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Syftet med undersökning var att undersöka om kränkning förekommer på 
förskolan, hur personalen i förskolan definierar begreppet kränkning och hur 
förskolepersonal beskriver sitt arbete med att motverka kränkning. Åtta 
förskolepersonal intervjuades för att kunna uppnå studiens syfte. 
Intervjudeltagarna fick bland annat förklara hur de såg på två specifika 
situationer och hur de skulle arbeta utifrån de båda fallen. Resultatet visade att 
nästan alla deltagarna som vi intervjuade nämnde att kränkningar kan 
förekomma under den fria leken och när ingen vuxen är närvarande. 
Undersökningen visade också hur viktigt det är att vara aktiv och närvarande 
som pedagog och att estetiska uttrycksformer kan vara till stor hjälp för att 
förklara för barnen vad kränkning innebär samt hur man är mot varandra. 

______________________________________________________ 

Nyckelord: kränkning, Diskriminering, makt, normer, förskollärare,  

barnskötare  
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1 Inledning  

Alla barn ska ha rätt till att bli bemött med respekt, samt utveckla och lära sig i en 
trygg miljö. Förskolan som verksamhet ska enligt lagen vara fri från all sorts  
kränkande behandling (Skolverket, 2016). 
 
Under vår verksamhetsförlagd utbildning växte intresset för att fördjupa oss om 
kränkningars förekomst i förskolan och hur förskolepersonal arbetar för att motverka 
dessa. Vi kunde nämligen se att kränkning förekom i förskolor. Till exempel 
uppmärksammades att några barn hade påbörjat en lek och ett annat barn ville gärna 
vara med, men tilläts inte delta av de andra barnen. Under vår VFU kom vi fram till 
att vi ville veta hur begreppet identifieras och vad det innebär. Det var även intressant 
för oss att undersöka förekomsten av kränkningar och hur personal i förskola 
identifierar kränkningar, eftersom vi inte hade haft någon kurs under vår utbildnings 
gång om vad kränkning innebär i förskolor, samt hur man kan förebygga detta.  
 
Alsaker och Valkanover (2001) tar upp kränkning bland förskoleåldern, och att det 
förekommer i alla åldrar i vårt samhälle. Författarna nämner också att det är vår 
uppgift som vuxna att arbeta samt förebygga kränkning i tidigt ålder. Kränkning är en 
negativ handling som påverkar barnen i vuxen ålder. Detta beskrivs 
av Jonsdottir (2007) som skriver barns känslor av utanförskap och att inte identifiera 
sig med vänner kan få ödesdigra konsekvenser i vuxen ålder.  

 
I dagens samhälle arbetar förskolepersonal aktivt med att motverka kränkning, vilket 
till exempel innebär att personal på förskolan stöter på allt fler barn som kränker 
varandra. Dessa barn har sitt ursprung i olika kulturer och/eller religioner och 
trosuppfattningar. Det har blivit allt mer vanligare med kränkning båda i förskolor 
och skolor, vilken statistik visar (Skolinspektionen, 2017). Vidare skriver 
Skolinspektionen (2017) på förskolan möter man också allt fler barn som exempelvis 
har vårdnadshavare som lever i exempelvis samkönade förhållanden. Detta tycks vara 
en av orsaker till att barn blir kränkta på förskolan.  
 

 Frågeställning och syfte:  

Syftet med vårt arbete är att undersöka personalen uppfattning om förekomsten av 
kränkningar i förskolan samt beskriva förskolans förebyggande arbete gällande 
kränkningar. 
 
Frågeställning:  

• Hur definieras kränkning i förskolan? 
• Hur upptäcks kränkning av personal i förskolan?  
• Vilka arbetssätt används för att förebygga kränkning i förskolan? 
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 Begreppsdefinitioner  

I detta avsnitt definieras centrala begrepp i vår uppsats utifrån Egidius (2006) 
Termlexikon i pedagogik, skola och utbildning och Nationalencyklopedin (ne.se). 
 
Kränkning: Enligt Nationalencyklopedin innebär en kränkande handling att en 
person gör något mot en annan människa som går emot människans rättigheter.  
 
Mobbning: Att ge en personskada eller känsla av obehag under en eller flera 
tillfällen (Termlexikon, 2006). 
 
Diskriminering: att avvika från den gällande principen, att alla ska behandlas lika 
och att man behandlar som man själv vill bli behandlad (Termlexikon, 2006).  
 
Trakasseri: beteende som har avstötande karaktär. Att en person känner sig illa 
behandlad genom hot, förolämpning och våld (Termlexikon, 2006). 
 
Kamratskap: kamratskap definieras i nationalencyklopedin som sociala relationer 
där två personer ger ömsesidig respekt och omtänksamhet för varandra.   

 

2 Bakgrund 

I bakgrundskapitlet redogörs för databassökningen, undersökningens teoretiska 
utgångspunkt samt hur aktuella lagar och styrdokument förhåller sig till studiens 
centrala begrepp.  

 Databassökning     

Vi har använts oss av databaser såsom SWEPUB, Diva Portal och Google Scholar för 
att hitta relevanta vetenskapliga artiklar till vårt arbete. Vi använde oss av följande 
svenska sökord: kränkning, förskolan, vänskap, mobbning, demokrati och 
diskriminering. För att även få fram vetenskapliga artiklar på engelska använde vi 
även sökorden: preeschool, bully, kindergarden, victim, cultur, development.  
Dessutom har vi använt oss av hemsidor och fysiska böcker som vi har lånat från 
Mälardalens bibliotek, Eskilstuna och Södertälje stadsbiblioteket. Genom dessa 
sökningar kunde vi hitta litteratur och artiklar som är relevanta för vår uppsats.   
 

  Teoretisk utgångspunkt  

Uppsatsens teoretiska utgångpunkt är ett normkritiskt perspektiv. Svaleryd och 
Hjertson (2012) menar att det normkritiska perspektivet synliggör hur normer kan 
skilja sig från olika kulturer och samhällen. Vidare lyfter författarna upp att de 
normer som existerar i vårt liv har stor betydelse för oss. De visar nämligen hur 
vi människor bemöter andra och oss själva.  

Enligt Hellman (2013) är normer de tysta regler som påverkar oss. De regler som 
avgör hur vi beter oss, vad vi gör och hur vi möter olika situationer. Om någon bryter 
mot normerna kan konsekvenserna bli stora. Människor i omgivningen kan ha 
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svårigheter att acceptera detta och den som bryter mot normen kan bli kränkt och 
utstött från gemenskapen (Hellman, 2013).   

 
2.2.1 Normkritiskt perspektiv  
Begreppet normkritik kan förbindas med de teoretiska normerna (Hellman, 2013). 
Enligt Hellman (2013) kan det normkritiska perspektivet användas som ett 
hjälpmedel för att man ska kunna förtydliga de normer som människan lever i. 
Dessutom kan ett normkritiskt perspektiv ifrågasätta de dominanta 
maktförhållanden som råder individer emellan (Hellman, 2013).   

Dolk (2013) beskriver att makt och maktrelationer är två centrala begrepp i det 
normkritiska perspektivet. Författaren skriver att det bör finnas en förståelse om 
makt och maktrelationer för att kunna förändra relationer utifrån ett normkritiskt 
perspektiv. Vidare framställer Dolk (2013) att makt är något som vi människor 
skapar för att kunna styra och ställa med varandra, dock är det inget som någon 
ständigt har tillgång till, utan maktförhållanden ändras beroende på vilka personer 
som befinner sig i kontexten (Dolk, 2013). Hellman (2013) förklarar maktrelationer i 
förskolan utifrån hur barnen exkluderar och inkluderar varandra. Skribenten 
tillägger att barn kan utesluta varandra utifrån normer kring till exempel kön, ålder 
eller etnicitet (Hellman, 2013).  

 Styrdokument 

Inom förskolans verksamhet ska förskollärare och barnskötare följa de styrdokument 
som finns tillgängliga i verksamheten. Förskolans styrdokument består av läroplanen 
för förskolan, skollagen, socialtjänsten, diskrimineringslagen. Dessa styrdokument är 
grundpelare för förskolans arbete (Skolverket, 2016). 
 
Skolinspektionen (2016) beskriver kränkning som ett uppträdande där barnens 
värdighet utsätts för nedsättande ord, fysiska och förlöjligande handlingar samt 
ryktesspridning. Uppträdande av kränkande handlingar kan förekomma både i 
skolor, förskolor, samt på olika sätt till exempel vid enstaka tillfällen eller vid 
återkommande tillfällen (Skolinspektion, 2017).    
  
I följande avsnitt ska vi förklara vad dessa styrdokument säger om kränkning och 
barnens rättigheter. I avsnittet redogör vi dessutom lite kort om socialtjänstlagen och 
dess innebörd. 

2.3.1  Läroplan för förskolan   

I Skolverket(2016) framgår att inga barn som vistas i förskolan får utsättas för 
kränkning eller för annan diskriminering på grund av sitt kön, sin trosuppfattning 
eller sin etnicitet. Skolverket (2016) förmedlar också vad barnens rättigheter är och 
redogör att läroplanen utgår från skollagen. 
 
  
Skolverket (2016) skriver att förskollärarna i förskolan ska arbeta med att förmedla 
kunskap om att respektera varandras åsikter och olikhet. Dessutom ska arbetet utgå 
från grundläggande värden såsom "Människolivets okränkbarhet, individens frihet 
och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt 
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solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i 
arbetet med barnen” (Skolverket, 2016, s.4).    
  
Enligt Skolverket (2016) är förskolans läroplan en vägledning för förskolepersonal 
om hur de ska arbeta i verksamheten, samt arbeta med barnen om de mänskliga 
rättigheterna för att bland annat sträva efter att utveckla barnens öppenhet, 
respekt, solidaritet och ansvar. Alla individer i förskolan har rätt att vara den de 
vill och att behålla sin identitet (Skolverket, 2016). 
 
I förskolans läroplan finns det förklarat att förskolan ska arbeta mot kränkning. 
Begreppet kränkning förekommer dock inte ofta, även om läroplanen förtydligar att 
barn i förskolan inte ska bli utsatta för kränkningar. Vikt och fokus ska ligga på hur 
förskolan ska arbeta för att motverka kränkning (Skolverket, 2016). 
 

2.3.2 Skollagen   

Skollagen, som är beslutad av riksdagen, innehåller grundläggande bestämmelser om 
skolan och förskolan.  Verksamheten ska vila på en demokratisk 
värdegrund (Skolverket, 2016).   
  
