
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Kränkande behandling i förskolan 
 
 
 
 
 
 

En kvalitativ undersökning av förskollärares uppfattningar om kränkande 
behandling 

 
 
 
 
 
 

Ida Granberg & Sara Ståhl 
 
 
 
 
 
 

Oktober 2011 
  
 
 
 

Examensarbete, högskolenivå, 15 hp 
Pedagogik 

AU3 
Lärarprogrammet 

 

 

  

 
 
 

Handledare: Paula Larsson 
Examinator: Peter Gill 

 

  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
 
 
 

Granberg, I., & Ståhl, S. (2011) Kränkande behandling i förskolan. En kvalitativ 

undersökning av förskollärares uppfattningar om kränkande behandling. 

Examensarbete i pedagogik. Lärarprogrammet. Akademien för utbildning och ekonomi. 

Högskolan i Gävle. 
 
 
 
 
 
  

ABSTRAKT 

Kränkande behandling är ett utbrett problem både i förskolan och i 

samhället som stort och det finns en mycket begränsad mängd 

forskning kring kränkande behandling i förskolan. I Skollagen (SFS 

2010:800) finns tydligt fastslaget att arbete mot och förebyggande av 

kränkande behandling ska genomföras redan i förskolan men trots 

detta ter det sig som att det finns en förvirring bland förskollärare 

rörande vad kränkande behandling är. Syftet med denna undersökning 

är att utreda vilka uppfattningar förskollärare har om begreppet 

kränkande behandling och hur de uppfattar att kränkande behandling 

kan yttra sig. Kvalitativa intervjuer med tre förskollärare på tre olika 

förskolor inom en kommun har använts som metod för att nå 

undersökningens syftet, varefter jämförelse gjorts med Skollagen (SFS 

2010:800). Resultatet visar att det finns behov av ytterligare kunskap 

hos förskollärare kring kränkande behandling. Det finns stora 

skillnader mellan vad olika förskollärare anser är kränkande 

behandling men den form som främst framkommer i intervjuerna är 

kränkande behandling mellan barn. Kränkande behandling blir dock 

ofta jämställt med grövre kränkande behandlingar som mobbning och 

utfrysning då det direkta begreppet kränkande behandling yttras i 

intervjuerna. Tydligt är dock att förskollärare menar att huruvida 

kränkande behandling begåtts avgörs av individen.   
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1. INLEDNING 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vårt intresse väckts för den 

kränkande behandling som sker i förskolan. I läroplanen för förskolan (Skolverket 

2010) fastslås att inget barn i förskolan ska utsättas för kränkande behandling vilket 

även finns skrivet i Skollagen (SFS 2010:800). Att förskolan ska arbeta förebyggande 

för att motverka kränkande behandling i förskolan och vidta åtgärder om kränkande 

behandling sker fastslås i Skollagen (SFS 2010:800). 

Kränkande behandling är vida utbrett i dagens samhälle och Sommer (2005) menar att 

förskolan, näst efter föräldrarna, har störst påverkan på barnen under de första sex 

levnadsåren då det handlar om barnens socialisation. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen 

att arbete mot kränkande behandling redan i förskoleåldern är av stor vikt då det ur ett 

framtidsperspektiv kan innebära en minskning av den kränkande behandling som pågår 

i samhället i allmänhet och i skola och förskola i synnerhet. Det är viktigt att vi redan i 

förskolan arbetar mot kränkande behandling och sätter in åtgärder där det behövs, för att 

fostra barnen i denna anda redan från ung ålder och ge dem möjlighet att utvecklas. ”En 

trygg miljö är en förutsättning för att barn ska kunna utvecklas” 

(Diskrimineringsombudsmannen, [DO], Barn- och elevombudet [BEO] & 

Skolinspektionen, 2009). 

Som Myndigheten för skolutveckling (2003) skriver så påverkas de gränser som sätts av 

hur man definierar begreppen och vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning 

uppmärksammat att definitionen av begreppet kränkande behandling är oklar. På grund 

av en oklar definition av begreppet kan det dyka upp svårigheter kring det åtgärdande 

arbete som Skollagen (SFS 2010:800) fastslår ska ske. Under ”researcharbetet” inför 

denna uppsats har vi insett att det behövs större kunskap om kränkande behandling, 

framför allt kring kränkande behandling i förskola då forskningen inom detta område är 

mycket begränsad. Det finns ett stort behov av att genom forskning lyfta fram detta 

problem med definitionen av kränkande behandling för att kunna medvetandegöra vad 

kränkande behandling är. Sker detta finns större möjlighet för förskolan att följa det 

Skollagen (SFS 2010:800) och Läroplanen för förskolan (Lpfö98 reviderad 2010) 

fastslår gällande kränkande behandling.  

1.1 Syfte 
Undersökningens syfte är att få en bild av förskollärares uppfattningar av begreppet 

kränkande behandling och undersöka huruvida denna överensstämmer med den 

definition som fastslås i Skollagen (SFS 2010:800). Undersökningen syftar även till att 

utreda förskollärares uppfattning om hur kränkande behandling av olika former yttrar 

sig i förskolans verksamhet. 

1.2 Frågeställningar 
 Hur uppfattar förskollärare kränkande behandling mellan barn i förskolan? 

 Hur uppfattar förskollärare kränkande behandling från personal mot barn i 

förskolan? 

 Hur definierar förskollärare begreppet kränkande behandling? 

 Hur skiljer sig förskollärares definition från den definition som används i 

Skollagen (SFS 2010:800) 
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1.3 Begreppsförklaringar 
I ett internationellt perspektiv finns ingen direkt översättning av begreppet kränkande 

behandling. ”Bullying”, vilket på svenska översätts till mobbning, är det begrepp som 

används som ett samlingsnamn för både mobbning och kränkande behandling inom 

internationell forskning (Holt, 2004; Alsaker & Valkanover, 2001). I följande avsnitt 

kommer vi använda oss av begreppet kränkande behandling som ett samlingsnamn för 

alla former av kränkande behandling och mobbning.  
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2. BAKGRUND 

I detta kapitel kommer inledningsvis olika definitioner av kränkande behandling och 

även mobbning som inkluderas i begreppet kränkande behandling behandlas (DO, BEO 

& Skolinspektionen, 2009). Därefter utreds vad som skrivs om kränkande behandling 

och mobbning i olika styrdokument och lagar. Avslutningsvis läggs fokus på hur 

kränkande behandling och mobbning i skola i allmänhet och förskola i synnerhet 

undersökts i tidigare forskning. 

2.1 Styrdokument 
Diskrimineringslagen (SFS 2008:567), Skollagen (SFS 2010:800) och Läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2010) är grunden för det arbete som förskollärare ska utöva 

(Skolverket, u.å.). Utifrån dessa styrdokument ska förskolans verksamhet drivas och 

nedan utreds vad som står skrivet i dessa tre dokument kring kränkande behandling. 

2.1.1 Diskrimineringslagen och de sju diskrimineringsgrunderna 

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling var tidigare lagstadgat i Barn- och 

elevskyddslagen men sedan den 1 januari 2009 regleras detta arbete i 

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och Skollagen (SFS 2010:800) (DO, BEO & 

Skolinspektionen, 2009). Syftet med diskrimineringslagen är att förbygga och motverka 

diskrimineringar och i förlängningen verka för att alla ska få likvärdiga möjligheter och 

rättigheter. 

Diskriminering sker när någon i en maktposition behandlar någon sämre än andra utan 

anledning, exempelvis då en lärare särbehandlar en elev (DO, BEO & Skolinspektionen, 

2009). Viktigt är att all diskriminering har grund i en eller flera av de sju 

diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsgrunderna är (SFS 2008:567):  

 Etnicitet 

 Religion eller annan trosuppfattning 

 Kön 

 Sexuell läggning 

 Funktionshinder 

 Ålder 

 Könsöverskridande identitet eller uttryck 
 

De två sistnämnda diskrimineringsgrunderna; ålder och könsöverskridande identitet 

eller uttryck, tillkom i diskrimineringsgrunderna först den 1 januari 2009 då barn- och 

elevskyddslagen övergick i Diskrimineringslag (SFS 2008:567) och Skollag (SFS 

2010:800).  

