruvida de 

metodval jag har gjort har hjälpt mig att besvara studiens forskningsfrågor. Därefter behandlas 

studiens resultat, som är uppdelade enligt forskningsfrågorna. Resultatet kopplas till den 

teoretiska forskningen som gjorts inom området. 

5.1 Metoddiskussion  

I min studie har jag valt kvalitativ intervju som datainsamlingsmetod. Jag fann den metoden 

lämplig eftersom syftet med studien är att undersöka förskollärares definitioner om ett visst 

ämne, och hur de arbetar med det. Intervjuerna gav mig en bra och nära inblick i deras arbete 

inom forskningsområdet. Vilket även Ahrne och Svensson (2015) betonar som en fördel med 

kvalitativ intervju. Jag hade viss förkunskap inom ämnet vilket gjorde att jag lättare kunde 

formulera följdfrågor som gav mig en djupare förståelse. Starrin och Svensson (1996) 

beskriver både fördelar och nackdelar med att vara påläst inom ämnet innan. Eftersom en 

kvalitativ intervju syftar till att få en ökad förståelse, är det en fördel att inneha viss kunskap 

inom ämnet. Däremot får inte dessa förkunskaper påverka intervjuaren med förutbestämda 

uppfattningar. Vid intervjutillfällena använde jag mig av min mobils inspelningsfunktion för 

att säkerställa att inget skulle gå förlorat, och även anteckningar användes som komplement. 

Att spela in intervjun framhåller Bjørndal (2007) som ett bra komplement, eftersom det kan 

vara svårt att bara lita till sitt minne. När inspelningen stängts av var min uppfattning att 

samtalet flöt på bättre, och det blev mer avslappnat. Här framhåller Bjørndal att fördelen med 

anteckningar är att de kan uppfattas som mindre hotfullt. Mina informanter på 5 personer 

ansåg jag vara ett rimligt antal för min studie. Detta är inom det som Trost (2010) beskriver 

som ett lämpligt antal i en kvalitativ intervju. 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet presenteras enligt forskningsfrågorna, under tre rubriker. 

5.2.1 Förskollärarnas definitioner av kränkande behandling i förskolan 

I min studie framkom det att förskollärarna var, på det stora hela, överens om vad kränkande 

behandling innebar för dem. Förskollärare B beskriver kränkande behandling som när någon 

utsätts för en illa behandling fysiskt eller verbalt. Förskollärare D beskriver det som när någon 

blir slagen, får höra mindre trevliga saker, som till exempel glåpord eller du får inte vara med 

på mitt kalas, eller att någon utsätts för exkludering. Det är i enlighet med Skolinspektionen 

(2017), Herlin och Munthe (2011) och Olweus (1999) beskrivningar av kränkande 

behandling. Höistad (2001) beskriver mobbning under tre begrepp: tyst, verbal och fysisk 

mobbning. Den mest förekommande mobbningen är också den minst synliga. Den tysta och 

subtila formen kan till exempel vara suckande, minspel, vända ryggen till, nonchalera tilltal 

eller osynliggöra någon (Höistad, 2001). Författaren beskriver att denna variant av mobbning 

är svår att uppmärksamma och den skada den gör är oftast mycket stor. Den tysta mobbningen 

är oftast dold, men den kan även ske helt öppet bland kamraterna (Höistad, 2001). 

Förskollärare C, D och E menar att det är mottagarens reaktion på yttringarna som avgör om 

det är en kränkning eller inte. Är det yngre barn det handlar om då är det förskollärarna som 

ska avgöra om det ska hanteras som en kränkning. Öhman (2008) beskriver att det är 

individuellt hur individen upplever en kränkning. Därför är det viktigt att lyssna på barnen 
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och ta deras reaktion på allvar (ibid.). Både förskollärare A och D framhåller att det är svårt 

att avgöra om det är kränkande behandling eller mobbning. Höistad (2001) beskriver att de 

destruktiva handlingarna ska vara systematiska och riktade mot en person, de ska ske 

upprepade gånger samt äga rum under ett visst tidsspann för att det ska räknas som mobbning. 

