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_______________________________________________________ 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete, med 

att förebygga kränkande beteende i förskolan mellan barnen. Genom 

semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare, skapas en bild av vad 

förskollärare anser att en kränkning kan vara bland barn. Hur förskollärare 

uppfattar vad en kränkning är, ligger till grund för hur de skapar aktiviteter med 

barn och vårdnadshavare. Det kvalitativa angreppssättet möjliggör en tolkning 

av förskollärares beskrivningar av sitt arbete. I det analyserade resultatet 

framkommer att begreppet kränkning beskrivs som komplex då förskollärarna 

beskriver att de arbetar olika beroende på hur de tolkar innebörden av 

begreppet.  
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1 Inledning 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) påtalar att alla barn har rätt att mötas 

med respekt för sin egen person i vardagen. Respekt för sin person innebär att få 

erkännande för sina normer och värden, som individen anser är viktig för hen. Det 

innebär ett erkännande och uppskattning för sina egenskaper, vilket mynnar ut i att 

barnet utvecklar sitt självförtroende och sin självkänsla (Honneth, 2003). 

Uppskattning och erkännande kan barn få i olika sociala kontexter. Barns vardag är 

fylld av olika sociala kontexter i exempelvis lekar. I leken utvecklas självförtroendet 

av att ge erkännande och få erkännande av andra. Att inte få erkännande för det som 

barnet anser som viktiga normer och värden, resulterar i, att hen blir kränkt. 

      Repo och Sajaniemi (2015a, 2015b) uttrycker i sina studier att innebörden av 

begreppet kränkning är olika beroende av vad vi har för språk och ålder. Lansing 

Cameron och Bobo Kovac (2016) påtalar att kön har inverkan på hur vi ser på 

begreppet kränkning. Komplexiteten i hur begreppet kränkning definieras i praktiken 

ger olika förutsättningar för barn att själva få förståelse för begreppet. Det som även 

påverkar är hur förskollärarna anser att kränkning finns bland barnen i förskolan. 

     Kränkning är något som påverkar och berör varje människa. Det synliggörs även i 

Skolinspektionens rapport från (2018) som är en fördjupning av Barn och 

elevombudsmannens inkomna kränkande behandlingar, att kränkningsanmälningar 

stadigt ökar. Samhället verkar uppmärksamma att barn blir kränkta i sin vardag. Hur 

agerar och förhåller sig förskolläraren för att stärka barnet i en sådan situation för att 

förebygga i nästa skede? Därav formulerades undersöknings syfte, hur förskollärare 

arbetar med att förebygga att kränkningar uppstår mellan barnen.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att synliggöra hur förskollärare beskriver sitt arbete 

med att förebygga kränkande beteende mellan barn i förskolan. Följande 

frågeställningar har formulerats för studien. 

• Hur beskriver förskollärarna hur de arbetar för att förebygga en miljö utan 

kränkningar bland barnen? 

• Hur beskriver förskollärarna det förebyggande arbetet med kränkande 

beteenden i förskolan? 

1.2   Disposition 

I denna studie har vi lagt fokus på hur förskollärarna beskriver sitt arbete för att 

förebygga kränkande beteende i förskolan. Bakgrunden kommer att visa på vår 

litteratursökning kring ämnet, samt vad lagar och styrdokument säger. I avsnittet 

Teoretiska perspektiv, definieras den teori vi använder oss av i undersökningen. 
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Under rubriken Tidigare forskning beskrivs forskning som förebyggande agerande av 

kränkande beteenden. I Metodavsnittet beskrivs arbetet med genomförandet av 

studien. Resultatdelen presenterar förskollärarnas svar under olika teman. Slutligen 

presenteras Analys och Diskussion gällande förskollärarnas förutsättningar och 

agerande kring kränkande beteende. Avslutningsvis kränkande beteende och hur det 

kan undersökas vidare i tidigare forskning.  

2 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer studiens upplägg att redovisas. Vi beskriver hur vi hittade och 

använder oss av relevanta vetenskapliga artiklar och avhandlingar, teoretiskt 

perspektiv samt rapporter och styrdokument.  

2.1 Litteratursökning 

Vi använde oss av olika databaser för att utföra litteratursökningen. Databaser vi 

använde oss av var primo, google.se, Västerås stadsbibliotek och DIVA portalen. För 

att få vetenskapliga artiklar användes urvalsmöjligheten peer-revied. 

      Vi uppfattar att ordet kränkning “degrading treatment”, är en översättning som i 

engelskan inte används i någon större utsträckning, eftersom vi endast fick en träff 

vid denna sökning. Den träffen visade sig vara av svenskt ursprung. Därvid har ordet 

“bullying” använts som innebär mobbning på svenska Detta för att mobbning i 

engelskan verka vara ett samlings ord för kränkande beteenden. 

      I databasen Primo sökte vi på “kränkning" och "kränkning i förskolan”. Sökning 

utfördes både på engelska och svenska för att få ett vidare perspektiv att utgå ifrån. 

Där fann vi de doktorsavhandlingarna vi har använt oss av. ERIC(EBSCOhost) gav 

oss fyra träffar när vi sökte på orden “degrading treatment” + “preschool”, vilket vi 

valde en artikel, för att det var den enda som passade undersökningens syfte. 

“Bullying+preschool” sökning gav ingen träff. ERIC(Proquest) var en annan sökmotor 

där vi sökte efter ord som prevention + “Bullying + preschool” det gav 72 resultat som 

var peer-revied. Vi valde fyra artiklar efter att ha läst igenom, syfte och rubrik, för att 

säkerställa att det passade syftet i undersökningen. 

2.2 Begreppsdefinition 

Kränkande behandling är en del av mobbning skriver Söderström och Löfdahl 

Hultman (2017) i sin artikel, som handlar om deras aktionsbaserade studie av 39 

skolor om kränkning och mobbning i förskolan. I artikeln användes ordet ”degrading 

treatment”, vilket ger innebörden av att någon har utfört kränkande beteende mot en 

annan persons värdighet vid enstaka tillfällen. Kränkande beteenden är spontana och 

upprepas inte mot samma individ. Mobbning är ett utstuderat kränkande beteende 

som sker över tid mot en och samma individ. Kränkning beskrivs utifrån det 

perspektivet att den som blir utsatt för övergreppet, har rätten att definiera vad det 
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innebär för hen (Söderström & Löfdahl Hultman, 2017). I detta självständiga arbete, 

används fortsättningsvis förståelsen av begreppet kränkning, utifrån denna 

definition. 

2.3 Rapporter och styrdokument 

Förskollärarens arbete innebär bland annat, att motverka att kränkningar och 

diskriminerande beteenden förekommer i förskolan mellan barnen (Skolverket, 

2018). Skollagen (SFS 2010:800) är den lag som Diskrimineringsombudsmannen 

(DO), Barn och elevombudsmannen (BEO) och förskollärarna utgår ifrån i sitt arbete. 

Skollagen (SFS 2010:800) påtalar att det finns en skyldighet att anmäla, utreda och 

vidta åtgärder mot kränkande beteenden. 

      Likabehandlingsplanens syfte enligt DO:s stödskrift, Lika rättigheter i förskolan – 

ett stöd i förskolans likabehandlingsarbete (2015), är att skapa en miljö för barn utan 

kränkande behandlingar. Utifrån denna stödskrift belyses vikten av att arbeta utifrån 

fem punkter: att utvärdera, främja, kartlägga, förebygga och åtgärder för akuta 

situationer, dessa punkter skall vara till ett arbete som pågår under hela året.  

Enligt DO så innefattar likabehandlingsplanen en handlingsplikt avsedd för de vuxna. 

Handlingsplikt innebär att en vuxen har anmälningsplikt när de upplever eller får det 

påtalat för sig att ett barn har blivit kränkt. 

      Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) beskriver att alla barn skall värnas om 

rätten att vara den de är oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning och ålder där alla tendenser till kränkande behandling eller diskriminering 

skall motverkas. I de sju diskriminerings grunderna skrivs det inte fram någon klar 

skillnad mellan kränkande behandling och diskriminering. Enligt ett rättsligt 

perspektiv är det en skillnad. De sju diskriminerings grunderna som nämns ovan 

exempelvis kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, är kränkande beteenden 

som kan anmälas som diskrimineringar (DO, 2019). Barn och elevombudsmannen 

ansvarar för att ta emot anmälningar av kränkande behandlingar, de skriver att 

kränkningar är handlingar eller beteenden som kränker en annan människas värde. 

Det som står kring kränkande beteende synliggör den perplexa bilden av vad 

kränkning innebär för varje enskild person. 

      Skolverkets rapport som heter anmälningsärenden 2011 med fördjupningsavsnitt 

om kränkande behandling, påvisar en stadig ökning sedan 2004 med anmälningar av 

kränkande behandlingar. Det som skall påtalas om rapporten är att det är 

anmälningar som gjorts, inte utredningar och beslut som tagits. Skolinspektionens 

rapport från 2018 som är en fördjupning av Barn och elevombudsmannens inkomna 

kränkande behandlingar, även den påtalar en fortsatt ökning av kränknings 

anmälningarna. Där skrivs det fram att en av anledningarna till den stadiga ökningen 

av anmälningarna av kränkande behandlingar, kan vara att de finns en större 

medvetenhet kring barn och ungdomars rätt i samhället. Den kränkning som sker 

mellan barn i skolan innefattar 38,8 procent av samtliga anmälningar till Barn och 
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elevombudsmannen. Tillkomsten av Förenta nationernas konvention om barnets 

rättigheter (Barnkonventionen), kan även den ha en påverkan av samhällets syn på 

barns rättigheter till att få möta en vardag utan kränkning. 

      Förskollärarens uppdrag i att motverka kränkningar i förskolan mellan barnen 

påverkas hur hen tolkar styrdokumenten (SFS 2010:800). Det som även kan påverka 

hur förskolläraren tar sig an kränkningar i förskolan är utbildning. 

Barnrättskommitténs allmänna, Genomförandet av barnets rättigheter under tidig 

barndom, kommentar nr 7 (2005) skriver att kvaliteten i barns vardag kan påverkas 

av utbildning och information kring barns rätt till en kränkningsfri vardag i förskolan. 

Utbildning kan därmed ses som en möjlighet till att förskollärare kan få förändrade 

normer och värden. 

      Avslutningsvis kan det ses att förskolläraren har tydliga ramar för sitt arbete ur ett 

perspektiv. Det står i lagarna och rapporterna att kränkningar skall motverkas. Det 

synliggörs att begreppet kränkning har fått en annan innebörd i samhället, i och med 

den stadigt ökande av anmälningar mot kränkande beteenden. Kränknings begreppet 

är individuellt baserat och där i ligger utmaningen med förskollärarens yrke.  

2.4 Tidigare forskning 

Här nedan kommer vi att redogöra för tidigare forskning av de som berör 

förskollärarens förebyggande arbete mot kränkande beteende. 

