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Sammanfattning 
 

Inledning 
Slag, ord, uteslutningar, att retas klassas allt som kränkande behandling. Kränkningarna sker 

ofta när en vuxen inte är närvarande och kan höra eller se vad barnen gör och säger till varandra. 

I denna studie beskriver förskollärare hur de arbetar mot kränkningar mellan barnen och hur de 

hanterar situationer där kränkningar uppstår. Denna studie är viktig att göra då det inte finns 

mycket forskning kring hur förskollärare arbetar för att förebygga och hantera kränkande 

behandling mellan barn i den fria leken. 

 
Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar för att förebygga och hantera 

kränkningar och uteslutningar mellan barnen i fri lek. 

 
Metod 
Detta är en kvalitativ studie med intervju som redskap. Fem stycken förskollärare har deltagit i 

intervjuerna och de arbetar på två olika förskolor. Två av dem arbetar med yngre barn (1-3 år) 

och de övriga tre med äldre barn (4-5 år). 

 
Resultat 
Resultatet av studien visar att förskollärarna arbetar aktivt med likabehandlingsplanen och 

planen mot kränkande behandling och har lyft ner den till barnens nivå. När de hör en kränkning 

eller ser en uteslutning använder de kommunikation med barnen som medel för att lösa 

situationen. Gällande uteslutningar är det delade åsikter då några pedagoger anser att alla barn 

ska få vara med och leka och några anser att alla barn inte alltid kan vara med, då det stör den 

redan påbörjade leken några barn startat. De försöker även samtala med barnen om hur de ska 

prata med varandra när de inte vill mer eller upplever att någon är dum mot dem. De pratar även 

i helgrupp om hur man är en bra kompis. Förskollärarna betonar att de arbetar mot kränkningar 

hela tiden och att det är det viktigaste arbetet de har.  
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INLEDNING  
Begreppet mobbning är alla på något sätt bekanta med och har en relation till och en uppfattning 

om. Mobbning har mestadels ersatts med kränkande behandling inom skolans och förskolans 

värld då det endast räcker att en negativ handling sker en gång för att det ska tas på allvar 

(Svaleryd & Hjertson s.46). 

 

Pedagogerna på förskolan ska alltid arbeta emot kränkningar då det ingår i förskolans uppdrag 

och enligt skollagen (Svensk författningssamling SFS 2010:800) ska varje förskola ha en 

likabehandlingsplan att arbeta utefter samt en plan mot kränkande behandling. I läroplanen för 

förskolan står det att:  

 
Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling (Lpfö 98 rev.16 s.4). 

 

Något som ofta ses på förskolor är verbala kränkningar och uteslutningar. Corsaro (2005 ss.140-

145) har en teori om att när barn leker utesluter de varandra och ur ett vuxenperspektiv ses det 

ofta som en medvetengjord handling för att kränka ett annat barn, men så är inte alltid fallet. 

Corsaros forskning visar på att barn utesluter varandra för att skydda det interaktiva rummet 

och den lek och de kamrater de leker med, i en så kallad kamratkultur, och inte för att medvetet 

frysa ut en kamrat som kommer och vill vara med. 

 

De vuxna inom förskolan har en stor roll i arbetet med att förebygga kränkningar inom 

barngruppen och på förskolan. Närvarande pedagoger är det viktigaste för att barnen ska känna 

trygghet och för att pedagogerna ska förstå barnens handlande i situationer och inte endast rycka 

ut med ”brandsläckaren” när de ser på avstånd att en konflikt uppstår. Då kan det också uppstå 

kränkning då den vuxne kanske inte uppfattat situationen ur ett barnperspektiv (Pape 2016 

s.106). 

 

Jag har valt att genomföra denna studien då tidigare forskning jag läst pekar på varför 

kränkningar uppstår och hur de uppstår. Den pekar även på uteslutningar mellan barn och varför 

barn utesluter. Mycket av den litteratur jag läst är skriven de senaste åren och ger metoder mot 

kränkningar och är handböcker till yrkesverksamma pedagoger inom förskolan, men jag har 

inte hittat så mycket forskning och undersökningar kring vad pedagoger gör konkret ute i 

förskolan för att förebygga och förhindra kränkningar, vilket jag vill ta reda på, därför valet av 

min studie. 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Mitt syfte med denna studien är att undersöka hur pedagoger beskriver att de arbetar för att 

förebygga och hantera kränkningar mellan barnen i deras fria lek på förskolan.  

 

• Hur arbetar pedagogerna för att förebygga kränkningar mellan barnen i deras fria lek? 

• Hur hanterar pedagogerna kränkningar när det sker mellan barnen i den fria leken? 

• Hur agerar pedagogerna när det sker uteslutningar av barn i den fria leken? 

BAKGRUND 
Här beskrivs tidigare forskning och relevanta begrepp för min studie. 
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Begreppet mobbning och kränkande behandling 

I detta avsnitt beskrivs skillnaden mellan begreppen mobbning och kränkande behandling. 

 

Begreppet mobbning kan ofta tolkas olika från person till person. Enligt Frånberg och 

Wrethander (2011 s.94) definieras mobbning som en kränkande handling som sker upprepande 

dagligen eller flera gånger i veckan mot en eller flera personer under en längre tid och kan 

innebära många olika typer a handlingar. Olweus (2007 s.58) skriver att de negativa handlingar 

som sker under mobbningen kan vara ord, utfrysning, rykten, grimaser eller fysisk kontakt. 

Mobbning kan också förklaras som ett ojämnt maktförhållande mellan de personer som är 

inblandade. Den som blir utsatt ses ofta som den svaga och hjälplösa som har svårt att försvara 

sig gentemot den personen som utövar kränkningarna. Det ojämna maktförhållandet kan också 

innebära att det är flera elever mot en, att offret är fysiskt, eller psykiskt svagare, än 

utövaren/utövarna. Det är även av relevans att skilja på mobbning och att retas. Retning sker 

dagligen på skolgården och kan ha en skämtsam jargong och klassas inte som mobbning. När 

retandet övergår till kränkning och den som utsätts tar illa upp och ogillar det som sker, då talas 

det om mobbning.   

 

Till skillnad från Olweus (2007) så anser Svaleryd och Hjertson (2012 s.46) att det saknas en 

tydlig definition av begreppet mobbning då det inte är en juridisk term och man kan inte straffas 

för något brott kallat mobbning. De menar att det istället i ett juridiskt perspektiv handlar om 

kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering, handlingar som bryter mot 

diskrimineringslagarna. Begreppet mobbning är på väg ut ur skolans styrdokument då 

lagstiftarna anser att kränkande behandling och trakasserier inte ska behöva ske upprepade 

gånger för att det ska kallas mobbning, utan det räcker med en gång.  

 

Kränkande behandling är begreppet för ett uppträdande där utövaren sänker den andre 

personens värdighet, även kallat för dissning eller inkompetensförklaring skriver Öhman (2009 

ss.13-14). Kränkningar kan vara både fysiska och psykiska och verbala och icke-verbala. De 

kan även vara svåra att se och upptäcka men även väldigt tydliga. De kan vara omedvetna 

handlingar eller väldigt medvetna. Öhman beskriver även att det finns olika kategorier av 

kränkningar. De kan vara instrumentella, relationella eller fysiskt aggressiva kränkningar, som 

också är de lättaste att känna igen. De instrumentella kränkningarna innebär att ett barn fysiskt 

till exempel rycker en leksak ur handen på den andre. De relationella kränkningarna handlar 

om att utesluta barn ur gruppen eller tala illa om någon, vilket också är kränkningar som är lätta 

att se. Kränkningarna uppfattas på olika sätt beroende på vilket barn det är som blir utsatt för 

det. Vissa barn är mer tåliga och andra är mer känsliga, men det är alltid upp till barnet om det 

känner sig kränkt eller inte, då det är barnet som är med i upplevelsen (Öhman 2009 ss.14-15). 

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 

I detta avsnitt beskrivs kraven på att ha en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande 

behandling 

 

I 6 kap.8§ av Skollagen (SFS 2010:800) står det att ”Huvudmannen ska se till att det varje år 

upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra 

kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av 

dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En 

redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års 

plan.” 
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Alla länder som ingår i FN måste förhålla sig till barnkonventionen där barns rättigheter 

skrivs fram. I barnkonventionen står det att ”Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga 

åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller 

bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, 

verksamhet, uttryckta åsikter eller tro.” Barnkonventionen artikel 2. 

 

Skollagen kräver en årlig plan mot kränkande behandling som ska innehålla åtgärder för att 

förebygga och förhindra kränkande behandling på förskolan. Diskrimineringslagen kräver en 

årlig likabehandlingsplan som ska innehålla åtgärder för att förebygga och förhindra 

trakasserier samt att den ska främja rättigheter och möjligheter för de barn som är i 

verksamheten, eller söker till den, oavsett diskrimineringsgrund. Dessa två planer kan med 

fördel skrivas ihop till en plan, men det krävs att det redogörs för båda delarna (Svaleryd & 

Hjertson 2012 ss.23-24). 

 

Svaleryd & Hjertson (2012 ss.20-21) skriver att likabehandlingsplanen och planen mot 

kränkande behandling ska arbetas fram genom att pedagogerna på förskolan gör en nutidsanalys 

för att kartlägga och dokumentera den nutida situationen på förskolan, för att kunna bli den 

skolan de vill vara, tillåtande för alla oavsett bakgrund. De skriver även att syftet är att behandla 

alla barn och elever lika, men inte likadant. Likabehandling innebär att erbjuda alla barn och 

elever samma service, bemötande och villkor och ge alla barn vad just dem behöver (Svaleryd 

och Hjertson 2012 ss. 63-64). 

 

I förskolans läroplan (98 rev. 2016 ss.4-7) finns ett avsnitt om förskolans värdegrund. Förskolan 

ska förmedla de mänskliga rättigheterna och de grundläggande, demokratiska värderingar som 

finns i vårt samhälle. Alla som arbetar inom förskolan ska arbeta för och främja alla människors 

egenvärde och ett etiskt förhållningssätt ska prägla verksamheten. Inget barn ska utsättas för 

kränkning eller diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning eller 

funktionsnedsättning.  