Skyddet mot diskriminering har alltså utvidgats till att omfatta 

två nya diskrimineringsgrunder, men skyldigheten att arbeta 

förebyggande mot diskriminering gäller för samma 

diskrimineringsgrunder som tidigare. 

(DO, BEO & Skolinspektionen, 2009, s. 14) 

Trots att ålder och könsöverskridande identitet och uttryck numera är fastslagna 

diskrimineringsgrunder finns det alltså inget krav på förskolor, skolor och fritidshem att 

arbeta förebyggande mot diskriminering som har anknytning till dessa.  
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2.1.2 Skollagen 

Skollagen innehåller de regler och bestämmelser som styr verksamheten i alla förskolor, 

skolor och vuxenutbildningar i hela landet (Regeringskansliet, 2009) och det finns i 

Skollagen (SFS 2010:800) fastslaget att det är totalt förbjudet för huvudman och lärare 

att utsätta barn i förskola, skola och fritidshem för kränkande behandling. Det fastslås 

även att förskola och skola ska förebygga och åtgärda att alla former av kränkande 

behandling som kan ske och sker i verksamheten inklusive den kränkande behandling 

som kan pågå mellan barn och mellan personal och barn (SFS 2010:800). Kränkande 

behandling är ett mycket brett begrepp som inkluderar alla kränkande behandlingar som 

inte har någon grund i de sju diskrimineringsgrunder som Diskrimineringslagen (SFS 

2008:567) beskriver. Definitionen av kränkande behandling har ändrats i Skollagen 

under årens gång men efter ändringen år 2009 (SFS 2008:571) har definitionen varit 

densamma (SFS 2010:800). 

Kränkande behandling: ett uppträdande som utan att vara 

diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker 

ett barns eller en elevs värdighet.  

(SFS 2010:800 kap. 6. 3§)  

För att förstå Skollagens (SFS 2010:800) definition av begreppet kränkande behandling 

krävs kunskap om vad Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) fastslår är diskriminering. 

Dessutom krävs ett förtydligande kring vad som kan menas med värdighet, i Svenska 

akademiens ordlista (u.å.) finns ingen direkt definition av begreppet värdighet. Däremot 

skriver Förenta nationerna [FN] (2008) i artikel 1 om att alla människor är födda fria 

och har lika i värde och har samma rättigheter.  

Orlenius (2003) menar att människovärde kan ses som ett värde som alla människor har 

även om det inte kan prövas och bevisas, utan är ett uttryck för ett personligt 

ställningstagande och förhållningssätt. När det handlar om människovärde är det viktigt 

att vara observant på vad som är normativt (hur något bör vara) respektive deskriptivt 

(hur något är) utifrån vilket Orlenius (2003) hävdar att människovärdet är ett ideal som 

inte är uppfyllt så länge det finns människor som inte respekteras, men det ideala 

människovärdet är eftersträvansvärt. Den normativa definitionen är att människovärdet 

handlar om existens och inte funktioner och egenskaper, vilket innebär att alla har vissa 

fundamentala rättigheter och att ingen är förmer än någon annan i detta avseende.   

2.1.3 Läroplanen för förskolan 

Läroplanen för förskolan (2010) utgår ifrån och konkretiserar det som fastslås i 

Skollagen (SFS 2010:800) (DO, BEO & Skolinspektionen, 2009). Själva begreppet 

kränkande behandling används inte mer än en gång i läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2010) då det förtydligas att inget barn i förskolan ska utsättas för 

kränkande behandling. Det talas även om de värden som ska genomsyra verksamheten 

och förmedlas och förankras hos eleverna och fokus lägg på människolivets 

okränkbarhet (Skolverket, 2010). 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, 

• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors 

situation samt vilja att hjälpa andra, 
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• sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till 

olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, 

• förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av 

social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionsnedsättning, och 

• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. 

(Skolverket, 2010, s. 8) 

Trots att själva begreppet kränkande behandlig används mycket sparsamt är det ändå lätt 

att se att vikt läggs vid förbyggande av kränkande behandling i läroplanen för förskolan. 

2.2 Olika typer av kränkande behandling 
Det finns fyra undergrupper inom begreppet kränkande behandling, DO, BEO och 

Skolinspektionen (2009) och Myndigheten för skolutveckling (2003) definierar dessa 

undergrupper som följer: 

 Fysisk kränkande behandling: kan innefatta slag och knuffar såväl som 

förföljelse och stöld av egendom. 

 Verbal kränkande behandling: handlar om allt från hot och skällsord till öknamn 

och förolämpningar. 

 Psykosocial kränkande behandling: innefattar bland annat utfrysning och 

ryktesspridning. 

 Text- och bildburen kränkande behandling: omfattar klotter, brev, fotografier 

och sms, mail och sociala nätverk på Internet, t.ex. Facebook och Lunarstorm. 

2.3 Definitioner av kränkande behandling 
Definitionerna på vad kränkande behandling är går vida isär, men den officiella 

definitionen är den som Skollagen (2010:800) fastslår vilket redovisats ovan. 

DO, BEO och Skolinspektionen (2009) skriver att kränkande behandling handlar om 

uppträdande som kränker någons värdighet men som inte har samband med någon 

diskrimineringsgrund (SFS 2008:576).  Kränkande behandling kan ta sig många uttryck 

och begreppet ska enligt DO, BEO och Skolinspektionen (2009) täcka in alla former av 

kränkande behandling som t.ex. mobbning. Rimsten (2006) skriver att det handlar om 

samma uppträdande som vid trakasserier förutom skillnaden att trakasserier har 

koppling till diskrimineringsgrunderna (SFS 2008:576). 

Kränkande behandling kan alltså yttra sig som mobbning, med systematiska och 

återkommande händelser, men kränkande behandling kan även handla om enstaka 

händelser (DO, BEO & Skolinspektionen, 2009; Myndigheten för skolutveckling, 2003; 

Skolverket, 2009). Kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer mot en 

eller flera personer, vara synliga och handfasta men även dolda och subtila samt ske i 

alla miljöer när som helst (Myndigheten för skolutveckling, 2003; Skolverket, 2009). 

Kränkande behandling handlar om både individen och miljön som denne befinner sig i 

och beror sällan på antingen miljön eller individen utan beror på samspelet dem emellan 

(Myndigheten för skolutveckling, 2003; Skolverket, 2009). 
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Var gränsen går för vad som är kränkande behandling är svårdefinierat (Rimsten, 2006; 

Tornberg, 2007) och Byrån mot diskriminering (2011-08-10) tolkar Skollagens (SFS 

2008:571) definition, vilket är den definition som fortfarande gäller (SFS 2010:800), av 

kränkande behandling som att det inte behöver ha något samband med någon 

diskrimineringsgrund. Detta står i motsats till både DO, BEO och Skolinspektionen 

(2009) och Skolverket (2009) som tolkar lagen som att det krävs att ingen koppling till 

diskrimineringsgrunderna finns, för att något ska betraktas som kränkande behandling. 

Friends (u. å.) menar att det är viktigt att komma ihåg att oberoende av vilka ord vi 

använder för att beskriva en händelse så är det olagligt att kränka andra.  Myndigheten 

för skolutveckling (2003, s. 16) skriver: 

En person som berättar att hon eller han känner sig kränkt – 

ledsen, arg, sårad eller skadad – måste alltid tas på allvar. 

Individens subjektiva upplevelse är alltså en viktig utgångspunkt 

i definitionen av kränkande behandling. Detta subjektiva 

element utgör skillnaden mellan ”kränkande behandling” och 

”kränkande handlingar”. En handling kan upplevas som 

kränkande av omgivningen men behöver inte göra det för den 

som utsätts. Det är inte handlingen i sig som kan definieras som 

kränkande utan om en handling upplevs som kränkande av den 

som utsätts. Det bestäms av situationen – vem som kränker, var, 

när och varför samt hur den som utsätts reagerar. 