2.4.1 Vanligt förekommande kränkande beteenden bland 
barn 

De mest vanligt förekommande kränkande beteende bland barn beskrivs olika 

beroende av vad forskaren lägger för värden i kränknings begreppet. Repo och 

Sajaniemi (2015a) skriver i sin artikel som utgår från barn som är i speciellt behov av 

stöd, att uttrycken för kränkande beteende kan vara mer av handgriplig karaktär 

bland de yngre barnen. Undersökningen som artikeln beskriver utgår från 

enkätstudie med 135 förskolor, 771 pedagoger svarade och de var från 136 olika 

avdelningar. Artikeln diskuterar barn i behov av särskilt stöd påverkar att 

kränkningar uppstår i en större utsträckning. Artikeln reflekterar vidare kring om det 

är vuxnas förhållningssätt till barnen som påverkar att kränkning uppstår. 

Handgriplighet bland barn kan exempelvis innebära att ett barn kan putta ett annat 

barn, för att den har en sak som det första barnet vill ha. Söderström och Löfdahl 

Hultman (2017) påtalar även att kränkande beteenden kan vara en subtil handling 

som sker i skymundan, det kan vara att ett barn gör fula miner eller gester till ett 

annat barn.  

      Anledningen till att bli utesluten är olika. Söderström och Löfdahl Hultman (2017) 

belyser i sin artikel att bli utesluten på grund av ålder, var den vanligaste uteslutande 

strategin som uppkom i deras studie. Jonsdottir (2007) skriver i sin avhandling som 

baseras på pedagogernas skattning av 335 barns förmåga till att interagera och 

upprätthålla en kamratrelation. Avhandlingen baseras på intervjuer med 
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förskollärare, barnskötare och barn. Även denna avhandling problematiserar att 

barns sociala förståelse och empati påverkas av pedagogernas interaktionsförmåga 

med barnen. Det framkommer att barn i förskolan kan upprätthålla och bevara en 

vänskap med ett fåtal barn (Jonsdottir, 2007). Barnen behöver stöttning av de vuxna i 

vänskapssituationer för att utveckla sociala och emotionella förmågor. Stöttningen 

från de vuxna i förskolan kan behövas om barnen gör omedvetna uteslutningar av att 

inte ta med en kompis. I konfliktsituationer så behöver barnen en pedagog som 

interagerar med dem, för att skapa en möjlighet till att få förståelse och för att skapa 

överenskommelser som kan appliceras på liknande händelser (Jonsdottir, 2007; 

Söderström & Löfdahl Hultman, 2017). Ålder var den största faktorn kring att bli 

utesluten i studien av Söderström och Löfdahl Hultman (2017). Det kan bero på att 

de vuxna i förskolan delar upp avdelningar och grupper efter ålder. Uppdelningen 

efter ålder visar för barnen att ålder utgör en viktig faktor till varför barn hamnar i en 

specifik grupp eller avdelning. Förskollärarna förstärker ålders-faktorn, genom att de 

äldre barnen ofta har fler saker att välja på och andra regler. Barn gör som de vuxna 

gör, de följer de vuxnas normer och värden, för att de är viktiga att förhålla sig till 

(Söderström & Löfdahl Hultman, 2017). Det kan innebära att de normer och värden 

som är viktiga för de vuxna, tillförs i leken bland barnen. I leken kan de därmed 

synliggöras om det är normer och värden som behöver reflekteras över. Normer och 

värden finns med oss hela tiden och det är därför det uppstår konflikter. Det kan 

därför vara av vikt att reflektera över vad de vuxna i förskolan har skapat för normer 

för barnen i förskolan. 

      Vanliga förekommande kränkningar av barn varierar beroende på vad för värden 

som läggs in i begreppet kränkning. Innebörden av ordet kränkning påverkar hur 

undersökningarna visar på det mest vanliga kränkande beteenden. En annan faktor 

till variationen i resultatet, är att undersökningarna har olika tillvägagångssätt. Vissa 

studier belyser att exkludering är vanligast, medan andra uttrycker att det är verbala, 

psykiska och fysiska kränkningar som är mer vanliga bland de yngre barnen. 

2.4.2 Arbetssätt som kan påverka kränkningar mellan 

barnen enligt tidigare forskning 

Olika arbetssätt kan påverka att kränkningar uppstår mellan barnen. Repo och 

Sajaniemi (2015b) belyser i deras studie kring förskolans organisation och 

pedagogiskt arbete för att motverka mobbning, att en helhetssyn om att informera 

kring kränkande beteenden i förskolan behövs. Artikeln utforskar hur pedagogernas 

normer och värden, påverkar hens sätt att närvara och interagera med barn i olika 

situationer. Det framkommer att normer och värden endast kan förändras genom 

utbildning som skapar en förståelse för konsekvenser av kränkande beteenden. 

Kommunikation kring kränkande beteenden behövs i verksamheten, på gruppnivå 

och på det individuella planet, för att kränkningar och mobbning skall minska bland 

barn i förskolan. Innebörden av begreppet kränkning påverkar hur vuxna kan 

interagera med barn för att få dem att förstå sitt beteende på olika sätt. På gruppnivå 

innebär det att synliggöra för barnen vad kränkning kan vara på olika plan, genom att 
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arbeta med exempelvis böcker (Repo & Sajaniemi, 2015b). Böckerna kan ge ett 

möjligt perspektiv av att utforska ett problem som tredje person, vilket kan göra det 

enklare att prata om. Det blir enklare att prata om konflikter ur ett tredje perspektiv, 

eftersom känslostormarna har lagts sig och individen kan se saker på ett annat sätt. 

Överenskommelser med barnen om hur de kan vara en bra kompis tillsammans med 

vuxna, är en del som kan förebygga kränkningar i förskolan. Det som slutligen behövs 

på individnivå är att alla vuxna och barn har fått förståelse och verktyg för att arbeta 

med kränkande behandling i förskolan (Repo & Sajaniemi, 2015b).  

      Kommunikation kring begreppet kränkning kan skapa samsyn samt olika 

arbetssätt. Vårdnadshavarna har enligt Repo och Sajaniemi (2015b) och Söderström 

och Löfdahl Hultman (2017) en viktig roll, att befästa det som barnen och 

förskollärarna anser är viktigt kring kränkande beteende i förskolan. Information om 

begreppet kränkning till barn, pedagoger och vårdnadshavare behövs för att skapa 

samsyn. Samsyn kring vad kränkning innebär kan leda till att de vuxna kan stötta och 

hjälpa barnen, till att lyckas i situationer, där det kan förekomma kränkningar. 

Genom att skapa samsyn kan det skapas en social kontext som ger utrymme för 

olikheter, vilket kan skapa acceptans för barnet som individ (Repo & Sajaniemi, 

2015b). Samsyn skapades genom att dokumentera och reflektera över de situationer 

som innefattar kränkande situationer. Det som är viktigt att belysa är att se att 

barnens delaktighet i att skapa samsyn behövs för att det är barnen som hela 

förskolans syfte handlar om.  

      Saracho (2017) skriver i sin artikel som gör en summering av forskningsstudier 

kring mobbning. I artikeln framkommer att i sociala kontexter där mobbning 

förekommer tar barn på sig olika roller. Det medför att mobbning påverkar hela 

barngruppen. Att arbeta med att skapa en öppenhet kring begreppet kränkning kan 

påverka barns självförtroende och önskan i att delta i olika aktiviteter. Deltagande i 

aktiviteterna mynnar ut i sin tur till utvecklande av kunskap och påverkar barnens 

inlärningsförmåga. Saracho (2017) menar att det är av vikt att 1) motverka 

utanförskap och mobbning, 2) utbilda barn kring sin sociala och emotionella förmåga 

för att undvika att bli ett offer.   

2.4.3 Utbildning påverkar barn och vuxnas syn på 
kränkning 

Barnens förståelse för vad kränkning står för, kan ses ur olika perspektiv. Barn visar 

ett ökat intresse för de normer och värden som ger känslotillstånd som de själva har 

upplevt och kan relatera till (Jonsdottir, 2007). Barnets relationer till känslan är 

viktig samt den personliga relationen till dem som är i det sociala sammanhanget, 

vilket har betydelse för att kunna utveckla sociala och emotionella förståelser. Det 

som även påverkar utvecklandet av de sociala och emotionella förmågorna, är i vilket 

sammanhang konfliktsituationerna tas upp. Det behöver tas upp i ett sammanhang 

där barnets känslostormar har lagt sig. När känslostormarna har lagt sig kan barnet 

reflektera med kompisar och pedagoger för att delge erfarenheter, för att på så sätt 

kunna skapa verktyg till framtida konfliktsituationer (Jonsdottir, 2007).  Forsman 
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(2003) tar fram i sin avhandling som är riktad åt skolvärldens kränkningar och 

mobbning, att barn i förskoleåldern inte har skapat sig en medvetenhet av vad 

kränkning innebär. Avhandlingen utgår från att en skola med klasser 1 - 6 eller 7 - 9 i 

de 14 olika kommunerna har skickat in sin handlingsplan eller åtgärdsprogram. De 

har i sin tur analyserats mot inkomna kränknings- och mobbningsanmälningar som 

har gjorts i den kommunen. Det som problematiseras i avhandlingen är om hur vida 

kunskapen om de olika styrdokumenten skulle kunna påverka att kränkningar 

uppstår i barns vardag. Förskolebarnet skrivs fram som ett barn som inte har skapat 

sig ett samvete eller en medvetenhet kring konsekvenser för sitt handlande. Samvete 

och medvetande kring konsekvenser skapas genom att barnet blir äldre och får 

förståelse för vad kränkning kan innebära. Det framkommer även att de vuxna menar 

att åldern på barnet har betydelse för förståelsen kring vad kränkning innebär 

(Forsman, 2003). Det som framkommer tydligt är att barn redan vid fem års ålder 

kan avgöra och definiera en “bra kompis” (Söderström & Löfdahl Hultman, 2017). 

Jonsdottir (2007) belyser dock att det finns belägg för att barn som är tre år kan visa 

förståelse för de normer och värden som påverkar kränkningssituationer. Det kan 

därmed uppfattas som att barn visade förståelse för vad kränkning innebar vid tre år. 

De vuxnas syn på barnets kompetens av att ta emot utbildning kring kränkning, 

påverkar om utbildning ges till barnen (Repo & Sajaniemi, 2015b). 

      Förebyggande arbete och utbildning av kränkningar behövs redan på förskolan 

bland de yngre barnen för att stärka barnens identitet (Repo & Sajaniemi, 2015b). Det 

förebyggande arbetet behöver utgå från vad som kan anses följa och bestrida normen, 

för att skapa ett hållbart arbete mot kränkning i förskolan (Saracho, 2017). Det 

innebär att pedagoger behöver reflektera över hur barnen hanterar konflikter, för att 

kunna utveckla sitt eget förhållning- och arbetssätt i att utbilda barnen. Söderström 

och Löfdahl Hultman (2017) understryker faktumet att barn gör det som de ser och 

säger de ord som vuxna använder sig av, därvid så framkommer det i deras artikel att 

barn beskriver ordet mobbning med samma ord som används av de vuxna. Saracho 

(2017) uttrycker att förskollärarna behöver vara med och stötta barnen i de 

situationer som kränkning uppstår. Stöttning innebär att delge utvecklande frågor så 

att barnen kan få förståelse, för att det finns olika perspektiv på den situationen som 

har uppstått och komma fram till en gemensam lösning för barnen (Saracho, 2017).  