För att som vuxen veta hur problemet ska hanteras måste vetskapen om det är mobbning eller 

enstaka kränkning finnas. Vid enstaka kränkning kan en tillrättavisning och uppföljning av 

situationen vara tillräcklig (Fors, 2007). Vid mobbning krävs det däremot mer insatser än så 

(ibid.). Att kränkande behandling ser olika ut mellan flickor och pojkar framhåller nästan alla 

förskollärare. Enligt Höistad (2001) kan en orsak till detta vara att flickors och pojkars sätt att 

visa sina aggressioner bemötts olika. Det är kanske mer accepterat för pojkarna att leva ut sina 

aggressioner, att vara högljudda och lite ohyfsade menar Höistad. Författaren beskriver att om 

flickorna är lika högljudda som pojkarna så blir de ofta tillrättavisade. Flickornas utåtriktade 

aggressivitet bemöts många gånger på ett annorlunda sätt än pojkarnas, beskriver författaren. 

Flickorna görs ofta medvetna om ifall deras reaktioner är vänliga eller inte. Vänliga och snälla 

flickor blir ofta omtyckta (Höistad 2001). Den vänliga och snälla flickans aggressioner kan då 

te sig mer listig och slug (ibid.). Författaren förklarar att aggressionen hos de båda könen tar 

sig olika uttryck, men är fortfarande densamma. Förskollärarnas beskrivningar av hur 

kränkande behandling yttrar sig mellan flickor respektive pojkar är även i likhet med Olweus 

och Vlachou, Andreou, Botsoglou och Didaskalous, (2011) beskrivningar av mobbning och 

kränkande behandling.  

Förskollärare C beskriver att flickors kränkningar handlar mer om att utestänga någon genom 

att säga ”du får inte vara med”. Mellan flickorna blir kränkningarna mer psykiska och de 

pågår i det dolda. Detta är i enlighet med Höistads (2001) beskrivning om flickors och pojkars 

mobbningssätt. Författaren förklarar att flickor tar till metoder som att spela ut varandra, för 

att få en favoritposition. Den tysta mobbningen är oftast en typisk flickmobbning, beskriver 

författaren. Flickornas mobbning är oftast mer personlig, och de har tendenser att angripa de 

svaga punkterna (Höistad, 2001). Författaren förklarar att känslan av otillräcklighet kan vara 

en nog stor drivkraft för att angripa dem som är duktiga och lyckas. Dock så framhåller 

Höistad att flickors mobbning börjar te sig mer som pojkars, genom att de allt oftare slåss och 

den verbala mobbningen börjar också efterlikna pojkarnas. Förskollärare D förklarar pojkars 

kränkningar genom att de är mer utåtagerande och tar till fysiskt våld. ”De testar sina krafter 

och brottas mer”. Förskollärare C förklarar att pojkars mobbning många gånger handlar om 

att någon inte har springskor, eller att någon inte kan springa nog fort. Höistad beskriver att 

pojkars mobbning är mer utåtriktad, både fysisk och verbal. Pojkar trakasserar ofta inför andra 

och fäller högljudda kommentarer om utseende eller att individen inte kan spela fotboll till 

exempel (Höistad, 2001). Även hotelser kan uttalas om att någon ska åka på stryk efter rasten. 

Detta kan bortförklaras med att det inte är på allvar (ibid.).  

5.2.2 Förskollärarnas strategier för att hantera kränkande behandling 

mellan barnen.  

Förskollärare C visar mig förskolans likabehandlingsplan där det beskrivs att akuta åtgärder 

genast ska påbörjas när signaler kommit in om att ett barn känner sig kränkt.  

 Stöd till det utsatta barnet 

 Se till att han/hon har tillgång till en trygg zon  

 Ta redas på vad som har hänt 
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 Lyssna aktivt och empatiskt 

 Undvik motbeskyllningar  

 Dokumentera och följ upp alla åtgärder i samband med diskriminering/kränkning.  