Herlin och Munthe (2008) menar att just på grund av att det finns så olika uppfattningar 

om vad som betraktas som kränkande behandling så är det viktigt att försöka öka 

förståelsen kring vad som kan uppfattas som kränkande behandling. De lägger, som 

Myndigheten för skolutveckling (2003), vikt vid att det alltid är individens uppfattning 

som är avgörande för huruvida något är kränkande behandling, inte den allmänna 

uppfattningen. Skolverket (2009) hävdar att kompetensutveckling kan krävas för 

enskilda individer eller hela grupper av personalen i förskola och skola för att genom 

ökad kunskap kunna fördjupa och förbättra arbetet med likabehandling och mot 

kränkande behandling. Även Herlin och Munthe (2008) menar att det är viktigt att öka 

förståelsen kring kränkande behandling för att skolor och förskolor ska kunna utföra det 

arbete som Skollagen (SFS 2010:800) fastslår och kunna vara förberedda att förhindra 

och åtgärda alla former av kränkande behandling. Det handlar inte om att åtgärda en 

person eller en situation, kränkningar beror på individ och miljö i ett samspel och finns 

det brister i skolans och förskolans organisation, i ledningen av arbetet eller i den 

fysiska miljön så måste det åtgärdas för att den kränkande behandlingen ska kunna 

förebyggas och åtgärdas (Myndigheten för skolutveckling, 2003). 

2.4 Kränkande behandling i förskolan 
Allt mer forskning visar på att kränkande behandling förekommer i förskolan (Alsaker 

& Valkanover, 2001; Holt, 2004; Kompetensutvecklingsinstitutet, u.å.) och att det är 

jämförbart med den kränkande behandling som förekommer i skolan.  

Bully/victim problems do exist in kindergarten and they seem 

fairly comparable to what we know from studies of school-age 

children. 

(Alsaker & Valkanover, 2001, s. 185) 
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Barker et al. (2008) har genomfört en longitudinell studie i vilken det framkom att 

kränkande behandling börjar redan i två till tre års ålder. Alsaker och Valkanover (2001) 

menar att det trots ett växande intresse för kränkande behandling i skolan finns allt för 

få studier kring kränkande behandling i förskolan. De menar att det finns svårigheter 

kring att forska om kränkande behandling i skolan där barnen redan har integrerats i 

skolans system. Utifrån detta säger författarna att det genom forskning kring kränkande 

behandling i förskolan finns mycket att hämta även när det gäller kränkande behandling 

i skolan och möjligheterna att åtgärda och förebygga detta. 

Alsaker och Valkanover (2001) hävdar utifrån sina studier att det är tydligt att det finns 

ett behov av förebyggande åtgärder mot kränkande behandling redan i förskoleåldern. 

De menar att förskolans verksamhet med bland annat fler pedagoger per barn och ett 

mer flexibelt schema än i skolan är idealt för att börja det förebyggande arbetet mot 

kränkande behandling. De menar även att det är viktigt att redan i förskolan börja det 

förebyggande arbetet då barnen i denna ålder påverkas av de negativa erfarenheter de 

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

barnen mer sårbara för att bli utsatta för kränkande behandling. 

Ett första steg i förebyggandet och åtgärdandet av kränkande behandling i förskolan är 

att utbilda personalen om och kring kränkande behandling, menar Holt (2004). 

Kränkande behandling utvecklas ofta från mindre allvarliga situationer och utan 

förebyggande åtgärder redan på dessa mindre allvarliga stadier finns stor risk för svårare 

fall av kränkande behandling. Därmed finns ingen anledning till att vänta med 

ingripanden tills en allvarligare kränkande behandling uppstår. Det är viktigt att ingripa 

så tidigt som möjligt men samtidigt se till att inte fokusera på kortsiktiga lösningar 

(Alsaker & Valkanover, 2001). 

Innan man kan börja arbetet med att förebygga och åtgärda problem med kränkande 

behandling krävs en medvetenhet om problemet. Kränkande behandling är vanligt och 

mer än en tredjedel av de anmälningar som görs till Skolverket handlar om just 

kränkande behandling och mobbning (Erdis, 2008). Holt (2004) har i sin studie kommit 

fram till att lärare rapporterar ett lägre antal fall av kränkande behandling än elever 

själva gör. 

2.5 Personal som utsätter barn i förskolan för kränkande 

behandling 
Det är absolut förbjudet för vuxna i förskolan att utsätta barn för kränkande behandling 

(Barn- och elevombudet, 2009; SFS 2010:800). Trots detta visar en undersökning via 

Högskolan i Gävle år 2007, genomförd av Anne-Lie Ericson med handledare Peter Gill,  

att 37 procent av dem som utsatt en elev för kränkande behandling i de knappt hundra 

första anmälningar som inkommit till det då nyinrättade Barn- och elevombudet var 

lärare (Skolledaren, 2010). 

Dessa former av kränkande behandling, där personal utsätter barn för kränkande 

behandling är vanliga men många gånger inte avsiktliga och medvetna (Tornberg, 

2007). Det är viktigt att personal i förskolan finner en balans mellan den fostrande roll 

(Skolverket, 2010) som professionen kräver och det som kan uppfattas av barnet som 

kränkande behandling (Tornberg, 2007). Vuxnas ironi kan innebära att ett barn upplever 

sig nedlåtande behandlad, känner förvirring och skam och därmed har barnet utsatts för 

kränkande behandling av personalen (Tornberg, 2007), även om det i personalens ögon 
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inte upplevs på samma sätt. Som Myndigheten för skolutveckling (2003) skriver så är 

det alltid individens uppfattning av kränkande behandling som avgör om något är 

kränkande behandling och inte allmänhetens uppfattning. 

Det är viktigt att hänsyn tas till om barnet uppfattar sig ha utsatts för kränkande 

behandling av personal i förskolan, speciellt då barn är i en särskilt utsatt situation då de 

befinner sig i en beroendeställning till den maktinnehavande personalen (Skolverket, 

2009). Orlenius (2003) menar att eftersom de vuxna i förskolan är de som har kontroll, 

påverkan och inverkan på barn så är det deras ansvar att se till att reflektera över hur de 

använder sig av denna makt position, för som Gren (2007) menar så finns denna 

maktfaktor alltid närvarande oavsett om det är önskvärt eller inte. Det av största vikt att 

personalen aldrig talar illa om andra anställda, barn eller föräldrar, i synnerhet inför 

barnen, då personalen har ett stort ansvar då det gäller att vara goda förebilder och visa 

barnen hur man bör bete sig mot varandra (DO, BEO & Skolinspektionen, 2009). 
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3. METOD 

I denna undersökning har kvalitativa intervjuer använts för att undersöka hur 

förskollärare definierar begreppet kränkande behandling samt för att få en bild av hur 

dessa förskollärare menar att kränkande behandling kan yttra sig. Nedan redogörs 

närmare för tillvägagångssättet som använts i denna undersökning samt vilka urval som 

gjorts i samband med denna och orsakerna till dessa urval. 

3.1 Urval av informanter 
Kvale (2007) skriver att man ska intervjua så många personer som man behöver för att 

kunna få reda på det man vill veta.  Därför har det i denna undersökning intervjuats tre 

förskollärare med flerårig erfarenhet inom förskoleverksamheten som arbetar på tre 

olika förskolor i två mindre tätorter inom en kommun. Syftet med att intervjua personer 

på olika förskolor på två olika orter är att få en större bredd på undersökningen i 

förhållande till att endast intervjua förskollärare på en förskola. Samtidigt låg fokus på 

att inte intervjua för många förskollärare utan på att hellre gå in djupare i ett färre antal 

kvalitativa intervjuer. 