      Barnets möte med förskolan kan påverka barnets utveckling. Jonsdottir (2007) 

skriver att förskolan ofta är barnens första ställe utanför hemmet där de ska 

interagera med andra barn. Förskolan skall ge barnet möjlighet till att utveckla sig en 

identitet med hjälp av utbildning från förskollärarna. I vissa fall kan barns skapande 

av sin identitet påverkas negativt av kränkningar som uppstår, på grund av barns och 

vuxnas olika syn på vad som är viktigt för utvecklande av kamratrelationer. Barn kan 

hämmas i sin utveckling efter att ha blivit kränkta vid upprepade tillfällen (Saracho, 

2017).  

      Utbildningsgraden kan påverka vuxnas förhållningssätt och arbetsmetoder. 

Lansing Cameron och Bobo Kovac (2016) problematiserar hur utbildning och kön 

påverkar synen på vad kränkning och mobbning innebär, genom enkäter till 141 
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vårdnadshavare och 81 pedagoger. Det påvisar att kränkningens innehåll kan 

utvecklas med hjälp av utbildning, det för att synliggöra kränkning och vad det 

innebär för barnen. Pedagogerna i studien påvisade en större toleransnivå för vad 

kränkande beteende i förskolan mellan barnen innebar. Utbildning och kunskap 

fanns hos pedagogerna, dock kan den större toleransen för kränkningar bero på 

arbetsmiljön som de vistas i (Lansing Cameron & Bobo Kovac, 2016). Repo och 

Sajaniemi (2015b) belyser vikten kring att ha en samsyn kring vad kränkningar kan 

innebära för vårdnadshavare, barn och de vuxna i förskolan. Samsyn kan skapas 

genom utbildning. Utbildning är flyktigt om inte en djupare förståelse har nått 

pedagogerna som skall utveckla en miljö utan kränkningar (Forsman, 2003; Repo & 

Sajaniemi, 2015b). Djupare förståelse för begreppet kränkning innebär att se att det 

kan påverka ända upp i vuxen ålder. Om individen inte når en djupare förståelse 

kring kränkning kan kunskapen bli flyktig, vilket innebär att arbetet med kränkningar 

ofta kommer i skymundan, tills att någon utlösande faktor sätter igång det igen. 

      De vuxna i förskolan visar på att de har olika innebörd för vad begreppet 

kränkning innebär. Skillnad i hur de vuxna ansåg att kränkning fanns på förskolan 

kunde delas upp i utbildnings- och köns kriterier (Lansing Cameron & Bobo Kovac, 

2016). Kränkning är svårt att definiera för att det bygger på normer och värden som 

människor bär med sig. Utbildning kan förändra normer och värden om det uppstår 

en förståelse för hur kränkning påverkar barnen i nutid och i framtid. Pedagogens 

förhållningssätt påverkar hur hen ser på barns kompetens, vilket mynnar ut till hur 

hen förhåller sig till barnen och utbildar dem. Jonsdottir (2007) skriver fram i sin 

avhandling att kränkningar mellan barn kan ses som en pedagogisk fråga för personal 

och politiker. Frågan kring vad kränkning innebär behöver diskuteras, även hur 

uppdraget som förskolläraren har skall utföras i förskolan. 

2.5 Teoretiska perspektiv 

Honneth skriver i sin bok, Erkännande praktisk-filosofisk studie från 2003, hur 

människan kan uppnå självförverkligande av sig själv. Honneth (2003) beskriver att 

det behövs det tre dimensioner av erkännanden, kärlek, lag och solidaritet. Dessa tre 

dimensioner behövs, när människan försöker skapa sig ett erkännande och för att 

kunna förverkliga sig själv. Kärlek innebär att människan behöver omvårdnad och 

uppmärksamhet av de som befinner sig i hens närmsta omgivning, det vill säga 

familjen. Om människans behov av trygghet har tillgodosetts i den första 

dimensionen, kan en grundläggande trygghet skapas. När den grundläggande 

tryggheten har skapats kan den utveckla människans självförtroende. I den andra 

dimensionen lagen, är människan beroende av sitt behov av att få respekt ur ett 

samhällsperspektiv och att få skapa en känsla av medborgerlig stolthet. Det innebär 

att lagen ger riktlinjer för att försäkra former av erkännande (Honneth, 2003). 

Riktlinjer för erkännande baseras på individens normer och värden som anses viktiga 

att bibehålla för hen. Det normer och värden kan ses som moraliska aspekter. 

      I den tredje och sista dimensionen är människans känsla av att få och känna 
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uppskattning för den man är och gör, väsentliga begrepp uttrycker Honneth (2003). 

Det innebär att individen uppfattar sig själv som värdefull genom andras 

uppskattning för de egenskaper som hen besitter. Att vara värdefull utifrån sina 

egenskaper har sin grund i de moraliska aspekterna som barnet anser är av vikt att 

upprätthålla. De moraliska aspekterna är viktiga för barnet att upprätthålla för att 

kunna skapa sig självkänsla. Alla tre dimensioner är viktiga bitar för att människan 

skall uppnå en positiv självbild, samt kunna agera efter de lagar och normer som en 

del i samhället (Honneth, 2003). 

      Jonsdottir (2007) skriver att drivkraften bakom människors handlande, är 

beroende av personliga och intima relationer till andra människor. Jonsdottir (2007) 

använder sig av Honneths teori i sin avhandling Barns kamratrelationer i förskolan. 

Individen utgår från ett perplext universellt tänkande och där ett logiskt mönster är 

svårt att följa. Honneth (2003) tar upp att människan utvecklas genom de personliga 

avsikterna som innefattar känslor och relationer till andra människor. Människan 

skapar sig en identitet genom att det finns vissa förväntningar, förpliktelser och 

önskemål som individen har på sig. Identiteten utvecklas genom erkännande för de 

egenskaper som individen besitter. Dock kan det uppstå en konflikt hos individen i att 

följa förpliktelser gentemot önskemål, genom att människan har en önskan som 

skiftar efter att behoven varierar. Därvid kan det uppfattas som viktigt att hitta var 

barnet är någonstans i Honneths dimensioner, för att kunna stötta barnet i sin 

identitetsutveckling. Förståelse för erkännandets teori, skapar förutsättningar för att 

stötta en människas identitet. Förutsättningarna är sammankopplade med barnets 

behov av omsorg och uppskattning av de som är i barnets närmsta omgivning. 

Omsorg och uppskattning från andra är grundläggande behov för att bilda sig ett eget 

självförtroende (Honneth, 2003). 

      Barnets självförtroende kan styrkas i mötet med förskolan genom erkännandets 

teori (Jonsdottir, 2007). På förskolan får barnet en möjlighet att få sitt 

självförtroende styrkt efter de normer och värden som råder i den sociala kontexten. 

Barnet kan därmed växa eller få en förminskad självbild som kan påverka individen 

ända in i vuxenlivet (Jonsdottir, 2007).  

      Följderna av att människan inte blir erkänd ur en för den viktig moralisk aspekt, 

kan göra att barn förlorar tilltron till sin egen kompetens. De moraliska aspekter som 

har befästs hos barnet påverkar vad barnet anser är viktigt att få erkännande utifrån. 

Att nekas rätten till den moraliska erkännande kan leda till att barnet förlorar sin 

trygghet till att vara socialt betydelsefull, samt kompetent och därmed bli försvagad i 

sin identitet. Kränkning är en förvägran av att bli erkänd och därmed inte få ta del av 

olika delar av livet (Honneth, 2003). 

      Erkännandets tre dimensioner kommer att användas i resultatet, för att synliggöra 

hur förskollärarna beskriver sitt arbete med förebyggande metoder mot kränkning. 

Kärlek, lag och solidaritet kommer att användas för att fördjupa sig i förskollärarnas 

berättelser kring hur förskollärarna har beskrivit sitt arbete. 

      Genom att anlägga kärlek som ett analysbegrepp kan ett synliggörande av hur 

förskollärarnas beskrivningar om hur en grund av tillit och omsorg blir möjligt. Det är 
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en grundförutsättning för att barnen skall kunna skapa sig en känsla av självkänsla 

och självförtroende. Begreppet lag kan användas för att försöka förstå hur 

beskrivningar av arbetet möjliggör utrymme för barnen till att bli delaktiga. Lagen 

anger de moraliska aspekterna som är viktiga för barnen och är därmed viktiga att 

lyssna in till som förskollärare. Intonation till barnets moraliska aspekter kan skapa 

ett barn som är delaktigt i de sammanhang hen är i. Solidaritets begreppet kan belysa 

förskollärarnas beskrivningar i syfte att synliggöra de möjligheter barnen får att 

påverka sin vardag. Förskollärarna behöver dimensionen solidaritet för att möjliggöra 

att barnen får påverka sin vardag genom att få uttrycka sig i de sammanhang de ingår 

i. Det innebär att barnen får känna sig värdefulla för sina egenskaper och att andra 

visar uppskattning för dessa. 

3 Metod 

Vi ville belysa förskollärarnas beskrivningar av hur de arbetade förebyggande mot 

kränkningar i förskolan. Vi valde därför att använda oss av en kvalitativ 

undersökningsmetod. Det kvalitativa angreppssättet innebär en möjlighet att tolka 

förskollärarnas berättelser av hur deras arbete går till med att förebygga kränkande 

beteenden. En kvalitativ studie utförs vanligen när undersökningens syfte är att ta del 

av människors livsberättelser. Kvalitativa metoder kan synliggöra samhällsprocessers 

komplexitet, genom människors berättelser (Bryman, 2018). Syftet med kvalitativa 

metoder är att urskilja och synliggöra samhället i ett mer varierat spektrum (Bryman, 

2018).  

3.1 Urval 

Åtta intervjuer genomfördes på tre olika förskolor, både inom den privata och 

kommunala sektorn i Mellansverige. Några av respondenterna arbetade i samma 

kommun. Vissa av respondenterna arbetade även på samma förskola. Vi valde 

förskollärare med olika många år i förskolans värld, där spannet var mellan 1 - 36 år i 

förskolan. Vi ville ta del av förskollärares erfarenheter. I den här studien baseras 

förskollärarnas erfarenheter på antal år i yrket samt med olika åldrar på barnen. Det 

fanns manliga och kvinnliga respondenter i studien. Tre respondenter valde att inte 

delta på grund av tidsbrist i undersökningen, de ersattes, och antalet respondenter 

blev åtta i undersökningen. Bekvämlighetsurvalet användes i urvalet av förskollärare. 

Bekvämlighetsurval innebär att vi har använt oss av förskollärare som fanns i vår 

bekantskapskrets (Bryman, 2018). 

      Vi har valt att göra semistrukturerade intervjuer med kriteriestyrt samt 

bekvämlighets urval. Kriterier för urvalet är yrkesaktiva förskollärare som 

respondenter. Kriteriestyrt urval är till för att kunna välja ut ett specifikt kriterium för 

urvalet som exempelvis intervjuer av förskollärare (Bryman, 2018). Förskollärarens 

beskrivning användes för att få en gemensam kunskapsgrund att stå på. De som vi 
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tänker är en gemensam kunskapsgrund, är att alla som har titeln förskollärare har 

genom gått förskollärarutbildningen. Det andra kriteriet, som vi ansåg låg till grund 

för att välja förskollärare, var att förskolläraren skall leda det pedagogiska arbetet 

med barnen i förskolan. Där syftet var att synliggöra hur förskollärare beskriver sitt 

arbete med att förebygga kränkande beteende mellan barnen i förskolan. 

