”DU FÅR INTE KOMMA PÅ MITT KALAS!”
– PEDAGOGERS TOLKNINGAR AV OCH ARBETE MED KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN
Grundnivå
Pedagogiskt arbete
Caroline Andersson
Charlotte Centerwall
2018-FÖRSK-G87

Program: Lärarprogrammet med inriktning mot lärare i förskola och förskoleklass,
210 högskolepoäng
Examensarbete; ”Att utforska pedagogiskt arbete 1”, 15 högskolepoäng i
utbildningsvetenskap
Svensk titel: ”Du får inte komma på mitt kalas” – Pedagogers tolkningar av och
arbete med kränkande behandling i förskolan
Engelsk titel: "You are not welcome at my birthday party" – Teachers’ interpretations
of and work with abusive treatment in preschool
Utgivningsår: 2018
Författare: Caroline Andersson och Charlotte Centerwall
Handledare: Marie Fahlén
Examinator: Magnus Levinsson
Nyckelord: Kränkande behandling, mobbning, förskola, skollag, diskrimineringslag,
styrdokument, värdegrund
_________________________________________________________________

Sammanfattning
Inledning
Kränkande behandling finns i hela svenska samhället, likaså i skolan och förskolan. Det har
forskats mer om ämnet i skolans värld men betydligt mindre inom förskolan. Förskolans
styrdokument och lagar säger att diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska
motverkas och det framhåller också att de ska förebyggas redan i förskolan. Även om
forskningen konstaterar detta råder det osäkerhet kring vad kränkande behandling är bland
pedagoger.
Syfte
Studiens syfte är att ta reda på hur pedagoger tolkar vad kränkande behandling innebär i
förhållande till förskolans styrdokument och lagar, samt hur pedagogerna arbetar
förebyggande mot kränkande behandling.
Metod
Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med fem pedagoger på en förskola.
Det användes även två stycken teorier i studien. De två teorierna var: det sociokulturella
perspektivet och den socialpsykologiska attributionsteorin, detta för att nå fram till studiens
syfte.
Resultat
Resultatet påvisar att samtliga pedagoger har olika tolkningar kring vad kränkande behandling
innebär för dem personligen samt att arbetet med det förebyggande arbetet kring kränkande
behandling också skiljer sig åt. Likaså antyder pedagogerna att den största risken för att
kränkande behandling kan ske är när pedagogerna inte är närvarande, också att det sker
mellan de olika parterna i förskolans verksamhet. Exempelvis mellan vuxen till barn och barn
till barn.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. INLEDNING ............................................................................................................ 1
1.1 Syfte ........................................................................................................................................................... 2

2. BAKGRUND ........................................................................................................... 3
2.1 Styrdokument ............................................................................................................................................ 3
2.1.1 Diskrimineringslagen och de sju diskrimineringsgrunderna...................................................................... 3
2.1.2 Skollagen ................................................................................................................................................... 3
2.1.3 Läroplan för förskolan ............................................................................................................................... 4
2.2 Styrdokumentens värdegrund .................................................................................................................... 4
2.3 Olika former av kränkande behandling....................................................................................................... 4
2.4 Förebyggande arbete för att motverka mobbning ...................................................................................... 5
2.5 Sociala beteenden kring mobbning i förskolan ........................................................................................... 5

3. TEORIRAM ............................................................................................................ 7
3.1 Det sociokulturella perspektivet ................................................................................................................. 7
3.2 Den socialpsykologiska Attributionsteorin ................................................................................................. 7

4. METOD................................................................................................................... 9
4.1 Genomförande och val av metod ............................................................................................................... 9
4.2 Urval och introduktion av informanter ..................................................................................................... 10
4.3 Analys och bearbetning ............................................................................................................................ 11
4.4 Reliabilitet och validitet ........................................................................................................................... 12
4.5 Etiska överväganden ................................................................................................................................ 12

5. RESULTAT .......................................................................................................... 14
5.1 Pedagogernas tolkning av vad kränkande behandling är och hur det kan uppstå ..................................... 14
5.1.1 Individinriktade förklaringar .................................................................................................................... 14
5.1.2 Situationsinriktade förklaringar............................................................................................................... 15
5.2 Hur pedagogerna arbetar med det förebyggande arbetet kring kränkande behandling ........................... 15
5.2.1 Genom att inkludera barnen ................................................................................................................... 15
5.2.2 Genom att arbeta med alternativa metoder ........................................................................................... 16
5.2.3 Genom att agera som förebilder ............................................................................................................. 17
5.3 Sammanfattning av resultatet .................................................................................................................. 17

6. DISKUSSION ....................................................................................................... 18

6.1 Resultatdiskussion .................................................................................................................................... 18
6.1.1 Vad anser pedagogerna att kränkande behandling är och hur det kan uppstå? .................................... 18
6.1.2 Hur arbetar pedagogerna med det förebyggande arbetet mot kränkande behandling? ....................... 19
6.2 Metoddiskussion ...................................................................................................................................... 19
6.3 Didaktiska konsekvenser .......................................................................................................................... 20

7. REFERENSER ..................................................................................................... 21
8. BILAGOR ............................................................................................................. 24
8.1 Bilaga 1 ..................................................................................................................................................... 24
8.2 Bilaga 2 ..................................................................................................................................................... 25