I Skollagen beskrivs skolans och huvudmannens ansvar för verksamheten 
(Skolverket, 2016).  I skollagen framgår att verksamheten ska arbeta emot kränkning 
mellan barn i förskolan. Bland annat framgår i kapitel 6 att förskolan har ”skyldighet 
att förebygga och förhindra kränkande behandling” och i paragraf 7 fastställs att 
”huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och 
förhindra att barn utsätts för kränkande behandling” Skollagen, kap 6, 7 §).    
  
Skollagen hävdar således i kapital 6 att förskolan ska arbeta emot kränkning, så att 
barnet inte blir utsatt för kränkning. Vidare lyfter Skollagen också att förskolan ska 
lyfta fram de mänskliga rättigheterna för att kunna arbeta aktivt för att motverka 
kränkning. I förskolan får således inga kränkningar förekomma. Barn får inte kränka 
andra barn och förskolepersonal får inte heller utsätta barn för kränkande 
behandling (Skollagen, kap 6, 9 §).    

2.3.3 Socialtjänstlagen 

Socialtjänstlagen klargör att lärare är skyldiga att göra anmäla till socialtjänsten om 
de misstänker att ett barn blir utsatt för kränkning och mobbning som kan vara en 
fara för barnet. Detta gäller för barn som är under 18 år (Socialstyrelsen, 2014). Det 
belyser även skollagen och skriver ”Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder 
mot kränkande behandling 10§ En lärare, förskollärare eller annan personal som 
får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till 
förskolechefen eller rektorn” (Skollagen, kap 6, 10 §).    
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2.3.4 Diskrimineringslagen och de sju diskrimineringsgrunderna   

Diskrimineringslagen innefattar alla individers rättigheter mot kränkning och 
diskriminering. Diskrimineringslagen består av de sju diskrimineringsgrunderna 
som 1) kön, 2) funktionsnedsättning, 3) etnisk tillhörighet, 4) könsöverskridande 
identitet eller uttryck, 5)religion och annan trosuppfattning, 6) ålder samt 7) sexuell 
läggning (Svaleryd & Hjertson, 2012).   
  
Enligt Svaleryd och Hjertson (2012) kan förskolepersonalen med hjälp av de sju 
diskrimineringsgrunder samla in kunskaper om hur man kan arbetar för att 
motverka kränkning, till exempel det är inte tillåtet att barn retar varandra på grund 
av deras religion och/eller etnicitet.  
 
Diskrimineringsombudsmannen (2017) beskriver de sju olika 
diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen. 
 
Med kön menas att vi blir registrerade med ett kön vid födelsen, antingen en flicka 
eller en pojke. 
 
Den etnisk tillhörighet handlar om att alla individer kan ha en eller flera etniska 
tillhörigheter, och det är upp till varje person att definiera en eller flera etniska 
tillhörigheter.  
 

Diskrimineringsgrunden religion och annan trosuppfattning innebär att varje 
människa har rätt att tro på sin egen religion.  
 
Diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning kan bestå av de fysiska, psykiska 
nedsättningarna. De flesta av funktionsnedsättningar kan vara osynliga, med 
det menas att varje människa kan ha sin nedsättning utan att vi kan se det.  
 
Ålder är en annan diskriminering, med det menas att förskollärarna ska vara 
medvetna om hur de ska fördela barnen i gruppen utifrån deras kunskaper och inte 
endast åldern. Diskrimineringslagen går ut på att det är förbjudet att diskriminera 
och kränka andra på grund av åldern.  
 
Diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck 
förknippas med transpersoner, med det menas att när en människa vill identifiera sig 
med den motsatt könet. Transpersoner är män/kvinnor som ändrar utseendet, 
klädstilen och betandet till den motsatta. 
 
Sexuell läggning innebär när någon har hetero-, homo- eller bisexuella. 
Verksamheten ska arbeta med att informera och ge kunskap för barnen att det 
existerar olika familjer, och att det är lika vanligt att ha två pappor och två mammor 
istället för en mamma och en pappa i familjen.  
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3 Tidigare forskning   

Alsaker och Valkanover (2001) hävdar i sin studie att kränkning kan förekomma 
bland de yngsta individerna i vårt samhälle. Med andra ord kan kränkningar 
förekomma även bland barnen på våra förskolor. Det är således där som vi vuxna bör 
lägga fokus och arbeta på för att förebygga kränkningar (Alsaker & Valkanover, 
2001). Vidare presenterar Alsaker och Valkanover (2011) i sin studie vars syfte var att 
undersöka vilka metoder som används när mobbning/kränkning förekommer i 
förskolan och också vilka som blir utsatta för kränkningar. Alsaker och Valkanover 
(2011) använde intervjun som metod. De intervjuade dels lärarna, dels barn i åldern 
5–7 år. Resultatet visade att mobbningen/kränkning förekommer bland barnen. 
Bland annat berättade barnen själva att de inte alltid är vänner med alla barn och att 
det finns alltid någon som styr andra barn.  
 
Svaleryd och Hjertson (2012) framhåller att en likvärdig verksamhet inte alla gånger 
behöver vara lika för alla, då vi människor är olika som individer. Det går inte heller 
att helt undvika mobbning och kränkningar i förskolor (Svaleryd & Hjertson, 2012). 
Författarna tillägger att begreppet mobbning på senare år har börjat likställas med 
kränkande behandlingar, diskriminering och trakassering, eftersom mobbning inte 
kan förklaras med en tydlig definition. Vidare tydliggör 
Alsaker och Valkanover (2001) att förskolan är en social arena som har både negativ 
och positiv påverkan på barnen. Eftersom förskolan är de flesta barns första möte 
med omvärlden bör vi vuxna i samhället arbeta hårt för att förebygga kränkande 
handlingar redan i förskoleåldern (Alsaker & Valkanover, 2001).   
     

 Vad är kränkning?   

Svaleryd och Hjertson (2012) förklarar att kränkning är en återkommande handling 
som förekommer på flera olika sätt och som även kan tolkas olika beroende på vem 
som blir kränkt och vem som kränker. Begreppet kränkning ersätter allt mer 
begreppet mobbning (Svaleryd & Hjertson, 2012).    
  
Öhman (2008) och Rimsten (2010) definierar kränkning som en negativ handling 
där personer till exempel utsätts för nedsättande ord samt att personens värderingar 
sätts ur balans. En person som blir kränkt kan alltså bli nedtryckt verbalt, fysiskt och 
psykiskt. Öhman (2008) och Rimsten (2010) beskriver att kränkning i förskolor äger 
rum när ingen vuxen är närvarande och i barnens leksituationer. Det är därför också 
svårt att identifiera vilka barn som har blivit kränkta. Det går nämligen inte att se 
gemensamma generaliserade drag hos de utsatta barnen (Öhman, 2008). Alla barn 
kan bli utsatta för kränkning oavsett vilka barnen är, skriver författaren. Oftast 
uppfattas att de barn som blir kränkta och utsatta är de barn som är blyga, 
osjälvständiga och omogna, men detta är inte hela sanningen (Öhman, 2008). 
Hon klargör att de mest utsatta för kränkande handlingar i förskolan är de barn som 
oftast kan uppfattas som annorlunda. De som uppsattas som aggressiva, bråkiga, 
lättretliga eller som inte förstår leksignalerna (Öhman, 2008).  
  
Öhman (2008) definierar kränkning på olika sätt: dels den fysiska kränkningen, dels 
den psykiska. Kränkning kan förekomma som en medveten handling av barnen när 
de inte blir insläppta i leken, men Öhman (2008) menar att den också kan 
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förekomma som en ofrivillig och rationell handling när barnen återigen inte blir 
insläppt i gemenskapen. På det sättet blir barnens möjligheter att utveckla sig färre, 
vilket kan påverka barnens emotionella utveckling (Öhman, 2008).   
 

3.1.1 Kränkning som en metod för att skydda sig   

Smith och Claire (2008) påpekar att när små barn kränker andra barn har de oftast 
inte för avsikt att skada någon annans självkänsla eller självbild. Oftast handlar det 
istället om att skydda sig själva eller sitt eget territorium. Som förskollärare ska man 
vara medveten om att små barn inte alltid mobbar samma barn, utan att de kan rikta 
in sig på olika barn beroende på situationen (Smith & Claire, 2008). I jämförelse med 
äldre barn, menar Smith och Claire (2008) att yngre barn som utsatt andra för någon 
form av kränkning oftast gjort det med avsikt att skydda sig själva och sina kompisar. 
Alltså är det viktigt att vägleda barn i rätt riktning och visa att barnen kan skydda sig 
på andra sätt än att kränka andra barn. Det blir förskollärarens uppgift att skapa ett 
klimat i barngruppen som leder till att barnen känner ett välbefinnande och att de 
känner sig trygga (Johansson, 2003). Det är även förskollärarens roll att skapa 
miljöer som har etiska värden och som utvecklar barnen kunskaper om de etiska 
värdena. På det sättet, menar Johansson (2003), lär sig barnen hantera olika 
situationer utan att kränka varandra och genom att låta barnen tänka och reflektera 
själva kan de utveckla sin medkänsla till andras känslor. 
  

 Hur upptäcks kränkning?  

Skolverket (2016) lägger stort fokus på att barnen i förskolan inte får utsättas för 
någon annan kränkande handling som konsekvens av till exempel anhörigas sexuella 
läggning, funktionsnedsättning eller religion. Därför bör alla som arbetar i 
verksamheten ha som uppdrag att skydda barnen från det. De verksamma i förskolan 
ska skapa och hjälpa barnen att hantera olika konflikter utifrån ett demokratiskt 
klimat, där barnen ska få möjligheter att lära sig respektera varandra och visa 
solidaritet (Skolverket, 2016).  Öhman (2008) menar att det viktigaste som 
förskolepersonal bör titta närmare på, när en kränkning upptäcks, är samspelet och 
interaktionen mellan barnen och vuxna. Om förskolepersonalen är medveten om 
samspelet i barngruppen kan kränkningar förhindras (Öhman, 2008).  
 