3.1.1 Presentation av informanterna 

Informant 1 är en kvinnlig förskollärare som utbildade sig via högskola i 2,5 år och har 

därmed studerat 100 p (150 hp) och var färdigexaminerad 1986. Hon har arbetat inom 

förskolan sedan år 1987 och på nuvarande förskola sedan år 1991. Denna förskola ligger 

centralt i en mindre tätort och består av två avdelningar med en syskonavdelning med 

19 barn mellan åldrarna 3-6 år, samt en småbarnsavdelning med 11 barn i åldrarna 1-3 

år på vilken informant 1 arbetar. 

Informant 2 är en kvinnlig förskollärare och utbildade sig först till barnskötare år 

1991och därefter till förskollärare via högskola genom kommunen år 1996 och har 

därmed läst 40 p (60 hp). Hon har även läst 10 p (15 hp) genuspedagogik på 

universitetsnivå år 2005. Hon har arbetat inom förskolan sedan år 1991 och på 

nuvarande förskola sedan år 2001. Denna förskola ligger centralt i en mindre tätort och 

består av en småbarnsavdelning med 17 barn i åldrarna 1-3 år, samt en syskon 

avdelning med 23 barn i åldrarna 3-6 år på vilken informant 2 arbetar. 

Informant 3 är en manlig förskollärare som utbildade sig först till barnskötare år 1984 

och vidareutbildade sig år 1992 till förskollärare via högskola år då han läste 50 p (75 

hp). Han har arbetat inom förskolan sedan år 1985 och sedan 2,5 år tillbaka på 

nuvarande förskola. Förskolan är belägen centralt i en mindre tätort och består av tre 

avdelningar varav en småbarnsavdelning med 16 barn i åldrarna 1-3 år, samt två 

syskonavdelningar med 22 respektive 24 barn i åldrarna 3-6 år. Informant 3 arbetar på 

den syskonavdelning som består av 24 barn. 

3.2 Genomförande och urval av metod 
Kvalitativ intervju var den metod som kunde ge mest trovärdig information i denna 

undersökning då det i motsats till enkätintervjuer (Arfwedson & Ödman, 1998) inte 

begränsar informanten till den intervjuandes förbestämda svarsalternativ. Som Kvale 

(1997) skriver är syftet med en kvalitativ intervju att beskriva och tolka de uppfattningar 

som informanten besitter. För att få fram information som ger svar på de 

frågeställningar som undersökningen syftar finna svar på var frågorna av största vikt. 

Den kvalitativa intervjun innebar att så öppna frågor som möjligt användes utan att 
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dessa för den skull blev så ospecifika att informationen blev otillräcklig i förhållande till 

undersökningens syfte (Arfwedson & Ödman, 1998). En stor fördel med den kvalitativa 

intervjumetoden är att det gavs möjlighet för intervjuaren att ställa följdfrågor vilken 

därmed kunde reda ut eventuella oklarheter direkt i intervjun (Ely, 1993). Trost (2010) 

skriver att intervjuarens förmåga till lyhördhet och anpassning till informanten är av 

största vikt för att få fram så trovärdig information som möjligt och samtidigt är det 

ändå viktigt att använda sig av samma frågor i alla intervjuer för att kunna sammanställa 

resultatet på ett bra sätt (Trost, 2010). Utifrån detta har intervjuerna utgått från olika 

kategorier i vilka det till viss mån fanns möjlighet till anpassning av följdfrågor (Bilaga 

2). 

Intervjuerna skedde enskilt med båda intervjuarna närvarande, dock var det endast en av 

undersökarna som ställde frågorna medan den andra lyssnade. Förskollärarna fick själva 

välja tid för intervjun för att denna skulle kunna ske under så liten tidspress som 

möjligt. Intervjuerna utfördes på respektive förskola i ett avskilt och tyst rum där barnen 

inte hade tillträde, förutom intervju 2 där rummet låg bredvid det rum där barnen befann 

sig vilket innebar att barnskrik hördes och det blev ett avbrott då ett barn öppnade 

dörren till rummet mitt under intervjun. Intervju 1 utfördes sittandes i soffor medan de 

båda andra utfördes med intervjuare och förskollärare sittande på var sida om ett bord. 

Innan frågorna började ställas gjordes en kort introduktion till intervjun där det 

framkom att intervjun handlar om kränkande behandling, därefter användes inte 

begreppet kränkande behandling av intervjuarna förrän i den allra sista intervjufrågan.  

Intervjuerna spelades in med diktafon för att, som Carlström och Hagman (1995) 

menar, få en bättre kontakt och kunna föra ett samtal med informanten under 

intervjuerna. Ljudinspelning av intervjun kan påverka informanten och vara hämmande, 

men ter sig ändå vara ett bättra alternativ än att anteckna under och efter intervjun då 

detta kan innebära att stora delar av intervjun går förlorad samt att det kan upplevas 

störande under intervjun (Trost, 2010). 

3.2.1 Databearbetning 

Efter varje intervju gjorde intervjuarna varsin sammanfattning av intervjun, därefter 

lyssnades de igenom omedelbart efter intervjun en gång och transkriberades för att 

lättare få en översikt över vad som sagts. Transkriberingen var inte ordagrann utan 

gjordes med en sammanfattande karaktär, varefter intervjuerna lyssnades igenom ännu 

en gång medan sammanfattningen kontrollerades. Därefter utgick sammanställningen 

från Trosts (2010) metod där överstrykningspenna användes för att lättare ges möjlighet 

att få syn på olika mönster och teman i intervjuerna. Undersökarna utgick från dessa 
teman och lyssnade återigen igenom intervjuerna och transkriberade vissa delar av 

intervjuerna ordagrant då de ämnades användas som citat i resultatdelen av denna 

undersökning.  

3.3 Etik 
De utvalda förskollärarna kontaktades via telefon eller besök på förskolan för att ge ett 

omedelbart besked om huruvida de ville vara med i undersökningen eller inte. Därefter 

fick informanterna tillgång till ett Missiv (Bilaga 1) där informanternas anonymitet 

garanterades (Vetenskapsrådet, 2011). Information om undersökningens syfte fanns 

specificerat i Missivet för att förskollärarna skulle ha möjlighet att ta ställning till om de 

fortfarande var intresserade av att medverka (ibid.). Undersökarna ska öppet redovisa 

både metod och resultat av en undersökning (ibid.) och därför erbjöds informanterna att 

ta del av det färdiga examensarbetet.  
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Enligt Vetenskapsrådet (2011) ska forskning bedrivas utifrån en strävan att inte kränka 

människor, detta är något som tagits stor hänsyn till under denna undersökning. Stor 

vikt lades vid att inte utsätta de intervjuade förskollärarna för kränkande behandling i 

och med att undersökningen utreder ett känsligt ämne, men samtidigt finns en strävan 

efter att få fram den information som undersökningen syftar till.  
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4. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt tas gemensamma drag i de tre intervjuerna upp och analyseras, därefter 

kommer en jämförelse mellan resultaten från intervjuerna göras med Skollagens (SFS 

2010:800) definition av kränkande behandling. 

4.1 Kränkande behandling mellan barn 
Nedan redogörs och analyseras de olika teman som framkommit i de tre intervjuerna 

rörande förskollärarnas uppfattningar om kränkande behandling mellan barn. 

4.1.1 Förnekelse 

Informant 1 och Informant 3 hade svårigheter med att se direkta och tydliga exempel på 

kränkande behandling mellan barn i förskolan och ansåg det inte jämförbart med 

kränkande behandling i skolan. Det verkar finnas en motvilja hos de förskollärarna att 

uttrycka direkta exempel som kan antyda att dessa former av kränkande behandling sker 

i respektive förskola. 