1. INLEDNING
I Läroplanen för förskolan (Lpfö, 98, rev. 2016, s. 4) poängteras det att inget barn ska
utsättas för kränkande behandling eller diskriminering, detta styrks även i svensk skollag
(SFS 2010:800 kap. 6. 3§). Skollagen säger även att förskolan ska arbeta för att motverka och
förebygga kränkande behandling. Om kränkande behandling sker inom verksamheten ska
åtgärder vidtas (SFS 2008:567 kap.6 7§). Förskolan har efter vårdnadshavare en stor inverkan
på den sociala utvecklingen hos barnen (Sommer, 2008, s. 125), därför är det viktigt att
arbeta mot kränkande behandling i ett långsiktigt perspektiv genom interaktion med barnen.
Efter att vi tog del av en kurs i kränkande behandling under utbildningen fick vi upp ögonen
för detta ämne. Därför hörde vi oss runt under vår sista verksamhetsförlagda utbildnings
period om vad kränkande behandling innebar för pedagogerna. Under vår
verksamhetsförlagda utbildning förekom det att tolkningarna kring begreppet kränkande
behandling skiljde sig mycket från varandra. I och med dessa skilda tolkningar kan det vara
svårt att arbeta kring det förebyggande arbete och åtgärder som skollagen (SFS 2010:800)
kräver. Kränkande behandling är ett omfattande ämne som diskuteras i den politiska debatten
och i media. Därför är det möjligt att förstå de ökande anmälningarna till
diskrimineringsombudsmannen under de senaste åren i relation till den uppmärksamhet som
ämnet har fått (Skolinspektionen, 2016). Vårt intresse är riktat mot att ta reda på hur
pedagoger tolkar vad kränkande behandling innebär och hur det uppstår. Vidare vill vi veta
hur pedagogerna anser sig arbeta förebyggande mot kränkande behandling i sin verksamhet.
Vi är även intresserade av hur pedagogerna förhåller sig till styrdokumenten och lagar. Under
förarbetet inför studien konstaterade vi att forskningen inom ämnet är begränsad, det finns
inte mycket forskning kring ämnet. Vi konstaterade att forskningen kring ämnet är begränsad
utifrån våra sökningar som vi gjorde i sökprogrammen Summon och Eric.1 Detta påtalar även
Söderström och Löfdahl, Hultman (2016, s. 3-5) i sin vetenskapliga artikel. Vi anser därför
att det är viktigt att lyfta fram och få mer kunskap om kränkande behandling i förskolan, för
att förutsättningarna att arbeta med motverkande metoder i förskolans verksamhet ska
möjliggöras.
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Våra artikelsökningar var begreppen: kränkande behandling i förskola, mobbning i förskola, bullying in
preeschool
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1.1 Syfte
Studiens syfte är att ta reda på hur pedagoger tolkar vad kränkande behandling innebär i
förhållande till förskolans styrdokument och lagar.
För att uppnå syftet med studien använde vi oss av två frågeställningar som utgångspunkt:



Vad anser pedagogerna att kränkande behandling är och hur kan det uppstå?
Hur arbetar pedagogerna med det förebyggande arbetet mot kränkande behandling?

Begreppsdefinition
Här presenteras vår förståelse och tillämpning av centrala begrepp i studien. Dessa begrepp är
viktiga att definiera för att tydliggöra vad de innebär, och därmed få en större förståelse för
studiens syfte.
Kränkande behandling - innebär att ett barns värdighet kränks. Kränkningar kan innebära
att ett barn blir slagen, hånad, oskyldigt anklagad eller att barnet blir retad, skämtad eller
viskad om av andra barn. Kränkande behandling kan ske mellan barn, pedagoger till barn
men även barn till pedagog (Skolverket, 2014, s. 34).
Trakasserier - Är ett uppträdande som kränker någons värdighet om det sker inom de sju
diskrimineringsgrunderna (se sidan 3) (Skolverket, 2014, s. 34).
Diskriminering - Innebär att ett barn eller elev behandlas orättvist direkt eller indirekt inom
de sju diskrimineringsgrunderna (se sidan 3) (Skolverket, 2014, s. 34).
Mobbning - Är en typ av kränkning eller trakasserier som under upprepade tillfällen
medvetet och med vilja att skada eller besvära en annan person (Skolverket, 2014, s. 34).
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2. BAKGRUND
I detta kapitel kommer först olika lagar och styrdokument att belysas. Det ges också en
förklaring till vad lagar och styrdokument skriver om kränkande behandling och
styrdokumentens värdegrund och olika former av kränkande behandling kommer att
presenteras. Därefter kommer det ges en översikt över tidigare forskning.

2.1 Styrdokument
Förskolans verksamhet präglas av två lagar: diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och
skollagen (SFS 2010:800). Likaså är förskolans läroplan betydelsefull (Skolverket, 2016).
Med utgångspunkt från dessa styrdokument ska förskolan driva och utföra vad som står
föreskrivet kring kränkande behandling.
2.1.1 Diskrimineringslagen och de sju diskrimineringsgrunderna
Lagen (SFS 2006: 67) som innefattar förbud mot diskriminering och annan kränkande
behandling började gälla i april 2006. Skolverket (2009, s. 13) fastslår att
diskrimineringslagen omfattades av barn- och elevskyddslagen. Lagen skulle ge barn och
elever ett stärkande skydd mot olika typer av kränkningar. Lagen omfattar fem
diskrimineringsgrunder. I januari 2009 övergick denna lag till diskrimineringslagstiftningen
(SFS 2008:567). Då tillkom det ytterligare två diskrimineringsgrunder (könsöverskridande
identitet och ålder). Diskrimineringslagen har som syfte att skydda speciellt utsatta grupper
av individer för trakasserier och diskriminering och rätten att få vara sig själv. I samband med
lagen tillkom en ny myndighet, diskrimineringsombudsmannen (DO). Myndighetens
huvudansvar är att hantera frågor om vitesföreläggande situationer. Diskrimineringslagen
innehåller sju diskrimineringsgrunder, om en person har fått sin värdighet kränkt med
utgångspunkt från de sju diskrimineringsgrunderna, innebär det att ett brott mot
diskrimineringslagen har skett. De sju diskrimineringsgrunderna är: kön, etnisk tillhörighet,
religion och annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller
uttryck, sexuell läggning och ålder (Svaleryd & Hjertson, 2012, s. 38).
2.1.2 Skollagen
Skollagen (SFS 2010:800) innefattar regler och villkor som ska prägla verksamheten i alla
förskolor, skolor och andra vuxenutbildningar. Skollagen påvisar att det är totalt förbjudet för
huvudman och lärare som arbetar inom skola, förskola och vuxenutbildningar att kränka barn
och elever. Lagen konstaterar att verksamheterna ska arbeta förebyggande och vidta åtgärder
för alla typer av situationer av kränkande behandling som kan ske eller har skett i förskolans
verksamhet (Svaleryd & Hjertson, 2012, s. 38).
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2.1.3 Läroplan för förskolan
Förskolans läroplan är grundad på skollagen (SFS 2010:800). Lpfö (98, rev. 2016, s. 4) har en
värdegrund och ett uppdrag som är att främja alla barns olika utveckling och lärande. Det ska
även förmedla alla människors lika värde, mänskliga rättigheter, människolivets
okränkbarhet, individens frihet och integritet samt jämställdhet och jämlikhet.
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.
Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om
andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar
och levnadssätt. (Lpfö, 98, rev. 2016, s. 4)