Maktrelationer och uteslutningar i barns lek 

I detta avsnitt beskrivs maktrelationer och maktförhållanden som kan förekomma i barns lek 

och hur det kan ge upphov till kränkande behandling. 

 

Öhman (2009 ss.173-175) menar att det finns maktförhållanden mellan barnen i leken. Det 

handlar om att det enskilda barnet skapar och utövar inflytande. Det handlar också om vem som 

får bestämma hur och vad de andra ska vara. Makten fördelas inte alltid lika mellan barnen och 

då sker det uteslutningar och de tar ifrån varandra deras rättigheter. Barn använder makt för att 

kränka andra barn. Att någon gång få uppleva att bli fråntagen sina rättigheter kan ses som en 

lärandesituation, men när det sker upprepade gånger och blir ett mönster är det pedagogernas 

ansvar att bryta det.  Under en dag på förskolan förhandlar barnen makten mellan sig, alltså 

vem de är bästis med, vem de ska sitta bredvid, vem de ska leka med, vem som får vara med 

etc. Barnen använder sig utav makt men det är inte alla som får lika mycket och det blir obalans 

i barnens relationer. Det innebär att det barnet som inte tilldelas lika mycket makt måste ta en 

underordnad position i leken för att få vara med de andra. På förskolan är det ofta de äldre, de 

stora, snabba, smarta barnen som tilldelas mest makt och har tolkningsföreträde och rätten att 

bestämma menar Öhman. Även Löfdahl (2009 s.104) skriver även om lekens fantasidiskurs och 

att den ofta ses som positiv och meningsfull då de leker mer varaktiga lekar, men i och med 

fantasilekar uppstår även statuspositioner och maktrelationer. Det kan vara svårt som vuxen att 

få syn på uteslutningar och kränkningar som sker genom leken då barnen kan bädda in det 

genom sin kommunikation i leken.  
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Löfdahl och Hägglund (2006) har gjort en studie där de observerat några barn ur en 

förskolegrupp under en längre period för att undersöka maktrelationer mellan barnen under lek. 

Studien handlar främst om en flicka som upprepande gånger utsätts för uteslutning av en grupp 

med flickor som ofta leker rollekar tillsammans. Flickan som är ett år yngre än de andra ses 

som underlägsen av de äldre barnen på grund av sin ålder. När hon väl får vara med och leka 

tilldelas hon underordnade roller men i de flesta fall får hon inte vara med alls. Under en 

observation deltar även en pedagog i leken men flickan inkluderas ändå inte fullt ut av de andra, 

äldre flickorna.  

 

Öhman (2009 ss.18-20) menar att det är vanligt att barn utesluter varandra ur samspel och lekar. 

En uteslutning av ett barn kan utgöra en kränkning och det är det uteslutna barnets upplevelse 

som avgör det. Att bli utesluten är en skamfylld upplevelse för det barn som blir utsatt och 

känslorna som brist på tillhörighet, utanförskap och ensamhet uppkommer. Barn utesluter inte 

alltid andra barn med avsikt för att vara elaka utan för att skydda den lek de är igång med. När 

barn har en gemenskap och inkluderar varandra skapar de en tillhörighet som de hellre bevarar 

än att släppa in någon annan i leken med risk att den förstörs. 

 

Skånfors (2013 s.48) skriver att i resultatet av hennes studie där hon observerat barn i förskolan 

för att se till deras sociala vardagsliv, att barnen använder sig av sociala resurser för att behålla 

sina relationer. De sociala resurserna ger barnen möjlighet att skapa sig en högre maktposition 

och högre status. Med sociala resurser menas att barnen innehar specifika kompetenser som ger 

status i det sammanhang och i den relation barnet ska ingå. Det kan handla om rätt ålder, att 

barnet målar fint etc. De sociala positionerna är föränderliga och barnen vet att sociala resurser 

krävs i olika sammanhang för att platsa in.  

 

Helgesen (2017) har i sin studie gällande kränkande behandling och uteslutningar mellan barn 

i förskolan och genom gruppintervjuer med pedagoger, förskolechef och specialpedagoger 

kommit fram till att barn använder olika strategier för att stabilisera och ha kvar sin position i 

en grupp. Det kan exempelvis handla om elaka kommentarer, att ignorera och förolämpningar. 

Alla dessa strategier anser Helgesen är former av uteslutningar för att barnen själva ska få 

behålla sin plats i gruppen och för att få känna tillhörighet. Förskollärarna i studien tar en grupp 

flickor som exempel i diskussionen om kränkningar. Vid första anblick ser förskollärarna att 

flickorna leker tillsammans, men vid närmare observationer kan de märka att de inte alls leker 

tillsammans utan istället utsätter varandra för olika former av ovanstående kränkningar för att 

själva få behålla sin plats i gruppen. Förskollärarna i studien berättar att de kommunicerade 

med barnen om hur man är en bra kompis etc. när de såg att denna typ av situation uppstod. 

Förskollärarna la också märke till att barnen hade första och andrahandsval gällande sina 

kompisar och att sina andrahandsval lekte de bara med när sitt förstaval inte är på förskolan.  

 

Fanger, Frankel & Hazen (2012) har gjort en studie där de observerade uteslutningar mellan 

förskolebarn i åldern 4-6 år i utomhusmiljön. Resultatet av deras undersökning visade att barn 

som utesluter andra barn ofta är mer socialt accepterade av den övriga gruppen. Det visade sig 

i resultatet av studien att barn använder sig av olika metoder av uteslutningar. Den mest 

förekommande är de indirekta och milda uteslutningarna, därefter kommer de uteslutningar 

som är väldigt direkta och obefogade. En liten del av barnen uteslöt även andra barn genom att 

ignorera det barn som söker kontakt, vilket enligt forskarna var den mest aggressiva då barnet 

som ignorerade på något sätt indikerade att de uppfattat att det andra barnet sökt kontakt men 

ändå fortsatt att ignorera. Den minsta kvoten av uteslutningar var barn som får med sig andra 
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barn att utesluta någon. De kom fram till att uteslutningar sker ofta och mycket inom förskolan, 

främst mellan flickor men även mellan pojkar som är dominanta och styr sina kamrater. 

 

Skånfors, Löfdahl och Hägglund (2009) gjorde en studie där de observerade förskolebarn i 

åldern 2-5 år under fri lek med syfte att genom Corsaros teori om kamratkulturer ta reda på hur 

barn använder sina kamratkulturer för att dra sig undan och utesluta. Resultatet av studien visar 

att barn gärna drar sig undan under en dag på förskolan, både ensamma men även tillsammans 

med andra barn i mindre grupper, vilket också leder till uteslutningar av andra barn. På 

förskolan är nästan alla utrymmen och rum gjorda för social interaktion barnen emellan. Ett 

exempel som tas upp i studien är om två pojkar som drar sig undan sina vänner och 

förskolegruppen in på toaletten och låser dörren, för att skydda sin lek och sitt interaktiva 

utrymme. Ett annat exempel ur studien är om barn som ständigt är i rörelse och förflyttar sig 

mellan olika rum och utrymmen, springer omkring och inte har någon fast punkt. Dessa barnen 

är ständigt i rörelse för att skydda sin lek och för att dra sig undan andra barn. Resultatet visade 

även att barn gärna drar sig undan till utrymmen där de kan stänga dörren, dra för gardinerna 

eller trånga utrymmen där de får vara ifred. Att barnen drar sig undan leder till uteslutning av 

andra barn. Hägglund (2007 s.101) skriver om riskfaktorer inom förskolan och skolan gällande 

kränkande behandling. En av riskfaktorerna är att barnen tvunget måste interagera med andra 

barn och vuxna under sin dag på förskolan och delta i en ständigt pågående konkurrens barnen 

emellan. Detta menar Hägglund kallas för social förätning då det är många människor på samma 

plats. Studier som gjorts visar att barngruppens storlek och alla de sociala utrymmen som 

förskolan erbjuder gör det svårt för barn att vara i fred. Barn har hänvisat till toaletten som den 

plats där de känner att de verkligen får vara ifred. 

Pedagogers roll när det gäller att förebygga kränkningar 

I detta avsnitt beskrivs pedagogers roll i förskolan för att förebygga och förhindra kränkningar 

mellan barnen.  

 

Pape (2017 ss.135-141) skriver att för att förebygga kränkningar måste de vuxna som arbetar 

på förskolan i första hand granska sig själva som pedagoger och hur de behandlar barnen 

framför andra barn och vuxna. Genom att överlåta barnens lek till dem själva och inte vara en 

närvarande pedagog utan bara ingriper när någon konflikt sker påverkar den psykosociala 

miljön i förskolan negativt. När pedagogen endast står utanför och betraktar en lek kan det vara 

svårt att se vad som verkligen händer i leken. För att förstå hur barnen tänker och deras olika 

handlingar måste man som pedagog själv vara närvarande och inne i leken och på så sätt 

förhindras kränkningar. Pedagoger som inte deltar aktivt i och bidrar till barns lek bidrar till att 

det skapas uteslutningar. 

 

Även Öhman (2009 s.192) beskriver, precis som Pape, att pedagogerna ska erbjuda barnen 

möjlighet för lek, men att de inte kan överlåta detta till barnen själva. I stora barngrupper skapas 

det ofta hierarkier och om leken är allt för fri utan en pedagogs stöd så kan det lätt skapas en 

ensidig maktfördelning och leken blir negativ och leder i sin tur till uteslutningar. Öhman (2009 

s.158) skriver också att pedagogerna i förskolan bör utveckla sin egen kunskap om inkludering, 

exkludering, barns maktförhållanden, hur barn delar upp sig i grupperingar, genuskunskap, etc. 