I förskolans likabehandlingsplan beskrivs det att personalen ska uppmärksamma och prata 

med barnen om vad som har hänt. Visa att beteenden som skadar andra eller gör andra ledsna 

inte är acceptabla. Vårdnadshavare och förskolechef ska alltid involveras vid upprepande 

tillfällen av kränkningar eller vid kränkningar riktade mot ett och samma barn. Slutligen 

beskrivs det i likabehandlingsplanen att det är viktigt att alltid följa upp det som hänt. Det är 

förskollärarnas ansvar att markera när en kränkning sker. Informant A framhåller att det är 

väsentligt att prata med barnen när en kränkningssituation uppstår. Vidare beskrivs att samtal 

förs med hela gruppen, utan att peka ut någon, för att diskutera närmare kring situationen och 

befästa vilket beteende som inte är OK. Det ingår i lärarens ansvar att tillrättavisa barn i olika 

situationer, och framförallt konflikter förklarar Arner (2009). Författaren beskriver vidare att 

när en konflikt uppstår så ska barnet betraktas på ett respektfullt sätt, och då måste både 

barnet och den vuxne få göra sin röst hörd. En tillrättavisning som yttrar sig på det sättet 

bygger på ömsesidighet och respekt (Arner, 2009). När barn tillrättavisas genom skäll sker det 

genom en hänsynslös handling som är kränkande och inte förenlig med läroplanen (ibid.). 

Vuxna är betydelsefulla förebilder för barnen och deras förhållningssätt har inverkan på barns 

förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som råder i ett samhälle (Arner, 

2009).  

Informanterna beskriver att de arbetar mycket med att hjälpa barnen att utveckla redskap för 

att själva lösa situationen. Informanterna nämner att de strävar efter att barnen själva ska 

kunna säga stopp när de blir behandlade på ett sätt som inte känns OK. Arner (2009) 

framhåller att verksamheten måste tillägna barnen erfarenheter om hänsynstagande till andra. 

Erfar de vad hänsynstagande innebär kan de därigenom förstå något om samspel och respekt 

för varandra, förklarar författaren. Informant D beskriver att de arbetar med känslor för att 

barnen ska utveckla en förståelse för varandras välmående och allas lika värde. Som Pape 

(2016) framhåller är förskolan en bra plats för barnen att utveckla empati, och därför är det 

viktigt att förskollärarna ger barnen tid och utrymme för att uttrycka sina känslor och 

perspektiv. Ska förskollärarna ha en chans att närma sig barnens perspektiv så måste de inta 

ett relationellt perspektiv (Pape, 2016). Detta kräver att förskollärarna reflekterar och skapar 

en medvetenhet om hur barns empatiutveckling kan stödjas och utvecklas (ibid.). Författaren 

beskriver att lekerfarenheter och inkluderande gemenskap utvecklar empatin hos barn. Då 

krävs det att vuxna är närvarande och stöttar för att empatiutvecklingen ska främjas på bästa 

sätt (Pape, 2016). Författaren framhåller vänskap som en betydande orsak till barns 

empatiutveckling. Alla informanter beskrev att de var viktigt att vara närvarande med barnen 

vid samspelssituationer för att kunna erbjuda stöd och hantera konflikter om det behövdes. 

Informanterna framhåller att om förskollärarna inte är närvarande finns det risk att en ond 

cirkel skapas och några barn blir kränkta dagligen. Pape (2016) understryker detta genom att 

beskriva att barn tillägnas även dåliga erfarenheter genom lek och vänskap. Därför är det 

viktigt att vuxna närvarar och engagerar sig i barnens lek, för att goda erfarenheter ska skapas 

(Pape, 2016). Det är i enlighet med det Säljö (2018) beskriver om scaffolding. Olika 

samspelskonstellationer skapas när barn leker med varandra och då är det av betydelse om 

endast ett barn iakttas eller hela gruppen. Fokuseras endast ett barn kan en annan bild 

framträda än vid barnets samspel med kamrater. Därför är det viktigt i det pedagogiska arbetet 
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att reflektera och observera för att kunna synliggöra det som inte syns vid en första anblick 