3.2 Datainsamling 

Datainsamlingen gick till så att vi skickade iväg informationsbrevet via mejl till tre 

olika förskolor. I informationsbrevet önskade vi att intervjufrågorna skulle 

presenteras vid intervjutillfället. Anledningen till att presentera intervjufrågorna vid 

intervjutillfället, var att vi önskade att svaren från respondenterna skulle vara 

spontana. Det skulle även kunna ge samma förutsättningar för respondenterna till att 

svara spontant, utan att begrunda och skapa en mer djupgående syn kring 

intervjufrågorna. Dock motsade sig en respondent detta och önskade att frågorna 

skulle skickas i förväg, vilket vi tog hänsyn till. Vi har förståelse för att denna intervju 

kan visa på ett annat resultat än de övriga intervjuerna. Dock hade vi svårt att få ihop 

önskat antal intervjuer och tog med förskolläraren som hade bett om att se 

intervjufrågorna i förväg.  

      En intervjuguide som bestod av fem semistrukturerade frågor användes till att 

samtala kring under intervjuerna. Intervjuguiden skapades utifrån våra 

undersökningsfrågor vilket Bryman (2018) påtalar som väsentligt för att bibehålla ett 

tema. Det medförde samtidigt att intentionen med undersökningen, att synliggöra 

hur förskolläraren beskriver sitt arbete med att förebygga kränkningar mellan barnen 

kunde besvaras. Informationsbrevet lämnade vi fram i pappersform innan intervjun 

startade. Anledningen till det var för att säkerställa att de som blev intervjuade fick 

relevant kunskap kring sitt deltagande i studien. Vi intervjuade var för sig och med en 

respondent i taget. Intervjuerna spelades in samt att det antecknades stödord under 

utförandet av intervjuerna. En nackdel med att göra intervjuer är att människors 

pauser, intonationer och kroppsspråk försvinner (Bryman, 2018). Att vara utan 

kroppsspråk som nickningar och medhållande hummanden var en svårighet som vi 

upplevde. Efter vi transkriberat intervjuerna diskuterade vi om kroppsspråk och 

intonationer hade någon relevans till de respondenterna uttryckte. Inspelningen 

skedde efter respondenternas medgivande. Anledningen till att vi valde 

ljudinspelning, var för att kunna vara så närvarande i intervjun som möjligt. Närvaro 

vid intervjutillfällena behövdes för att kunna ställa lämpliga frågor och för att ta del 

av hur arbetet med att förebyggande kränkningar kunde beskrivas. Inspelningarna 

genomfördes via mobiltelefon.  

      Semistrukturerade intervjuer kan på olika sätt framställas (Bryman, 2018). Vi 

utgick från en intervjuguide för att skapa empirin. Förskollärarna fick inledande 

frågor exempelvis; hur många år de hade arbetat som förskollärare, samt om de har 

fått någon utbildning kring vad kränkningar mellan barnen kunde vara. De inledande 

frågornas syfte var att göra förskollärarna mer avslappnade i situationen. Det som 
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uppfattades av att börja med frågor som förskollärarna kunde svara relativt enkelt på, 

var att det skapades en viss trygghet i intervjusituationen. Efter det ställdes frågan, 

om förskollärarna kunde beskriva en situation när ett barn hade blivit kränkt i 

förskolan. Beroende på svaren vi fick, försökte vi skapa en tolkning av om det hade 

blivit ett arbete kring den kränkande situationen. Beskrivningen av förskollärarens 

arbete, skapades genom att vi bad förskollärarna berätta om arbetet utifrån en 

kränkningssituation. Förskollärarna fick beskriva arbetet med att motverka 

kränkningssituationen som hade uppstått, samt om situationen hade resulterat i 

några förändringar.  

      Semistrukturerad intervju innebär att intervjuarna tar med sig en intervjuguide, 

vilket innebär öppna frågor utifrån ett specifikt tema. Det kan tillkomma spontana 

frågor utifrån svaren som respondenterna ger. Det semistrukturerade intervjuerna 

kan ge en viss möjlighet till jämförelse. Det kan vara fler som utför intervjuerna, på så 

sätt kan det uppstå fler variationer av tolkningar än om bara en person utför alla 

intervjuerna (Bryman, 2018). Vi valde att utföra intervjuerna var och en för sig och 

intervjuerna bokades in av den som skulle utföra intervjuerna genom mejl- och 

telefonkorrespondens. Intervjuer kan variera i tid beroende på vad respondenten har 

att delge, våra intervjuer varade i 10 - 23 minuter. I vårt informationsbrev bad vi om 

att få göra intervjuerna på en lugn plats, detta för att kunna spela in intervjun med 

bästa ljudkvalitet, för vidare transkribering.  

3.3 Analysmetod  

Transkriberingen gjordes av samma person som utförde intervjun för att få med 

eventuella stämningar i intervjun. Vi ansåg att stämningar inte kunde uppfattas 

genom att enbart lyssna på de inspelade materialet. Analysen och tematiseringen 

gjordes efter att transkriberingen var genomförda och utskrivna, för att kunna 

fokusera på en sak i taget (Bryman, 2018). Vi skrev ut alla intervjuer och läste igenom 

dem. Vi utgick från undersökningsfrågorna för att behålla vårt fokus på 

undersökningsfrågorna. Efter att ha läst igenom intervjuerna en gång lästes de 

igenom igen med fokus på den första undersökningsfrågan och den här gången skrevs 

minst tre ord upp. Kriterierna för de tre orden var att de återkom, eller belyste ett 

återkommande tema i intervjun. Samma procedur gjordes med den andra 

undersökningsfrågan. När detta var gjort skapades en tankekarta med alla teman som 

framkommit, det markerades med ett streck för varje respondent som svarat inom 

samma tema. Strecken synliggjorde vilka teman utifrån undersökningsfrågorna som 

skulle bearbetas i resultatet. Anledningen till att vi valde tematisk analyseringsmetod, 

var att kunna svara på undersökningsfrågorna och syftet med studien. De teman som 

uppkom först var närvarande, känslor, kommunikation och förhållningssätt. 

Intervjuerna lästes igenom ännu en gång i syfte att undersöka dess relevans till syftet. 

De gjorde det inte riktigt därvid gjordes det en ny tematisering. Efter att ha läst 

igenom teman igen blev förhållningssätt och kommunikation och de teman som 

kunde relateras till syfte och frågeställningar. Det tillkom dock två nya teman, 
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förebygga och struktur vilket stämde överens med syftet för studien. I analysen har de 

fyra teman analyserats utifrån erkännandets teori samt tidigare forskning. 

3.4 Tillförlitlighet och trovärdighet 

I en kvalitativ undersökning skall läsaren kunna följa de val som gjorts i 

undersökningens process. Anledningen är att läsaren ska kunna avgöra om det kan 

föreligga val som vi har gjort som inte understryker studiens tillförlitlighet. Det som 

tas upp vid intervjuer kan tolkas på olika sätt, där gäller det att inte göra en alltför 

omfattande tolkning av resultatet. Genom att ta med citat i studiens resultat, lyfter vi 

respondenternas röster där vi även stärker tillförlitligheten (Bryman, 2018). 

Undersökningen har genom arbetets gång blivit kritiskt granskad genom två 

grupphandlednings tillfällen, vilket har inneburit att nya infallsvinklar har 

framkommit. För att stärka tillförlitligheten ytterligare har vi lagt stor vikt vid att 

undersökningsfrågorna och syftet är de som ligger till grund för arbetet. Vi har 

därmed gjort om tematiseringen två gånger för att följa undersökningsfrågorna och 

syftet. Trovärdigheten har vi stärkt i studien genom att vi inte skickade ut vår 

intervjuguide innan intervjun genomfördes, vilket undersökningen baseras på. Vi 

båda har tagit del av transkriberingarna och diskuterat dessa, genom det tog vi 

hänsyn till trovärdigheten i respondenternas svar. Det är av stor vikt för oss att lyfta 

deras svar utifrån vårt syfte och syftesfrågor. 

      Tillförlitligheten och trovärdigheten i en kvalitativ studie baseras på 

undersökningens transparens. Trovärdigheten baseras även på att synliggöra alla 

respondenters svar i vårt resultat. Respondenternas svar är enskilda och baseras på 

deras egna upplevelser (Bryman, 2018).  

3.5 Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2017) belyser fyra forskningsetiska principer som ligger till grund 

för en god forskningsetik. De forskningsetiska principerna är informationskravet: 

den som undersöker ska berätta syftet med undersökningen samt att deltagaren vet 

att dess deltagande är frivilligt, samtyckeskravet: innebär att deltagarna själva har 

rätten att bestämma över sitt deltagande , konfidentialitetskravet: alla uppgifter 

kring deltagarna ska förvaras så ingen obehörig kan komma åt det samt 

nyttjandekravet: den insamlade data endast får användas till undersökningens syfte 

(Bryman, 2018). 

      Informationskravet arbetade vi med genom att vi skickade ut ett brev med 

information (se bilaga1) via mejl, samt att det delgavs skriftligt vid intervjuns början 

till respondenterna. Respondenterna fick information om syftet med studien och 

villkoren som deltagandet innebar. I informationsbrevet skrevs det vilket syfte som 

undersökningen utgick ifrån, samt att deras deltagande var anonymt utifrån 

konfidentialitetskravet. 

      Konfidentialitetskravet innebär att varken namn eller andra uppgifter nämns i 
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uppsatsen som kan avslöja respondenternas identitet. All inspelat material som 

transkriberats, har behandlats på ett sätt så ingen ska kunna få reda på vem som 

deltagit i undersökningen. All datainsamling förvaras på ett sådant sätt att ingen 

obehörig kan få tillgång till detta. Respondenterna anges inte med namn eller kön i 

resultatet för att inte kunna härledas till någon specifik individ. 

Konfidentialitetskravet har beaktats på så vis att vi har informerat att alla intervjuer, 

endast sparas på mobiltelefonerna fram tills att undersökningen är godkänd från 

Mälardalens högskola. De sparade röstfilerna i mobiltelefonen har endast inspelad tid 

som namnangivelse, exempelvis inspelning 1 och så vidare. Transkriberingen av 

intervjuerna kommer endast finnas på personlig dators hårddisk ej på någon 

molntjänst. Detta för att säkerställa att ingen utomstående ska kunna komma åt det 

transkriberade materialet. 

      Samtyckeskravet togs hänsyn till genom att deltagarna själva bestämde om de 

ville delta, då deras samtycke är av vikt i detta sammanhang. Deltagarna 

informerades att de kunde när som helst avbryta sin medverkan utan yttre påverkan. 

Våra respondenter medgav sitt deltagande muntligt vid intervjutillfällena. 