Pedagogerna bör ha ämneskunskap kring kränkningar och uteslutningar och hålla sig 

uppdaterad inom forskning och inom ämnet för att kunna åstadkomma förändring i barns 

lärande kring ämnet. Öhman skriver även att om pedagoger inte är närvarande och kan gripa in 

i situationer där ett barn kränks av andra barn skapar barnet en erfarenhet av att hen lämnats 

själv för att klara detta då pedagogen inte ger något stöd. I och med detta bildas djungelns lag 

där maktmissbruk, störst går först och uteslutningar förekommer (Öhman 2009 s.23). 
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Helgesen (2017) gjorde en studie i Norge där hon gruppintervjuade förskollärare, föräldrar, 

specialpedagog och förskolechef från samma förskola för att prata om mobbning, uteslutningar 

och kränkningar mellan barnen i förskolan. Helgesen har i sin studie kommit fram till att om 

barn med låg status i en grupp inte får stöttning och hjälp ifrån en pedagog, bidrar det till att 

barnet kan bli utsatt för mer utanförskap. Att som vuxen inte bry sig eller inte stötta barnen 

bidrar till en osäkerhet hos barnen och de känner sig utelämnade att lösa en konflikt på egen 

hand. När barn nekas hjälp att skapa interaktion och gemensamma regler bildas det osäkerhet 

och leder till uteslutningar. Helgesen menar även att det är upp till de vuxna i förskolan att 

anordna aktiviteter för barnen för att få dem att bilda vänskaper med varandra och för att 

förhindra kränkningar och uteslutningar. 

 

Pape (2017 s.133) och Öhman (2009 s.140) talar båda om att pedagoger måste tänka på hur de 

tilltalar barnen framför andra barn. Genom att upprepande skälla på barnet framför alla andra 

bidrar det till kränkning av det barnet, både från pedagogen men kan också bidra till att barnet 

utesluts från förskolans sociala gemenskap. Öhman skriver att barn berättat att de önskar att 

vuxna ger sina tillrättavisningar med ”vanlig röst”.  

 

Öhman (2009 ss.230-236) skriver även om en metod hon kallar för KTH, känsla, tanke, 

handling som är en strategi man som pedagog kan använda när vi hjälper barnen i 

konfliktsituationer. Första steget när man som pedagog rycker in i en situation som behöver 

lösas är att först lyssna på alla parter och sedan hjälpa barnen och ge dem handledning genom 

frågor som får barnen att sätta ord på sina känslor. ”Vad hände nu? Vad ville du? Hur tror du 

din kompis tänkte? Hur känner du?”. Det är viktigt att vänta in barnen och lyssna på allas 

versioner. När barnen berättat bör pedagogen bekräfta barnets känslor genom att få barnen att 

förstå att pedagogen satt sig in i barnets perspektiv. ”Jag förstår att du blev ledsen, det är okej 

att vara arg, jag förstår att du blev arg när din kompis sa så” etc. Genom att få barnen att berätta 

om sina intentioner och om händelsen ger det pedagogen möjlighet att se det från barnens 

perspektiv. Till sist gäller det att belysa för barnen att handlingen de utförde inte var okej. 

Öhman beskriver konflikter som en källa till lärande och känslomässig utveckling.  

TEORETISK BAKGRUND 
Då jag har valt att undersöka kränkande behandling kan min studie kopplas till den sociologiska 

traditionen och främst mikrosociologi som handlar om mindre gruppsammansättningar, 

relationer, identitet, roller, normer, makt, konflikter (Jensen 2013 s.177). Som ett sätt att förstå 

och analysera pedagogers beskrivningar av hur de arbetar för att förebygga och hantera 

kränkningar mellan barnen i deras fria lek på förskolan har jag valt att använda Corsaros (2005) 

teori om kamratkulturer. Detta eftersom kränkningar i förskolan kan handla om konflikter som 

innefattar just makt, roller och relationer.  

 

William Corsaro (2005 ss.140-145) har forskat kring kamratkulturer och barns beteende i 

grupp. Corsaro menar att en kamratkultur uppstår genom att några barn som leker tillsammans 

delar samma intressen, aktiviteter och rutiner och blir genom det en sammansvetsad grupp som 

det kan vara svårt för andra barn att komma in i. Corsaro skriver om bevakning av det 

interaktiva rummet, det rum där barnen leker och samspelar i. Barnen är ofta måna om att 

skydda rummet och leken och undvika störmoment i form av ett annat barn eller en pedagog. 

De skyddar även gruppen, de artefakter som de leker med och sina kamrater då barnen vill ha 

kontroll. När barnen gör detta uppstår det ofta en bild av att de utesluter och exkluderar andra 

barn som vill vara med när det egentligen handlar om att barnen skyddar sin lek och sina försök 

att hålla den vid liv, menar Corsaro. Blir leken avbruten för många gånger kan de strunta i att 
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leka. Corsaro menar att när barnen skyddar sin lek och exkluderar andra ses det som själviskt 

ur ett vuxet perspektiv och som att barnen i leken är dåliga på att samarbeta, när det i själva 

fallet sker samarbete i leken. De barn som leker är även bra på att samarbeta. Ett barn i en ung 

ålder kan inte leka tillsammans med för många deltagare då det uppstår 

kommunikationsproblem och en väl fungerande grupp kan inte heller vara för stor. Barnen 

behöver träna sig på att kommunicera, samspela och samverka med varandra och då krävs det 

goda förutsättningar för det. Det är svårt för barn att komma in en kamratgrupp, men det är inte 

omöjligt.  

 

Corsaros teori om kamratkulturer och uteslutningar är relevant för min studie då jag undersöker 

hur pedagoger beskriver att de arbetar förebyggande och hur de hanterar kränkningar mellan 

barnen i förskolan, där uteslutningar är en stor del av den kränkande behandling som sker och 

det finns också en beskrivning till varför barn utesluter. 

 

Öhman (2009 ss.14-15) tar upp olika typer av kränkningar, men denna studien fokuserar på den 

relationella kränkningen som syftar till när barn utesluter varandra eller kränker varandra 

verbalt. 

METOD 
I detta avsnitt redogörs det för vilken metod och vilka redskap jag använde när studien 

genomfördes, även för urval, hur studien genomfördes och min analys och bearbetning för att 

få fram resultatet. Ett forskningsetiskt förhållningssätt beskrivs och även studiens trovärdighet. 

Kvalitativ metod 

Då syftet är att undersöka hur förskollärare beskriver hur de arbetar för att förebygga kränkande 

behandling mellan barnen vid fri lek så valde jag att använda mig av den kvalitativa metoden. 

Bryman (2011 ss.340-347) beskriver att den kvalitativa metoden bygger på uppfattningar och 

tolkningar av verkligheten hos de personer som deltar i studien. 

 

Att använda sig av kvalitativ metod när man genomför en studie likt denna har många fördelar. 

Ahrné & Svensson (2015 ss.8-9) menar att det främst är samhällsforskare som använder sig av 

kvalitativa metoder då de vill få en uppfattning om de samhälleliga villkor som påverkar och 

styr människor i samhället. För att ta reda på det går det att använda sig av tre sätt. Forskaren 

kan fråga människor hur de upplever olika saker och vad de tänker och tycker kring ett visst 

ämne. Forskaren kan vara med och titta på hur de gör eller läsa och utnyttja dokument som är 

skrivna av människor, eller läsa texter och se på bilder som är producerade av människor. En 

samhällsforskare är beroende av andra människor för att kunna ta reda på och få kunskap om 

samhället och de fenomen som forskaren vill undersöka.  

 

Att använda kvalitativ metod i min studie motiverar jag genom att jag ville ta reda på hur 

förskollärare beskriver hur de arbetar förebyggande och hur de hanterar kränkningar mellan 

barnen vid fri lek, och då är förskollärarnas uppfattningar, tolkningar och berättelser det som är 

centralt vid denna studie. 

Intervju som redskap 

För att få reda på förskollärares beskrivning om deras förebyggande arbete och hantering kring 

kränkningar i förskolan skedde undersökningen via intervjuer. Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 

(2015 ss.34-35) skriver att användningen av intervjuer som metod är bland det vanligaste vid 

kvalitativ forskning. Genom intervjuer får man fram enskilda personers upplevelser och känslor 
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om ett fenomen. De skriver även (ss.53-54) att i en intervju kan deltagarna berätta om ett 

fenomen ur deras egen synvinkel och hur de gör saker i praktiken, vilket är ett oslagbart verktyg.   

 

Bryman (2011 ss. 414-415) skriver att det är viktigt att ha generella frågeställningar till 

deltagarna och genomföra intervjun på en relevant plats, i mitt fall på förskolan där pedagogerna 

arbetar. Bryman beskriver semistrukturerade intervjuer som en intervju där forskaren har en 

intervjuguide med frågor som ställs i ordning men även kommer med följdfrågor. Jag hade sex 

stycken frågor som jag ställde likadant till alla i studien men med olika följdfrågor ut efter vad 

deltagarna gav mig för svar.  

Urval 

Jag valde att intervjua fem stycken förskollärare, på två olika förskolor, tre förskollärare på ena 

och två på den andra. Båda förskolorna ligger i en liten kommun i Västsverige och drivs av 

samma förskolechef. Två av förskollärarna arbetar med yngre barn i åldrarna 1-3 och de övriga 

tre arbetar med äldre barn i åldern 3-5 år. 

 

Förskollärarna valdes ur ett bekvämlighetsurval då jag hade personliga kontakter på båda 

förskolorna. Bryman (2011 s.194) menar att ett bekvämlighetsurval innebär att forskaren 

använder sig av personer till sin studie som ligger nära till hands.  