2.2 Styrdokumentens värdegrund
Läroplanen och diskrimineringslagen betonar att individen inte ska få sin värdighet kränkt
och att förskolans värdegrund och uppdrag är att främja barns utveckling och lärande.
Förhållandet till värdegrunden bör ses från flera olika perspektiv, internationellt, nationellt
och historiskt. Orlenius (2010, ss. 13-25) påtalar att i Sverige fokuserar förskolan och skolan
på barn och elevers demokratiska utveckling, att den är en stor del av individens värdegrund.
Styrdokumenten anger vilka egenskaper som anses viktiga för individens utveckling. Därför
är det väsentligt att ansvariga politiker formulerar styrdokumenten på ett sätt som gör att alla
inblandade kan enas om innebörden. Från ett historiskt perspektiv går det att urskilja att det
har skett en utveckling om värdegrunden i skolväsendet. Orlenius menar att skolan och
förskolan har gått från att vara en del av ett moraliskt uppfostrande till ett demokratisk
uppfostrande, från makttänkande till fritänkande, från en enhetskultur till ett mångkulturellt
samhälle. Även att uppfostra individer till ett globalt tänkande istället för nationellt. Olivstam
& Thorstén (2008, s. 15) menar att värdegrunden utvecklas och förändras konstant,
bakomliggande orsaker till det är krig, olika partiers ståndpunkter som representerar olika
samhällsgruppers intressen. Orlenius (2010, s. 28) framhåller att de grundläggande delar som
ingår i värdegrunden är:






respekt för varje människas egenvärde
människolivets okränkbarhet
individens frihet och integritet
jämställdhet mellan kvinnor och män
solidaritet med svaga och utsatta

2.3 Olika former av kränkande behandling
De vanligaste anledningarna bakom anmälningar till Skolinspektionen eller Barn- och
elevombudet (BEO), är verbala och fysiska kränkningar (Skolinspektionen, 2014). Men det
finns fler typer av kränkande behandling. Det är totalt fyra grupper enligt BEO
(Skolinspektionen, 2014), det är vanligt att de olika formerna kombineras med varandra vid
en anmälan:





Fysisk kränkande behandling – slag, sparkar och knuffar, förföljelse
Verbal kränkande behandling – hot, öknamn, hån
Psykosocial kränkande behandling – utfrysning, ryktesspridning
Text- och bildburen kränkande behandling – fotografier, sms, sociala nätverk, klotter
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2.4 Förebyggande arbete för att motverka mobbning
Granström (2007, s. 47-48) påpekar att det finns flera olika modeller för att förhindra
mobbning, exempelvis: kamratstödjare, Farstamodellen och gemensamt beskymmermetoden.
Vidare beskriver Granström att den metod som anses vara den bästa beror i högsta grad på
vad orsaken till mobbningen är och det enskilda fallet. Det är därför viktigt att det finns ett
antagande om vad orsaken är för att svaret ska kunna fås på frågan om hur olika orsaker bör
leda till olika tillvägagångssätt. Om en skola eller förskola arbetar enligt en av de nämnda
modellerna för att motverka mobbning har de valt att aktivt inte acceptera mobbning i sin
verksamhet. De vuxnas tydliga ståndpunkt och aktiva ingripande är oftast en mycket effektiv
metod, att inte göra något eller låta barn/elever lösa sina konflikter själva anses vara den
sämsta metoden. Det är viktigt att vara medveten om olika metoder eller insatser. Det finns
bland forskare och skol- och förskolepersonal olika tolkningar kring vad som är orsakerna till
själva mobbningen. Vidare är det de orsakerna som lägger grunden till vilka åtgärder som
vidtas. Skolverket (2011, s. 27) påvisar att det är viktigt att pedagogerna inom förskolans
verksamhet förstår hur mobbning, trakasserier och kränkande behandling uppkommer, därför
krävs det återkommande kompetensutveckling i arbetslagen.
Barn uppfattar orsaken till varför andra barn utsätts för mobbning som att individen inte
håller sig inom normerna (Granström, 2007, s. 48). Svaleryd och Hjertson (2012, s. 75)
hävdar att för att bryta normer är det viktigt att pedagogen har en medvetenhet som kan
förklara för barnen hur det var förr och hur det ser ut nu, att hålla ett normkritiskt
förhållningssätt (Svaleryd & Hjertson, 2012, s. 75). Mönster som är återkommande i
mobbning är att vissa barn upplevs vara mindre värda på grund av att de anses som feta,
smala, färgande och då utpekas de som offer av andra barn. Granström (2007, s. 49) beskriver
att det är individerna som är starka och angripande som får en hög status i kompisgänget och
de som är svaga och apatiska blir de som behandlas illa. De åtgärder som kan vidtas vid
mobbning är att flytta på offret, att offret övervakas av vuxna men också genom att ge
kamratstöd.

2.5 Sociala beteenden kring mobbning i förskolan
Söderström och Löfdahl, Hultman (2016, s. 3-5) beskriver i sin vetenskapliga artikel att det är
svårt att hitta forskning kring kränkande behandling inom förskolan, även om det har blivit
ett uppmärksammat ämne under de senaste åren. Vidare i deras studie som genomförs i
Sverige tar de upp att forskare har sett att förskolebarn har olika roller i mobbingsituationer,
såsom offer, försvarare och utomstående. I Söderström och Löfdahl, Hultmans studie
medverkade barn i åldrarna 3-6 år, det framgick i studien att det förekom systematiskt
mobbning i form av uteslutning bland jämnåriga barn. Resultatet i deras studie visade att
pojkar oftare hade sekundära roller i mobbningssituationer jämfört med flickor. De sekundära
rollerna som förekom kunde vara ”medhjälpare”, ”förstärkare” eller ”försvarare”.
Vi tog del av en internationell vetenskaplig artikel som är genomförd i Schweiz. Där
undersökte Perren och Alsakers (2006, s. 49-50) hur mobbning sker i förskolan. Urvalet i
deras studie var barn i åldrarna fem till sju år. Metoden som Perren och Alsakers använde sig
av var att intervjua barnen. Pedagogerna fick i sin tur svara på enkätfrågor. I deras resultat
framgår det att pojkar är mer involverade än flickor i de olika mobbningssituationerna. I
pedagogernas enkätsvar framgår det att pojkar kategoriseras som mobbare och
mobbningsoffer i fler fall än vad flickorna i genomsnitt gör. En slutsats som Perren och
Alsakers gör i sin undersökning är att pojkar mer frekvent mobbar och själva utsätts för
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mobbning av andra barn i jämförelse med flickor. Det påvisas även i deras studie att pojkar är
mer psykiskt angripande gentemot vad flickor i förskolans verksamhet är.
Vid en annan undersökning som är genomförd i Norge av Midstrand, Monstad och Søbstad
(2004, s. 54) beskrivs det att de intervjuade pedagogerna i deras studie upplever att mobbning
i förskolan förekommer mera genom fysiska handlingar än psykiska handlingar mellan
barnen. Detta kan ske exempelvis genom att barnen kastar föremål, slåss, knuffas och genom
att ge nypningar på varandra. Midstrand, Monstad och Søbstad beskriver även att studien
påvisar att uteslutning är en form av mobbning som sker i förskolans verksamhet, eftersom
pedagogerna i deras studie berättade att barnen medvetet väljer att bestämma vilka barn som
får vara med i leken eller inte. Ytterligare former av mobbningssituationer som pedagogerna
berättade om i intervjuerna var att barnen ofta använder öknamn, skrattar och retar varandra i
barngruppen. Barnen kan även medvetet göra sönder andra barns teckningar eller leksaker
detta bör pedagogerna i förskolan ta på största allvar och hantera det som en form av
mobbningssituation, menar Midstrand, Monstad och Søbstad.
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3. TEORIRAM
Under denna rubrik kommer det sociokulturella perspektivet och den socialpsykologiska
attributionsteorin att presenteras. Vi kommer också att beskriva varför vi anser att dessa
teorier är relevanta för vår studie.