Personligen har man väl aldrig råkat ut för vad man har sett 

själv… (Informant 3) 

Så svarar Informant 3 på frågan kring om kränkande behandling sker vid samlingen i 

förskolan, detta ter sig som ett genomgående tema i de svar som informanterna ger. De 

pratar i mer allmänna ordalag kring kränkande behandling och vår uppfattning är att de 

upplever ett obehag inför att yttra att kränkande behandling pågår i förskolan. Det kan 

möjligtvis vara så att en uppfattning finns hos förskollärarna att ett uttalande om att 

kränkande behandling förekommer i just deras förskola kan komma att ställa dem i 

dålig dager i denna undersökning. Utifrån förskollärarnas allmänna diskussioner kring 

vad kränkande behandling är har konkreta exempel varit möjliga att finna vid vidare 

tolkning. 

4.1.2 Toalettsituationen  

Kränkande behandling mellan barn sker mest vid olika brytpunkter i verksamheten, 

innan utevistelse och efter maten, menar de tre informanterna. De hävdar att detta beror 

på att det finns en brist på vuxna i dessa situationer. Alla förskollärare uppfattade 

toaletten som det största riskområdet där kränkande behandling mellan barnen kunde 

ske.  

Det kan vara i kön till tvättningen, det kan vara i kön till 

toaletten. (Informant 2) 

Något som alla tre förskollärarna tog upp som främsta risken för kränkande behandling 

handlade om att barnen inte ges möjlighet att få vara ifred på toaletten. De menade att 

det kan uppfattas som kränkande behandling om ett barn blir störd under denna sårbara 

situation.  

Det kan vara att man inte får sitta ifred på toaletten, alltså sånt är 

ju jätteläskigt! (Informant 2). 

 

Man ser ganska snart om det är nån som tycker att det känns 

obehagligt och sådär. (Informant 1) 
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De uppfattade dock alla att de flesta barn inte verkar bry sig om det är andra barn inne 

på toaletten. Även vid blöjbyte ansåg de alla att det finns risk för att barn blir utsatta för 

kränkande behandling. Informant 1 tog upp att det finns risk för att ett barn som ligger 

naken på skötbordet känner sig utsatt för kränkande behandling då andra barn klättrar 

upp på stegen i fotändan på skötbordet och då hamnar i en sådan position att denne ser 

det nakna barnet underliv. 

4.1.3 Barn och förskollärare har skilda uppfattningar 

Något som vi fann gemensamt för de tre informanterna är att de lägger in i sina egna 

värderingar och erfarenheter i de situationer av kränkande behandling som de ser och 

upplever. Som vuxna har de en större erfarenhetsvidd och fler och mer nyanserade 

värderingar än de barnen samlat på sig, vilket leder till att vuxna kan uppfatta att 

kränkande behandling sker i situationer där inte barnen uppfattar det samma. Detta var 

något som de alla tog upp i samband med diskussionerna kring kränkande behandling 

vid toalettbesök. De satte alla sig själva i barnens situation och menade att de skulle 

uppfatta sig kränkande behandlade om de var i barnens situation. 

Informant 2 och Informant 3 talade om hur stökiga barn, som stör lugna barn vid 

samling och matsituation, kan utsätta de lugna barnen för kränkande behandling. Alla 

tre förskollärare tog upp problematiken med sittplatser, både vid matsituationen och vid 

samling. Ett barn kan känna sig utsatt för kränkande behandling då andra barn inte vill 

sitta bredvid denne eller då andra byter plats för att de hellre vill sitta bredvid något 

annat barn. Förskollärarna sa dock, precis som vid toalett- och blöjbytessituationen, att 

det ter sig som att de flesta barn inte tar det på så stort allvar om någon inte vill sitta 

bredvid dem. Även i dessa tillfällen har förskollärarna en tendens att uppleva att barn 

blir utsatta kränkande behandling fast barnet självt inte upplever det på samma sätt, som 

vid de ovan nämnda toalettbesöken. 

4.1.4 Skillnad mellan förskollärares uppfattningar 

Förskollärarna var inte ense om huruvida ”tjuvnyp”, som de alla tre benämnde de 

fysiska situationer där barnen t.ex. knuffas, nyps och tar varandras leksaker, räknas som 

kränkande behandling.  

…petitesser som man får räkna med. (Informant 3) 

Det är viktigt att ta tag i tjuvnypen direkt och markera att det är 

fel. (Informant 2) 

Två förskollärare (Informant 1; Informant 3) ansåg att tjuvnyp inte var något att fästa 

direkt uppmärksamhet vid, medan den tredje förskolläraren (Informant 2) menade att 

det var dessa situationer som var av störst vikt att hantera och åtgärda omedelbart. 

Informant 3 anser att dessa situationer lätt kan leda till större och mer allvarliga 

situationer av kränkande behandling. Detta är ett tydligt exempel på att förvirring och 

skillnader i definitionerna av kränkande behandling är stora. Då olika individer i 

personalstyrkan har så vida skilda uppfattningar om vad som är kränkande behandling 

och vad som är petitesser kan det leda till svårigheter att samarbeta i arbetslaget då det 

som är acceptabelt för den ene är oacceptabelt för den andre. 
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4.2 Förskolepersonals kränkande behandling mot barn 
Nedan redogörs för det teman undersökningen visat rörande förskollärarnas 

uppfattningar om kränkande behandling från personal riktat mot barn i förskolan. 

4.2.1 Valmöjligheter - inte tvång 

Det som främst framkom som ett gemensamt drag i intervjuerna är att alla tre 

förskollärarna uppfattar tvång som kränkande behandling.  

Man kan ju inte tvinga dom. (Informant 3) 

De pratade alla tre om att man inte kan tvinga barn att göra något de verkligen inte vill 

med exempel på allt från att tvinga dem att äta maten till att tvinga dem att ha på sig ett 

par byxor som barnet inte tycker om eller tvinga dem att sova.  Dock finns det tillfällen 

då personalens fostrande roll måste överväga vad barnet vill och som Informant 2 sa så 

är det oftast då ett barn inte vill som sova som denne verkligen behöver det. De menade 

alla att det gäller att hitta en balans mellan att ”vara fostrande” (Informant 1) och att inte 

utsätta barnen för kränkande behandling.  

Ja men okej gå och lyssna på en bok så kommer du sen och så… 

det har gått jättebra. Ja, att dom får ett alternativ och vara med 

och bestämma lite så brukar det gå bra sen. (Informant 1)  

De hävdade att, genom att ge barnet möjlighet att välja mellan två par byxor eller låta 

barnet välja om denne vill lyssna på en saga innan det är dags att sova, så blir inte 

barnets upplevelse längre att det utsätts för kränkande behandling. Barnet blir på detta 

sätt involverat och har mer möjlighet att styra över sin tillvaro inom den fostrande roll 

som förskolan har. Förskollärarna är tydliga med att man inte får tvinga barn att göra 

saker men är samtidigt eniga om att vissa saker måste barnen göra under förskolans 

fostrande roll, till exempel sova middag. De ger barnen möjlighet att välja inom 

förskolans och förskollärarens redan bestämda ramar vilket de anser då inte innebär att 

barnen blir utsatta för kränkande behandling. Dock ifrågasätter vi huruvida denna metod 

inte utsätter barnen för kränkande behandling då barnen egentligen inte får ett eget val, 

utan endast ett val som redan är förbestämt.  

4.2.2 Förskolepersonalens ansvar – inte barnets 

Informant 2 pratade om att det innebär kränkande behandling om man vid till exempel 

samling sätter ett lugnt barn mellan två livliga barn.  

Lugna barn måste få sitta med lugna barn och dom här 

bråkstakarna som man kanske måste ha mer koll på det får man 

ju använda andra verktyg till att lösa. Det är ju inte andra barn 

som ska kunna sitta där och dämpa dom. (Informant 2) 

Hon menar att om en förskollärare på detta sätt överlåter det ansvar som tillhör 

personalen på det lugna barnet så är det absolut en form av kränkande behandling, det är 

personalens roll att ta hand om barnen och se till att barnen har en trygg tillvaro på 

förskolan. Denna förskollärare såg en djupare betydelse av begreppet kränkande 

behandling, än de andra två förskollärarna, och inkluderar icke-agerande som en form 

av kränkande behandling. Hon ser, till skillnad från de andra förskollärarna, en mer 

abstrakt definition av kränkande behandling vilket skulle kunna bero på hennes 

vidareutbildning på universitetsnivå. 