Genomförande 

För att få deltagare till min studie så skrev jag ett missivbrev (bilaga 1) som jag åkte ut med till 

förskolorna. Jag bad förskollärarna att läsa brevet och så frågade jag dem om de kunde tänka 

sig att delta. De förskollärare som ville delta bestämde jag träff med några dagar senare efter 

vad som passade deras verksamhet. Vid avsatt tid mötte jag upp förskollärarna på deras 

arbetsplats och vi placerade oss i ett avskilt, tyst rum där det inte fanns någon risk att vi skulle 

bli störda. Vi satte även upp en lapp med ”samtal pågår, stör ej” för att försäkra oss om att inte 

bli avbrutna under intervjun. Innan intervjun satte igång så småpratade vi om andra saker för 

att lätta upp stämningen. Jag berättade för deltagaren hur intervjun skulle gå till, hur många 

frågor jag kommer ställa och att det kommer bli eventuella följdfrågor för att få dem att utveckla 

sina svar mer eller om jag behövde veta mer om något de berättat om. Jag frågade dem om det 

var okej att jag spelade in intervjun och det godkände alla.   

 

Jag spelade in intervjun med hjälp av röstupptagningen på min telefon. Jag ställde frågorna 

(bilaga 2) i tur och ordning efter min intervjuguide med frågor och lät deltagarna svara i lugn 

och ro med gott om betänketid. Jag ställde en del följdfrågor för att få dem att utveckla sina 

svar ännu mer och få dem att utveckla hur de tänkte och menade. Intervjuerna tog mellan 8-15 

minuter att genomföra. 

Analys och bearbetning 

Bryman (2011 ss. 523-527) skriver att när man samlat in sin empiri ska man koda den, vilket 

med fördel ska göras så snart som möjligt efter intervjuerna gjorts, för att få bättre förståelse 

för den data som samlats in. Han menar att när man transkriberat intervjuerna kan man läsa 

igenom anteckningarna igen och se vad man anser är extra intressant utan att lägga några 

tolkningar eller värderingar. Sedan plockar man ut nyckelord och olika teman som går att tyda 

utifrån det transkriberade materialet, vilket är kodningen. Koderna ska sedan granskas kritisk 

av en själv genom att gå igenom koderna en gång till för att se samband mellan dem och för att 

kunna kategorisera dem. Sedan skapar man kategorier och placerar de olika koderna som hör 

ihop under samma kategori. 
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När jag gjort alla intervjuer började jag med att transkribera dem. Jag intervjuade på 

förmiddagen och transkriberade några intervjuer på eftermiddagen samma dag och resten av 

intervjuerna dagen efter. Jag plockade ut de delar jag ansåg relevanta med koppling till mitt 

syfte och mina frågeställningar. Jag läste det transkriberade materialet och försökte hitta 

likheter i citaten och delade därefter in citaten under olika kategorier där respondenterna pratat 

om samma sak. Bryman (2011 ss.528-529) skriver att efter kodningen sker analysen och ett 

vanligt sätt att göra en analys är att använda sig av tematisk analys. En tematisk analys görs 

med fördel i en tabell med spalter för varje rubrik och under rubrikerna placeras korta citat från 

varje person som fokuserar på vad personerna sagt. Detta för att göra det tydligt vilka likheter 

och skillnader det finns i respondenternas svar, om det är någon data som saknas för 

undersökningen, repetitioner av teman, språkliga kopplingar etc.  

 

Mina intervjucitat var långa och efter lite analysarbete fick jag dela på citaten ännu en gång då 

jag kunde se att respondenterna ofta pratade om saker som tillföll olika kategorier i samma citat. 

Min kodning och analys skedde många gånger och i många olika steg innan jag fann de rubriker 

som nu finns i resultatdelen. Rubrikerna kopplade jag till mitt syfte och placerade sedan 

förskollärarnas citat under dem. 

Forskningsetik 

Löfdahl (2014 ss.36-38) belyser vikten av några forskningsetiska krav att förhålla sig till när 

man genomför en studie. Informationskravet innebär att man som forskare måste informera sina 

deltagare före studien om vad den kommer handla om, hur den kommer gå till och att deltagarna 

har rätt att avbryta när de vill. Deltagarna ska informeras skriftligt genom exempelvis ett 

missivbrev där det tydligt redogörs för syfte, konfidentialitet, bakgrund till undersökningen och 

vad som kommer krävas av de personer som deltar. Deltagarna behöver ge sitt samtycke att 

delta i studien innan undersökningen påbörjas. Innan min studie skrev jag ett missivbrev (bilaga 

1) där jag skrev fram information om studien som var viktig för deltagarna att veta. Jag var 

personligen ute för att dela ut missivbrevet till förskollärare för att också kunna besvara deras 

eventuella frågor. Löfdahl belyser även vikten av att informera deltagarna innan 

undersökningen genomförs att de kommer vara anonyma för att de ska känna sig trygga med 

att dem inte kommer att kännas igen när studien är färdig. Ortsnamn, namn på förskolor etc. 

anonymiseras också. I samband med att jag delade ut missivbrevet påvisade jag även att allt 

som sägs i intervjun kommer att anonymiseras och de kommer inte att kunna bli igenkända som 

privatpersoner när studien är färdigställd. Löfdahl skriver även om nyttjandekravet som innebär 

att du informerar deltagarna om att den empiri som samlas in under undersökningen endast 

kommer att behandlas av mig och att ingen annan kommer ta del av materialet. Jag var även 

nog med att betona, både i missivbrevet och muntligt, att den empiri som samlats in endast 

kommer användas i min studie och att det är endast jag som kommer ta del av den. 

Trovärdighet 

I en studies trovärdighet diskuteras ofta två begrepp, validitet (giltighet) och reliabilitet 

(tillförlitlighet). Bryman (2011 s.352) skriver om reliabilitet som innebär att en undersökning 

ska kunna upprepas vid ett annat tillfälle, om en annan forskare undersöker samma sak så ska 

denne få samma eller liknande resultat. Det kräver dock att den forskaren går in i samma sociala 

roll som den första forskaren som genomförde studien först, annars kommer resultaten att skilja 

sig åt och undersökningarna kommer inte kunna jämföras. Roos (2014 s.53) skriver om 

validiteten i en studie. Validitet innebär att forskaren endast undersökt det som är tänkt att 

undersöka och det som besvarar syftet av studien och inget annat. Det handlar om att använda 

sig av lämpliga frågor, metod, begrepp, för att få förståelse för det som ska försöka förstås.  
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I en studies trovärdighet diskuteras också generaliserbarhet som en del i det. Ahrne & Svensson 

(2015 ss.26-27) skriver att en forskare kan generalisera sitt resultat om det handlar om en stor 

mängd deltagare och population. I min studie intervjuades fem stycken förskollärare på två 

förskolor för att ta reda på hur förskollärare arbetar för att förbygga och förhindra kränkande 

behandling mellan barnen vid fri lek. Att endast intervjua fem stycken förskollärare gör att det 

inte går att dra generella slutsatser av studien om hur alla förskollärare arbetar, men vilket inte 

heller är meningen med studien, då datainsamlingen är begränsad.  

 

Bryman (2011 ss.354-356) diskuterar även tillförlitligheten i en studie utifrån fyra begrepp: 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Han 

beskriver begreppet trovärdighet som att forskaren säkerställt att forskningen utförts på rätt sätt 

och i enighet med de regler som finns gällande forskning. Forskaren ska även rapportera 

resultatet till personer som är en del av det som undersökts så de personer kan bekräfta att 

forskaren uppfattat resultatet och verkligheten rätt. Överförbarhet innebär hur överförbara 

resultaten är i till en annan miljö eller kontext. Bryman menar att pålitligheten i en studie 

innebär att forskaren säkerställer att alla faser och delar ur forskningsprocessen ska redogöras 

för och vara tillgängliga. Möjligheten att styrka och konfirmera innebär att forskaren ska styrka 

och konfirmera att hen agerat i god tro och att inga personliga värderingar eller åsikter har 

påverkat resultatet eller utförandet av studien. I min studie har jag redogjort för metodval och 

grundligt för hur jag utfört studien. Jag har agerat i god tro och inte låtit personliga värderingar 

eller tolkningar ge utslag i resultatet eller i genomförandet, genom att ställa generella frågor om 

ämnet och genom att transkribera intervjuerna precist och redovisat dem i resultatet.  

RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras resultatet av studien kring förskollärares arbete med kränkningar på 

förskolan mellan barnen under fri lek. Förskollärarna pratar om fri lek som de aktiviteter som 

sker mellan de vuxenledda och rutinmässiga aktiviteterna under dagen när barnen får leka själva 

och det kan vara allt mellan rollekar, konstruktionslekar, pyssel i ateljén, när barnen spelar spel 

etc.  

Pedagogernas förebyggande arbete mot kränkningar mellan barnen 

Förskollärarna berättar om likabehandlingsplanen men även konkreta exempel på hur de arbetar 

med den tillsammans med barnen för att upplysa om och förebygga kränkningar. 

Likabehandlingsplanen och arbetet med den i verksamheten 

Alla förskollärare tog upp likabehandlingsplanen som en del av arbetet mot kränkande 

behandling mellan barnen.  

 
I augusti tog vi fram en likabehandlingsplan som gäller för hela förskolan, och det tyckte jag 

ändå att den var ganska övergripande och det är ju nolltolerans mot kränkningar alltså, det finns 

ju ingenting annat.  (Maria) 

 

Vi har ju en likabehandlingsplan som vi arbetar utefter, det är ju den som hela grunden bygger 

på… och vi har precis börjat med en ny likabehandlingsplan som ser lite annorlunda ut än den 

vi haft innan men allting utgår ju ifrån den. (Anna)  

 

 

Det såg lite olika ut för förskollärarna gällande arbetet med likabehandlingsplanen. Båda Maria 

och Anki har sociala mål i sitt systematiska kvalitetsarbete och de har tagit ner 
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likabehandlingsplanen på barnens nivå och arbetade med den tillsammans med barnen. Deras 

framtida mål är att barnen ska få göra en egen likabehandlingsplan med utgångspunkt ur 

förskolans likabehandlingsplan med de mål och förhållningssätt som framkommer i den. 