(Arner, 2009). Förskollärarna måste vara medvetna om orsakerna till varför barn kränker 

varandra, om de ska kunna hantera situationerna på bästa sätt. Informanterna beskriver att 

orsakerna till varför kränkningar uppstår mellan barnen dels kan handla om osäkerhet, att 

barnen vill pröva sig fram och testa gränser. Det kan även handla om ett maktbeteende 

beskriver informant A. Om barnen inte kan uttrycka i ord hur de känner om varandra så kan 

de istället visa det genom en kränkande handling. ”det är den enda makten dem har. Det kan 

inte säga jag tycker inte om dig utan då visar de det istället. Det kan ju säga, om du inte gör så 

då får du inte komma på mitt kalas.” Makt som används för att skada och försvaga en person 

visar sig som mobbning eller kränkning, förklarar Edling (2012). Författaren beskriver vidare 

att det inte går att tolka makt som något som enbart politiker och de starka använder sig av. 

Makt kan också förstås som något som skapas i intersubjektiva relationer emellan människor 

(Edling, 2012). Makt kan ta sig i uttryck genom över- och underordning som praktiseras i 

dagliga relationer (ibid.). Tolkningsföreträde och därmed makten kan skifta mellan 

individerna i en situation (Edling, 2012). Den som har makten i ena stunden, kan alltså i nästa 

stund ha förlorat den till någon annan beskriver författaren. Vilket betyder att över- och 

underlägespositionerna aldrig är bestämda (Edling, 2012). Författaren tar upp ett exempel som 

handlar om skiftandet av makten och tolkningsföreträdet, och även att uttrycket ”behandla 

andra som du själv vill bli behandlad” borde reflekteras över. 

Ett exempel från en arbetslagsplanering som handlar om relationer. (Edling, s.111, 2012). 

Anders: Jag tycker att vi jobbar med att barnen ska läa sig att behandla andra som de själva vill bli behandlade. 

Vad sägs som att vi inleder samlingen med det? 

Calle: Det finns ett problem med den här förståelsen av värdegrunden eftersom den bygger på att alla människor 

är lika varandra.  

Paulina: Näe- självklart ska barnen lära sig det här. Dessutom är det ett konkret sätt att göra det begripligt för 

dem att de inte ska slåss. 

Maja kommer in i personalrummet: Vad pratar ni om?  

Paulina berättar vad som sagts. 

Maja: Fast jag tror inte det räcker- vi borde också göra barnen lyhörda för hur de andra vill bli bemötta. 

Calle (menande): Tack.  

Edling (2012) beskriver att det här sättet att förstå makt gör det möjligt att upptäcka små 

förändringar som bildas i intersubjektiva relationer. En individ som upprepade gånger utsätts 

för kränkningar i en situation, kan i någon annan situation själv utsätta någon annan för 

kränkningar vilket försvårar synen på vem som är förövare och vem som är offer (Edling, 

2012). Författaren beskriver att makt även kan komma till uttryck på andra sätt, genom att 

man visar omtanke för någon annan. Det kan vara ett barn på förskolan som avstår från att gå 

med de andra barnen till matsalen, och istället gör sällskap med det barnet som har svårt att gå 

och ofta hamnar sist, beskriver författaren. Eller ett barn som lånar ut sin leksak till ett annat 

barn för att denne ska sluta vara ledsen (Edling, 2012). Det är den här typen av makt som vi 

borde främja och uppmuntra i förskolan. Att barnen själva väljer att visa omtanke för varandra 

på olika sätt, till exempel genom att ge bort sin leksak till någon som är ledsen, eller låter ett 

annat barn gå före i kön till matsalen.  
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 5.2.3 Förskollärarnas arbetssätt för att förebygga och motverka kränkande 

behandling mellan barnen.  