Kränkning i förskolan kan ha flera orsaker, men en av de viktigaste orsakerna är 
leken, skriver Knutsdotter (2003). I leken kan exempelvis kränkning förekomma när 
ett barn inte kan behärska de sociala lekreglerna (Knutsdotter, 2003). Knutsdotter 
(2003) anser att leken har stor betydelse för barnens sociala liv och att det är i leken 
som barnen tränar in den sociala samvaron både i förskolan och utanför. Barnen 
behöver därför känna sig trygga och bekanta med det de leker för att kunna gå in i 
lekvärden (Knutsdotter, 2003). Barn som känner trygghet i leken utvecklar sina 
lekkunskaper och lekregler och när de kan lekreglerna blir de allt mer populära bland 
de andra barnen. Att kunna lekreglerna kan alltså ge barnen en maktposition och de 
barnen undkommer kränkningar. De barn som har denna makt kan dock i sin tur 
kränka de barn som inte behärskar lekreglerna (Knutsdotter, 2003).  Rimsten (2010) 
menar att förskolläraren därför bör vara närvarande och tidigt upptäcka vilka barn 
som kränker andra, så att förskolepersonalen kan arbeta med barngruppen för att 
motverka kränkning.  
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Öhman (2008) menar att den mest vanliga kränkning som förekommer i förskolor är 
fysiska kränkningar. Således bör förskolläraren samla in kunskap om hur barnen i 
gruppen samspelar med varandra.  Den fysiska kränkningen går ut på att genom 
aggressiva handlingar eller våld ta saker från någon annan, medan relationella 
kränkningar oftast visar sig handla om att personer inte får vara delaktiga i gruppen 
eller gemenskapen (Öhman, 2008; Rimsten, 2010).   
   
Rimsten (2010) tydliggör att kränkning kan förekomma verbalt och icke verbalt 
bland barnen. Den verbala kränkningen kan till exempel innebära att barn påpekar 
andras utseende, vikt eller personlighet. Medan icke verbal kränkning förekommer 
som fysisk, där barnen drar i någons hår, slår eller knuffar (Rimsten, 2010). Den mest 
vanliga kränkning som förekommer i förskolor, menar författaren, är psykiska 
kränkningar, där barnen fryser ut andra barn från gruppen. Den psykiska 
kränkningen är oftast tydlig både för barnen men också för de vuxna (Rimsten, 
2010).  
  

 Arbetssätt mot kränkning 

Enligt Öhman (2008) ska förskollärare arbeta i förebyggande syfte för att förhindra 
kränkning, och för att kunna göra detta ska en vuxen vara närvarande och 
aktiv. Förskolepersonal ska vara närvarande i alla situationer och tydligt visa för 
barnen att man finns där för dem, stärka deras självkänsla samt vara en pedagogisk 
ledare (Öhman, 2008). Johansson (2003) hänvisar också till att förskolepersonal ska 
vara lyhörd för att kunna stärka barnens självkänsla. Hon menar att begreppet lyhörd 
innebär att en person har förståelse för en annan persons känslor och också har för 
avsikt att hjälpa och utveckla personens känslomässiga tillstånd. Vidare påpekar 
Johansson (2003) att förskollärarna bör vara lyhörda för barnen men också för 
annan förskolepersonal, då barnen är duktiga på att läsa av vuxnas beteende mot 
varandra. Lyhördhet kan stärka arbetslagens relationer och deras kommunikation 
sinsemellan, vilket kan avspegla positiv energi från vuxna till barnen i gruppen 
(Johansson, 2003).   
 
Det är varje förskollärares uppdrag, skriver Öhman (2008), att kunna arbeta för att 
stärka barnens integritet, självkänsla och förmåga till konflikthantering. Om 
förskolläraren lyckas med att skapa en trygg och säker miljö för barnen genom att 
vara aktiv kan kränkningar undvikas i barngruppen (Öhman, 2008). Vidare menar 
Öhman (2008) att personalen ska se till att varje barn har någon att leka med. Barn 
som inte har någon lekkamrat och inte känner att de tillhör någon grupp kan 
nämligen känna sig sårbara, vilket kan leda till att barnen inte känner välbefinnande i 
förskolan. Öhman (2008) lyfter dock också vikten av att barn själva ska få 
möjligheter att välja vilka de ska leka med utan någon annans hjälp.  
 
Öhman (2008) förklarar barnens kulturella och sociala liv med hjälp av två begrepp, 
den formella strukturen och informella strukturen. Den informella strukturen 
beskrivs som att barnen själva får ta initiativ till samspel, till exempel genom den fria 
leken, där regler och vilka som får vara med i leken bestäms av barnen själva. Den 
formella strukturen, däremot, styrs av förskollärarna, där olika situationer eller lekar 
som sker i förskolan har ett syfte (Öhman, 2008).       
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Jonsdottir (2007) påpekar i sin studie att barn utvecklas som människor när de ingår 
i samspel med andra och att deras samverkan med vänner gynnar deras emotionella, 
kognitiva och sociala förståelse. Vidare menar forskaren att barn som känner 
utanförskap och inte kan identifiera sig med vänner kan känna av konsekvenser av 
detta i vuxen ålder.  
Till exempel kan ett eventuellt utanförskap i tidig ålder även påverka individens 
skolresultat senare (Jonsdottir, 2007). Jonsdottir (2007) påpekar att förskolan därför 
bör vara en mångfaldsarena, där barnen bör gestaltas utifrån ett barnperspektiv samt 
där barns rättigheter värnas om. Med mångfald arena menar Jonsdottir (2007) att 
förskolan är en mångkulturell mötesplats där barn med olika etniska bakgrunder och 
kulturer möts och samspelar med varandra, som i sin tur bildar en kultur i förskolan. 
Därför ska förskolepersonal i sin yrkesroll ha kompetenser för att kunna bemöta och 
samspela utifrån ett mångfaldsperspektiv (Jonsdottir, 2007).  
Vidare förklarar Jonsdottir (2007) att den kulturella världen i en förskola består av 
barnens attityder, normer, värden, värderingar, regler och krav på barnen och 
personalens i förskolan. Därför ska förskollärarna med hjälp av sin professionalitet 
och den pedagogiska verksamheten skapa miljöer som är gynnsamma för barnen för 
att de inte ska känna utanförskap. De vuxna i förskolan behöver också skapa miljöer 
för barnen där det finns utrymme för att kunna möta och där det finns möjlighet att 
utveckla förståelse för varandras olikheter (Jonsdottir, 2007).  
  
Det är i förskolan som barnen lär sig om hur man ska vara som individ och att man 
ska vara snäll mot kompisar (Alsaker & Valkanover, 2001). Således ska personalen i 
förskolan se till att alla handlingar av kränkande karaktär lyftas upp och arbeta emot, 
då barnen i förskoleålder är väldigt sårbara och har lätt att bli påverkade av de 
negativa handlingar som kränkning kan medföra (Alsaker & Valkanover, 2001). 
Författarna poängterar också att kränkande handlingar kan påverka barnen i vuxen 
ålder, och förskollärare därför bör förebygga kränkning genom att åtgärda alla 
situationer som har kränkande karaktär, vilket kan innebära att personalen i 
förskolan arbetar med att lyfta upp de små händelser där kränkning uppstår och 
dessutom arbeta med dem för att de inte ska leda till större problem senare 
(Alsaker & Valkanover, 2001). 
 
Arbetslagen i förskolan ska således inte vänta med att åtgärda kränkningar i de små 
situationerna, då alla de små händelser med tiden samlas och bildar ett ännu större 
problem som kan skada barnens utveckling. Författarna belyser att det finns flera 
olika sätt för att hantera kränkning på förskolor. Verksamheten kan utbilda 
personalen om kränkande behandlingar så att de tidigt kan upptäcka en kränkande 
handling, samt möjliggöra lösningar som är långvariga och effektiva (Alsaker & 
Valkanover, 2001). Författarna betonar också att antalet förskolepersonal per barn 
kan ökas för att öka möjligheten att kunna hantera och upptäcka kränkande 
händelser.   
 
Andra arbetssätt som kan vara lämpliga att använda för att åtgärda och förebygga 
kränkning är att låta barnen måla, berätta, rita, dramatisera, läsa sagor eller böcker 
(Forsman, 2003). Lindell (2007) menar också att barnböcker är ett arbetssätt för 
förskolepersonalen att bearbeta kränkning i förskolan. vidare påpekar Lindell (2007) 
att personalen i förskolan kan med hjälp av böcker lyfta upp och bearbeta problem 
som har kränkande karaktär.   
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Forsman (2003) skriver också i sin doktorsavhandling att förskolepersonal med hjälp 
av barnens intresse kan hitta lösningar som kan vara till hjälp för att arbeta mot 
kränkning och mobbning. Forsman (2003) ytterligare belyser att personalen även 
kan samarbeta tillsammans med föräldrarna/vårdnadshavarna, till exempel genom 
inbjudningar till föräldramöten där kränkning/mobbning diskuteras. Genom att 
engagera föräldrarna i arbetslagens arbete skapar man ett öppet klimat där alla sorter 
frågor lyfts upp (Forsman, 2003).  
Ribaeus (2014) belyser om demokrati som en grundpelare i förskolan, författaren 
belyser om att barn som upplever demokrati i vardagen får förståelse om hur man är 
mot andra barn i förskolan, vilket kan innebära att barn blir medvetna om till 
exempel värdet av inte skada andra, känna med andra, vara hjälpsamma, lyda, 
komma överens med andra barn, delta i gemenskap, vara självständiga samt prestera. 
Att utgå från demokratiska arbetssätt gynnar således barnen i framtiden och 
uppfostrar framtida medborgare som är ansvarsfulla och demokratiska i sina 
tankesätt (Ribaeus, 2014). Med andra ord, kan demokratiska arbetssätt utveckla 
barns synsätt och medvetenhet om demokrati (Moss refererad i Ribaeus, 2014). 
Ribaeus (2014) lyfter också John Deweys idéer om det sociala subjektet, där 
människan och barnen blir sociala genom interaktion med andra och att människor 
är sociala konstruktioner som är i behov av en kulturell tillhörighet. Barnen är därför 
i behov av att tillhöra en grupp för att inte bli utesluta från gemenskapen (Ribaeus, 
2014).  
 
Kingery, Erdley, Marshall, Whitaker och Reuter (2010) framhäver begreppet 
kamratskap när de beskriver begreppet kränkning. De menar att de vuxna i förskolan 
bör arbeta med kamratrelationer i förskolorna för att motverka kränkning och 
utanförskap. Barnens empati för medmänniskor och andra barn utvecklas samtidigt 
som självförtroendet och självkänslan stärks (Kingery et al., 2010). Författarna 
menar att fördelarna är många om man arbetar med kamratskap. Barnen utvecklar 
bland annat intimitet och sammanhållning. Kingery et al. (2010) menar också att 
barnen utvecklas positivt när de känner att det finns bra sammanhållning i 
barngruppen och att de har ett nära förhållande till andra barn, vilket även kan leda 
till att de kan utveckla flexibilitet och självförtroende för att hantera olika människor 
i olika situationer.  
 