3.1 Det sociokulturella perspektivet
Denna studie har det sociokulturella perspektivet som utgångspunkt. Claesson (2007, ss. 3133) beskriver att Lev S. Vygotskij är grundaren till det sociokulturella perspektivet. Claesson
beskriver vidare att det sociokulturella perspektivet innebär att individen lär sig i interaktion
med andra. Claesson lyfter fram att det är det kulturella samhället och den miljö som vi
tillhör som har störst betydelse för individens utveckling. Likaså betonar hon att det
sociokulturella perspektivet innebär en dialog och samspel vilket vidare lägger grunden till
kunskap. I samspel med andra individer lär sig människan hur hon ska respektera och ta
hänsyn i olika samspelssituationer. Det sociokulturella perspektivet framhåller att
kommunikation är det centrala för utvecklingen i skolväsendet och att det är läraren, den
vuxne som ska skapa möjligheter till kommunikation med andra. Det sociokulturella
perspektivet utgår från att barn lär sig i samspel med andra, därför är det viktigt att
pedagogerna uppmuntrar till att framkalla möjligheter till samspel. Den här aspekten ser vi
som väsentlig i förhållande till vår studie, eftersom vi undersöker hur pedagoger tolkar vad
kränkande behandling innebär och hur, vad eller varför det kan uppstå i olika
samspelssituationer.
Säljö (2011, s. 167-168) beskriver att det sociokulturella perspektivet innefattar ett begrepp
som heter scaffolding (på svenska beskrivs det som stöttning). Begreppet scaffolding syftar
till att stötta barnen i sin utveckling. Definitionen av begreppet scaffolding är att det är ett
beteende där en individ med kunskap vägleder eller samarbetar med den lärande för att i sin
tur lösa ett problem. Scaffolding är en form av stöd som har ett syfte att leda den som ska lära
sig att bemästra nya färdigheter, förstå nya begrepp eller nya grader av förståelse.
Säljö (2011, s. 168-169) nämner även begreppet modellering som en viktig aspekt inom den
sociokulturella teorin. Modellering är en typ av observationsinlärning, vilket innebär att
individer observerar andra individers sätt att handla i olika situationer. Därefter utvärderas
individens beteende och det som verkar mest gynnsamt tas sedan efter av den individ som
observerar beteendet.

3.2 Den socialpsykologiska Attributionsteorin
Vår studie kommer även ha den socialpsykologiska attributionsteorin som en teoretisk ram.
Nilsson (2006, s. 24) skriver att attributionsteorin är en socialpsykologisk teori som handlar
om hur människor ser och tolkar orsaken och sambanden bakom sina egna och även andra
individers handlingar. Nilsson påtalar att socialpsykologins attributionsteori beskriver hur
förhållandet är mellan individ och samhälle, och att grundaren till denna teori är Fritz Heider
som var en österrikisk-amerikansk psykolog, grunden till hans teori var att se hur vardagliga
individer tolkar sitt eget och andra individers beteende. Den egna individen har en stor
påverkan på samhället och samhället har i sin tur en stor påverkan på individen. Nilsson
skriver vidare att samhället är uppbyggt på normer och föreställningar som sedan överförs till
individen detta sker genom uppfostran. Nilsson beskriver även att socialpsykologins
attributionsteori kan delas upp i tre olika fenomen: individuella fenomen, interpersonella
fenomen och kollektiva fenomen. Inom det individuella fenomenet placeras individens
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attityder, minne, beslutsfattande och det sociala beteendet. Inom det interpersonella
fenomenet placeras den verbala- och den icke verbala kommunikationen, olika normer,
socialt aggression, osocialt beteende, fördomar och diskriminering. Inom det kollektiva
fenomenet placeras samspelet mellan olika individer i grupper, relationer mellan grupper och
sociala konflikter. Vår förhoppning är att den socialpsykologiska attributionsteorin ska hjälpa
oss att få syn på om pedagogernas utsagor i studien gällande kränkande behandling, antingen
rör det sig om olika situationer eller om det rör sig om enskilda individer.
Vi valde att använda dessa två teorier i vår studie kring kränkande behandling eftersom vi
tror att de kan ge oss ett bra stöd i vårt analyseringsarbete av vårt insamlade material från
våra intervjuer. Vår förhoppning med vår teoriram är att den vidare ska kunna bidra till vårt
resultat av vår studie kring ämnet kränkande behandling.
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4. METOD
I detta avsnitt presenteras genomförandet av studien och val av metod, urvalet av informanter
och introduktion av informanter, hur analys och bearbetning har genomförts kopplat till våra
två teorier: det sociokulturella perspektivet och den socialpsykologiska attributionsteorin,
innebörden av reliabilitet och validitet, samt hur vi tog hänsyn till dessa begrepp i vår studie
och de etiska överväganden vi har vidtagit i studien.