       Nyttjandekravet har vi beaktat genom att det insamlade material endast funnits 

tillgängligt för oss som utfört intervjuerna. Vid intervjutillfällena har vi informerat 

muntligen och genom informationsbrevet, att det inspelade materialet endast 

kommer att användas till vår undersöknings ändamål (Bryman, 2018). 

      Förskollärarna har fått informationen att undersökningen kommer att publiceras 

på Mälardalens högskola portal som benämns Diva. 

4 Resultatet 

I detta kapitel presenteras vårt resultat. Det är uppdelat i följande huvudrubriker 

Förskollärarnas agerande för att skapa en miljö utan kränkningar bland barnen, 

efter det följer Förutsättningar att arbeta förebyggande med kränkande beteenden i 

förskolan. I förekomsten av namn så är dessa fingerade. 

4.1 Förskollärarnas arbete för att förebygga en miljö utan 

kränkningar 

Förskollärarna beskrev i intervjuerna hur de arbetade för att förebygga en miljö utan 

kränkningar. Genom transkriberingen synliggörs, att förskollärarna använder sig av 

förebyggande aktiviteter och sitt förhållningssätt för att arbeta med kränkningar 

bland barnen. 

4.1.1 Förebyggande aktiviteter 

Förskollärarnas arbete med kränkningar, innebar bland annat att försöka 

förebygga dess uppkomst. Detta gjordes på olika vis, ett sätt var så kallade 

trygghetsvandringar. Trygghetsvandringar innebar, att det skapades 
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möjligheter för barnen, att belysa kränkande händelser eller beteenden som 

uppstod i olika miljöer. Förskollärarna fick då möjligheten, till att få beskrivet 

för sig hur barnen upplevde de olika miljöerna. Det som blev sagt i 

trygghetsvandringarna skapade möjligheter till att utforma miljön på ett annat 

sätt. Syftet med trygghetsvandringarna var att skapa en tryggare miljö för 

barnen. Trygghetsvandringarna belystes som viktiga att följa upp, för att barnen 

skulle få en möjlighet att uttrycka sina känslor kring den nya miljön. För att på 

så vis undersöka om utvecklingen av miljön hade skapat en förbättring eller en 

försämring för barnen: 

Genom våra trygghetspromenader så har vi fått till oss att vi är arga i hallen och då 
behöver vi tänka, vad kan vi göra åt det. Så vi har skapat nya rutiner i hallen och efter jul 
skall vi göra en uppföljning av hur barnen känner sig genom att gå en trygghetsvandring. 

Förskolläraren som beskriver barnens känslor kring pedagogernas beteende i hallen 

ansåg att deras åsikt var viktiga att beakta i utformandet av nya rutiner. Anledningen 

var att förebygga de kränkningar som uppstod, inte skulle uppstå igen. 

I det förebyggande arbetet mot kränkningar beskrevs det att förskollärarna och 

pedagoger, spelade upp rollspel om det som skedde i barngruppen. Förskollärararen 

belyste att de spelade upp rollspelen direkt i stunden i barngruppen:   

Vi lyfter sådana situationer på en gång och pratar öppet om det och beskriver att man 
känner sig ledsen genom exempelvis rollspel. Det uppmärksammas att det är dags att 
spela upp ett rollspel genom att en pedagog ändrar tonläget på sin röst. Vi pedagoger fyra 
stycken spelar upp scenariot som skett direkt, som exempelvis det som uppstår vid 
samlingen när ett barn flyttar på sig när ett annat kommer och sätter sig bredvid. Det ser 
vi att det ger väldigt bra resultat att spela upp scener som sker. Vi gör det inte för att peka 
ut någon men när det sedan händer igen för något annat barn kan jag som pedagog 
hänvisa till det tillfället som vi spelade upp scenen. Då kan jag säga kommer du ihåg när 
jag blev så ledsen när den andra fröken bytte plats när jag kom till samlingen och satte 
mig bredvid henne. Det fungerar absolut bäst med våra barn. 

Ett annat sätt att motverka kränkningar är att använda förebyggande aktiviteter, som 

exempelvis att använda sig av värdegrundsarbete. Det värdegrundsarbete som 

framkommit av förskollärarnas beskrivningar är användandet av böcker som berör 

kränkningar ur olika perspektiv:  

...man kan sitta i samlingen och läsa en bra bok och sen samtala kring hur det kan kännas 
varför känner man så, hur känner du när det är såhär.... 

4.1.2 Förhållningssätt 

Förhållningsätt är ett sätt att arbeta med att förebygga kränkningar mellan barnen. 

En förskollärare berättar: 

Jag känner att mycket av att förebygga kränkande beteende i förskolan ligger mycket i de 
vuxnas förhållningssätt.  

Förhållningssättet innebär bland annat att förskollärarna medvetet använder sig av 

särskilda beteenden i särskilda situationer, med syftet att exempelvis stötta ett barn 
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eller att få ett barn att reflektera över sitt eget beteende. Ett exempel på detta handlar 

om hur en förskollärare gav sig in i en lek. Motivet var att förskolläraren ifråga hade 

observerat en kränkning mellan barnen, vilket ledde till att ett av barnen uppenbart 

var ledset. Förskolläraren agerade i leken genom att utföra det kränkande beteendet 

emot barnet vilken hen hade utfört mot det nu ledsna barnet. Konsekvensen av 

agerandet, enligt förskolläraren själv, var att ”en tanke skapades” hos det kränkande 

barnet.  

Att vara närvarande bland barnen innebar bland annat att det gick att förebygga 

att kränkningar uppstod mellan barnen enligt förskollärarna. Genom att vara 

närvarande hade en förskollärare hört att ett barn blev uteslutet, genom planerande 

strategier för att få sin vilja igenom. Förskolläraren beskriver:    

Kränkning kan även vara planerade för att få sin vilja igenom, exempelvis som vid ett 
bord där barnen pärlar där har vi två platser. Där hörde jag när jag satt vid bordet 
bredvid, tänk på att Kim blir ledset när hen inte får sitta där du sitter. Jag tror inte de 
förstår hur mycket de sårar. 

Förskolläraren uttryckte vidare att denna kränkande situation hade hen inte 

uppfattat, om hen bara hade tittat ut över barnen för det såg ut som att barnen 

pärlade och hade trevligt. 

4.2 Förskollärarnas beskrivningar av deras förebyggande 
arbetet med kränkande beteenden i förskolan 

Nedan beskrivs hur förskollärarna arbetar med att förebygga kränkande beteende hos 

barnen genom kommunikation och struktur. 

4.2.1 Kommunikation som förutsättning 

Förskollärarna uttryckte att kommunikation var en förutsättning för att kunna göra 

sig förstådd i olika situationer i vardagen. Det nämndes att det fanns många olika 

kommunikationsmöjligheter vilket innebär att använda sig av kroppen, tecken och 

bilder. Genom att använda dockor som har ett känslouttryck i ansiktet med 

tillhörande TAKK tecken (Tecken som Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation) av samma känsla, skapades en möjlig väg att kommunicera med 

tydlighet kring kränkande beteenden bland barn. En förskollärare berättar: 

Det uppstår en situation och det är något som jag uppfattar har hänt, eftersom barnet är 
upprört. Då tar jag med det barnet som gjorde handlingen och börjar med den ledsna 
dockan och TAKK-tecknet. Jag börjar att beskriva att nu blev det här barnet ledset för att 
det här hände och visade på den ledsna dockan och tecknet, och sedan går vi vidare till 
nästa docka och tecken och där kommer min fråga, hur skall vi göra nu så att barnet blir 
glatt igen.  

Med hjälp av kommunikation skapas olika sätt att se på saker. Förskollärarna 

beskriver att kommunikation genom sin förmåga till att vara mångsidig kan utveckla 

olika perspektiv för både barn och vuxna. Det uttrycks även att kommunikation 
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kunde skapa samsyn på vad kränkningar innebar. 

      En samsyn kring kränkningar som skedde mellan barnen och hur det skulle 

motverkas, skapades genom kommunikation, från pedagoger till vårdnadshavare. 

Förskolläraren beskriver:  

Vi informerade alla föräldrar via ett informationsbrev, kring hur situationen var bland 
barnen, genom vår plattform Schoolsoft. Sedan bad vi alla föräldrarna som ville ha mer 
information kring situationen att ta en kort stund så att vi kunde ge dem informationen 
en och en. Sedan bokade vi extra samtal med de föräldrar som hade barn som behövde 
extra stöd, där vi kände att vi behövde extra stöd hemifrån. Vi lade fram det på det viset 
till föräldrarna att de inte skulle vara ledsna över att deras barn behövde extra stöd från 
hemmet utan att barn i den här ålder (fyra år) har inte alltid den här förståelsen över att 
det sårar. Det kan vara att de härmar äldre barns ord och det är inte alltid att barnet har 
förståelse för vad de orden betyder. Vi har fått positiv respons från föräldrarna som har 
fått dessa möten i form av tack för att ni tog upp det redan nu, de är väldigt tacksamma. 
Det som är positivt är att även föräldrarna ser en förändring kring det vi arbetar med. 

Det synliggörs i resultatet att kommunikation på olika sätt kan vara en förutsättning, 

för att förstå vad kränkning kan vara för varje människa. Förtydligande 

kommunikation kring vad kränkning, var och hur arbetet med kränkningar bland 

barnen såg ut på förskolan, saknas menar förskollärarna. En förskollärare uttrycker 

det som att ”vi tänker mer olika än vi tror”. För att få ett förtydligande kring 

kränkningens innebörd, lyftes det av förskollärarna, att en samsyn behövdes kring 

vad arbetsgruppen ansåg att en kränkning innebar. En möjlighet till att få samsyn 

enligt förskollärarna var genom utbildning kring vad kränkning kunde innebära för 

barnen. Det framhölls att APT (arbetsplatsträffar), likabehandlingsplanen samt en 

kurs på fyra veckor ICDP (www.icdp.se) kunde utveckla begreppet kränkning enligt 

förskollärarna. En förskollärare beskriver ”kränkning i teorin är enklare än i 

praktiken”. De olika utbildningarna fokuserade på förhållningssätt och 

värdegrundsfrågor, vilket förskollärarna uttryckte utvecklade deras uppfattning av 

vad kränkningar bland barnen kunde innebära. 

Dock var flertalet förskollärare nöjda med den kunskapen de besatt i stunden 

kring kränkande beteenden bland barnen i förskolan. En förskollärare berättar: 

Pedagogiken generellt är ett bra hjälpmedel det hjälper en att tänka mer klart mer sunt 
kring barnen, om man ser barnen som kompetenta så kommer man inte att hamna där.  

De kunskaper som uttrycktes att förskollärarna nyttjade var kunnande som utbildats 

på egna initiativ. Utbildning på egen hand innebar att förskollärarna såg ett behov 

hos barnen och genom det skapades en önskan att utveckla kunskap, kring 

exempelvis kränkningar. Förskollärarna beskrev att behovet av kunskap medförde att 

den specifika kunskapen införskaffades genom att söka efter den. 