Det finns nackdelar med att inte arbeta med kamratskap för att motverka kränkning. 
Till exempel kan de barn som är blyga och tillbakadragna i sociala sammanhang gå 
miste om att stärka sitt självförtroende (Kingery et al., 2010). Författarna menar att 
den sociala utvecklingen kan påverkas negativt. När barnen inte kan utveckla sina 
sociala kompetenser kan det leda till att de får ångest och sämre självförtroende, 
vilket kan även resulteras att det påverkar barngruppens sammanhållning när allt fler 
barn börjar dra sig undan barngruppen (Kingery et al., 2010). Kingery et al. (2010) 
poängterar nämligen att kränkning och mobbning börjar äga rum när allt flera barn 
börjar dra sig undan och inte vill leka på grund av att det finns brist på 
kommunikation bland barnen. Det är därför värdefullt för barnen att arbetslagen 
arbetar med att stärka barngruppens sammanhållning.   
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4 Metod 

I metodavsnitt redogörs inledningsvis för vald forskningsmetod, den kvalitativa, 
semistrukturerade intervjun, urval, tillvägagångsättet för vår undersökning och hur 
studien förhåller sig till de forskningsetiska villkoren. Därefter följer en 
beskrivningen av dataanalysen och avslutningsvis en redogörelse över studiens 
trovärdighet och pålitlighet.   

 Forskningsstrategi 

Enligt Stukát (2005) är intervjun den vanligaste datainsamlingsmetoden inom 
utbildningsvetenskapen, därför har vi också valt att använda oss av intervjuer i vårt 
arbete, eftersom denna metod kunde ge en mer trovärdig information gällande vår 
undersökning. Dessutom tycker vi att intervju är mer lämplig för vårt arbete, 
eftersom vi kan få en bättre och preciserad bild på verksamheten av 
intervjudeltagarna. Syftet att göra intervjuer på två olika förskolor är att få flera olika 
perspektiv på vår undersökning, där man kan se hur olika förskolor arbetar.   

Enligt Bryman (2011) är det lämpligt för forskaren att använda sig av den kvalitativa 
metoden för att konstruera en bild av deltagarnas åsikter, tankar, erfarenhet och 
berättelser. Forskaren utvecklar även sin uppfattning och förståelse för medverkarens 
sociala verklighet och vardag (Bryman, 2011). Bryman (2011) menar också att 
forskaren bör vara medveten om att forskarens tidigare kunskaper påverkar hur 
forskaren tolkar, analyserar och uppfattar det insamlade materialet. Enligt Bryman 
(2011) ska forskare vara uppmärksam på det som är relevant och värdefullt för 
undersökningens resultat och endast ta med det som passar in i arbetet, och även 
vara medveten att följdfrågor kan uppstå i intervjun.  

 Forskningsmetod 

I detta arbete använde vi oss av den semi-strukturerade intervjun. Bryman (2011) 
förklarar att frågor som är semi-strukturerade är en blandning av den strukturerade 
och ostrukturerad intervjun, där följdfrågor kan uppstå under tiden intervjun pågår. 
Precis som Bryman (2011) förklarar ovan, uppkom följdfrågor när vi intervjuade 
deltagarna. Vi ställde samma frågor till alla förskolepersonal och beroende på svaret 
uppstod några följdfrågor. Bryman (2011) menar att valet av en semi-strukturerad 
intervju har både nackdelar och fördelar, därför ska man vara försiktig när man gör 
intervjun. En semi-strukturerad intervju kan nämligen leda intervjudeltagarna ifrån 
samtalsämnet om man ställer för många följdfrågor (Bryman, 2011). Fördelarna är 
dock många, eftersom en semi-strukturerad intervju ofta resulterar i en fylligare och 
mer detaljerad intervju, samt att intervjuobjekten inte blir begränsade till ett visst 
antal frågor. De får frihet att besvara frågorna som de vill (Bryman, 2011). 

 Urvalsmetod   

I vår undersökning valde vi att intervjua åtta förskolepersonal. De förskolepersonal 
som vi valde att intervjua var bekanta för oss sedan tidigare.  Vi utgick av Bryman 
(2011) kvalitativ forskningsmetod som definierar bekvämlighetsurvalet metod som 
ett urval forskaren gör för att välja ut personer i ens närhet för att delta i 
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undersökningen. Genom att vi tidigare kände intervjudeltagarna underlättade det för 
oss att ta kontakten med dem igen för att skicka missivbrevet. 

Vi valde att kalla våra intervjudeltagare för F1-6 om de är förskollärare och B1-2 om 
de är barnskötare. Tabellen underlättade för oss att hålla reda på vad respektive 
förskollärare och barnskötare uttryckte.  

4.3.1 Tabell över intervjupersonerna 

Tabellen presenterar studiens intervjupersoner. Förskollärarna och barnskötarna 
benämns i tabellen. Respektive person har också tilldelats en siffra. Eftersom detta 
inte är någon jämförande studie av förskollärares respektive barnskötares 
uppfattningar av kränkningar så benämns de i resultatdelen som förskolepersonal. 
Uppdelningen i tabellen är endast till för att synliggöra urvalet. 1. I tabellen framgår 
dels förskollärarens/barnskötarens ålder och antal år i yrket, dels i vilken kontext det 
arbetar. Det framgår att samtliga arbetar inom den kommunala verksamheten samt 
storleken på barngrupperna och barnens åldrar. Vi fick intervjudeltagarnas 
godkännande att skriva deras åldrar och antal år i yrket samt vilka barns åldrar de 
arbetar med.  

 

Förskollärare 
(Påhittade 
namn) 

Ålder Antal år i 
yrket  

Förskoleform  Storlek på 
barngruppen  

Barnens 
åldrar  

F1 35 7 Kommunal 21 
 

4-5 

F2 40 15 Kommunal 19 
 

4-5 

F3 38 10 Kommunal 20 
 

3-5 

F4 44 12 Kommunal 23 
 

1-5 

F5 46 8 Kommunal 20 
 

3-5 

F6 28 3 Kommunal 17 1-2 

B1 42 10 Kommunal 21 4-5 

B2 30 5 Kommunal 19 1-3 

 

 Tillvägagångssätt  

Vi började med att fördjupa oss i forskning om kränkning i förskolan för att få en 
överblick om området, vilka forskningsfrågor vi skulle ha och vilket syfte vår studie 
skulle ha. Därefter kunde vi arbeta med intervjufrågor (bilaga 2). Innan vi började 
med att intervjua förskollärare och barnskötare, tog vi kontakt med 
intervjudeltagarna via telefon. Vi informerade om syftet med vår studie. När vi fick 
deltagarnas medgivande bokades tider för intervjuerna.  

Innan vi genomförde intervjun informerades intervjudeltagarna om vad studien gick 
ut på med hjälp av missivbrevet (bilaga 1). Vi genomförde åtta intervjuer som vi 
fördelade mellan oss vilket blev fyra intervjuer var. Intervjuerna hölls enskilt med en 
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person åt gången och varje intervju tog mellan 30 och 50 minuter. Intervjufrågorna 
innehöll åtta frågor och två situationer som eventuellt kan uppfattas som kränkande 
(bilaga 2). De två situationerna, eller fallen, lästes upp högt för intervjudeltagarna, 
som skulle berätta vad de fick för uppfattning av fallet och hur de skulle tänkas 
reagera.  
 

Bryman (2011) skriver att när forskarna ska intervjua deltagarna är det viktigt att 
använda sig av inspelning om deltagarna godkänner det. Att spela in intervjuer är ett 
sätt att inte missa något viktigt som intervjudeltagarna säger, eftersom vi människor 
har lätt glömma och inte heller hinner skriva ner vad deltagna säger.  

Att vi använde oss av inspelningen gjorde att vi kunde ha ögonkontakt samt det gav 
oss utrymme att ställa följdfrågor. Efter varje intervju transkriberade vi svaret som vi 
hade fått från intervjun. 

 

 Forskningsetik   

Vetenskapsrådet (2011) har fyra forskningsetiska krav som vi har tagit hänsyn till. 
Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Dessa fyra krav handlar om villkoret mellan forskning och etik, 
vilket innebär vilka krav forskaren ska utgå från och hur forskningen ska genomföras. 
Vi kommer att förklara kort vad varje krav handlar om och hur vi har utfört dessa 
krav.  

Vetenskapsrådet (2011) skriver att informationskravet innebär att forskarna ska ge 
intervjudeltagarna information om studiens syfte och vad de har för roll i studien. 
Detta gjorde vi genom att skicka ett missivbrev innan vi gjorde intervjun med de och 
vi skrev om syftet och vilka rättigheter de har inom intervjuer. Vi gav missivbrevet till 
intervjudeltagarna innan intervjun. De fick tid att läsa och förstå syftet samt vara 
medvetna om forskningsetiska regler. Vi skrev i missivbrevet att intervjudeltagarna 
när som helst kan stoppa sitt deltagande om de hade begärt det.  

Samtyckeskravet innebär att intervjudeltagarna ger sitt samtycke om att delta i 
intervjun och att de också har rätt att bestämma själv om de vill delta eller inte 
(Vetenskapsrådet, 2011). Intervjudeltagarna gav sitt samtycke efter att de har läst 
missivbrevet. 

Konfidentialitetskravet innebär att intervjudeltagarna ska vara anonyma under hela 
studiens gång (Vetenskapsrådet, 2011). Detta informerade vi intervjudeltagarna om 
det och att vi ska se till att datainsamlingen inte spåras till enskild individ. 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) innebär nyttjandekravet att intervjudeltagarna ska bli 
informerade om att all information endast ska användas för studien och 
vetenskapliga syfte. Vi beskrev att vårt arbete kommer vara tillgänglig på databasen 
Diva på Mälardalens Högskola när den är färdig och att de har möjlighet att ta del av 
arbetet via databasen.  
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 Dataanalys 

Efter att vi blev klara med alla våra intervjuer gjorde vi en gemensam transkribering 
av de inspelade intervjuerna. Inspelningarna var ett stöd. Vi kunde lyssna på 
intervjuerna vid flera tillfällen utan att missa någon viktig information.  
Bryman (2011) belyser om vikten av att spela in intervjuer, då detta kan vara till hjälp 
för författarna som minnesstöd och möjlighet att lyssna flera gånger för att undvika 
misstolkningar.   
 