I förskolans likabehandlingsplan beskrivs det att vuxennärvaro är viktigt för att på ett tidigt 

stadium, upptäcka kränkningar och för att kunna ingripa. Vid det förebyggande arbetet 

beskrivs det i förskolans likabehandlingsplan, att personalen använder sig av regelbundna 

samtal med barnen kring empati och kamratskap. Liksom sagor, rim, ramsor, sång och 

rollspel. Slutligen beskrivs det i likabehandlingsplanen att personalen använder sig av daglig 

kontakt/samtal med vårdnadshavare vid lämning och hämtning av barnen.  

Samtliga informanter beskriver likabehandlingsarbetet där de utgår från 

likabehandlingsplanen. Likabehandlingsarbetet är normer och värden i läroplanen som ska 

genomsyra hela förskolans arbete. Det är i enlighet med det skolverket beskriver om att 

demokratiska värderingar ska tydliggöras i verksamheten, för att barnen ska främjas till att bli 

ansvarstagande, respektfulla och goda samhällsmedborgare. Barnens perspektiv måste då tas 

tillvara för att det ska vara betydelsefullt för förskollärarna att fostra till demokrati (Arner, 

2009). Finns inte ett bra värdegrundsarbete så faller allt, menar informant A. Värdegrunden 

inom förskolan har både en demokratisk och en moralisk karaktär och beskrivs omfatta 

värden som är odiskutabla och bestående. Det handlar om respekten för människans 

okränkbarhet, individens integritet och frihet och alla människors lika värde (s. 23 Arner, 

2009). Informanten framhåller att likabehandlingsplanen ska vara ett levande dokument i 

arbetet. På höstterminen inleds arbetet med att skapa en bra samvaro i gruppen. Arbetet med 

att skapa en bra samvaro börjar med att alla ska känns sig trygga. För att det ska vara en trygg 

och bra samvaro i gruppen behöver barnen få en förståelse för hur en bra kompis är. Att 

motivera barnen att vara hjälpsam och stöttande, och att alla ska kunna arbeta med alla, det är 

ett ständigt pågående arbete beskriver informanterna. En av förskollärarna nämner även att det 

arbetas mycket med kamratrelationer genom att böcker lånas inom ämnet, och sedan byts dem 

ut mot nya för att arbetet ska hållas levande. Det är betydelsefullt att vuxna har en förståelse 

för vad kamratskap är och hur det uppstår (Pape, 2016). Förskollärare måste vara medvetna 

om hur de kan ge utrymme för barns kamratskap (ibid.). Författaren poängterar att skapa 

regler för samspel och dela in barnen i grupper, kan störa kamratskapen mellan barnen. En av 

informanterna nämner dock att de brukar dela in barnen i grupper, med en fast fröken för 

varje grupp för att skapa trygghet. Informanten nämner även att de delar in i grupper för att 

barnen ska lära sig att samspela med alla barn, och leka med barn som de vanligtvis inte leker 

med. Det är barnens samspel mellan varandra, och hur förskollärarna lär dem att vara goda 

kamrater som ska vara i fokus (Öhman, 2009).    

Förskollärare E beskriver att förhållningssättet emellan förskollärare är viktigt eftersom 

barnen tar efter det. Det innebär att förskollärarna måste reflektera över och bli medvetna om 

vilket förhållningssätt som skapas mellan vuxna i verksamheten. Det är något som Öhman 

(2009) understryker genom att beskriva att förskollärarna gemensamt måste reflektera och 

diskutera vad kränkningar är, hur de ska ta avstånd från dem, och omfattningen på 

kränkningarna. Förskollärarna måste här granska sig själva och reflektera över vilken ton som 

används mellan kollegor, vad uppmuntras, hur de själv markerar att kränkningar inte 

accepteras och om de själva kan vara kränkande någon gång (Öhman, 2009). Förskollärare E 

förklarar att det är grundläggande att bemöta varandra med respekt i arbetslaget och vara goda 

förebilder eftersom barnen tar efter beteenden. Det här understryker Öhman genom att 