 
På den avdelningen jag är så har vi ett prioriterat mål, inte mot kränkande behandling utan ett 

socialt mål där vi säger att vi ska ha likabehandlingsplanen aktiv i barngruppen och jobba med 

den aktivt i barngruppen, dels med att hålla upp den och visa att den här finns och det finns 

faktiskt en lag som säger att man får inte kränka varandra...(Maria) 

 

På våran avdelning så har vi brutit ner den till barnen…på barnens nivå… likabehandling med 

barnen där vi pratar om hur man är mot varandra och hur man är en bra kompis och så. (Anki) 

 

Sedan beskrev förskolläraren Monica att på hennes avdelning hade de inte varit så delaktiga i 

arbetet att ta fram likabehandlingsplanen. Men däremot så arbetar de aktivt för att förebygga 

kränkningar mellan barnen i vardagen hela tiden, även om de inte hunnit lyfta ner 

likabehandlingsplanens innehåll till barnens nivå ännu.  En orsak till detta är att de har fått 

prioritera annat arbete. 

 
Helt ärligt så kan jag känna att inne just hos oss så har nog inte vi tagit så stor del i det stora 

arbetet som förs på hela huset, jag vet om att det drivs ett jättebra jobb i det men jag känner att, 

ja egentligen jobbar vi ju med det hela tiden men vi har inte varit så aktiva i det…(Monica) 

 

Vi har inte lyft ner den, själva handlingsplanen till barnnivå, som jag vet att dom gjort på andra 

avdelningar, men vi har verkligen tagit del av den och vi vet vad den handlar om och så.. vi har 

liksom haft fullt upp med annat om man säger så.. sen jobbar man ju alltid mot kränkningar, så 

är det ju. (Monica) 

 

Pedagogernas arbete mot kränkningar och uteslutningar tillsammans med 
barnen 

Förskollärarna berättar att de har en likabehandlingsplan att förhålla sig till, men jag ville ta 

reda på hur de arbetar konkret mot kränkningar och uteslutningar i barngruppen och hur de 

involverade barnen i arbetet. Anna är en pedagog som arbetar i en grupp med barn i åldern 4-5 

där de använder sig av forumteater för att konkretisera problem för barnen om hur man är mot 

varandra i förebyggande syfte mot kränkningar i barngruppen men också för att visa på en 

situation som uppstått som behövs diskuteras i barngruppen. 

 
…vi spelar upp små teatrar för barnen om hur man är mot varandra och hur man inte är och 

diskuterar i grupper efteråt utefter det...(Anna) 

 

Monica som arbetar med äldre barn har lyft in handdockorna Snick och Snack som verktyg i 

barngruppen för att arbeta mot kränkningar. Snick och Snack är ett pedagogiskt material som 

tar upp kompisrelationer med två figurer som är kompisar, men ibland uppstår det problem 

mellan dem när de gör olika saker som barnen måste hjälpa till att lösa.   

 
Nu känner jag att vi har ett jättegott verktyg i och med att vi plockat in Snick och Snack och att 

vi kommer lyfta in det här med två som är vänner och vad som händer, att man kan bli ovän, att 

det är roligt att jobba tillsammans och samarbeta och så hoppas jag att barnen i det då ska bli, 

ska börja tänka mer på sånna saker…(Monica) 

 

Emma som arbetar med yngre barn i åldern 1-3 använder sig av ett mål ur 

likabehandlingsplanen som de lyft ner till barnen och arbetar mycket med som innebär att 
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barnen tar upp en stopp-hand när de känner att de inte vill mer, när en kompis går för långt. 

Förskollärarna anser att arbetet mot kränkande behandling är oändligt men att de ändå är en god 

bit på väg för att lära barnen om sitt eget space och sin egen integritet.  

 
Vi jobbar bland annat med det här med ”Stopp”, alltså att när man tar upp handen då är det 

liksom stopp, att man har sitt eget space, typ så, då vill man inte mer . (Emma) 

 

Arbetet med stopp-handen har pågått sedan augusti då förskolan reviderade sin 

likabehandlingsplan och tog fram mål att förhålla sig till i barngruppen och lära barnen att 

använda. Maria har arbetat mycket med stopp-handen i sin barngrupp genom att ha använt den 

själv men också lärt barnen att använda den och hon upplever skillnad i sin barngrupp sedan 

handen infördes.  

 
… målet är ju liksom att barnen själva ska börja prata om det, men jag tycker ändå att vi redan 

ser en skillnad i våran barngrupp, att dom säger ”stopp, jag vill inte”, sen att dom inte alltid är 

lika duktiga på att lyssna när andra säger stopp det är en annan sak, men det är ju bara att fortsätta 

och jag tror att det är ett oändligt arbete. (Maria)  

 

Pedagogernas agerande när kränkningar sker i den fria leken 

I detta avsnitt presenteras förskollärarnas beskrivningar i vilka situationer i den fria leken där 

de upplever att kränkningar uppstår men också hur de agerar när de ser att kränkningar uppstår 

mellan barnen i den fria leken. 

Situationer där pedagogerna upplever att kränkningar sker 

Förskollärarna berättade om situationer där de upplevt att barnen kränker varandra i leken. 

Främst är det när barnen leker ensamma utan en vuxen då verbala kränkningar och handlingar 

lätt uppstår. Emma som arbetar med yngre barn berättade om en händelse i som hon upplever 

som kränkande mellan barnen som skett i den fria leken i ett rolleksrum. Barnen tycker det är 

spännande att titta i varandras blöjor och byta blöjor på varandra, vilket Emma anser som en 

kränkning och blöjorna som något väldigt intimt som barnen ska ha för sig själva.  

 
Sen har det hänt att dom ska titta i varandras blöjor och byta blöjor på varandra och det är inte 

okej. Det har vi sagt att det är bara vi vuxna som får göra det och vi pratar mycket med barnen 

om det. (Emma) 

 

Maria och Monica som arbetar med äldre barn upplevde att kränkningar sker när barnen leker 

fritt och Maria menar att det ofta handlar om maktpositioner i leken och vem som tilldelas vilka 

roller. 

 
Ja i den fria leken sker ju det, mycket maktförhållande och att man vill ha makt över vad som 

sker i leken, status i olika lekkonstellationer och lekar… ja klassiskt exempel, ”mamma, pappa, 

barn”, vem som får de olika rollerna. (Maria)  

 

Monica ger även exempel på kränkningar som sker i en annan situation än i rolleken. 
 

Vid fri lek… ja, även om dom sitter och pysslar eller så så är det saker som att ”du ritar fult” 

eller ”du kan inte rita innanför linjerna” och sånt...(Monica)  

 



 

13 

 

Förskollärarna menar att kränkningar oftast sker i situationer när det inte är en vuxen närvarande 

eller när barnen tror att en vuxen inte kommer höra. Anki och Emma ger exempel på verbala 

kränkningar som uppstått i den fria leken. 
 

Man hör ibland att ”du får inte komma på mitt kalas om inte du har röda kläder” och sånt där… 

det är ju en kränkning, helt klart. (Anki) 

 
Alltså dom är ju ganska små dom här barnen, det är mer det hära ”du är dum”, ”du får inte vara 

med”, det är la mer sånna grejer.. ”du är liten” är det mycket, ”du är bäbis!” framförallt, där är 

ett sånt ord. (Emma)  

 

De verbala kränkningarna är något som förekommer ofta bland barnen och som förskollärarna 

arbetar mycket med för att få bort. Förskollärarna berättar att de försöker vara närvarande hos 

barnen hela tiden för att försöka stoppa ord och kränkningar i stunden som de sker, men de 

anser att det är svårt då de inte kan vara överallt hela tiden och se och höra precis allt som sker. 

Pedagogernas handlande i situationer när kränkningar sker 

Förskollärarna berättar att de dagligen ser att det förekommer kränkningar mellan barnen och 

de försöker göra allt de kan för att stoppa det och för att barnen ska tala vänligt till varandra 

och vara med inbjudande mot alla barn. Förskollärarna hade olika strategier för att försöka få 

barnen att göra det. Monica som gav exempel på att barnen hade sagt till varandra att de ritar 

fult i ateljén ger även exempel på hur hon tar tag i en sådan situation när hon hör att det händer 

eller får berättat för sig att det hänt. 

 
Jag går ofta in och sätter mig och försöker att vi pratar om det… lyfter frågan…till exempel i 

målarrummet... vad är fult, vad är fint, vem har rätt att bedöma det, och det som är fint för mig 

är kanske inte fint för dig och att man faktiskt sårar någon när man säger så… (Monica) 

 

Att kommunicera med barnen är något som förskollärarna anser är viktigt, att få barnen att 

berätta hur de känner och sätta ord på sina känslor och att förskollärarna förklarar för barnen 

vad som är okej att säga och inte. Både Anna och Maria ger varsitt exempel på hur de tar tag i 

en situation där det uppstått en kränkning i leken. En viktig del är att lyssna på vad barnen har 

att säga och att få höra allas versioner innan de kommer fram till en lösning. 

 
Jag försöker alltid höra allas version och sen pratar vi om hur man gör istället... ”hur tror du det 

känns för han?” och sånt där…(Anna)  

 

Man får ju lyssna på allas versioner så gott det går, det är inte alltid man vet och ser vad som 

händer och det är inte alltid dom berättar precis vad som hänt och…ser jag precis vad som 

händer så kan jag nog markera…(Maria) 

 

Maria betonar även hur viktigt det är att som pedagog gripa in direkt vid minsta lilla kränkning 

som sker. Om inte en vuxen griper in på allt de ser så anser hon att kränkningarna eskalerar fort 

och arbetet med det blir ännu större.  