Vi följde Stukats (2011) råd att endast transkribera svaren som kan anses vara viktiga 
och relevanta för vår studie samt undvika upprepade svar av deltagarna. Bryman 
(2011) menar att forskaren ska beakta hur insamlat material ska tolkas och 
analyseras. När transkriberingarna var klara, gjordes en sammanställning utifrån 
våra forskningsfrågor. Sammanställningen var ett underlag för att hitta svar på våra 
forskningsfrågor, likheter och skillnader mellan olika deltagare och kopplingar till 
valt teoretiskt perspektiv. Här utgick vi från Hellmans (2013) och Dolks (2013) texter 
om det normkritiska perspektivet.    

 Trovärdighet och pålitlighet 

Begreppen trovärdighet och pålitlighet har uppmärksammats under arbetets gång.  
Trovärdighet är helt enkelt hur mycket man kan tro på detta resultat utifrån andra 
individer. Pålitlighet är att om någon annan kunnat göra samma forskning och 
kommit fram till samma resultat (Bryman, 2011). 

När vi valde intervju frågorna tänkte vi på att frågorna ska vara relevanta och 
trovärdiga inför vårt arbete. Eftersom våra frågor var relevanta gjorde det att 
trovärdigheten i vårt arbete höjdes, genom att intervjudeltagarna berättade att 
intervjufrågorna är en del av deras verklighet i vardagen. 

Vi valde att göra enskilda intervjuer, vilket möjliggjorde vår studie mer pålitlig, 
eftersom intervjudeltagarna inte kunde påverka varandras svar och vi fick enskilda 
samt personliga svar från varje intervjudeltagare. Deltagarna svarade utifrån sina 
tankar och erfarenheter.  

När vi genomförde intervjuerna fick intervjudeltagarna själva välja var de skulle bli 
intervjuade. Valet blev att vi satt i ett enskilt rum för att bli avskilt från barnen och 
andra personal. Vi intervjuade bekanta förskolepersonal som både är förskollärare 
och barnskötare med olika arbetserfarenheter av barn i olika åldrar.  

Som Bryman (2011) skriver är det forskarens uppfattning och tolkning av materialet 
som gör det trovärdighet. Detta utgick vi efter när vi gjorde inspelningen och 
efterföljande transkribering. Inspelningen och transkriberingen har stöttat oss att 
noggrant kunna gå igenom materialet flera gånger, vilket underlättar vid tolkningen. 
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5 Resultat 

I resultatkapitlet presenteras det resultat som framkom i intervjuerna, resultatet har 
kategoriserad med följande under underrubriker: Vad är förskolepersonalens 
definition av kränkning i förskolan? Hur upptäcks kränkning av förskolepersonal? 
Vilka är de aktiva arbetssätt som används för att arbeta emot kränkning? 

 Vad är förskolepersonalens definition av kränkning i 
förskolan?  

Nästan all intervjuad förskolepersonal definierade begreppet kränkning som när 
någon blir behandlad på ett dåligt sätt till exempel när någon får andra personer att 
må dåligt och bli ledsna.  
F1 uttryckte: " När barnen slår, knuffar, hotar, säger svordomar, tilltalsnamn, 
utfrysning, grimaser, att retas eller att alla går när man kommer in i ett rum, allt detta 
innebär kränkning."  
Två av respondenterna nämnde även att kränkning innebär när någon inte lyssnar på 
den person/det barn som berättar något viktig, och som inte heller visar intresse 
och/eller behandlar personen som att den vore osynlig. Något som beskrevs 
förekomma bland både vuxna och barn i förskolan. Deltagarna svarade att kränkning 
kan bero på olika faktorer. Till exempel uttrycktes att det finns barn som kränker för 
att få uppmärksamhet eller för att skydda sig själva mot de som kränker. 

Några av deltagarna beskrev även att en kränkande behandling kan vara både 
omedveten och medveten av barnen, men att de vuxna ändå betraktar det som 
kränkning, även om det barn som kränker inte gör det medvetet. Till exempel att 
barn är ärliga men uttrycker sig på ett negativt sätt som kan göra någon annan 
ledsen. En av deltagarna B1 nämnde också ”att barn som kränker andra, är oftast inte 
medvetna om att detta är kränkning, fast den som blir utsatt för kränkning upplever 
det som kränkning”. Vissa förskolepersonal uttryckte att de har upplevt att kränkning 
förekommer under den fria leken, vilket upptäcktes efter att personalen hade 
observerat det flera gånger.  

 

 Hur upptäcks kränkning av förskolepersonalen?  

En av förskollärarna berättade att man ska se på barnens reaktioner, till exempel hur 
de reagerar, är de ledsna eller glada. Som vuxen i förskolan ska man lära känna 
barnens egenskaper samt hur de beter sig för att kunna upptäcka kränkning. 
Förskolläraren beskriver att utgångspunkten för upptäckt av kränkningar är att 
känna barnen väl, och ha vetskap om hur de brukar agera och reagera. Alla är olika 
och reagerar på olika sätt, vilket innebär att upplevelsen av en situation är alltid 
individuell.  

I en situation kan vissa barn snabbt skaka av sig en dålig känsla, medan andra kan bli 
ledsna under en längre tid, och återkommande tala om den situationen som gjort att 
de blev ledsna. Detta innebär att det enligt förskolläraren ställs stora krav på att 
förskolepersonalen är uppmärksam på det som händer i vardagen för att kunna 
upptäcka kränkningar. Detta sågs som viktigt eftersom det annars finns risk för att 
kränkningar inte uppmärksammas av förskolepersonalen. 
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De flesta deltagarna återgav exempel på hur de upptäckt kränkande handlingar i 
barns fria lek och att barnen ibland styr och ställer med varandra på ett sätt som kan 
upplevas som kränkande av vissa barn. Till exempel genom att bestämma för 
varandra vilka roller som de ska spela i leken, eller att man inte får delta i leken. 
Deltagarna berättar att de sett hur barnen ibland kan kränka varandra både fysiskt 
och psykiskt. Vidare verkar det finnas en uppfattning hos några av de intervjuade att 
de barn som kränker andra är oftast dominanta och försöker hitta barn som är lite 
svagare än de själva.  

De berättar att barn som blir utsatta oftast är de som är tysta och blyga, och som 
kanske inte vågar säga ifrån till de andra barnen, och riskerar därför att få 
underordnade roller i leken eller helt bli utfrysta. De flesta intervjudeltagarna 
berättade barn passar även på att kränka varandra under den fria leken, för att det 
inte finns en vuxen närvarande, och ibland sker kränkning i rummet när barnen är 
själva. Till exempel genom att gruppera sig mot den utsatta eller kalla den utsätta för 
ord som gör barnen ledsen.  
F3 ”Barnen kommer fram till oss och är ledsna när vi har lämnat de ensamma i 
rummet, barn passar på att kränka varandra när vi vuxna inte är i rummet. Detta har 
vi märkt mer än en gång när vi just har lämnat gruppen eller rummet kommer ett 
gråtande barn om att detta barn har blivit kränkt”. 

 

En av förskollärarna tillade att vissa barn blir kränkta fastän de vill någon väl, till 
exempel när de vill hjälpa ett barn men istället får de en knuff tillbaka. Detta påverkar 
barnet negativt och gör att barnet blir förvirrat och känslosamt. En annan deltagare 
beskrev hur barn använder sig av hot för att visa sin makt och få sin vilja fram. Hon 
berättar om sina iakttagelser av den fria leken där ett barn säger till ett annat barn.  
”Om du inte leker med mig, så kommer jag att ta bilen”.  

En annan deltagare berättar att kränkning förekommer också när barn börjar ge 
tilltalsnamn eller öknamn för varandra. Hon berättar om att exempel om ett barn 
som var mörkhyad, hur de andra barnen började associera barnet med en 
pepparkaka. De kallade hen för pepparkaksgubbe.  
Enligt intervjudeltagaren är det den typen av situationer som kan påverka barnets 
självbild och självförtroendet, och kan även leda till att barnet får ett sämre 
självförtroende.  

Vidare tog en av intervjudeltagarna upp om att vissa barn kan bli kränkta utifrån 
deras könstillhörighet, och speciellt då barnet på något sätt utmanar rådande normer 
om hur pojkar eller flickor ska vara. Vidare ger intervjudeltagaren ett exempel som 
hen har själv upplevt när en flicka blev nekad av en pojke om att vara med i lek där 
barnen låtsades vara superhjältar och vara riddare. Personalen i barngruppen gick 
fram och frågade om varför flickan inte får vara med då svarade pojken ” hon är en 
flicka och är inte lika stark som en pojke”.  

Kränkningar kan dessutom förekomma under fysiska situationer eller ute på gården, 
då barn knuffas, nyps eller tar varandras leksaker. Intervjudeltagarna poängterade 
även att kränkningar många gånger förekommer på förskole gården, då 
förskolepersonalen kan vara upptagen med andra barn, eller för att gården är stor 
och det finns svårigheter att ha uppsikt över alla barn samtidigt.  
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Många av intervjudeltagarna berättade också att kränkande handlingar förekommer 
under samlingar, när alla barn är samlade. Det kan handla om när ett barn inte vill 
sitta bredvid ett visst barn och försöker byta plats. En av barnskötare tillade att 
samlingen är en situation där barn som vill ha uppmärksamhet av personalen eller 
något annat barn, kan ge sig på andra barn, oftast i form av slag eller att de retas.  

Några av intervjudeltagarna delade uppfattningarna att kränkningar också kan bero 
på att barn hör saker från andra barn och härmar för att tillhöra gemenskapen. Samt 
att barnen också kan råka kränka för att de inte kan uttrycka sig på ett bättre sätt. 
Likaså påpekade en annan förskolepersonal att barnen kan kränka andra om de 
hemifrån blivit uppfostrade att till exempel ogilla en viss folkgrupp.  

Tre av deltagarna som vi intervjuat berättade att kränkning förekommer även hos de 
små barnen som inte har det verbala språket. De använder sig istället av 
kroppsspråket som kommunikation, där knuffar och slag kan förekomma.  
Dessutom påpekade några förskolepersonalen att kränkning förekommer när det är 
brist på kommunikation och när ett barn inte kan kommunicera verbalt. 
 