Innebörden av kränkning påverkar hur förskollärarna kommunicerar i olika 

situationer. En förskollärare beskriver: 

Det viktiga är, lite det där, en gång är ingen gång. Det är aldrig okej att vara dum men 
saker kan hända. Kan man då reda upp det med barnen, nu åter igen lite större barn som 
kan ha ett djupare samtal med, behöver inte vara så många år till, än två tre men man kan 
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då sitta och tala med de barnen. Man får en förståelse och barnen är med i det och förstår 
vad tokigt det här blev. Sen kanske de gör samma sak igen för de är fortfarande inte redo 
att hantera situationen, vissa människor blir aldrig klara det spelar ingen roll hur gamla 
de är. Man kan ändå få dem att förstå att detta blev fel och de kan ändå bli sams och då 
kan jag tycka att då är den grejen utagerad, en får man vara observant hänga med, och 
titta så att det inte händer igen. Då kan jag tycka att det är en kränkning ingen allvarlig 
kränkning om vi säger så. Ordet kränkning har blivit ett modeord tyvärr, alla är kränkta 
för någonting. Där tycker jag att släpp det använd ordet där det behövs. Det är många 
som är kränkta och det är inte okej men det här vanliga tjafset kanske inte behöver kallas 
för kränkning. Man skall markera och agera reda i den situationen även om det bara är en 
liten skitsak med det behöver inte betyda att det här barnet är kränkt för att i nästa gång 
är kanske det är tvärtom. 

 En förskollärare menar att arbetet med kränkningar bland barnen, innebar att 

”bygga upp en människa bit för bit” precis som ett pussel. Genom det kan barnet bli 

stärkt i sig själv. Genom att stärka en människa så behövs det att barnet skulle bli 

stärkt i sin identitet, det är viktigt att aldrig ge upp. 

4.2.2 Struktur som förutsättning 

Förskollärarna betydelsen av att skapa en struktur genom mindre grupper och det 

skapar bättre förutsättningar för barnen. Det beskrivs att de blev bättre 

förutsättningar för barnen utifrån att kunna stöttas i olika sociala interaktioner, där 

syftet var att minska konflikterna. Det uttrycktes att skapa mindre grupper kunde 

bland annat vara att ”ligga steget före”. En förskollärare beskriver: 

Jag och min kollega har sett det som en fördel att dela våra just nu nio barn i två grupper 
för att kunna stötta barnen i det sociala samspelet. 

Att ”ligga steget före” hade även innebörden av att hinna läsa på kring olika teman, 

för att ge en utvecklande undervisning för barnen. En förskollärare berättade: ” Tid är 

alltid bra för planering och för att kunna köra lite forskning, vad det finns för 

material...”. Tiden för planering av olika aktiviteter var en faktor för att kunna 

förebygga kränkningar mellan barnen uttryckte förskollärarna.  

5 Analys 

Här nedan kommer analys göras utifrån våra frågeställningar och erkännandets 
teori (Honneth, 2003). Vi kommer först att synliggöra erkännandets teori, för 
att tydliggöra de tre dimensionernas sammankoppling (se figur 1). 

Figur 1: Illustration av erkännandets teori (Honneth, 2003). 
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5.1 Förskollärarnas arbete för att förebygga en miljö utan 

kränkningar bland barnen 

Erkännandets teori som innefattar de tre dimensionerna kärlek, lag och solidaritet, 

ger ett vidare perspektiv av hur barnet kan påverkas av hur förskolläraren arbetar 

med, förebyggande aktiviteter, förhållningssätt, kommunikation och struktur.  

5.1.1 Förebyggande aktiviteter 

I resultatet framkommer att trygghetsvandring, boksamtal och rollspel är aktiviteter 

som kan förebygga att kränkningar uppstår i förskolan mellan barnen. Aktiviteterna 

kan synliggöra hur barnen uppfattar olika utryck och normer som finns på förskolan. 

Syftet med dessa beskriver förskollärarna som de uttryckte, viktiga att följa upp för 

att se om det som har skapats upplevs som positivt för barnen. 

      Aktivitetens syfte är av vikt att tänka igenom. Kärlekens dimension kan 

synliggöras av trygghetsvandring och boksamtal, genom att förskollärarna låter 

barnens tankar och känslor få styra vad som blir viktigt att agera eller kommunicera 

kring. Lagens dimension baseras på barnets moraliska aspekter som skapar ramar för 

vad barnet upplever är en kränkning. Förskollärarna utgår från barnens tankar och 

känslor i de ovanstående aktiviteterna på ett sätt och därmed kan lagens dimension 

uppfattas som delvis uppnådd (Honneth, 2003). I exemplet med trygghetsvandringen 

får barnen uttrycka sin känsla av otrygghet i miljön, men de får inte delge sina åsikter 

om förändringsarbetet. Därmed kan lagens dimension som baseras på att barnen får 

uttrycka sina känslor ses som svår att nå. Solidaritet framkommer inte i resultatet 

kring trygghetsvandring, eftersom barnen inte har fått påverka exempelvis hallen. De 

som framkommer i resultatet är att förskollärare och barnskötare får tänka till kring 

hur de agerar och kommer då fram till att det behövs en ny struktur när de skall gå till 

hallen. 

      Förskollärarna är de som ger barnen olika möjligheter till att skapa sig en egen 

åsikt kring vad de tycker att en kränkning är. Barns åsikter formas genom att få 

uttrycka sig kring de sammanhang som de är en del av (Repo & Sajaniemi, 2015a). I 

resultatet framkommer det att barn inte får vara med att delge sin åsikt av vad som 

kan utvecklas i hallen. Det synliggörs även i resultatet att barnen inte får uttrycka sig 

och ge sin version av händelserna som spelas upp i rollspelen. Att inte få uttrycka sin 

åsikt kan i förlängningen skapa en förändrad syn på sig själva. Det kan skapas en 

förändring, så att barnet inte ser sig själv som en viktig individ, med egenskaper som 

andra anser är värdefulla. Barnets känsla av att känna sig viktig för sin egen skull med 

egenskaper som ses som värdefulla av andra, påverkar hur hen är villig att delge sina 

åsikter. 

      Sammanfattningsvis kan det ses i resultatet att det som påverkar förskollärarens 

arbete är när hen anser att barnet har uppnått förståelse för begreppet kränkning 

(Forman, 2003; Jonsdottir, 2007; Repo &Sajaniemi, 2015a; Söderström & Löfdahl 

Hultman; 2017). 
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5.1.1 Förhållningssätt, ett verktyg mot kränkning bland 
barnen 

De vuxna i förskolan har en väsentlig roll i barnens liv, eftersom barnens information 

till vad som är acceptabla normer och värden kommer från dem. Förskollärarens 

förhållningssätt skapas genom normer och värden och det påverkar hur hen agerar 

(Repo & Sajaniemi, 2015b; Jonsdottir, 2007; Söderström & Löfdahl Hultman, 2017). 

Förskollärarens agerande påverkar hur hen förmedlar sin syn på öppenhet och 

delaktighet till barnen. Normer och värden kan utvecklas och värderas om genom 

exempelvis sociala interaktioner och utbildning. Att få erkännande i olika sociala 

sammanhang kan skapa att människan utvecklas till att känna sig värdefull och viktig 

i de sammanhang hon ingår i (Honneth, 2003). 

      Att vara närvarande kommer här att analyseras lite närmare. Närvaro bland 

barnen kan innebära olika förebyggande agerande mot kränkningar enligt 

förskollärarna. Det innebär att förskollärarna kan uppfatta situationer som 

kränkande genom att lyssna till vad barnen säger. Hur förskollärarna menar att de är 

närvarande skiljer sig dock åt. En förskollärare beskriver sitt sätt att agera 

närvarande, genom att gå in i en roll ett barn har använt och agera ut det beteende 

som förskollärarna uppfattar inte är en godtagbar norm. Det kan ses ur olika 

perspektiv. Kärlekens dimension kan synas genom att uppmärksamhet ges till barnet 

i form av att spela upp hens handlande tillbaka mot hen. Syftet med det kan vara att 

få barnet att känna att det du gjorde, får du själv känna om det är en känsla som är 

acceptabel att känna. Därmed får barnet reflektera kring hur hens agerande kan 

påverka andra. Dock kan det uppfattas att det är ett kortsiktigt mål, eftersom det inte 

ges några verktyg till barnet som utförde handlingen kan ta del av och omforma till 

sina egna. En handling som uppmärksammas på det viset, att barnet får känna på 

samma sak från en vuxen kanske inte kan ses som att få erkännande. För att 

självkänsla och självförtroende skall utvecklas, behövs ett erkännande för de 

moraliska aspekterna som en handling utgörs av (Honneth, 2003; Jonsdottir, 2007; 

Söderström & Löfdahl Hultman, 2017). 

      Genom att gå in i en roll i och spela upp barnets beteende kan ges som följd att 

barnet inte kan skapa sig nya tankar och idéer. Tankar och idéer skapar verktygen 

som innebär att barnet skulle kunna handla annorlunda nästa gång i liknande 

situationer (Repo & Sajaniemi, 2015b). Dimensionen lag kan ses som svår att nå i 

händelsen om barnet blir utpekad. Barnet blir utpekad i stunden av förskolläraren, 

vilket kan påverka barnets identitetsskapande. Barnet kan om situationen blir 

upprepande påverkas till att tro att hen alltid gör något som inte stämmer med 

förskollärarens normer och värden. Att få en negativ uppfattning av sig själv påverkar 

barnets självförtroende och självkänsla (Honneth, 2003). 

      Förskollärarens rollspelande kan reflekteras runt, för att skapa verktyg åt barnet. 

Ur solidaritetsdimensionens synvinkel kan det eventuellt skapas ett rollspel, där 

barnen kan vara med och påverka för att känna sig som en viktig del för sina 

moraliska aspekter. Det kan innebära att förskollärarna spelar upp en scen på en 

samling och ger barnen möjlighet att välja olika vägar i de olika scenerna. 
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Förskolläraren spelar upp det som barnen röstar fram från alternativen. För att på så 

sätt skapa en möjlighet att skapa åsikter och nya verktyg för alla barnen.  

      Sammanfattningsvis kan det ses i resultatet att förskollärarens syn på vad 

innebörden av begreppet kränkning är påverkar hens förhållningssätt. Innebörden av 

ordet kränkning påverkas av utbildning, ålder och språk (Repo & Sajaniemi, 2015b) 

där även kön ses som en faktor för betydelsen av ordet (Lansing Cameron & Bobo 

Kovac, 2016). Att så många olika faktorer påverkar begreppet kränkning anser vi även 

påverkar förhållningssättet att vara närvarande för att förebygga kränkningar.  

5.2 Förskollärarnas beskrivningar av deras förebyggande 
arbetet med kränkande beteenden i förskolan 

Här nedan kommer vi att analysera hur förskollärarna beskriver sitt 
förebyggande arbete genom kommunikation och struktur. 

5.2.1 Kommunikation en förutsättning för ett 

förebyggande arbete  

Kommunikation kan användas ur många olika perspektiv, vilket medför att det 

skapas varierande förutsättningar. Förskollärarna beskriver att de skulle vilja ha en 

samsyn kring vad kränkning kan innebära för barnen. Förskollärarna beskriver att 

samsyn skulle kunna skapas genom utbildning på olika sätt, de nämner ICDP och 

APT. ICDP och APT beskrivs som stärkande för pedagogernas syn på vad kränkning 

kan innebära. Utbildning kring ett ämne kan ses som en tillfällig lösning för att 

kunskap anses som flyktig (Forsman, 2003). Dock så kan utbildning skapa en samsyn 

och ett förhållningsätt som skapar möjligheter för barnen att få påverka sin vardag 

(Forsman, 2003; Repo & Sajaniemi,2015a, 2015b; Jonsdottir, 2017;). 