  



 

15 

4.2.3 Tillsägelse 

Kränka kan man ju göra när man säger till ett barn.  

(Informant 1) 

 Denna uppfattning, att en tillsägelse kan vara kränkande behandling, är gemensam för 

alla tre förskollärare. De anser att barn som får en tillsägelse kan uppfatta detta som 

kränkande behandling och menar att det är viktigt att personalen tänker på hur de säger 

till ett barn.  De var alla tre överens om det faktum att trots att en tillsägelse kan 

uppfattas som kränkande behandling av barnet som får denna, så är det viktigt att ge 

tillsägelser om barnet gör något som inte är acceptabelt i förskolans verksamhet. De 

menade att om barnen inte blir tillrättavisade när de gör fel så är även detta kränkande 

behandling gentemot det barn som inte blir tillsagd. Detta menar förskollärarna utifrån 

att barnet, som inte fått hjälp av förskolläraren att uppfatta om ett beteende eller 

agerande inte är accepterat, går miste om en möjlighet att utvecklas och lära sig vilka 

normer och sociala regler som är accepterat i förskolan och samhället i stort. Det är 

förskollärarnas uppgift att ge barnen värderingar och lära dem utveckla empatikänslor 

så att de lär sig att  

Så här gör vi inte på våran förskola, så här gör man inte i livet. 

(Informant 2) 

 Även här hamnar fokus på balansen mellan den fostrande rollen som förskollärare har 

och kränkande behandling av barnen. Denna balans tycks vara viktig för de tre 

förskollärarna men är samtidigt svårdefinierad och de verkar alla tre vara osäkra på var 

denna gräns går. Detta menar vi har att göra med det faktum att kränkande behandling i 

sig är så svårdefinierat. 

4.2.4 Förskolepersonalen reagerar – barnet reagerar inte 

Förskollärarna ansåg alla att de kan uppfatta något som kränkande behandling mellan 

barnen trots att det barn som blir utsatt inte uppfattar sig själv som utsatt för kränkande 

behandling. Förskollärarna menar att det är viktigt att agera och ta upp det med barnet 

som utsatt ett annat barn för kränkande behandling, även om det utsatta barnet självt 

inte upplever sig ha blivit utsatt. Informant 2 menar att även om det utsatta barnet inte 

upplevde det som kränkande behandling vid detta tillfälle så innebär det inte att samma 

handling inte kan komma att upplevas som kränkande behandling vid ett senare tillfälle. 

Fast jag kan gå till det barnet som har utgjort det här för nästa 

gång den här som har gjort kränkningen säger det eller gör på 

det viset då kan det uppfattas som en kränkning. Så jag tycker 

att det ska ifrågasättas även om det här barnet, som blev utsatt, 

inte märkte det så ska jag vara där och markera i alla fall, jag 

tycker det är min uppgift. (Informant 2) 

 Förskollärarna menar alltså att om personalen inte åtgärdar och reagerar då de ser att 

kränkande behandling sker så utsätter de i sin tur, både det barn som blivit utsatt för 

kränkande behandling och det barn som utsatt, för kränkande behandling. De menar 

även att det är viktigt att personalen på förskolan agerar om någon kollega utsätter ett 

barn för kränkande behandling. De hävdar att det är ”svårt att avgöra själv” (Informant 

3) om något man som personal i förskolan gör kan uppfattas som kränkande behandling, 

därför är det viktigt att arbetslaget uppmärksammar den kollega som utfört den 

kränkande behandlingen på att detta skett och medvetandegör detta problem i 

arbetslaget. 
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Jag kanske har en syn på saker och ting som jag tycker kan vara 

lite kränkande och en kollega har en lite annan syn.  

(Informant 3) 

 

Här visar det sig att situationer många gånger uppfattas som kränkande behandling av 

vissa medan det inte uppfattas så av andra. En förskollärare kan anse att ett barn kränks 

av ett annat barn eller av en kollega i arbetslaget men det är inte självklart att barnet 

som utsätts anser sig utsatt eller att kollegan anser sig ha utsatt barnet för kränkande 

behandling. Här innehar definitionen av begreppet kränkande behandling återigen en 

stor betydelse, utan en klar definition finns svårigheter i att finna gemensamma nämnare 

individerna emellan från vilka man sen kan reda ut situationen. En gemensam likvärdig 

definition är därmed av största vikt. 

4.3 Definitioner 
Nedan redogörs för de teman undersökningen visat gällande förskollärarnas 

uppfattningar om det direkta begreppet kränkande behandling.  

4.3.1 Förskollärares uppfattningar om begreppet kränkande behandling 

Alla förskollärarna menade att kränkande behandling är ett mycket brett begrepp som 

kan innefatta en mängd olika situationer. Det ter sig som att förskollärarna ofta hänvisar 

till diskriminering då de talar om kränkande behandling.  

Man ska ju behandla dom efter de förutsättningar dem har, både 

kön… och ja, vad säger man, etnisk bakgrund. (Informant 3) 

 Denna förvirring kring diskriminering och kränkande behandling är återkommande 

under de tre intervjuerna och flera gånger tas kön upp som en orsak till kränkande 

behandling och förskollärarna reflekterar inte kring att just kön är en av de sju 

diskrimineringsgrunderna. Informant 2 hänvisar till en situation vid sovstunden, då 

förskollärarna lägger ”den stökiga pojken” först, som exempel på kränkande 

behandling.  

Genomgående menade alla förskollärarna att barnen ska behandlas så som de själva vill 

bli behandlade.  

 Man ska behandla barnen så som man vill bli behandlad själv. 

(Informant 3)  

Om jag blir ifrågasatt utifrån mina känslor… min känsla är ju 

aldrig fel, den rår jag ju inte för, den känslan har jag utifrån 

mina erfarenheter, mina värderingar som jag har med mig och 
allt det här, och så blir jag ifrågasatt och nån säger att det är fel. 

(Informant 2) 

Alla tre förskollärare la fokus på att det endast är individen själv som kan avgöra om 

denne känner sig utsätt för kränkande behandling eller inte, det är individens känsla som 

räknas.  
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Det är bara jag som känner om jag blir kränkt, och det ska räcka. 

(Informant 2) 

 Förskollärarna menar att även om andra inte anser att något är kränkande behandling, 

så är det är det alltid individens känsla som väger tyngst. Förskollärarna utgår från sina 

egna erfarenheter och värderingar och sätter in sig själva i barnens situation för att 

avgöra om något kan uppfattas som kränkande behandling. Barnen jämställs till viss del 

med förskollärarna själva och de utgår från vad de själva skulle uppleva som kränkande 

behandling för att definiera begreppet. Samtidigt som de hävdar att individens känsla är 

det avgörande ter sig förskollärarna angelägna om att placera sig själva i barnets 

situation för att utifrån sig själv försöka förstå huruvida något kan uppfattas som 

kränkande behandling eller inte. Förskollärarnas åsikter om och definitioner av 

begreppet kränkande behandling ter sig med andra ord motsägelsefulla. 

4.3.2 Yttrat begrepp ger ändrade uppfattningar 

Vi fann det intressant att förskollärarnas uppfattning av kränkande behandling verkade 

ändra sig beroende på hur intervjun vinklades. Då intervjufrågorna (Bilaga 2) inte 

innehöll begreppet kränkande behandling utan endast handlade om olika vardagliga 

situationer som förekommer i förskoleverksamheten så lade förskollärarna fokus på de 

former av kränkande behandling som pågår mellan barn. Då det direkta begreppet 

kränkande behandling togs upp refererade dock alla tre förskollärare främst till den form 

av kränkande behandling som förskolepersonal utsätter barn för. De enstaka 

hänvisningar som gjordes till kränkande behandling mellan barn i denna del av 

intervjuerna var av grövre karaktär.  