De berättade även att barn kan reta och skylla på ett barn som inte verbalt kan 
försvara sig eller att barngruppen utesluter barn som inte kan uttrycka sig. En annan 
förskollärare poängterade att barn som inte kan språket, eller inte har ett utvecklat 
språk löper större risk för att bli utfryst och att inte få vara med i lekar. 

 Vilka är de aktiva arbetssätt som används för att arbeta 
emot kränkning? 

Nästan all förskolepersonal hade ungefär samma arbetsmetoder för att motverka 
kränkningar i förskolan. De uppgav att de använder sig av en handlingsplan för 
likabehandling som hjälpredskap för att hantera och agera vid olika situationer. Flera 
av deltagarna förklarade att de även använder sig av olika estetiska uttrycksformer 
som bild, drama, sagor och film för att motverka kränkning.  
F3 ” De estetiska uttrycksformer som bilder, sånger, filmer och lärplatta är till stor 
hjälp för vårt arbete mot kränkning. Ett exempel är när vi tar bilder på barnen, och 
sedan får barnen ange vad som är lika/olika med bilderna  

En deltagare nämnde att genom att vara delaktig i leken och närvarande kan de 
motverka kränkning, för att på det sättet guida barnen in i gemenskapen, och visa hur 
barnen hur man är en bra kompis. En annan deltagare förklarade att man kan läsa 
böcker för att väcka barnets uppmärksamhet om vad som är okej och vad som inte är 
okej, vad som är en acceptabel handling i förskolan. Med hjälp av böcker, filmer och 
sagor kan anse deltagaren att man kan förklara för barnen vilka regler som gäller i 
förskolan och hur man ska vara mot varandra.   

Samtliga deltagare berättade om hur de medvetet använder leken och estetiska 
uttrycksformer för att utmana barnen till diskussion kring värderingar i syfte att 
utveckla deras empati. Ofta kan lekar och aktiviteter handla om att barnens 
uppmärksammas på att individer är olika både som personer och till utseende En av 
deltagarna berättade att de bland annat har dockor med olika hudfärg som de 
använder för att förklara och planera aktiviteter utifrån.    

Flera gav även exempel på böcker som valts ut för att de har ett etiskt budskap som 
läses för barnen Ett exempel var en bok som heter ”Nej eller okej”. En annan metod 
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som en intervjudeltagare nämnde var att dela in barngruppen i mindre grupper så att 
förskolepersonal är nära och har mer tid att uppmärksamma de barn som är inte tar 
så mycket plats i barngruppen.  

F6 ”Boken Nej eller okej som visar vad som är okej och inte okej, vissa barn har börjat 
säga ifrån med hjälp av boken som de följer och läser varje dag. Genom denna bok 
motverkar vi mot kränkning.”  

Intervjudeltagarna uttryckte liknande uppfattningar om vikten av att engagera 
föräldrarna om kränkning förkommer i förskolan, och göra föräldrarna medvetna om 
kränkningar för att få deras hjälp med att motverka dessa. Föräldrar har en stor 
påverkan på barnen, och tillsammans kan föräldrar och förskolepersonal hitta 
metoder som till exempel att de talar med barnen om hur man är en bra vän. Här 
sågs föräldrasamverkan som en viktig aspekt i det förebyggande arbetet mot 
kränkningar.  

Vidare nämnde intervjudeltagarna hur viktigt det är att få barnen att känna sig 
trygga. En förskolepersonal talade om att det viktigaste är att visa för barnet att en 
vuxen är närvarande och engagerad i det som pågår på förskolan. Förskolepersonalen 
gav exempel på att de med hjälp av lekar stöttar barn med det just de har svårt med 
och även försöker locka till andra barnen i leken. Här sågs personalens roll i leken 
vara viktig för att locka barnen till lek, och att stötta barn som lämnas utanför. På det 
sättet ser den vuxne i förskolan till att barnet har någon att leka med. Ett annat 
exempel är att förskolläraren kan starta en lek som barnet som har blivit kränkt är 
duktig på för att lyfta upp det barnet och stärka hens självförtroende. Samtidigt kan 
de andra barnen bjudas in i leken för att visa dem att hen är duktig och faktisk 
behärskar lekens regler. 

6 Analys 

I analyskapitlet presenteras en analys av resultatet. Resultatet analyseras med stöd av 
tidigare forskning och det normkritiska perspektivet. Även detta kapitel är 
strukturerat utifrån undersökningens forskningsfrågor: 

• Vad är förskolepersonalens definition av kränkning i förskolan?  
• Hur upptäcks kränkning av förskolepersonal?  
• Vilka är de aktiva arbetssätt som används för att arbeta emot kränkning?   

 Vad är förskolepersonalens definition av kränkning i 
förskolan?  

Definitionen av begreppet kränkning är enligt de intervjuade deltagarna när någon 
blir behandlad på ett dåligt sätt och/eller när någon får andra personer att må dåligt. 
Även när någon knuffar, hotar eller slår någon, kan räknas som en kränkning. Öhman 
(2008) och Rimsten (2010) anser att kränkning är en negativ handling som leder till 
att den som blir kränkt mår dåligt och blir ledsen, samt att man trycker ner personen 
både verbalt, fysisk och psykisk. En annan kränkande handling, som framkom av 
intervjuutsagorna anses av förskolepersonalen vara när ett barn inte blir insläppt i en 
gemenskap eller i leken. Öhman (2008) poängterar att när ett barn inte blir insläppt i 
leken är detta en handling som har kränkande karaktär. intervjudeltagarna nämnde 
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att kränkning kan innebära när man inte lyssnar på person/ barn som berättar något 
viktig, och inte heller visar intresse och behandlar personen som att den vore osynlig. 

 

 Hur upptäcks kränkning av förskolepersonal? 

Alla deltagande förskolepersonal var eniga om att kränkning förekommer i förskolor 
och bland barn i alla åldrar på förskolan. Även Alsaker och Valkanover (2001) 
påpekar att kränkning förekommer i förskolor och uppstår i alla åldrar även bland de 
yngsta individerna. Vidare nämnde personalen i förskolan att kränkning äger rum 
under fria leken, när barnen är ensamma. Orsaken till detta är att ingen förskoleärare 
eller barnskötare är närvarande och barnen försöker att styra eller skydda sin lek som 
en av förskolepersonal nämnde. 

I ett normkritiskt perspektiv handlar kränkningar om makt och maktförhållanden.  
Relaterat till resultaten kan maktaspekter tolkas in i de situationer som 
förskolepersonalen beskriver. Barn får en maktposition när de behärskar lekreglerna 
bättre än andra barn. På detta sätt får barnen makt att kontrollera andra barn i 
gruppen, då de har fått bekräftelse och uppmärksamhet för att de behärskar 
lekreglerna (Dolk, 2013).  

Ett annat exempel på makt och maktförhållande som beskrivs av de intervjuade 
förskollärarna, då resultaten visar att personalen i förskolan anser att barn som är 
mer utåtriktade, synliga och vågar har maktpositioner är mer dominanta och i större 
utsträckning styrandra barn. De barnen som inte har makten, däremot, ansågs vara 
blyga och tillbakadragna eller behärskar inte språket, ha dåligt självföretreonde eller 
har svårt att tolka lekreglerna. Dessa resultat kan dock problematiseras utifrån 
Öhmans (2008) beskrivning att det inte går att hitta några generaliserande drag hos 
de barn som blir utsatta.  

Dolk (2013) och Hellman (2013) beskriver även makt och maktpositioner som en 
viktig del av det normkritiska perspektivet när det handlar om kränkning, då de 
förklarar att barn visar makten genom att inkludera och exkludera varandra utifrån 
kön, etnicitet och utseende. Barn verkar passa på att kränka varandra när de är 
utomhus och när de vuxna har svårare att upptäcka kränkningarna. Maktposition i 
det normkritiskt perspektiv handlar om att bibehålla en gemenskap, att inte vilja 
riskera att själv hamna utanför, att inte blir exkluderat från gemenskapen (Hellman, 
2013). Kränkningen kan vara ett sätt att ta makt i leken och försvara den för att inte 
leken ska bli förstörd. Dolk (2013) menar att barn som har låg statusroll eller beter 
sig annorlunda kan bli exkluderade från leken, och för att barnen ska kunna få högre 
status krävs att barnen arbetar hårdare och accepterar rollen som hen erbjuds. Dolk 
(2013) beskriver även makt som positivt, där barn kan lära sig nya erfarenheter av 
andra barn, samt få nya kunskaper och känslor.  

Hellman (2013) skriver att kön har stort inflytande i barnens lek, där kön skapar en 
viss makt om vilka som får vara med i leken. Hellman (2013) menar att barn kan 
exkludera ett annat barn utifrån deras kön. Till exempel kan en pojke bli nekad att 
vara en prinsessa i leken av en flicka. Istället kan flickan erbjuda pojken en annan roll 
som exempelvis pirat. Denna könskodade maktordning i leken exemplifierades av en 
av intervjudeltagarna som beskrev en situation där en flicka exkluderades från 
superhjälteleken för att hon just var en flicka, och enligt pojkarna inte lika stark 
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Hellman (2013) lyfter sålunda att makt inte nödvändigtvis handlar om lagar och 
regler utan de normer som finns i vårt samhälle. 

Knutsdotter (2003) menar att alla barn under den fria leken vill leka tillsammans, 
men författaren påpekar också att det inte är alla barn som behärskar lekreglerna.  
Vidare skriver Knutsdotter (2003) att vissa barn har svårt att samspela med andra 
barn och att detta kan leda till att kränkningar uppstår i barngruppen. Kränkningar 
uppkommer också när det finns vissa barn som är mer dominanta och vill styra och 
ställa med andra barn. Då kan de med hjälp av att visa sin makt kränka andra barn, 
till exempel genom att hota eller hävda sig. Knutsdotter (2003) nämner att när ett 
barn får en maktposition i barngruppen, vill alla andra barn vara med det barnet och 
leka. Barnet med maktpositionen blir alltså populär. Barn som är populära och 
behärskar lekreglerna blir inte kränkta lika mycket. Istället är det de barnen som ofta 
kränker andra barn genom att styra och neka vilka som får vara med i leken 
(Knutsdotter, 2003).  