      Förskollärna berättar i resultatet att det behövs olika sätt att kommunicera på för 

att konkretisera vad kränkning innebär för barnen. Konkretiserande material kan 

vara dockor och TAKK- tecken som förskollärarna beskriver. En förskollärare 

beskriver hur hen menade att känslodockor och tecken förstärkte varandra, genom 

att kommunicera på olika sätt av samma känsla exempelvis ledsen. Att få känslan 

ledsen beskriven i både bild och med hjälp av en stöttande vuxen, kan leda till att 

barnen utvecklar en förståelse för ledsen. Att kunna skapa en förståelse för att en 

kränkande handling kan göra någon ledsen, kan ge barnet möjlighet till att utveckla 

verktyg för att förebygga kränkande beteenden (Repo & Sajaniemi, 2015b). Verktygen 

kan uppstå genom förskollärarens skapande av förutsättningar i aktiviteten, för att få 

fram kränkningens betydelse genom att visa dockan och tecknet. Förutsättningarna 

kan vara att inte peka ut någon, utan försöka se helheten och ta med olika aspekter i 

att beskriva att någon blir ledsen. Kärlekens dimension kan nås om barnet kan få 

uppleva sig själv som viktig i det sammanhang som har skett, utifrån av att kunna 

tillföra något positivt till händelsen (Honneth, 2003). Därmed skulle kärlekens 

dimension kunna nås om respondenterna hade reflekterat begreppet kränkning med 

barnen först (Jonsdottir, 2007; Söderström & Löfdahl Hultman, 2017). För att kunna 
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beskriva för barnen att exempelvis att det här var en handling som ger positiva 

responser av andra individer i de uppkomna händelserna. 

      Lag skulle kunna nås genom att använda konkretiserande material. Det kan 

skapas om förskolläraren använder sin lyhördhet för barnets moraliska aspekter, för 

att skapa förutsättningar som ger barnen möjlighet till att få påverka sin vardag. Att 

få påverka sin vardag visar på att barnen är en viktig del för verksamhetens 

utformning. Det kan i sin tur mynna ut i att barnet når solidaritets dimensionen, som 

innebär att få känna sig viktig av andra för de egenskaper som barnet besitter. 

      Sammanfattningsvis kan vi se att kommunikation kring ämnet kränkning 

synliggör olika sätt och dimensioner att arbeta förebyggande med kränkande 

beteenden bland barnen. 

5.2.2 Struktur som en förutsättning i det förebyggande 
arbetet i förskolan 

För att skapa strukturer i verksamheten beskriver förskollärna att det behövdes tid till 

att kunna planera vardagen. Genom att få tid till planering kan det skapas 

förutsättningar till det förebyggande arbetet mot kränkningar. Förskollärarna 

beskriver att tiden var en relevant faktor de saknade. Om mer tid fanns berättade 

förskollärarna att det kunde forska lite mer i ämnet kränkning, samt att hitta material 

som kunde användas till undervisning i förskolan. Barn behöver få bli erkända i 

vardagen ur de tre dimensionerna kärlek, lag och solidaritet. Kärlek för att skapa sig 

en känsla av delaktighet, lag för att barnen ska få utrymme att vara delaktiga samt 

solidaritet till att vara med och påverka de olika sammanhang barnen ingår i 

(Honneth, 2003). I resultatet blir barnen delaktiga i planerandet av strukturen, 

utifrån att förskollärarna utgår från barnen när det skapar strukturer. 

      Att dela in barnen i mindre grupper som ett sätt att strukturera upp 

verksamheten, kommer här att synas lite närmare. Det förebyggande arbetet mot 

kränkande beteenden kan bli mer strukturerat genom exempelvis mindre grupper. En 

förskollärare tog upp att mindre grupper ger mindre antal möten för barnen, vilket 

kan leda till färre konflikter. Genom mindre grupper kan det också skapas bättre 

förutsättningar för barnen. Med det menas att förskollärarna kan bli 

uppmärksammade på vad som sker mellan barnen och ingripa snabbare vid 

kränkande händelser som eventuellt uppstår. Barnen kan uppmärksammas och 

stöttas lättare i mindre grupper. Detta kan ses som en förutsättning för förskollärarna 

att ”ligga steget före” som uttrycktes i resultatet. Att ”ligga steget före” skrivs fram 

som en förutsättning för förskollärarna att kunna vara mer observanta i 

barngrupperna, därmed kunna läsa av olika situationer och känslor bland barnen 

som kan uppstå. Genom detta kan förskollärarna ingripa innan det eventuellt sker ett 

kränkande beteende.  

      De tre dimensionerna kärlek, lag och solidaritet kan ses som möjligt i en mindre 

barngrupp. Barn kan ges uppmärksamhet och omvårdnad då det inte är så många 

barn som förskolläraren skall fördela sin tid med. Barnen kan inkluderas i 

verksamheten och ge sin input till strukturen, när det är ett mindre antal barn. Det 
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innebär att barnen kan bli uppmärksammade för vem de är som person, utifrån de 

kan barnen se sig själva som värdefulla av andra utifrån sina egenskaper (Honneth, 

2003). 

      Sammanfattningsvis visar resultatet att struktur, tid, organisation av barngrupp 

samt innehåll i förskolans vardag kan ge förutsättningar för förskollärarna. De 

förutsättningarna som beskrivs kan användas i det förebyggande arbetet mot 

kränkande beteende i förskolan. 

6 Diskussion 

Här diskuteras resultatet med utgångspunkt från studiens utgångsfrågor.  

6.1 Förebyggande miljö 

I analysen av resultatet framkommer det att förskollärarna har olika arbetssätt i 

arbetar för att barnen ska kunna utveckla sin identitet. Förskollärarnas syften när de 

utförde aktiviteterna för att motverka att kränkningar uppstod utgick från barns 

delaktighet och inflytande. Barnens delaktighet och inflytande förändrades i 

aktiviteternas skapande det blev förskolläraren som tog över och bestämde vad som 

skulle göras för att motverka kränkningar. Därmed så är det viktigt att tänka utifrån 

barns möjlighet att få påverka sin vardag i utförandet av aktiviteten för att motverka 

att kränkningar uppstår. 

      Det framkommer i resultatet att förskollärarna menar att genom att vara 

närvarande kan de stötta barnen i de sociala interaktionerna. I tidigare forskning 

synliggörs vissa skillnader i vad närvarande som pedagog innebär, för att förebygga 

kränkningar mellan barnen. En åsikt är att stöttningar av barnen utökas genom 

pedagogernas närvaro (Forsman, 2003; Söderström & Löfdahl Hultman, 2017). Repo 

och Sajaniemi (2015b) skriver att närvaro är beroende av pedagogens sociala samspel 

och hens känsla av att kunna reglera sin överträdelse av barnets moraliska aspekter. 

Förskollärarens känsla för barnets moraliska aspekter påverkar om barnet blir 

mottaglig för att utveckla sin empatiska förmåga och åsikter kring kränkningar. I det 

analyserade resultatet beskrivs en förskollärares syn på kränkning och närvaro, vilket 

resulterade i att barnet blev utsatt för det som hen själv utsatte andra barn för av 

förskolläraren. Förskollärarens syn på närvaro påverkar hur hen agerande stöttande 

gentemot barnet i den kränkande situationen. Det kan diskuteras om ett likadant 

agerande av den vuxne som barnet hade, kunde påverka barnet till att utveckla andra 

tankar i hur hen skall agera i liknande kränkande situationer. I analysen av resultatet 

framkommer att förskollärarens syn på barns kompetens, det vill säga hur barnet kan 

utveckla sin förmåga till att föra resonemang inverkar på hur hen hanterar 

kränkningssituationer. Tidigare forskning visar att det finns olika uppfattningar om 

att det kompetenta barnet finns i förskolan (Jonsdottir, 2007; Söderström & Löfdahl 

Hultman, 2017). Forsman (2003) menar att det kompetenta barnet inte finns för att 

hen inte har ett utvecklat moraliskt perspektiv. Barnets kompetens och förmåga till 
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att föra sin talan och kunna argumentera, är en av målbilderna som förskolläraren 

skall sträva mot (Skolverket, 2018). Därmed kan det ses att förskollärarens närvaro 

som utgår från respekt för barnets moraliska aspekter, kan påverka hur barnet kan 

skapa sig egna verktyg för att hantera kränkande situationer i förskolan (Repo & 

Sajaniemi, 2015b). Barnets känsla av att känna att jag har något viktigt att ge, kan 

därmed påverka hur barnet kan bli en god samhällsmedborgare (Lansing Cameron & 

Bobo Kovac, 2016; Repo & Sajaniemi, 2015a).  

6.2 Förebyggande arbete med kränkande beteenden i 
förskolan 

Det kan ses i analysen av resultatet att kommunikation genom lyhördhet, samsyn, 

konkretiserande material och tecken, kan påverka barns möjligheter till att utveckla 

självförtroende. Resultatet kan relateras till tidigare forskning om kommunikationens 

möjligheter för att skapa ett förebyggande arbete mot att kränkningar uppstår mellan 

barnen (Jonsdottir, 2007; Repo & Sajaniemi, 2015b; Söderström & Löfdahl Hultman, 

2017). Kommunikationens möjligheter till att vara mångsidig skapar en möjlighet att 

utveckla barnens förmågor av att motverka kränkning. Dock finns det forskning som 

tyder på att barns förmåga till att förstå kränkningar inte finns bland barn i förskolan 

(Forsman, 2003). Det visar på att det finns en bild av ett icke kompetent barn i 

förskolan som inte kan forma sig verktyg, för att motverka kränkningar i ett senare 

skede.  

       Hur kommunikationen framförs och hur det mottas är grunden för om någon blir 

kränkt i ett sammanhang (Honneth, 2003). Det som även påverkar om någon blir 

kränkt är hur kommunikationen möjliggör en diskussion kring det som den berör. I 

det analyserade resultatet tydliggörs den komplexa bilden av vad kränkning innebär 

för var och en, vilket synliggörs i hur människor kommunicerar kring samma sak men 

genom att använda olika ord och förstå olika saker. En förskollärare belyste det med 

orden ”kränkning är lättare i teori än i praktiken”. Det stämmer väl överens med 

tidigare studiers åsikter kring kränkning som begrepp. I forskning belyses det att 

kränkning är svårt att definiera i vuxen ålder, för att det inte har diskuterats nog om 

det i barn och ungdomsår (Jonsdottir, 2007; Repo & Sajaniemi, 2015a). Dock är det 

en viss skillnad i när kränknings begreppet kan förankras hos barnen. Forsman 

(2003) menar att barn i skolåldern har utvecklat förmågan till förståelse för det 

moraliska begreppet. Orsaken till att förskollärare väljer att inte diskutera kränkning i 

förskolan, kan bero på att personalen inte har den kompetens som behövs för att tala 

om detta med barnen. I tidigare forskning framkommer att kommunikation gynnas 

av att reflektera kring olika aspekter av kränkning i förskolan. Personalen i förskolans 

vars syfte är att arbeta förebyggande med kränkningar behöver uppmärksamma när 

kränkningar uppstår i den sociala kontexten. Kommunikation påverkar hur och vad vi 

kan tänka oss att kränkning innebär. Kommunikationen kan därmed leda till 

information om hur det förebyggande arbetet med kränkning kan tillämpas i 

förskolan (Repo & Sajaniemi, 2015a). 
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      I analysen framkommer att förskollärarna anser att en mindre grupp är en 

förutsättning för att förebygga att kränkningar uppstår mellan barnen. Resultatet 

överensstämmer inte med tidigare forskning då det i tidigare forskning visar att det 

finns olika uppfattningar om konsekvensen av att dela upp barnen i mindre grupper. 