Om jag blir utfryst, mobbad… på nåt sätt ifrågasatt.  

(Informant 2) 

Det ter sig som att då själva begreppet kränkande behandling används i intervjuerna så 

handlar svaren om allvarligare former av kränkande behandling som just mobbning och 

utfrysning. En frånvaro av begreppet kränkande behandling leder däremot till svar om 

mindre och mildare episoder av kränkande behandling som benämns som petitesser.  

4.3 Jämförelse med Skollagen (SFS 2010:800) 
I Skollagen (SFS 2010:800) fastslås att nolltolerans gentemot kränkande behandling ska 

appliceras i förskolan. Dock visade vår undersökning att förskollärare finner det 

problematiskt att definiera begreppet kränkande behandling och framför allt ser vi en 

svårighet hos förskollärarna att finna en gemensam och likvärdig definition av 

begreppet. Att det ska finnas en gemensam klar definition av kränkande behandling 
krävs för att kunna genomföra det arbete, som finns lagstadgat i Skollagen (SFS 

2010:800), som ska genomföras i förskolan. Problematik kan lätt uppstå då definitionen 

är vag, då det försvårar arbetet med att förebygga och åtgärda kränkande behandling i 

förskolan då åsikterna om vad som är kränkande behandling går isär. 

Förskollärarna gav en vag definition av begreppet kränkande behandling och 

undersökningen visar att förvirringen kring vad som är kränkande behandling är stor. 

Skollagens (SFS 2010:800) definition av begreppet kränkande behandling är beroende 

av att händelserna inte har någon grund i någon av de sju diskrimineringsgrunderna som 

är fastställda i Diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Detta tycks vara en avgörande del 

av den förvirring som råder bland förskollärare rörande definitionen av kränkanden 

behandling vilket visar på att det finns behov av ökad kunskap bland förskollärare kring 
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diskrimineringsgrunderna vilket i sin tur påverkar möjligheten till förståelse av 

Skollagen (SFS 2010:800). 

Förskollärarna likställde till viss del begreppet kränkande behandling med mobbning, 

vilket även Skollagen (SFS 2010:800) inkluderar i begreppet kränkande behandling. 

Men det som främst framkom av förskollärarnas definitioner av begreppet kränkande 

behandling var vikten av individens upplevelse av en situation. Skollagen (SFS 

2010:800) fastslår att kränkande behandling handlar om uppförande som kränker ett 

barns värdighet och därmed är det individens uppfattning om huruvida dennes värdighet 

blivit utsatt för kränkande behandling som är avgörande. Vi fann förskollärarnas 

hävdande av individens upplevelse som det viktigaste då de även uttryckte att vikt ska 

läggas på att behandla barnen ”som man själv vill bli behandlad” (Informant 3) och de 

var alla medvetna om att de ofta själva uppfattade att kränkande behandling pågår trots 

att den utsatte inte upplever det samma. Förskollärarna placerar sig själva i barnets sits 

och försöker utifrån detta förstå en situation eller händelse, detta innebär dock inte att 

den bild förskollärarna får av situationen är den samma som barnets. Förskolläraren har 

utifrån sina värderingar, erfarenheter och känslor en bild av vad värdighet är och denna 

definition tar förskolläraren med sig in i situationen och använder denna för definition 

för att avgöra om det handlar om kränkande behandling eller inte. Problematisk är dock 

att förskollärarens definition av värdighet troligtvis skiljer sig avsevärt från det utsatta 

barnets bild av detsamma, vilket inte möjliggör för förskolläraren att få en insyn i 

individens upplevelse av situationen.  
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5. DISKUSSION 

Nedan kommer diskussion föras kring de resultat som framkommit ur de genomförda 

intervjuerna, slutligen kommer den valda metoden diskuteras.  

5.1 Resultatdiskussion 
Tydligt är att definitionen av kränkande behandling är oklar för de förskollärare som ska 

applicera, det Skollagen (SFS 2010:800) fastslår, i förskolans verksamhet. Att 

förskollärarna ger olika definitioner under intervjuernas gång och att deras bild av 

kränkande behandling hårdnar då det direkta begreppet tas upp till diskussion, visar på 

detta. Definitionen av kränkande behandling är beroende av individen och situationen 

och de definitioner som yttras är uttalade utifrån de intervjuades förförståelse av 

världen. Förskollärarna är tydliga med att det är individens upplevelse av en situation 

som är avgörande och omvärldens uppfattning är till viss del oväsentlig (Myndigheten 

för skolutveckling, 2003). Ändå skapar sig varje individ en egen uppfattning av en 

situation och det ter sig som att det finns ett behov hos omvärlden att placera sig i den 

utsattes situation och utifrån sin egen värld avgöra om kränkande behandling skett eller 

inte, oberoende av den individ som blivit utsatt. 

Kränkande behandling uppfattas olika beroende på individen, detta innebär att det finns 

ett oändligt antal uppfattningar om vad kränkande behandling är. Det är därför viktigt 

att finna en likvärdig och gemensam grund för vad kränkande behandling är, för att på 

ett konsekvent sätt förebygga och åtgärda problem med kränkande behandling i 

förskolan. 

För att finna en gemensam grund att utgå ifrån i arbetet mot kränkande behandling krävs 

en djupare kunskap hos personalen i förskolan om vad kränkande behandling är så som 

Herlin och Munthe (2008) också hävdar.  För att uppnå denna medvetenhet och 

gemensamma syn på kränkande behandling så menar vi, som Skolverket (2009), att 

kompetensutvecklig krävs. Undersökningen visade att förskollärare inte upplevde den 

kränkande behandling som pågår i förskolan som jämförbar med den i skolan, något 

som Alsaker och Valkanover (2001), Holt (2004) och Kompetensutvecklingsinstitutet 

(u. å.) hävdar. Det visade sig att den förskollärare (Informant 2) som hade viss 

vidareutbildning inom genuspedagogik fann en djupare och mer abstrakt definition av 

kränkande behandling vilket vi menar tydligt pekar på att utbildning är viktigt för att 

arbetet mot kränkande behandling ska bli mer effektivt och konsekvent utifrån det som 

Skollagen (SFS 2010:800) fastslår. Viktigt är dock att det inte handlar om att åtgärda 

individer eller situationer, utan om att åtgärda förskolans organisation och miljö, vilket 

kan uppnås genom vidare utbildning hos personal och huvudman. 

Holt (2004) hävdar att lärare rapporterar färre fall av kränkande behandling och 

mobbning än vad eleverna gör. Vår undersökning visade att förskollärarna hade vissa 

svårigheter med att finna konkreta exempel på situationer där de upplevt att kränkande 

behandling skett. De menade alla att de själva många gånger upplever att kränkande 

behandling pågår utan att den utsatte själv upplever detsamma.  I samband med att 

Diskrimineringslagen (SFS 2008: 567) inträdde år 2009 och Likabehandlingslagen (SFS 

2006:67) inträdde år 2006, myntades begreppet kränkande behandling. Detta innebär att 

förskollärarna som intervjuats i denna undersökning inte har genomgått någon 

utbildning efter det att begreppet uppkom, vilket kan innebära att förskollärare faktiskt 

inte har någon kvalitativ kunskap om vad kränkande behandling är i lagens mening. 
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Förskollärarna verkar känna en motvilja mot att ta upp situationer som de varit med om 

där barnet upplevt sig som utsatt för kränkande behandling, kanske på grund av de inte 

vill riskera att deras verksamhet eller dem själva som förskollärare framstår i dålig 

dager. Det verkar vara lättare för dem att ta upp situationer där de själva ansett att 

kränkande behandling pågått men barnet inte uppfattat detsamma. Detta kan bero på att 

barnet då inte upplevt sig utsatt och förskollärarna har åtgärdat ett problem som enligt 

barnets upplevelse inte finns. Samtidigt finns ett värde i att ta tag i situationer där 

personalen uppfattat att kränkande behandling sker, även om inte barnet upplevt 

detsamma, för det är förskollärarna som innehar en maktposition (Orlenius, 2003) i 

förskolans verksamhet och det är de som påverkar barnen och deras utveckling. Genom 

att använda sig av denna maktposition och medvetet vara en bra förebild som visar 

empati, trygghet och handlingskraft och som visar barnen vilka värden och regler som 

gäller i samhället och livet, så får barnen bättre förutsättningar för att utvecklas och 

växa upp i en anda att kränkande behandling ska åtgärdas och förebyggas. 