En förskollärare påpekade att kränkningar som barn blir utsatta för i tidig ålder kan 
påverka deras sociala liv. Både Öhman (2008) och Knutsdotter (2003) betonar att 
barn som inte får chansen att ta in sig i leken och känna att de tillhör barngruppen, 
kan påverkas negativt och riskera att gå miste om många sociala 
utvecklingsmöjligheter. Eftersom det är genom leken som barnen tränas in i det 
sociala livet och lär sig lekregler (Öhman, 2008) även Ribaeus (2014) påpekar John 
Dewey idéer om det sociala subjektet, att vi människor är i behov av en kulturell 
tillhörighet, och att barnen är i behov av att tillhöra en grupp. De flesta av 
intervjudeltagarna nämnde att kränkning kan förekomma både som medveten och 
omedveten handling, samt verbalt och icke verbalt.  

En av deltagarna gav exempel att när barn kränker eller säger saker som sårar någon 
annan, är de oftast inte medvetna om att detta är en kränkning och det kränkande 
barnet upplever det oftast inte heller som en kränkning. Den som blir utsatt för 
kränkning upplever det dock däremot som en kränkning. Svaleryd och Hjertson 
(2012) beskriver att kränkning har olika karaktärer och återkommer på flera olika 
sätt.  

Kränkning kan dessutom tolkas olika beroende på vem den utsatta är och vem den 
som kränker är (Svaleryd & Hjertson, 2012). På detta sätt kan vi koppla till det 
teoretiska perspektivet om att kön spelar en stor roll för vilka som blir kränkta och 
vilka som har mer makt. Exempelvis kan en flicka och en pojke tolka kränkning olika 
beroende på sitt kön. Exempelvis en flicka kan känna sig kränkt när hon inte får 
rollen som en riddare i leken, då en pojke ges denna roll. Här är inte kränkningen 
medveten, eftersom barnet som utdelade lekrollarna inte hade för avsikt att kränka 
utan endast utgick från sina egna erfarenheter och kunskaper om vilka roller som 
behövdes i leken.  

 Vilka är de aktiva arbetssätt som används för att arbeta 
emot kränkning?   

De informanter som vi intervjuade uttryckte samtliga att estetiska lärprocesser kan 
med fördel används som didaktiskt arbetssätt för att motverka och förebygga 
kränkning i förskolor. Forsman (2003) uttrycker att genom att låta barnen använda 
sig av de estetiska uttrycksformerna kan kränkning förebyggas. Att läsa böcker för 
barn är ett sätt att väcka barns intresse, nyfikenhet och uppmärksamhet. Detta 
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nämndes av förskolepersonalen i undersökningen och det är också som Lindell 
(2007) påpekar, att barn kan utveckla sina tankar om hur man är en bra vän med 
hjälp av böcker.  

Att vara närvarande som vuxen i förskola är ett annat sätt att bearbeta kränkning. 
Samtliga deltagare delade uppfattningen att en närvarande vuxen i barngruppen 
minskar risken för att barn blir utsatta för kränkning eller annan handling som kan 
påverka barnen negativt. Intervjudeltagarna påpekade att trygghet och tillit i 
barngruppen kan skapas när man är närvarande och genom att vara lyhörd lyfts 
barnen och blir sedda i barngruppen.  

Öhman (2008) menar att barnen stärker sin självkänsla och självförtroende när de är 
medvetna om att en vuxen är närvarande vid behov. Rimsten (2010) betonar vikten 
av ett arbete i förebyggande syfte för att motverka kränkningen. Kränkning kan 
upptäckas tidigt i situationer där de vuxna i förskolan är aktivt deltagande.  

Intervjudeltagarna betonade dessutom att lyhördhet innebär att personalen i 
förskolan lyssnar noga på barnen och stöttar dem när de behöver hjälp. Johansson 
(2003) tar upp att en lyhörd förskollärare är en pedagog som är uppmärksam på hur 
barnen beter sig och anpassar verksamheten efter barnens intresse och nyfiket. 
Samtliga deltagare menade också̊ att förskolepersonal ska vara lyhörda också inför 
barnens vårdnadshavare, att förskolan ska samarbeta med föräldrarna för att 
motverka kränkning.  

Några av förskollärare menade att det är bra för barnen när förskolepersonal delar 
med sig information och kunskaper till föräldrarna, för då engagerar förskolepersonal 
föräldrar i verksamheten. Forsman (2003) menar också att verksamheten ska 
engagera föräldrarna/vårdnadshavarna i verksamhetens arbete mot kränkning. 
Verksamheten ska ha ett öppet klimat där alla frågor som berör kränkning ska 
diskutera och lyftas upp för att göra föräldrarna medvetna om det som sker i 
verksamheten.  

7 Diskussion   

I följande kapitel, diskussion, diskuteras resultatet i relation till undersökningens 
syfte och forskningsfrågor. I avsnittet diskuteras och vald forskningsmetod.   

 Resultatdiskussion  

Syftet med vår studie var att få en tydlig bild och förståelse av barnskötare och 
förskollärarens arbete mot kränkning och också få kunskap om hur de definierar 
begreppet kränkning och vad det innebär för dem. Vi ville också undersöka om 
kränkning existerar i förskolor och hur det enligt personalen kan motverkas.  

Med hjälp av intervjuer blev det möjligt för oss att undersöka vårt syfte och 
frågeställningarna. Resultatet visar att samtliga intervjuade ansåg att kränkningar 
förekommer i förskolan på olika sätt och även att personalen gav uttryck för att 
arbeta utifrån olika strategier för att förebygga och motverka kränkningar.  

Resultaten av studien visar att kränkning ses som en negativ handling som är 
oacceptabelt i förskolor. Förskolepersonalen arbetar aktivt med att skapa goda och 
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trygga miljöer för barnen. Vi blev uppmärksamma på att kränkning är ett negativt 
laddat begrepp, och de intervjuade uttryckte frustration när de talade om 
kränkningar bland barnen på förskolan.  
 
 

7.1.1 Definition av kränkning i förskolan 

Gemensamt för intervjudeltagarna var att de inte kunde förutse i förväg vilka barn 
som blir utsatta för kränkning direkt. Eftersom de menade att kränkning förekommer 
i alla åldrar och att alla barn kan bli kränkta beroende på olika påverkansfaktorer. 
När vi frågade deltagarna om vad kränkning innebär och hur de definierar begreppet, 
fick vi till svar att kränkning är när någon blir bemött och behandlat på ett dåligt sätt, 
som till exempel slagen, hotat, utfryst eller blir behandlad som att man vore osynlig. 
Öhman (2008) och Rimsten (2010) menar också att kränkning är när någon 
förminskar någon annan både verbalt, fysiskt och psykiskt. Vi förvånades över att 
kränkningar förekommer även bland förskolebarn, något som personalen i de olika 
förskolorna bekräftade var en del av deras vardag, och att det tyvärr händer att barn 
blir kränkta varje dag på ett eller flera sätt.   

Personalen i förskolan förklarade också att de alltid försöker vara närvarande och 
aktiva i barnens lek, för att kränkning sker när ingen vuxen är närvarande och 
framför allt under den fria leken. Hur kan det dock vara möjligt att en vuxen i 
förskolan hela tiden är aktiv och närvarande i barnens lek? Förskolepersonal kan inte 
vara närvarande hela tiden. I tider när det dessutom råder brist på personal väcks här 
en oro för att det inte finns tillräckligt med personal runt barnen för att förhindra 
kränkningar. Här ser vi det som att resursbrist sätter villkor för hur det förebyggande 
arbetet mot kränkningar på bästa sätt kan möjliggöras i verksamheten.   

7.1.2 Förekomsten av kränkning i förskolan 

Förutom den fria leken inomhus sågs även fri lek utomhus som en aktivitet där 
kränkningar kunde förekomma bland barnen. Vi anser därför att en strategi att 
förebygga detta kan vara att personalen turas om att ta ut barn, genom att dela in 
barnen i mindre grupper. På det sättet kan de vuxna i förskola vara närvarande och 
även upptäcka när kränkning förekommer.  

Utifrån våra resultat och tidigare forskning om att kränkningar främst förekommer 
under den fria leken, är det intressant att diskutera förskolepersonalens roll i barns 
fria lek. Bland förskolepersonal kan finnas en åsikt om att de inte ska störa barnens 
lek, eller försöka komma in i barnen lek när de är som mest aktiva i leken. Detta kan 
således vara ett problem för personalen, eftersom det kan vara svårt för de att 
upptäcka kränkningar, om de ställer sig alltför passivt till den egna rollen i 
förhållande till barns fria lek.  

När en vuxen i förskolan står ute på gården och har uppsikt över barnen som leker, 
kan leken på håll se fridfull ut, men personalen kan inte vara säker på vad som 
egentligen sker. Det kan därför vara svårigheter för personalen att veta exakt när och 
hur kränkning förekommer, och när och hur de behöver ingripa Råd för oss från 
förskolepersonal att man ska lära känna barnen mycket väl, för att kunna tolka deras 
beteende och attityder.   
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7.1.3 Arbetssätt som används för att arbeta emot kränkning  

Intervjudeltagarna berättade att de estetiska uttrycksformer som dans, böcker och 
musik är hjälpmedel i arbetet gällande kränkningar. Tanken om estetiska 
uttrycksformer som hjälpmedel för att förebygga kränkning, stöttas även av Forsman 
(2003) och Lindell (2007). De menar att kränkningar kan förebyggas genom att 
förskolepersonal och barn läser böcker som handlar om vänskap och/eller planerar 
aktiviteter/lekar som handlar om tillit. Då barn lär sig som bäst när de får uppleva 
lustfyllda aktiviteter, kan detta ses som en möjlighet till att också arbeta 
förebyggande genom att introducera samtal kring etiska och moraliska dilemman  

Utifrån studiens resultat kan vi se att samlingen kan utgöra en bra aktivitet för att 
kunna motverka kränkning samt prata med barnen om det. Under samlingen kan 
lekar som är gynnsamma för barngruppen lekas. Vår tanke att det är bra med 
samlingar som utgår ifrån gruppfrämjade lekar där varje barn ska få bekräftelse och 
känna tillhörighet med gruppen. Dock visar även resultaten att också att barn som 
kränker andra ser samling som ett tillfälle för att kränka andra barn eller att få 
bekräftelse, enligt förskollärarnas utsagor: Vi anser att i detta fall ska samlingen 
skippas, om det blir upprepande att kränkning förekommer, och istället hitta andra 
lösningar eller aktiviteter. 