 
Det handlar om nolltolerans. Så fort det är minsta grej, för tar du inte det minsta så växer det 

snart och blir ännu större tycker jag…(Maria) 

Pedagogers handlande när det sker uteslutningar av barn i leken 

Förskollärarna har ovan gett exempel på kränkningar som sker mellan barnen i den fria leken 

och exempel på det är att barnen säger till varandra att dem inte får vara med att leka, vilket 



 

14 

 

handlar om uteslutning. Pedagogerna var väl medvetna om att uteslutningar sker och de hade 

alla olika metoder vid en situation där ett barn inte får vara med och leka. I detta avsnittet 

presenteras förskollärarnas olika metoder och åsikter kring hur man som vuxen gör när man ser 

eller hör att ett barn blir uteslutet ur en lek men även de vuxnas ansvar för att förebygga 

uteslutningar i barngruppen. 

 

Förskolläraren Anki tycker att alla barn inte alltid kan vara med. Om några barn påbörjat en lek 

och delat ut roller och bestämt regler så förstörs leken av att ett till barn kommer in. Maria 

kommunicerar med de barnen som uteslutit ett annat barn. Hon upplever, precis som Anki, att 

det ibland inte är bra att få in ett nytt barn i en redan påbörjad lek. Hon upplever det som ett 

dilemma och en situation där en som pedagog får handla olika från gång till gång. 

 
Är det några barn som börjat att leka och så kommer det ett barn till och vill vara med... och 

ibland säger jag då att ”då får du gå och göra något annat”, så säger jag faktiskt... för jag tycker 

det är viktigt att dom som börjat att leka får fortsätta att leka sin lek, och sen när dom avslutat 

så kan det barnet få vara med då. (Anki) 

 

Man kan ju prata med dom barnen som utesluter då…fråga liksom… varför? Och sen… ibland 

så, det är liksom ett jättedilemma för känner man att dom är så inne i sin lek så kan ju dom 

liksom bli störda om det kommer en ny kompis och då kanske man har rätt att säga nej, men 

man får ju lyssna och så får man prata om det. (Maria) 

 

 

Anki fortsätter att berätta att ibland försöker hon få in barnet som kommer utifrån i leken, men 

att det barnet då får anpassa sig till de barn som redan börjat att leka. 

 
… man kan ju försöka få in barnet i leken men ibland så blir det inte bra när det kommer någon 

utifrån och dom har styrt upp en lek och bestämt tillsammans hur leken ska va… men man kan 

ju hjälpa dom naturligtvis och sen att dom förklarar för den andra som kommit in i efterhand, 

såklart. Men då får den kompisen får ju leka det dom börjat leka i så fall, man får rätta sig efter 

det dom börjat med, dom har ju tänkt ut någonting. (Anki) 

 

Maria fortsätter berätta att det alltid är från situation till situation och hon kan inte ge ett rakt 

svar på hur hon gör i en situation där ett barn blir uteslutet. Hon lyfter vikten av kommunikation 

och om barnen kan motivera varför de vill leka en lek själva så kan det vara okej. 

 
Det är ett jättedilemma och det är en balansgång…det handlar om vilka barn det är och det 

handlar om situationen så jag kan inte säga att pang bom såhär, alla måste inte vara med jämt 

(…) men om man diskuterar med barnen och dom motiverar varför dom vill leka själva och 

man ändå kan lösa situationen så tycker jag ändå att man kan prata...(Maria) 

 

Emma som arbetar med yngre barn använder sig av en annan metod när hon hör eller ser att ett 

barn bli uteslutet ur en lek. Hon som pedagog deltar i leken och försöker att leka in barnet i den 

pågående leken och hon anser att alla barn ska få vara med och leka och ingen ska bli utesluten. 

 
...nä men det är ju det att vi är med, med i leken och försöker leda in i leken å liksom, eh.. ja, 

får leken att gå vidare med det barnet… det brukar fungera ganska bra. (Emma) 

 

Monica som arbetar med äldre barn använder sig ibland av samma metod som Emma. Hon 

försöker leka in det barnet som blir uteslutet och deltar själv i leken. Hon försöker få de barnen 

som redan börjat leka och redan delat ut roller att se leken på ett nytt sätt för att inkludera det 

barnet som kommer in i leken.  
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Man kanske får leka in det barnet som blir uteslutet… liksom ”ja men vi har redan mamma och 

storasyster och i så fall får du vara katt” och barnet som kommer in inte vill vara katt, då får 

man leka in att kanske det är någon som gästar eller kommer och hälsar på eller något sånt… 

försöker liksom få in dom. (Monica)  

 

Anna berättar att hon kan hantera en situation när ett barn blir uteslutet som så att hon tar det 

uteslutna barnet och gör någon annan mer attraktiv lek så att det barnet känner sig speciell, blir 

upplyft och inte sänkt av att hen inte fick vara med de andra kompisarna och leka. Hon betonar 

även att hon inte vet om det är okej att använda sig av denna metoden, men hon upplever att 

det fungerar, dels för att få det uteslutna barnet att känna sig lyft men också för att bjuda in 

andra barn till att leka med det uteslutna barnet så de startar en lek eller en aktivitet tillsammans 

istället. 

 
Om man har sett att några barn gjort något taskigt mot någon så kan man ju ta det uteslutna 

barnet och gå och göra något annat, extra roligt…så… vet inte om det är okej men ibland gör 

man så att ”nänä, nu ska vi göra något jätteroligt här så kan du strunta i dom. (Anna) 

 

Anki tycker även att barnen måste träna på att lösa sina konflikter själva och att man som vuxen 

kan avvakta lite på håll för att sedan gripa in om konflikten inte blir löst eller om man ser att 

den eskalerar. 
 

Jag tycker det är viktigt att konflikter och så mellan barn, så ska man inte gå in för snabbt för 

jag tycker dom ska försöka lösa själva. Man kan ju stå på avstånd och kolla in men sen får man 

rycka in när man tycker att nä nu börjar det att... nu kan dom inte lösa detta. (Anki) 

 

Pedagogens roll för att förebygga kränkningar och uteslutningar  

 Förskollärarna berättar vikten av att vara med i leken, inte ha stängda dörrar till några rum och 

att som vuxen vara medveten om vad som händer, för att förebygga kränkningar och 

uteslutningar mellan barnen i den fria leken. De betonar även vikten av de vuxnas arbete mot 

kränkningar för att få barnen att förstå att kränka någon annan aldrig är okej. 

 
Vi är med dom, det är det vi kan va, vi kan vara med barnen och vara med i leken, vi är med där 

dom är… vi låter inte dörrarna vara stängda, väldigt sällan…eh så…vi håller koll hela tiden, för 

att undvika uteslutningar…(Emma) 

 

Det handlar om att vi vuxna är väldigt medvetna om vad som händer i barngruppen och man 

kan ju inte se allt och höra allt, fast man skulle vilja. (Maria) 
 

Det är ju upp till oss vuxna att få barnen att förstå att det inte är okej att kränka eller vara dum 

mot någon annan. (Anna) 

 

.. sen är det ju hela tiden detta att man måste ha öron, lyssna, vad händer när de leker, att man 

försöker vara med och höra så man kan gripa in.. (Monica) 

 

 

Några av pedagogerna vill även betona hur viktigt arbetet mot kränkande behandling är och att 

det är det viktigaste uppdraget de har. 
 

Arbetet med detta är ju klart det viktigaste uppdraget vi har tycker jag, absolut… framför allting 

annat, hur vi är mot varandra, det är ett stort arbete och det är alltid det man känner att det är det 

vi måste lägga vårat absoluta krut på. (Anna) 
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Detta arbetet är det viktigaste vi behöver göra på förskolan, eller i samhället över huvud 

taget…(Maria) 

DISKUSSION 
I detta avsnittet diskuteras resultatet, metoden jag använt och didaktiska konsekvenser. Syftet 

med studien var att ta reda på hur pedagoger arbetar för att förebygga och förhindra kränkningar 

i barnens fria lek på förskolan. Här kommer jag diskutera det framskrivna resultatet utifrån den 

aktuella forskning jag redogjort för i bakgrundsdelen och utifrån Corsaros teori om 

kamratkulturer och uteslutningar. 

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen tar jag upp pedagogernas arbete med likabehandlingsplanen, 

pedagogernas handlande när uteslutningar och kränkningar sker mellan barnen, arbetet kring 

kränkande behandling och uteslutningar och även de vuxnas ansvar gällande kränkningar och 

uteslutningar på förskolan. 

Likabehandlingsplanen och arbetet med den 

Alla pedagoger som deltog i studien redogjorde för likabehandlingsplanen och för hur de 

arbetade med den på sin avdelning. Likabehandlingsplanen är ett måste för alla förskolor att ha 

då både skollagen och diskrimineringslagen kräver det (Svaleryd & Hjertson 2012 ss.23-24). 

 

Arbetet med likabehandlingsplanen såg olika ut från avdelning till avdelning då några hade lyft 

ner den till barnens nivå och där syftet var att tillsammans med barnen göra en egen 

likabehandlingsplan som barnen kunde förstå, medan andra hade kunskap om innehållet i den 

men inte hunnit arbeta så mycket med den. Förskollärarna menar dock att de arbetar mot 

kränkningar hela tiden. Förskollärarnas fortsatta tanke i arbetet med likabehandlingsplanen var 

att arbeta med den kontinuerligt för att i slutet få en färdig produkt gjord av barnen som speglade 

den ”vuxna” likabehandlingsplanen. Det fortsatta arbetet skulle ske genom barnmöten, både i 

helgrupp och i smågrupper. Genom att pedagogerna valt att lyfta ner likabehandlingsplanen till 

barnens nivå så kan det jämföras med Svaleryd & Hjertson (2012 ss.179-180) som skriver att 

en likabehandlingsplan måste förankras i verksamheten både tillsammans med elever och 

vårdnadshavare. De ger förslag på förankringsprocesser i skolans värld genom att använda sig 

av kanaler som elevrådet och liknande för att göra eleverna delaktiga i processen och arbetet 

med likabehandlingsplanen och göra dem medvetna om vad som står i den. 