Bland annat visar forskning att det pedagogiska lösningarna kring hur förskolläraren 

interagerar med barnen i vardagen, genom att vara närvarande i barngruppen 

påverkar kränkningar mer än att dela upp barngruppen (Repo & Sajaniemi, 2015b). 

Det skrivs också att mindre barngrupper och fler pedagoger bland barn, påverkade att 

det stöttande arbetet som värdegrundsarbete, ökade i förskolan (Forsman, 2003). 

Värdegrundsarbetet anses viktigt för att motverka att kränkningar uppstår, för att det 

utgår från att få erkännande för sina moraliska aspekter (Honneth, 2003). Det som 

synliggörs i forskning är att begreppet kränkning hänger samman med 

värdegrundsarbete, dock så har det betydelse för hur aktiviteten genomförs. 

Organisation och struktur i vardagliga aktiviteter av barngruppen kan därmed ses 

som en betydelsefull faktor, dock är förskollärarnas förhållningssätt som exempelvis 

närvaro i barngruppen och stöttning, det mest betydelsefulla arbetet för att förebygga 

kränkningar. 

6.3 Slutsats 

Resultatet med det förebyggande arbetet i förskolan kan sammanfattas som att 

förskollärarens agerande i aktiviteter och ett gynnande förhållningssätt behövs för att 

förebygga att kränkningar uppstår. Gynnande förhållningssätt kan kopplas samman 

med kärlek, lag och solidaritet. De förutsättningar som framkommer i arbetet mot 

kränkningar är en genomtänkt organisation, struktur och kommunikation. Hur 

förskollärare tar sig an det förebyggande arbetet ligger i hur de definierar kränkning i 

praktiken. Resultatet överensstämmer med hur forskning beskriver de 

bakomliggande orsakerna till pedagogers syn på kränkning. Forskning har dock en 

varierad inställning till när barnets förståelse för begreppet kränkning skapas. 

Oenigheten kring när förståelsen uppkommer kan ses i ett vidare perspektiv och 

appliceras ut i samhället. Förskollärares uppfattningar om när kränkningar sker 

påverkar deras agerande och beteende i det förebyggande arbetet med barnen. 

Förskollärares beteende påverkar därmed barnens uppfattning och förståelse om vad 

kränkning innebär. 

       Förskollärarnas beskrivningar av det förebyggande arbetet mot kränkningar 

grundar sig i förskollärarens förståelse för begreppet kränkning. För att kunna arbeta 

med att förebygga kränkningar mellan barnen behöver barnen få kunskap av vad 

kränkning innebär. Utbildning mot kränkning måste delges till barnen för att de skall 

kunna utveckla egna åsikter kring detta. När barnen har fått en egen åsikt kring 

kränkning så kan de även själva motverka att kränkning uppstår mellan dem. 
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6.4 Studiens relevans för förskolläraryrket 

Studien har relevans för förskollärares yrkesprofession då begreppet kränkning 

synliggörs och problematiseras i den här uppsatsen. Det förebyggande arbetet mot 

kränkning är betydelsefullt för att förskollärare ska kunna motverka att kränkningar i 

förskolan uppstår.  I arbetet med att skapa förståelse för kränkningar behövs 

kommunikation. Kommunikationen behövs för att kunna visa förståelse för barnets 

moraliska aspekter som möjliggör en väg för förskollärarna till att skapa förståelse för 

begreppet kränkning. Förskollärarens förhållningssätt och agerande gentemot 

barnets moraliska aspekter kan utveckla barnets självförtroende. Barnets 

självförtroende ligger till grund för att utveckla åsikter. Det innebär att förskolläraren 

behöver utgå från att barn kan och göra dem delaktiga i sin vardag. Barns vardag utan 

kränkningar påverkas därmed av förskollärarens möjliggörande till att göra dem 

delaktiga i sin vardag. Genom diskussioner skapas arbetssätt, aktiviteter, 

förhållningssätt och strukturer, vars syfte är att stötta barnen till att utveckla sina 

egna åsikter, för att kunna motverka att kränkningar uppstår. 

6.4.1 Metoddiskussion 

Semistrukturerade intervjuer har använts i denna studie. Anledningen till att det 

valdes var för att undersöka förskollärarnas beskrivningar av sitt arbete med att 

förebygga kränkningar i förskolan. Kränkningar bland barnen är ett komplext ämne 

som kräver mycket reflektion vilket även framkommer i resultatet.  Det har gett oss 

en inblick i vad vi kommer att möta i vår framtida yrkesroll. Resultatet kunde ha blivit 

annorlunda om exempelvis metoden enkätundersökning använts, vilket kunde ha gett 

ett annat resultat (Bryman, 2018).  

      Det finns olika konsekvenser av att ställa öppna frågor i undersökningar. Öppna 

frågor valdes vilket gav förskollärarna möjligheten till att svara spontant. Vi försökte 

att inte påverka förskollärarnas svar, vilket var svårt. Nackdelen med att ställa öppna 

frågor är att variationen av svar är bred för att människan är bärare av olika normen 

och värden (Bryman, 2018). Normer och värden påverkar även hur undersökarna ger 

sin tolkning och skapar teman (Bryman, 2018). Om det däremot hade ställts slutna 

frågor så hade det blivit lättare att bearbeta svaren och hade ökat jämförbarheten 

(Bryman, 2018). Det kan för undersökningens innebörd gett att vi inte hade fått de 

beskrivningar av olika arbetssätt som förskollärarna uttryckte att de arbetade med. 

      Vi använde semistrukturerade frågor för att få fram förskollärarnas berättelser. De 

semistrukturerade öppna frågor synliggör förskollärarnas intresseinriktningar 

(Bryman, 2018). Analyserade svaren skapades genom att använda Honneths teori och 

våra undersökningsfrågor. Vi tolkade analysen av resultatet och diskussionen genom 

vårt syfte med studien. Vårt syfte är att synliggöra hur förskollärare beskriver sitt 

arbete med att förebygga kränkande beteende i förskolan mellan barnen. De 

kvalitativa metodens huvudsakliga fokus är att belysa förskollärarnas olika 

intresseinriktningar, vilket visar på perspektiv av vad som är acceptabel kunskap 

(Bryman, 2018). De kvalitativa metoderna tar fram analyser av förskollärarnas och 
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undersökarens beskrivningar, samt tolkningar som uttrycks med hjälp av ord 

(Bryman, 2018). Den kvalitativa metoden utgår ifrån att undersökare och 

förskollärare möts, och syftet från undersökarens sida är att få fram förskollärarnas 

begreppsvärld. Den kvantitativa metoden beskriver det sociala livet med hjälp av 

siffror, där är det undersökaren som styr frågorna samt att undersökaren ofta är 

frånvarande (Bryman, 2018). Om den kvantitativa metoden använts, hade vi inte 

kunnat ta del av förskollärarnas begreppsvärld, utan då hade syftet med studien blivit 

ett annat. 

7 Förslag till fortsatt forskning 

Vårdnadshavarna och barnens röster saknas i arbetet och det har väckt tankar om hur 

resultatet skulle kunna se ut om de blev inkluderade. Tankar till en framtida 

undersökning uppmärksammades under en av intervjuerna. Det beskrevs att 

vårdnadshavarna blev inkluderade i verksamhetens arbete mot kränkande beteende 

bland barnen med ett framgångsrikt resultat enligt förskolläraren. Syftet med den 

framtida undersökningen, skulle vara att utgå från vårdnadshavarnas delaktighet i 

verksamhetens arbete mot kränkande beteende i förskolan. Läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2018) tar upp, ”för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen 

ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och 

förtroendefullt sätt med hemmen” (s.17). 
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9 Bilaga 1 

Förfrågan om ditt deltagande i en undersökning i hur förskollärare arbetar med 

kränkande behandling mellan barn. 

Vi är Malin Andersen och Rebecka Gustafsson, två studenter som läser den sjunde 

och sista terminen på förskollärarprogrammet på Mälardalens Högskola i Västerås. 

Du får en förfrågan genom detta brev att delta i vår undersökning där syftet är att 

undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete för att förebygga kränkande 

beteende i förskolan mellan barnen. Vi har en önskan om att spela in intervjuerna 

som vi sedan kommer att transkribera (skriva ned det vi spelat in), genom denna 

metod får vi med allt du säger då det är av stor vikt för oss. Vi uppskattar intervjun till 

att ta cirka 30 minuter och vi önskar kunna sitta ned tillsammans i en lugn miljö för 

att kunna samtala.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt och vi önskar att svar ges snarast 

om du vill/kan vara med eller inte till. Du har rätten att när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. 

Det inspelade materialet vi använder oss av kommer att raderas efter studiens 

avslutande. 

Vi följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att vi kommer att 

behandla materialet konfidentiellt. Det innebär även att du behöver samtycka till att 

delta i studiens insamlade material, intervjun. Nyttandekravet innebär att insamlat 

material i undersökningen får endast användas till forskningsändamålet. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 

högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva.  

Din medverkan är en viktig del för att synliggöra hur arbetet med kränkningar bland 

barnen ser ut. Vi skulle därmed uppskatta ditt deltagande i undersökningen.  

 

Med vänliga hälsningar  

Malin Andersen: 0735599355, man16033@student.mdh.se  

Rebecka Gustafsson: 0705258859, rgn16003@student.mdh.se 

Handledare Pernilla Kallberg, 073–6620882, pernilla.kallberg@mdh.se 

10 Bilaga 2 

Intervjuguide  

1. Hur många år har du arbetat inom barnomsorgen?  

mailto:rgn16003@student.mdh.se
mailto:pernilla.kallberg@mdh.se
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2. Vilka åldersgrupper har du arbetat med?  

3. Vilken utbildning har du gått? Har du fått någon utbildning kring kränkande 

beteenden i förskolan? 

4. Kan du beskriva en händelse när ett barn har blivit kränkt? Att ha i åtanke som 

intervjuare, vad hände, Vad var den kränkande handlingen, kan kränkningen 

definieras på något sätt? 

5. Hur arbetar du för att förebygga att kränkningar mellan barnen uppstår? Att ha i 

åtanke som intervjuare, vad var det som gjorde att ni började med arbetet? Vilka 

verktyg skulle du behöva för att underlätta arbetet?

 



 

   

 

 