Det faktum att majoriteten av förskollärarna menade att mindre situationer, t.ex. tjuvnyp 

som det benämnde som petitesser, visar på att det finns behov av utbildning och ett 

förtydligande av vad kränkande behandling är och kan vara. Förskolan har ett stort 

ansvar och en stor möjlighet då det handlar om att fostra empatiska barn i en anda som 

motverkar kränkande behandling. Men just detta fostrande innebär en utmaning för 

förskollärarna, gränsdragningen mellan fostran och kränkande behandling är ibland 

hårfin. Det ter sig som att liten vikt läggs på att medvetet förebygga kränkande 

behandling genom att åtgärda de mindre allvarliga situationer som Alsaker och 

Valkanover (2001) menar är de situationer som främst bör hanteras då mindre händelser 

leder vidare till grövre handlingar av kränkande karaktär. Majoriteten av förskollärarna 

verkar främst fokuserade på att åtgärda direkta situationer med kortsiktiga lösningar, 

som att avlägsna ett stökigt barn från samlingen, istället för att hela tiden arbeta 

förebyggande och långsiktigt så som Alsaker och Valkanover (2001) förespråkar. Det 

finns stora fördelar med att påbörja det förebyggande arbetet redan i förskolan, för som 

förskollärarna själva uppger, sker de flesta fallen av kränkande behandling i 

brytpunkterna i verksamheten där få eller inga förskollärare finns närvarande. Här har 

förskolan, med sin högre personaltäthet och flexibla schema, mycket större möjlighet att 

arbeta mer aktivt än skolan för att motverka kränkande behandling. Genom att redan i 

förskolan arbeta mot kränkande behandling så finns större möjligheter för fortsatt arbete 

med det samma i skolan då barnen som anländer till skolans värld har med sig den anda, 

de värderingar och de verktyg som krävs för ett framgångsrikt arbete kring kränkande 

behandling. 

5.2 Metoddiskussion 
Det hade möjligen kunnat vara mer fördelaktigt att använda observationer som metod i 

denna undersökning som komplement till kvalitativa intervjuer. På grund av den 

tidsbrist som undersökningen innefattade samt undersökningens omfattning anser vi 

dock att ett fåtal kvalitativa intervjuer gav störst möjligheter för att få fram den 

information som undersökningen syftar till.  

Förskollärarna ändrade vinkling på sina svar då vi inkluderade begreppet kränkande 

behandling i frågan, från att ha handlat om småincidenter barn emellan till att handla om 

mer allvarliga situationer som mobbning och främst rörande kränkande behandling från 

personal till barn. Utifrån detta menar vi att det vore intressant att i vidare forskning 

ställa frågan med det direkta begreppet inledningsvis istället för avslutningsvis. Skulle 

detta ändra förskollärarnas svar? 
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Vi upplevde det som att förskollärarna hamnade i försvarsposition då vi ställde frågorna 

och vi menar att vi borde ha ställt frågorna mer allmänt. Nu ter det sig som att 

förskollärarna uppfattade våra frågor som att de var riktade mot vad som händer på just 

deras förskola och inte så som meningen med undersökningen var, det vill säga att få en 

allmän bild av hur de menar att kränkande behandling kan se ut, inte hur det ser ut hos 

just dem. 

Vi hade tidigare relationer med två av de intervjuade förskollärarna (Informant 1; 

Informant 3) vilket vi tror kan ha haft betydelse för mängden information vi fick ut från 

dessa intervjuer. Dessa tidigare relationer påverkade oss på så sätt att vi inte vågade gå 

lika djupt in i intervjun som vi gjorde med Informant 2 som vi inte hade någon tidigare 

relation med. I efterhand kan vi se att det vore bättre att göra intervjuer med 

förskollärare som vi inte hade någon förförståelse kring. På grund av den tidsbrist som 

undersökningen utfördes inom så anser vi ändå att intervjuer med dessa förskollärare 

var det bästa alternativet under rådande omständigheter.   

5.3 Förslag till vidare forskning 
Eftersom det finns så begränsat med forskning kring kränkande behandling i förskolan 

så menar vi att det finns ett intresse av att forska vidare inom detta ämne. Barker et al. 

(2008) menar att kränkande behandling i förskolan får stor påverkan för resten av 

barnets liv och därför är det viktigt och givande även för forskning om kränkande 

behandling bland äldre barn att göra vidare undersökningar om barn i förskoleåldern. 

Intressant vore även att undersöka hur ämnet kränkande behandling berörs i 

lärarutbildningarna eftersom denna undersökning visat att behov av kunskap kring 

ämnet finns hos utbildade förskollärare. 
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8. BILAGOR 

8.1. Bilaga 1 
 
 
 
 
 
 
 

Missiv 

2011-08-30 

Vi heter Ida Granberg och Sara Ståhl och är förskollärarstudenter vid Högskolan i 

Gävle. Detta är vår sista termin vilket innebär att vi nu skriver ett examensarbete på 

15hp.  

I vårt examensarbete skall vi undersöka hur förskollärare uppfattar kränkande 

behandling i förskolan. 

Vi kommer att göra en kvalitativ undersökning. Denna kommer att innefatta intervjuer 

med förskollärare på småbarnsavdelning.  

Intervjun beräknas pågå cirka 45-60 minuter och kommer att spelas in på bandspelare.  

Undersökningsresultaten är sekretesskyddade så den som intervjuas inte kan identifieras 

i uppsatsen, allt enligt de etiska principer som gäller för forskning som involverar 

människan. (www.codex.vr.se) 

När vårt examensarbete är färdigt får intervjupersonen gärna ta del av detta.  

Hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar! 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Ida Granberg XXXXXXXXX xxx-xxx xx xx 
Sara Ståhl XXXXXXXXX xxx-xxx xx xx 
 
Handledare: 

XXXXXXXXXXXXX 

Högskolan Gävle 

Kungsbäcksvägen 47 

801 76 Gävle 

  

http://www.codex.vr.se/


 

 

8.2 Bilaga 2 

Intervjufrågor  
1. Hur ser det ut vid samlingen på er avdelning? 

(a) Är det någon som är taskig på någon? Vad/hur gör ni då? Hur pratar 

ni om det? 

(b) Är det något du reagerar på? Vad gör du/ni då? 

(c) Är det något du vill ändra på? 

 

2. Hur ser det ut vid toalettbesök och blöjbyte? 

(a) Är det någon som är taskig på någon? Vad/hur gör ni då? 

(b) Är det något du reagerar på? Vad gör du då? 

(c) Är det något du vill ändra på?  

 

3. Hur ser det ut vid påklädning? 

(a) Är det någon som är taskig på någon? Vad/hur gör ni då? 

(b) Är det något du reagerar på? Vad gör du då? 

(c) Är det något du vill ändra på?  

 

4. Hur ser det ut vid matsituationen?  

(a) Hur gör ni vid utdelning av mat? 

(b) Är det någon som är taskig på någon? Vad/hur gör ni då? 

(c) Är det något du reagerar på? Vad gör du då? 

(d) Är det något du vill ändra på? 

 

5. Hur ser det ut vid sov-/vilostunden? 

(a) Vad händer om ett barn inte vill sova/vila? 

(b) Är det något du skulle vilja ändra på? 

 

6. Vad är kränkande behandling? Vad betyder det? Hur kan det visa sig? 

 

 