Pedagogernas handlande när uteslutningar och kränkningar sker 

Förskollärarna använde sig mycket av kommunikation när de såg att en kränkning eller 

uteslutning skedde på deras förskola. De var kommunikation barn och vuxen emellan men även 

kommunikation barnen emellan. Detta tillvägagångssätt lyfter Öhman (2009 ss.135-137) fram 

som viktigt då hon menar att samtal med barn bidrar till arbetet med allas lika värde i gruppen 

och arbetet mot kränkningar. Att samtala med barnen är ett sätt att få insikt i barns värld och 

det har visat sig att de barn som varit på förskolor med nyfikna, samtalande pedagoger som 

satsat på att utveckla sin samtalsförmåga är även barn som utvecklat sin förmåga att uttrycka 

känslor, lyssna på andra och ha en öppen dialog med dem. 

 

Förskollärarna i Helgesens (2017) studie berättade precis som förskollärarna i denna studie att 

de samtalar med barnen om hur man är en bra kompis etc. när de upplever en kränkning. 

Förskollärarna i Helgesens studie och förskollärarna i denna studien upplevde båda att verbala 

kränkningar och uteslutningar är det mest förekomna på förskolan. Det är en intressant 
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reflektion att det finns kopplingar och likheter mellan barns beteende och pedagogers handlade 

på olika förskolor i olika länder. 

 

Några av förskollärarna i min studie berättade att de alltid lyssnar på alla versioner i en konflikt 

för att kunna hjälpa barnen att lösa den. De berättade att de alltid lyssnar men de upplevde det 

ibland svårt att veta vem av barnen som hade ”rätt” när de inte varit närvarande och sett eller 

hört konflikten när det skett. En förskollärare tyckte även att barnen skulle få försöka lösa sina 

konflikter själva utan en pedagogs stöd, då hon menade att barnen behöver lära sig det. Öhman 

(2009 ss.230-236) skriver som tidigare nämnt om metoden KTH, känsla, tanke, handling, som 

pedagoger kan använda sig av som strategi när de hjälper barnen i en konfliktsituation, vilket 

förskollärarna berättar att de använder utan att just benämna Öhmans metod. De lyssnar först 

på barnen, pratar med dem hur de känner, vad som hände, hur kompisen känner för att sedan 

berätta att det barnen gjort inte är okej. 

Arbetet kring kränkande behandling och uteslutningar 

Öhman (2009 ss.26-27) menar att pedagoger hela tiden måste sträva efter och arbeta mot att få 

ett positivt klimat för alla barn på förskolan. I arbetet mot kränkningar är ett bra bemötande och 

ett tydligt pedagogiskt ledaskap nyckeln till detta arbete, men även närvarande pedagoger, 

arbete med konflikthantering i barngruppen och arbetet med barns självkänsla och integritet. 

Pedagogen behöver ha ett brett synspektrum och se situationer ut olika synvinklar för att se vem 

som blir kränkt, vem som kränker och hur de ska kunna arbeta för att motverka kränkningar. 

Några av förskollärarna i studien menar att som vuxen i förskolan är det viktigt att vara 

uppmärksam på vad som händer i barngruppen och ha ögon och öron överallt för att kunna 

förhindra kränkningarna när de sker. De upplever dock svårigheter då de menar att de inte kan 

höra och se allt hela tiden, men att de försöker i den mån de kan att vara närvarande med barnen.  

 

Förskolläraren Emma berättade att de arbetar mycket med att lära barnen att ta upp en stopp-

hand när de inte vill mera, detta för att ge barnen sitt eget space och lära dem om sin integritet. 

Förskollärarna tog också upp vikten av att vara närvarande som pedagog i barnens lek för att 

undvika kränkningar och det var något som alla försökte vara. Knutsdotter Olofsson (2009 s.87-

88) menar att genom att barnen har en närvarande pedagog i sin lek känner barnen trygghet. 

 

Förskolläraren Anna berättade att de använder sig av forumspel för att belysa olika problem 

och situationer för barnen i förebyggande syfte mot kränkningar. Larsen (2017 ss.49-51) skriver 

att ett forumspel är när pedagogerna använder sig av drama för att iscensätta och spela upp en 

situation för barnen, exempelvis att en pedagog vill ha något av den andra pedagogen och bara 

rycker det ur händerna på den. Under forumspelet blir barnen ofta delaktiga och vill komma 

med åsikter om vad som är rätt och fel. Efter forumspelet tar pedagogerna upp och diskuterar 

händelsen i grupper tillsammans med barnen. Att använda forumspel är också ett sätt att belysa 

situationer som uppstår på förskolan utan att peka ut ett specifikt barn, utan det görs för att 

uppmärksamma alla barnen på situationer som sker på förskolan. 

 

Förskolläraren Monica berättade att hon upplevde det pedagogiska materialet Snick och Snack 

som ett bra verktyg i arbetet mot kränkningar och uteslutningar, trots att de precis börjat arbeta 

med det. Hennes förhoppning var att deras arbete med Snick och Snack skulle uppmärksamma 

barnen på situationer och lösningar när det kommer till konflikter, samarbeten mellan kompisar 

osv. Petersen (2015) har gjort en undersökning där hon intervjuade barn och pedagoger om 

konflikter och konflikthantering. När hon talade med barnen använde hon sig av en handdocka 

med namn Muffins som hon presenterade som sin vän när hon kom till förskolan där studien 

skulle genomföras. Ett resultat hon såg gällande handdockan var att barnen visade stor empati 
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för Muffins och talade hellre med Muffins än med Petersen själv. Barnen berättade saker för 

Muffins som Petersen sedan använde som svar i sin forskning gällande konflikthantering. Hon 

upplevde att barnen hade lättare att prata om svåra saker med handdockan än med en verklig 

person och på så sätt fick hon ut de svar hon behövde av barnen. 

De vuxnas ansvar gällande kränkande behandling och uteslutningar 

Några av pedagogerna nämnde att de ibland inte låter barn som vill vara med andra barn att 

leka få vara med, då det stör de andras påbörjade lek där roller och regler redan är bestämda. 

Corsaros (2005 ss.140-145) teori om kamratkulturer och uteslutningar stödjer pedagogernas 

svar gällande att alla barn inte alltid kan vara med och leka. Barn klarar inte av för stora 

gruppsammansättningar och vill inte bli störda när de påbörjat en lek och redan bestämt allting. 

Enligt Corsaro utesluter inte barnen medvetet för att vara elaka utan för att skydda det 

interaktiva rummet, leken och de kamrater som ingår i leken. Det var några förskollärare i 

studien som tyckte att inga barn ska uteslutas och istället använder sig av metoder där de 

försöker leka in andra barn i den redan påbörjade leken vilket de upplevde fungerade som en 

bra metod i deras barngrupper. Därför betonar jag att resultatet visade på att alla förskollärare 

inte arbetar likadant gällande uteslutningar då vissa arbetar enligt Corsaros teori och andra 

förskollärare arbetar utefter att de anser att alla barn ska få vara med och leka.  

 

Några av förskollärarna i studien uppfattar uteslutningar som en kränkning då de anser att alla 

barn ska få vara med och att barnen ibland säger till varandra att ”du får inte vara med”. 

Förskollärarna försöker då att få alla barnen att vara med i leken och använder sig av metoder 

som att leka in barnen i leken och genom att delta själva. Några andra förskollärare i studien 

menar att de inte alltid låter alla barn vara med, då de upplever att leken förstörs och att de 

barnen som börjat leken kan behöva leka ensamma. Förskolläraren Maria säger att det är en 

balansgång och ett dilemma beroende på hur situationen ser ut och vilka barn som är i leken 

och vilka barn som vill komma in i den. Det kan vara viktigt som pedagog att ha Corsaros teori 

om kamratkulturer och uteslutningar i minnet då den ger förståelse för varför barn utesluter när 

de leker. Som pedagog gäller det även att vara uppmärksam på när uteslutningarna inte sker 

endast för att skydda leken utan att barnen utesluter ett annat barn genom en relationell 

kränkning (Öhman 2009 ss.14-15). 

 

Förskollärarna i studien berättar att de försöker vara med barnen under fri lek för att kunna hålla 

koll och höra och se vad som händer i barngruppen för att undvika kränkningar och för att kunna 

rycka in så fort det händer något. De upplevde det dock som en svårhet att höra och se allt och 

att de kände sig otillräckliga när de inte kan vara i alla rum samtidigt då de är medvetna om att 

det händer saker där vuxna inte är. 

 

Förskollärarna i denna studien menar att de försöker delta i barnens lek men att barnen ibland 

vill leka själva och bakom stängda dörrar, vilket gör det svårare för förskollärarna att uppfatta 

alla konflikter och exakt vad som skett. De menar att när de är närvarande så hjälper de till, men 

annars få de gå in och medla när ett ledset barn kommer till dem, genom att försöka lyssna på 

alla inblandade barns versioner för att sedan försöka lösa konflikten. För att undvika konflikter 

helt, eller i den mån det går, så försöker förskollärarna att vara närvarande vid barnens lek och 

samspela med dem. Knutsdotter Olofsson (2009 s.87-88) skriver att som vuxen har man en 

viktig roll när man deltar i barnens lek. Genom att samspela med barnen skapar det en trygghet 

i leken och leken blir attraktiv för många barn och den kan då fler barn att samspela med 

varandra med hjälp av en vuxen. Ibland räcker det med att en vuxen sitter bredvid barnens lek 

som en trygghet för att barnen ska leka tillsammans. Däremot skriver Knutsdotter Olofsson att 

i svenska förskolor ses den fria leken som ett tillfälle där pedagoger kan passa på att göra annat, 
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eftersom att barnen ändå leker, istället för att leka med dem och samspela med dem och  

förskollärare går endast in och medlar mellan barnen om de hör att det uppstår bråk. 

 

Förskollärarna i studien belyser ofta vikten av att vara närvarande som vuxen och inte låta 

barnen vara själva allt för ofta, vilket kan sättas i relation till Helgesens (2017) studie där 

resultatet visade att barn, främst barn med låg status i en grupp, behöver stöd och stöttning ifrån 

en pedagog för att barnet inte ska utsättas för uteslutningar i gruppen. Om barnen inte får 

stöttning av en pedagog uppstår osäkerhet mellan barnen då de tror att de måste lösa konflikter 

själva och leder då istället till uteslutningar. 