4.1 Genomförande och val av metod
Vid en undersökning om kränkande behandling inom förskolan utgick vi från hypotesen att
det är en fördel att använda sig av kvalitativ analys. Kvalitativ undersökning innebär att
forskaren systematiskt bryter ner sin datainsamling för att nå fram till ett resultat, detta
genomförs genom att ta bort det som inte är relevant för studien. För att nå ett så bra resultat
som möjligt är det viktigt att se vad som är betydelsefullt i den information som forskaren har
samlat på sig för att undvika risken att påverka slutresultatet (Frejes & Thornberg, 2009, s.
32). Vi valde att använda kvalitativa intervjuer i vår studie, för att vi tror att vi på bästa sätt
kan se hur pedagogerna tolkar kränkande behandling gentemot styrdokumentens och lagarnas
formulering. Vi valde att använda kvalitativa intervjuer som metod för att vi kände att vi på
bästa sätt skulle få svar på vårt syfte och våra två frågeställningar. Vi tror att om vi hade valt
exempelvis observation som metod hade vårt fokus möjligtvis hamnat på att leta efter när
kränkande behandling sker istället för att se vad pedagogerna gör för att motverka det. Vi
tycker också att vårt syfte inte är genomförbart med hjälp av observationer, eftersom vi vill
undersöka hur pedagoger tolkar vad kränkande behandling är och hur det uppstår. Om vi
hade valt att använda enkät som metod till vår studie hade vi fått lämna ut enkäter till många
olika förskolor, detta för att få ett mätbart resultat. Med anledning av vår tidsbrist för att
genomföra studien anser vi att det inte var en genomförbar metod för oss att använda oss av.
Det är viktigt att forskaren använder ett tillförlitligt instrument i sitt tillvägagångssätt,
undersökningen ska vara korrekt genomförd samt att mängden deltagare ska vara lagom för
att nå ett pålitligt resultat (Thurén, 2007, s. 26). Forskaren bör under intervjuns process ta
hänsyn till att intervjun sker under samma omständigheter. Exempelvis i samma rum,
tidpunkt, frågor ska ställas på samma sätt samt samma frågor ska ställas (Trots, 2010, s. 131).
Detta var något som även vi hade i åtanke under vår intervjuprocess och vi har också utgått
från vår intervjuguide (Bilaga 2) som vi framtog innan intervjutillfällena. Intervjufrågorna
skapade vi gemensamt. Vi fördelade våra frågor i tre kategorier: bakgrundsfrågor, frågor
kring kränkande behandling och frågor kring det förebyggande arbetet vid kränkande
behandling. Frågorna som placerades under dessa kategorier ansåg vi skulle ge oss tillräckligt
med data för att svara på våra frågeställningar och syfte. Bakgrundsfrågorna tänkte vi skulle
ge oss fakta i de olika pedagogernas utbildning samt erfarenhet inom yrket. Även om
pedagogerna besitter någon kunskap om vårt valda ämnesområde. Under kategorin frågor
kring kränkande behandling formades frågor som vi trodde skulle ge oss svar på vad
kränkande behandling är och hur det uppstår enligt pedagogerna. Den sista kategorin om
frågor kring det förebyggande arbetet vid kränkande behandling utformades för att
förhoppningsvis få svar på hur pedagogerna arbetar inkluderade och förebyggande mot
kränkande behandling.
Intervjuerna utfördes en och en, båda intervjuarna närvarade under hela intervjuprocessen.
Förskollärarna och barnskötarna fick bestämma själva och påverka när intervjuerna skulle
genomföras, detta för att undvika tidspress. Intervjuerna utfördes på en förskola avskilt i
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deras personalrum, detta för att det skulle vara tyst och att barnen inte skulle ha tillträde.
Innan intervjun startade informerades pedagogerna om de forskningsetiska principerna
(Vetenskapsrådet, 2011).
Kihlström (2007, s. 231-232) hävdar att forskare kan med fördel vara två stycken som
intervjuar, då den ena intervjuaren kan ställa intervjufrågorna och den andra intervjuaren kan
ansvara för ljudinspelning, anteckningar och observation. Därför valde vi att turas om att
intervjua pedagogerna, detta för att vi båda skulle vara aktivt deltagande. Den passiva
intervjuaren ansvarade för att ljudinspela intervjun med hjälp av mobiltelefon.
Vi var tydliga med att informera deltagarna om att ljudinspelningen endast skulle användas
till studien, därefter skulle den raderas. Vi utgick här från Trost som menar att när forskare
använder sig av ljudinspelning kan det påverka informanten negativt och det kan anses
besvärande. Däremot betraktas det vara ett bättre alternativ att samla in data på i motsats till
att anteckna under och efter intervjuerna. Genom att göra en ljudinspelad intervju riskerar vi
inte att gå miste om någon information. Trots (2010, s. 74-75) påpekar att när vi använder
denna metod går vi däremot miste om mimik och rörelse som kan ha betydelse för tolkning
av informanten.

4.2 Urval och introduktion av informanter
I denna studie gjordes kvalitativa intervjuer. Vi intervjuade tre förskollärare och två
barnskötare. Anledningen till att intervjua både förskollärare och barnskötare var för att få
tillräckligt material till våra intervjufrågor. Valet att intervjua en grupp på fem pedagoger
utgick från bedömningen att det var ett rimligt antal individer för vår undersökning. Vi utgick
här från Trost som menar att när forskare använder kvalitativa intervjuer som metod är det en
fördel att begränsa sig till ett mindre antal personer, som fyra till åtta stycken. Med ett för
stort antal intervjuer blir materialet ofta ohanterligt och det kan vara svårt att se, och få med,
alla viktiga detaljer. Trost (2010, s. 143-144) påpekar att det är viktigt att forskare intervjuar
den mängd individer som de själva bedömer behövs för att på bästa sätt nå fram till sitt
resultat och för att öka reliabiliteten (tillförlitlighet) och validiteten (trovärdighet).
Introduktion av informanter
Informant 1 – Fia är förskollärare sedan 2003 och har dessförinnan flera års erfarenhet som
barnskötare. Hon har arbetat på den aktuella förskolan i tre år. Fia har en utbildning inom
kränkande behandling som ingick i förskollärarutbildningen. Hon arbetar på en 1-3
årsavdelning.
Informant 2 – Lotta är förskollärare sedan 2004. Totalt har Lotta 15 års erfarenhet inom
förskolans verksamhet. Hon har arbetat på denna förskola sedan 2004. Lotta har ingen
vidareutbildning inom kränkande behandling, förutom det som ingick i lärarutbildningen.
Hon arbetar på en 3-5 årsavdelning.
Informant 3 – Klara är förskollärare sedan 2006. Klara har arbetat inom förskolans
verksamhet sedan 2003. Hon har arbetat på denna förskola sedan examen 2006, och hon har
endast den utbildning inom kränkande behandling som hon fick på sin lärarutbildning. Klara
arbetar på en 3-5 årsavdelning.
Informant 4 – Ylva är barnskötare sedan 1997 och har lika många års erfarenhet inom
förskolans verksamhet. Ylva har arbetat på denna förskola sedan 2015 och har ingen
utbildning inom kränkande behandling. Hon arbetar som barnskötare på en 1-3 årsavdelning.
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Informant 5 – Anna är utbildad barnskötare sedan 1987, och har lika många års erfarenhet
inom förskolans verksamhet. Anna har arbetat på den aktuella förskolan sedan 2016. Hon har
inte någon utbildning inom kränkande behandling. Anna arbetar på en 3-5 årsavdelning.