beskriva att arbetet med främjandet av lika rättigheter för barn, och arbetet mot kränkningar, 
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kräver att förskollärarna både arbetar för ett gott lärandeklimat och aktivt motverkar alla 

former av kränkande behandling. Det fodras att förskollärarna utvecklar en medvetenhet om 

etik, och arbetar för att synliggöra dem värden som verksamheten vilar på för att ett gott 

lärandeklimat ska utvecklas (Öhman, 2009). Även arbetet med att skapa goda relationer är 

något som Öhman framhåller som viktigt för att lärandeklimatet ska främjas. Förskollärarna 

måste tillsammans reflektera över vad ett gott lärandeklimat innebär, hur det uttrycks i 

verksamheten, hur varje individ bidrar för att skapa och upprätthålla det goda klimatet och 

vad barnen definierar som ett gott lärandeklimat. Grunden i ett gott lärandeklimat är 

bemötande, ett pedagogiskt ledarskap som är tydligt, konflikthantering, aktiv närvaro och att 

arbeta med barns integritet och självkänsla. Öhman förklarar att förskollärarna kan 

åskådliggöra dessa begrepp genom att reflektera över vad ett gott bemötande innebär, hur 

förskollärarna kan stötta barn i kränkande situationer och hur de ska arbeta för att främja 

barns självkänsla och integritet. 

5.3 Förslag till fortsatt forskning  

Det hade varit intressant att studera kränkande behandling ur ett förskollärare- barn-

perspektiv. Det finns relativt lite forskning och litteratur om förskollärare som kränker barn, 

trots att den handlingen är än mer ödesdiger och förstörande på grund av maktobalansen dem 

emellan. (Whitted & Dupper, 2007). De beskriver även att den kränkande behandlingen som 

förskollärare utsätter barn för är ett problem som är dolt och som kräver mycket mer 

uppmärksamhet än vad det får idag. Det skulle vid en sådan studie vara fördelaktigt att 

observera personalen och barnen för att få syn på hur personalen agerar vid 

kränkningssituationer. 
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Bilaga 1 

Information och samtyckesbrev  

Hej! 

Mitt namn är Linda Eriksson och jag läser till förskollärare på Luleå tekniska universitet.  

Under sista terminen ska vi genomföra ett examensarbete där valt område ska studeras. Jag 

har valt att undersöka kränkande behandling i förskolan mellan barnen. Studiens syfte är att 

undersöka förskollärares definitioner om kränkande behandling mellan barnen, hur det 

hanteras och följs upp.  

Vid intervjutillfället så kommer jag ut till er verksamhet. Studien beräknas ta ca 30 minuter, 

och med ert godkännande så kommer jag att spela in intervjun, detta för att lättare kunna 

återkoppla till samtalet i efterhand. Det är när som helst ok att avbryta medverkan. Ljudfilen 

kommer endast jag ta del av och den kommer att raderas när materialet är transkriberat. 

Studien kommer att presenteras för en grupp på universitetet och det slutgiltiga materialet 

kommer att publiceras på universitetets publikationsbas. I studien så kommer inga namn på 

förskollärare/chefer eller verksamheter att nämnas. 

Jag skulle önska att få göra intervjun under vecka. 48 eller 49.  

 

Mvh Linda Eriksson  

 

Handledare 
 

Greta Lindberg 

Greta.Lindberg@ltu.se  
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

 

1. Hur definierar du kränkande behandling? 
2. Förekommer kränkande behandling mellan barnen i förskolan, hur skulle du i så fall 

beskriva den? 

3. Skiljer sig flickors och pojkars kränkningar åt?  
Beskriv gärna på vilket sätt.  

4. Vilka orsaker ser du ..? 

5. Har du några strategier för att hantera kränkningar mellan barnen? 
Kan du beskriva den/de strategierna? 

6. Har förskolan en plan mot kränkande behandling 
Hur arbetar ni med denna plan? 
Vem är det som ansvarar för att den följs upp? 

7. Hur arbetar förskolan för att förebygga och motverka kränkande behandling mellan 

barnen?  

 
 

 

 