De vuxna i förskolan verkar ständigt arbeta med att hitta olika lösningar för att 
motverka kränkning. Till exempel nämnde deltagarna att föräldrarna också ska 
engageras i verksamheten. De påpekade bland annat att det är viktig att föräldrarna 
är medvetna om det som sker i verksamheten samt hur personalen arbetar för att 
inget barn ska bli kränkt. Det verkar dock inte enbart handla om att informera utan 
arbetslagen i förskolorna önskar också samarbeta med vårdnadshavare för att 
motverka kränkning. Några av intervjudeltagarna nämnde dock att kränkningar kan 
startas i hemmet, då barn hör saker de vuxna uttrycker, som sedan tas med till 
förskolan och utförs av barnen på andra barn.  

7.1.4 Föräldrarnas engagemang  

Forsman (2003) lyfter föräldrarnas engagemang i verksamheten och att målsman ska 
bjudas in i verksamhet där barnens mindre goda sidor kan diskuteras. Dessutom ska 
vårdnadshavaren få hjälp och vägledning tillsammans med personalen i 
verksamheten om hur man kan prata/arbeta hemma för att förhindra kränkning 
(Forsman, 2003). Att engagera föräldrar i verksamheten är ett viktig och bra sätt att 
motverka kränkning anser vi också, men hur ser verkligheten ut i verksamheten.  

Vi är medvetna om att vi är olika som människor och prioriterar händelser i livet 
olika, därför har vi förståelse för föräldrarna om de inte vill vara delaktiga eller 
engagerade i verksamheten. Vi förstår även de föräldrar som inte har tiden att vara 
aktiva i deras barns förskola Även intervjudeltagarna nämnde en önskan om att 
engagera föräldrarna i verksamheten, men frågan är hur detta kan göras om föräldrar 
inte kan eller vill vara engagerade?  

Som blivande förskollärare behöver vi arbeta aktivt för att göra föräldrar mer 
intresserade av deras barns lärande och utveckling. Deltagarna lyfte även vikten att 
involvera föräldrarna i verksamheten, men dock presenterades inte hur 
vårdnadshavarna skulle kunna göras mer delaktiga. I dagens samhälle tror vi att en 
del föräldrar deltar i föräldramöten eller utvecklingssamtal för att det kan anses vara 
en plikt och inte för att de är intresserade av barnens lärande i verksamheten. Frågan 
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i denna situation blir hur förskolan ska kunna arbeta med dessa föräldrar och vad 
personalen kan göra mer? I vår studie framkom att de vuxna i förskolorna var väl 
medvetna om att kränkning förekommer, samt medvetna om hur de arbetade för att 
förhindra uppkomsten av kränkningar.  

Resultatet visade att förskolepersonalen tenderar att vara engagerad i problematiken 
om kränkning, och de verkar också arbeta aktivt med att motverka kränkningar. Vi 
har förståelse för alla förskolepersonal att kränkning är något negativt som tyvärr 
kommer alltid finnas, eftersom vi människor är olika och upplever kränkning olika. 
Men som blivande förskollärare kommer vi använda oss av dessa arbetssätt som de 
använder i vårt blivande arbetsliv för att förhindra kränkning. Till exempel att vara 
närvarande förskolepersonal, samarbeta med föräldrarna för att motverka kränkning 
samt planera aktivitet där man har kränkning i fokus. Även arbeta med de föräldrar 
som inte vill vara engagerade, att man hittar olika metoder för att förklara för 
föräldrarna att förskolan är en viktig stadie i barnens liv, och det är där grunden för 
deras utveckling börjar.  

Resultatet av vår studie visar att förskolan kan arbeta aktiv med att motverka 
kränkning, men att den, tyvärr, inte kan försvinna helt. Tillsammans med alla i 
verksamheten och tillsammans med vårdnadshavarna kan arbetet med att motverka 
kränkningar stärkas. 

 Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka barnskötare och förskollärarens 
uppfattning om vad kränkning är och hur de arbetar för att motverkan kränkning på 
förskolan. Vi valde att göra intervjuer med åtta förskolepersonal för att kunna ta del 
av deras erfarenheter, åsikter och beskrivningar om kränkning på förskolan. Vi valde 
att använda oss av intervjuer, då Bryman (2011) beskriver att intervjuer kan ge en 
bild av deltagarnas verkliga upplevelser samt att forskaren kan få en möjlighet att 
leva sig in i deras vardag.   

Vi använde oss av kvalitativ metod och semi-strukturerade intervjuer. Valet av denna 
metod hjälpte oss att få fram en stor mängd data. Vi lyckades få fram 
intervjudeltagarnas åsikter, beskrivningar, tankesätt och erfarenheter.  
Det har hjälpt oss att spela in hela intervjun. Inspelningarna gav oss möjlighet att inte 
missa några viktiga punkter. Vi kunde också lyssna flera gånger för att transkribera 
deltagarnas svar. Vi valde att inte dela ut intervjufrågorna i förväg till deltagarna, för 
att inte förbereda svar utan för att kunna vara mer spontana och personliga. I vissa 
fall kan ett väl formulerat svar vara till stor hjälp men det kan även förfinas och 
formuleras för att det ska passa arbetet, vilket vi ville undvika. Vårt mål var att få så 
spontana svar som möjligt för att de ska vara så trovärdiga som möjligt, samt få 
uppleva att deltagarna är sig själva och tar sin tid innan de svarar. 

Möjligen hade observationer kunnat användas som ett komplement till intervjuerna. 
Observationer hade kunnat ge information om hur deltagarnas utsagor i intervjun 
hade kunnat överensstämma med verkligheten på förskolan. På grund av tidsbrist 
kunde vi inte genomföra observationer, men vi anser likväl att det skulle ha varit 
värdefull information för vårt arbete.  
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 Fortsättning forskning  

Under vårt arbete väcktes frågor kring fler intressanta områden, som vi skulle vilja 
undersöka. Det skulle vara intressant att undersöka vidare hur genus påverkar 
kränkning i förskolor. Vilka är exempelvis de mest utsatta för kränkning? Är det 
pojkar eller flickor och varför kan det vara så? En sådan undersökning skulle kunna 
genomföras med stöd av både intervjuer och observationer.  

 Slutsats  

 
Slutsatsen av vår studie är att kränkning förekommer i förskolorna, vilket de flesta av 
intervjudeltagarna bekräftade. Barnen tenderar att kränka varandra oberoende vilka 
barnen är. Kränkning förkommer i alla åldrar i förskolorna och speciellt mellan de 
barn som inte kan spelreglerna eller som ännu inte kan uttrycka sig verbalt. 
Personalen i förskolorna uttryckte att kränkning är ett negativt laddat begrepp som 
har en negativ påverkan på barnen. De uttryckte också att kränkning ska motverkas i 
tidigt skede för att den inte ska påverka barnen senare i vuxen åldern.  

Både förskollärarna och barnskötare uppgav att de använder sig av olika 
arbetsmetoder för att förhindra kränkning. De menar att förskolepersonal behöver 
vara närvarande och finnas till vid behov. En annan viktig och värdefull arbetsmetod 
är samarbetet mellan personalen i förskolan och vårdnadshavaren, för att kunna få 
fungerande barngrupper och verksamhet. Intervjudeltagarna menade också att 
estetiska uttrycksformer behövs för att motverka kränkning. 
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Vi är två studenter som går sista terminen på förskollärarutbildning på Mälardalen 
högskola och vi ska nu skriva vårt självständiga arbete. Det vi har valt att skriva om är 
förskolepersonalens uppfattningar av förekomsten av kränkningar mellan barn på 
förskolan. Syftet med vårt arbete är att samla få kunskap om hur ni som arbetar i 
förskolan uppfattar förekomsten av kränkningar i förskolan bland barnen och hur 
förskolans förebyggande arbete gällande detta ser ut. Därför önskar vi ta del av dina 
tankar, och erfarenheter kring detta ämne. Vi hoppas därför få kontakta dig för en 
intervju. 

Intervjun kommer bestå av 8 intervju frågor, 2 Situationer och beräknas ta cirka 30-
40 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas i syfte att öka 
datainsamlingens tillförlitlighet. 

Under intervjun kommer vi ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer 
(2017), Det innebär att ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har 
rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan motivering och utan några 
negativa konsekvenser för dig. Undersökningen kommer att presenteras i form av en 
uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 
Efter publiceringen har ni möjlighet att ta del av resultatet och det färdiga arbetet. 

Ni kan kontakta oss om ni har några funderingar och frågor.  

Nora Bashir: Nbr12001@student.mdh.se  
Telefon: 070-7083644  

Darin Yousef Barkah: Dyf10001@student.mdh.se  
Telefon: 073-5511989 

Handledare: Anne Lillvist: Anne.lillvist@mdh.se 
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Intervjufrågor 

• Vad är en kränkning? Hur skulle du beskriva det?  

• Förekommer kränkning i förskolan? Om Ja på vilket sätt  

• Har du upptäckt kränkande handlingar bland barnen inom barngruppen? Om ja, 
kan du ge exempel på vad det handlade om 

 • När förekommer kränkning, under vilka situationer? 

 • Vad kan kränkning beror på?  

• Vilka blir utsatta för kränkning?  

• Hur motverkar ni kränkningen i förskolan? 

 • Hur gör du för att få veta om ett barn blir kränkt?  

Situationer: Hur ser ni på de här situationerna och hur skulle ni reagera?  

Situation nummer ett 

 Idag när vi vaknade ville mitt barn inte gå till förskolan. När jag frågade henne om 
orsaken fick jag veta att hon inte hade några kompisar och att ingen av barnen vill 
vara med och leka. Som förälder tror jag att det handlar om att mitt barn är att hon 
inte har en utvecklat språk vilket gör att de andra barnen har svårt att förstå henne. 
Som föräldrar har vi förståelse om att ibland kan uppstå olika konflikter bland 
barnen, men hur kan vi hjälpa min dotter och hur kan ni förskolepersonal hjälpa 
henne? 

Situation nummer två 

Barn 1: Idag har jag kalas hemma hos mig.  
Barn 2: Är jag bjuden? 
Barn 1: Ja, du är bjuden du får komma.  
Barn 3: Är jag bjuden?  
Barn 1: Nej, du får inte komma.  
Barn 3: Varför då?  
Barn 1: För du har brunt hår. 
Barn 3: Men (barn 2) har också brunt hår. 
 Barn 1: (Barn 2) är inte lika mörkhyad som dig. 
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