 

Pape (2017 s.141) menar att om pedagoger överlåter leken till barnen görs det utrymme för 

uteslutningar. Hon fortsätter att mena att pedagoger måste även delta i barnens lek för att stötta 

de känsliga barnen, som hon uttrycker det, i leken. Genom att som vuxen delta inkluderas de 

barn som har svårare för lekkoderna och som inte hade tagit initiativ till att leka själv. Genom 

att som vuxen delta i en lek kan också ses som ett arbete som är förebyggande mot kränkningar 

och uteslutningar. Förskollärarna i studien försöker att vara aktiva i barnens lek och aktiviteter 

för att undvika kränkningar och för att få barnen att samspela med varandra och vara bra 

kompisar. 

Metoddiskussion 

Kvalitativ metod upplever jag som en bra metod för denna studien. Jag har fått ta del av 

förskollärares personliga uppfattningar, tolkningar och beskrivningar av ämnet, vilket skedde 

via att använda intervju som redskap.  

 

Att använda intervju som redskap för min studie anser jag som en bra metod för att få den 

empiri jag behövde för få fram ett bra resultat. Mina deltagare valdes ur ett bekvämlighetsurval 

och det kan ha påverkat deras svar då jag hade relationer med nästan alla jag intervjuade. Det 

jag menar med att svaren kan ha påverkats är att deltagarna kan ha svarat korta svar då dem 

antar att jag redan vet hur de arbetar. Jag upplevde intervjuerna som korta, ca 8-15 minuter per 

person, en intervju var även på ca 6 minuter, men fanns även en längre på 18 minuter. Jag 

upplevde att de svarade kort på frågorna men ändå att jag fick de svar som behövdes för studien.  

 

Jag upplevde deltagarna som nervösa innan intervjun då de var rädda att svara ”fel” och jag fick 

även ett nej av en förskollärare som inte ville ställa upp alls av samma anledning. De personer 

som var nervösa men ändå ställde upp på intervjun upplevde jag blev mer bekväma efter några 

frågor och började då slappna av och utveckla sina svar efter sin egen åsikt och erfarenhet och 

inte efter vad jag ”ville ha för svar”. En anledning till att förskollärarna var så nervösa inför 

intervjun och för att svara fel kan ha varit att kränkningar är ett känsligt ämne och oavsett om 

det inte finns några rätt eller fel svar kan förskollärarna upplevt att de måste svara på ett visst 

sätt, då de vet om att det är nolltolerans mot alla former av kränkningar. Detta är inte något jag 

fått reda på eller vet något om, utan det är endast spekulationer från min sida.  

 

Jag valde kvalitativ metod för att kunna använda mig av intervju för att få reda på hur 

förskollärarna beskriver hur de arbetar för att förebygga konflikthantering. Jag hade gärna 

använt mig av observation också för att se hur de faktiskt arbetar och inte bara hur de beskriver 

att de arbetar. Det hade varit intressant att jämföra pedagogernas beskrivningar hur de gör och 

deras sätt att handla ute i barngruppen. 
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Didaktiska konsekvenser 

När det talas om kränkande behandling inom förskolan så upplever merparten av förskollärarna 

att det existerar. De anser att kränkande behandling mellan barnen syns i förskolan genom slag, 

ord och uteslutningar. Främst talar förskollärarna som medverkat i studien om verbala 

kränkningar och uteslutningar. 

 

Innan studien påbörjades fanns det en tanke om att barn utesluter varandra medvetet för att vara 

elaka och för att de inte ville leka och samspela med det barnet som kom och ville vara med. 

Efter att ha läst Corsaros (2005) teori om kamratkulturer har jag fått en annan bild om varför 

barn utesluter som kommer tas med ut i mitt yrkesliv efter förståelsen att alla barn inte alltid 

kan vara med och leka. Att som pedagog säga till barnen att ”alla måste vara med” lär inte 

förekomma lika ofta när förståelsen finns till varför de utesluter. Man får dock inte glömma att 

uteslutningarna inte alltid är för att skydda det interaktiva rummet, utan också ibland för att 

utesluta ett specifikt barn, en så kallad relationell kränkning (Öhman 2009 ss.14-15). Vid den 

typen av uteslutningar blir det en tydlig kränkning som pedagogerna måste ta tag i direkt och 

det görs bäst via kommunikation, som förskollärarna i studien också antyder.  

 

Studien syftades till att ta reda på hur förskollärarna beskriver att de arbetar mot kränkande 

behandling då den forskning som finns mestadels pekar på varför barn kränker och utesluter 

och inte hur pedagoger arbetar för att motverka det. Ämnet kränkande behandling inom 

förskolan är något som tagits upp mycket de senaste åren och det har kommit många handböcker 

till pedagoger om hur de kan arbeta mot kränkningar och hur de arbetar för att få en 

inkluderande förskola. När det finns mycket handböcker för pedagoger behövs det också 

kontinuerligt arbete för att se till att pedagoger ute på förskolor får ta del av dessa böcker och 

får förståelse för hur de kan arbeta mot kränkningar i förskolan. Det är också viktigt att ta del 

av den forskning som finns gällande arbete mot kränkningar och inte bara handböcker då de 

inte alltid är baserade på forskning utan en eller flera enskilda författares teorier och tycke, men 

handböckerna kan vara till god hjälp på vägen i arbetet mot kränkningar i förskolan. 

 

Det är viktigt att pedagogerna diskuterar tillsammans vad de anser att en kränkning är och hur 

de ska agera när de ser att en kränkning sker mellan barnen, så att alla agerar på samma sätt och 

reagerar på samma typer av handlingar. Öhman (2009 ss.23-24) skriver att alla som arbetar 

inom förskolan måste ta avstånd från alla former av kränkningar och att pedagogerna alltid 

måste börja med att rannsaka sig själva och fundera över hur de uttrycker sig mot barnen, vilken 

ton de har, i vilka situationer man själv som pedagog kan vara kränkande, hur pedagogen 

markerar att kränkningar inte är okej osv. 

 

Några förskollärare i undersökningen tog upp att de använde drama som metod för att visa 

barnen situationer där kränkningar uppstår. De använde sig både av handdockor och av 

forumteater, vilket är bra medel i det förebyggande arbetet mot kränkningar. Under 

utbildningens gång har vi fått ta del av drama som pedagogiskt verktyg vid flertalet tillfällen. 

Barnen ger ofta empati och kärlek till förslagsvis en handdocka och vill inte att den ska råka 

illa ut. I arbetet mot kränkningar och uteslutningar och om hur barnen är mot varandra är 

handdockor ett bra verktyg. Förskolläraren Monica berättade om hur de börjat använda Snick 

och Snack för att belysa situationer för barnen om två vänner som samarbetar, blir ovänner, 

löser sina problem etc. Att arbeta med konkreta exempel och situationer som barnen får vara 

med och lösa är en god metod i arbetet mot kränkningar. Barnen får lära sig genom 

handdockorna även hur de är mot varandra. Att kontinuerligt använda sig av drama i ett 

likabehandlingsarbete har många fördelar. Petersen (2015) beskrev i sin studie om en 

handdocka hon hade med sig när hon skulle intervjua och samtala med barn, för att få barnen 
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att öppna sig och dela med sig av sina tankar kring konflikthantering, vilket hon ansåg vara ett 

framgångsrikt verktyg för att få barnen att våga prata.  

Förslag på fortsatt forskning 

Fortsatt forskning inom ämnet hur pedagoger arbetar för att förhindra och motverka 

kränkningar mellan barnen i fri lek hade kunnat göras via observationer för att se hur de gör 

konkret ute i verksamheten. En annan intressant aspekt hade varit att låta pedagoger ta del av 

och utbildas utifrån de handböcker som kommit de senaste åren, för att sedan se om deras arbete 

förändras och om de får en annan syn på kränkningar, då det finns många tillvägagångssätt och 

metoder för att arbeta med kränkningar inom förskolan.  
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BILAGA 1 
 
Hej! 

 

Jag heter Ellen Skog och studerar sista terminen på förskollärarutbildningen vid Högskolan i 

Borås. 

 

Just nu håller jag på att skriva min C-uppsats om kränkningar mellan barn i förskolan och söker 

därmed förskollärare som vill ställa upp på en intervju, där svaren kommer användas i min 

uppsats. Syftet med studien är att ta reda på hur förskollärare arbetar med kränkningar mellan 

barnen under fri lek. 

 

Intervjun beräknas ta ca 30 minuter och kommer med din tillåtelse att spelas in. Önskvärt är att 

vi genomför intervjun på en lugn och avskild plats förskolan där du arbetar. Alla namn och 

uppgifter kommer att fingeras och intervjusvaren kommer endast att användas i min uppsats. 

 

Vi bestämmer tillsammans tid och dag för när intervjun sker, men gärna under veckorna 46-48. 

 

Deltagande är frivilligt men jag uppskattar din medverkan då detta är ett ämne som intresserar 

mig mycket och jag skulle önska att få så många infallsvinklar som möjligt i mitt resultat.  

 

Vid frågor kan du kontakta mig på: 

 

EllenSkog 

07XX-XXXXXX 

s12XXXX@student.hb.se 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

BILAGA 2 
 
Intervjufrågor 
 

Hur ser ert arbete ut kring kränkande behandling? 

På hela förskolan? 

På din avdelning? 

 

 

Vilka erfarenheter har du av kränkande behandling barn emellan? 

 

 

I vilka situationer/sammanhang/moment har du i ditt arbete mött kränkande 

behandling bland barn? 

 

 

Hur arbetar ni med barnen för att förebygga kränkningar? 

 

 

Hur hanterar du en situation där ett eller flera barn kränker ett annat barn? 

 

 

Hur agerar du när du hör/ser att ett barn blir uteslutet ur en lek och inte får vara med? 
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