4.3 Analys och bearbetning
När vi analyserade vårt insamlade material från våra intervjuer anser vi att våra två tidigare
nämnda teorier (det sociokulturella perspektivet och den socialpsykologiska
attributionsteorin) är bra som utgångspunkter i vårt analysarbete. Detta för att vi med stöd av
teorierna ska kunna se olika mönster över hur pedagogerna i studien tolkar vad kränkande
behandling innebär och vart det uppstår och hur det förebyggande arbetet mot kränkande
behandling vidtas av pedagogerna.
Den socialpsykologiska attributionsteorin kommer även att hjälpa oss att få syn på om
pedagogernas utsagor i intervjuerna antyder att kränkande behandling rör sig om olika
situationer eller om det istället kan röra sig om enskilda individers påverkan.
Inom det sociokulturella perspektivet har vi tidigare nämnt två centrala begrepp som är:
scaffolding och modellering. Dessa två centrala begrepp inom det sociokulturella
perspektivet anser vi är ett bra redskap till analyseringen av vårt insamlade material. I
förhållande till våra intervjufrågor kan vi förhoppningsvis med hjälp av dessa två centrala
begrepp, avläsa hur arbetet tillsammans med barnen sker för att arbeta på ett motverkande
sätt mot kränkande behandling.
Trots (2010, s. 106) påtalar att när forskare analyserar det insamlade materialet behöver
forskare organisera, bearbeta och bryta ner det insamlade materialet för att plocka ut det som
är västligt för studiens syfte, vidare behöver forskare ta bort det som inte anses vara viktigt
för att svara på studiens syfte och frågeställningar. Analyseringen genomfördes med att vi
lyssnade på vår ljudinspelning enskilt och samtidigt sammanfattade vi på varsitt papper vad
som sades under intervjutillfällena. Genom detta valda arbetssätt kunde vi lättare
sammanställa vad alla informanter hade sagt eftersom vi såg de nedskrivna svaren framför
oss, och vi kunde även spola tillbaka och lyssna igen om det behövdes för att förstå svaren
tydligare. Malmqvist (2007, ss. 122-126) beskriver att forskare bör ha studiens syfte och
frågeställningar i åtanke under hela tiden som själva analyseringen sker. Detta för att forskare
ska hålla sig inom sitt valda ämnesområde och forskare bör därmed få svar på sitt syfte.
Sammanställningen av våra svar som sedan tidigare var nedskrivna valde vi att genomföra
tillsammans. Detta gjordes för att vi med stöd av varandra skulle hitta ett mönster som sedan
skulle ligga till grund för vilka kategorier vi skulle utforma. Malmqvist (2007, ss. 122-126)
hävdar att när forskare hittar mönster i sitt insamlade datamaterial skapar detta ett tydligare
mönster som vidare hjälper forskare i sitt analysarbete. Trost (2010, s. 106) hävdar att det är
till fördel att inte sammanfatta under en pågående intervju. Det bör istället ske i lugn och ro
för att nå bästa resultat. Sammanfattningarna som vi gjorde jämfördes med våra
ljudinspelningar och likheter sammanställdes för att vi skulle hitta ett mönster i våra
intervjuer. Genom att vi valde detta arbetssätt under vår bearbetning upplevde vi att vår
bearbetning av vårt insamlade material blev lättare. Efter bearbetningen av materialet valde vi
att sammanställa mönstret vi fann i olika kategorier, detta för att svara på våra två
forskningsfrågor. Vi valde att ha våra två forskningsfrågor som huvudrubriker, vidare
tilldelades de underkategorier. Våra två forskningsfrågor är: Vad anser pedagogerna att
kränkande behandling är och hur kan det uppstå? Och Hur arbetar pedagogerna med det
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förebyggande arbetet mot kränkande behandling? Till första forskningsfrågan tilldelades två
underkategorier: individinriktade förklaringar och situationsinriktade förklaringar. Till den
andra forskningsfrågan tilldelades tre underrubriker: genom att inkludera barnen, genom att
arbeta med alternativa metoder och genom att agera som förebilder.

4.4 Reliabilitet och validitet
Roos (2014, s. 51) beskriver att reliabilitet är när resultatet i studien är pålitligt. Desto mer
bekant forskaren är med det valda redskapen vid en datainsamling av studiens material bidrar
detta till en mer trovärdig studie.
Alexandersson (1994, s. 129) påtalar att när forskare använder sig av intervju som metod i sin
studie bör forskare vara noga med att inte tolka och dra slutsatser från informanternas svar
utan vara noga med att det är informanternas egna ord och åsikter. Alexandersson beskriver
vidare att reliabiliteten kan öka genom att citera delar från intervjuerna som sedan styrker ens
val av kategorier och rubriker i studien. Vi har valt att lyfta fram citat från informanternas
svar om deras tolkning kring kränkande behandling detta för att vi vill öka reliabiliteten i vår
studies resultat.
Roos (2014, s. 53) antyder att validitet handlar om att endast ta reda på sitt syfte och
ingenting annat. Vi har i vår studie varit noga med att endast utgå från vårt syfte för att få
svar på våra frågeställningar, detta för att studiens validitet ska stärkas. Vi valde att använda
oss av kvalitativa intervjuer som metod eftersom detta är ett välbeprövat mätinstrument i
kvalitativa studier. Kihlström (2007, s. 231) beskriver att valet av mätinstrument ska innan
studien genomförs ses över av någon som besitter mer kunskap och vetskap inom metoden,
detta för att ge råd om en vidare utveckling av materialet. Vi använde i vårt fall en
intervjuguide. Innan intervjutillfällena avlästes vår intervjuguide av vår handledare som
därefter gav oss klartecken att genomföra studien. Kihlström menar också att för att styrka
validiteten i studien och dess resultat ska det språkliga i studien formuleras på ett begripligt
sätt för att alla läsare ska förstå innebörden av studien. För att vi skulle veta om vår studies
språkbruk är begripligt valde vi att låta bekanta och kurskamrater läsa och kritiskt granska
uppsatsen.
Under studiens pågående process har vår handledare granskat och givit kommentarer på det
vi har skrivit. Genom detta har det ökat reliabiliteten och validiteten i vår studie eftersom vi
därmed har utvecklat vårt innehåll i studiens olika delar. Det är något som Alexandersson
(1994, s. 129) beskriver är en bra metod inom en kvalitativ studie för att uppnå en högre
reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet (trovärdighet).

4.5 Etiska överväganden
Förskolechefen på förskolan som vi hade valt till vår undersökning kontaktades via mejl där
studiens syfte beskrevs och ett missivbrev bifogades (Bilaga 1). Förskolechefen ombads att
vidarebefordra missivbrevet till berörda avdelningar där de kunde ta del av informationen och
få betänketid om de ville medverka eller inte. Därefter kontaktades avdelningarna via telefon,
och pedagogerna gav oss besked huruvida de ville delta eller inte.
Innan intervjun startade med respektive informant gavs ytterligare information, som att
studien är anonym, att namn kommer vara fiktiva samt att förskolans namn eller ort inte
kommer att nämnas i studien. Informanterna fick även förklarat studiens syfte en gång till och
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frihet att avbryta sitt deltagande. Informanterna fick även information om att studien kommer
att publiceras och erbjöds att ta del av det färdiga examensarbetet efteråt.
När forskare genomför en studie ska den utföras i enlighet med en god forskningssed. Det är
mycket viktigt att forskaren tar hänsyn till de lagar och regler som gäller för personerna som
deltar (Hermerén, 2011, s. 16). Vid en forskningsstudie behöver forskaren förhålla sig till
fyra forskningsetiska principer (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén, 2014, ss. 32-42):
Informationskravet: Forskaren ska informera de inblandade personerna i undersökningen om
syftet, vilken innebörd dem har i studien och vad som förväntas av dem. Det ska framgå att
deltagarna får avbryta sin medverkan när som helst.
Samtyckeskravet: Det ska informeras att deltagarna har rätt att bestämma om dem vill delta
eller inte i undersökningen.
Konfidentialitetskravet: Deltagarnas uppgifter ska skyddas av Konfidentialitetskravet. Vilket
menas att det inte ska gå att identifiera de medverkande, uppgifterna ska endast finnas att
tillgå hos forskaren.
Nyttjandekravet: Deltagarnas uppgifter får endast användas i undersökningens ändamål.
I vårt arbete har vi utgått från de fyra kraven på forskningsetiska principer som formulerats
av Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2011). När vi tog hänsyn till de fyra kraven skickades
ett missivbrev ut till den aktuella förskolan. I missivbrevet delgavs information om studiens
syfte och möjlighet till att avbryta intervjun. Innan intervjun började fick vi deras samtycke
till att delta i studien ytterligare en gång. Vi var noga med att informera att pedagogerna som
deltog i studien kommer att vara avidentifierade med fiktiva namn. Avslutningsvis berättade
vi att deltagarens uppgifter som vi tog del av endast kommer användas till studiens syfte.
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5. RESULTAT
I resultatet presenteras det som har framkommit under intervjuerna i relation till studiens
forskningsfrågor. Först behandlas pedagogernas tolkning av vad kränkande behandling
innebär därefter hur pedagogerna arbetar med det förebyggande arbetet kring kränkande
behandling. För att belysa och belägga resultaten kommer det att presenteras citat från de
intervjuer som genomfördes i undersökningen. Citaten kommer att kopplas till det
sociokulturella perspektivet och till den socialpsykologiska attributionsteorin. Avslutningsvis
kommer detta kapitel att sammanfattas.

5.1 Pedagogernas tolkning av vad kränkande behandling är och hur
det kan uppstå
5.1.1 Individinriktade förklaringar
Enligt intervjusvaren hade samtliga pedagoger en klar uppfattning om vad kränkande
behandling innebär för dem personligen. Informanterna talade om att kränkande behandling
kan innebära att någon blir utsatt för en psykisk eller fysisk handling av en annan individ. Det
framkom även i intervjuerna att en kränkande behandling kan vara att håna eller skoja med en
annan individ så att den inte förstår sammanhanget i den aktuella situationen som sker.
Vidare framkom det även i intervjuerna att det är den vuxnes ansvar att lära barnen vart
gränsen för kränkande behandling går. Detta eftersom barn inte har ett fullt utvecklat
konsekvenstänkande. Det talades även om att det är den som blir utsatt för kränkande
behandling som är den som avgör om det är en kränkande behandling eller inte, eftersom att
olika personer kan uppfatta samma situation på olika vis, detta på grund av tidigare
livserfarenheter. Informanterna beskrev detta på följande vis:
Någon annans påverkan som gör att personen inte mår bra är kränkande.(Ylva)
Jag tycker att det är den som blir kränkt som avgör om det är kränkande handling eller inte. (Klara)
Att håna och skoja med ett barn eller vuxen så att den inte förstår kan vara kränkande.(Lotta)
Vuxna är inte medvetna om att de kränker ett barn, det är omedvetna handlingar men bör tas på allvar
och pedagoger behöver se över sitt förhållningssätt. Inte prata ”över huvudet” på barnen och så
där.(Klara)
Barn vet inte vart gränsen går, det är vi vuxna som behöver lära dem det och det är vi vuxna som
ansvarar för hur barnen ska placeras i grupp och andra situationer under dagen. (Ylva)

Genom informanterna Ylva, Klara och Lottas svar kan vi göra en koppling till vår studies
valda socialpsykologiska attributionsteori. Detta kan vi göra genom att teorin belyser hur
människor ser och tolkar orsaker och samband bakom sina egna och även andra individers
handlingar och sedan hur det kan påverka situationen vidare. I citaten från Ylva, Klara och
Lotta är det tydligt att kränkande behandling antas bero på individen, både vad det gäller den
som blir utsatt och den som står för den kränkande behandlingen. Situationen har en mindre
betydelse. Ylva och Lotta menar att kränkande behandling kan ske genom att någons negativa
påverkan eller sätt att förnedra en annan är att direkt kränka andra individer genom sina
handlingar. Vidare kan vi även utläsa att Klara anser att kränkande behandling har störst risk
att ske utifrån den enskilda individens attityder och förhållningssätt.
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5.1.2 Situationsinriktade förklaringar
Av det insamlade materialet framgick det även att kränkande behandlingar kan ses som
beroende av situation, som till exempel att det kan ske när det inte är någon vuxen
närvarande, och att det är de vuxnas ansvar att alltid finnas närvarande i förskolans
verksamhet. Det framkom även att det är pedagogerna som har ansvaret för hur barngruppen
ska fördelas under dagen. Det påtalades även att kränkande behandling sker när barnen är i
större grupper exempelvis vid samlingar och under den fria leken. Men även att när
pedagogerna befinner sig i pressade situationer som vid påklädning. Exempelvis kan det
inträffa att pedagogerna i de redan nämnda situationerna omedvetet utsätter ett eller flera barn
för orättvisa handlingar eller påhopp, som för barnet/barnen kan upplevas som kränkande. De
olika situationerna där det ansågs vara störst risk för att kränkande behandling kunde ske
beskrevs på följande sätt av informanterna:
Jag tror att kränkningar kan ske när inte vi vuxna är närvarande. (Ylva)
Där många barn är samtidigt tror jag är en stor risk för att kränkningar kan ske, där vi vuxna inte hinner
med att dela upp barnen i mindre grupper. (Klara)
Under stressade situationer, exempelvis vid utgång då kan risken vara att vi vuxna inte ser eller att vi
behandlar barnen på ett annat sätt. (Lotta)

Vi kan med hjälp av den socialpsykologiska attributionsteorin, tolka fram genom samtliga
informanters svar att det är de olika vardagliga situationerna i förskolans verksamhet som
anses öka risken för att kränkande behandlingar kan ske. I ovanstående citat från Ylva, Klara
och Lotta är det tydligt att kränkande behandling antas bero på olika situationer samt att
individen i de aktuella situationerna har en mindre betydande roll i om det sker en kränkande
behandling eller inte.

5.2 Hur pedagogerna arbetar med det förebyggande arbetet kring
kränkande behandling
5.2.1 Genom att inkludera barnen
Av intervjumaterialet framkom det att arbetet med att inkludera barnen i arbetet mot
kränkande behandling sker på olika vis mellan de olika åldersgrupperna. Med de äldre barnen
ansågs det vara enklare att samtala om kränkningar för att där hade barnen ett större ordförråd
och en dialog kunde ske mellan den vuxne och barnen, men trots barnens verbala förmåga
ansågs det vara en utmaning för pedagogerna att arbeta inkluderande i det förebyggande
arbetet mot kränkande behandling. Pedagogerna som arbetade med de yngre barnen påstod
att det var svårt att arbeta inkluderande i det förebyggande arbetet kring kränkande
behandling. Pedagogerna tyckte att arbetet skulle ske på en enkel nivå detta för att locka och
få med barnen i arbetet mot kränkande behandling. Vidare talades det om att det inkluderande
arbetet kring kränkande behandling dagligen ska ingå i förskolans verksamhet men att
samtliga pedagoger ansåg sig själva behöva mer kunskap kring ämnet kränkande behandling.
Detta kommer att tydliggöras i följande citat:
Vi gör inte på något specifikt sätt, det är lättare med stora barn för dem förstår mer och det är lättare att
prata med dem. Man får göra det enkelt för dem små för att få med dem.(Fia)
Prata mycket tillsammans med barnen. Vara positiva, lyssna på barnen och ta deras känslor på största
allvar. (Anna)
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Prata med barnen om hur man är en bra kompis och empati. Hjälpa till att prata i en konflikthantering
och få igång tankar hos barnen, exempelvis hur tänkte du här? (Anna)
Genom att prata mycket med barnen i olika aktiviteter som vi gör. Låta barnen vara mer närvarande i
olika situationer såsom vid sångsamlingar, då kan de få välja vilka låtar vi ska sjunga och vid val av
olika aktiviteter och vilken bok som ska läsas exempelvis. (Klara)

Utifrån informanterna Anna, Fia och Klaras svar kan vi göra en anslutning till det
sociokulturella perspektivets begrepp scaffolding. Begreppet scaffolding påtalar att det är
viktigt att stötta och vägleda barnen genom olika förlopp i vissa situationer som kan uppstå.
Anna anser att pedagogerna ska finnas för barnen genom att stötta och vägleda dem genom
olika situationer, men anser också att pedagogerna ska diskutera med barnen på deras verbala
nivå för att få dem att förstå hur de ska behandla varandra empatisk. Informanternas Fia,
Anna och Klaras svar anser vi kan kopplas till begreppet scaffolding eftersom de talar om hur
de kan möta barnen utifrån deras enskilda nivå bland annat beroende på barnens ålder och
deras språkliga utveckling.
5.2.2 Genom att arbeta med alternativa metoder
Pedagogerna påstod sig ha för lite kunskap kring hur ett förbyggande arbete kan se ut i
förskolan kring kränkande behandling. Alla pedagoger tyckte att de borde arbeta mer aktivt
med det förebyggande arbetet kring kränkande behandling. Det talades också om att det bör
ligga som en naturlig del i verksamheten men att det lätt glöms bort hur viktigt det är. En av
pedagogerna hade tydliga kunskaper och erfarenheter kring hur det förebyggande arbetet kan
se ut kring kränkande behandling, pedagogen nämnde flera alternativa metoder för att få in
arbetet med kränkande behandling i den dagliga verksamheten. De olika metoderna som
nämndes var: genom teater, handdockor, fördjupa sig i relevant litteratur och att läsa sagor för
barnen som berör ämnet kränkande behandling. Detta kan ses i följande citat:
Man kan arbeta med olika metoder i förskolan för att arbeta förebyggande mot kränkande behandling i
förskolan. Jag har erfarenhet med mig genom att jag har använt mig av olika arbetsmetoder för att
arbeta förebyggande så att alla ska må bra och trivas på förskolan under dagen. Metoderna som jag har
använt mig av är teater med handdockor för att skapa olika situationer där kränkande behandling
förekommer i teatern. Vuxenteater för att dramatisera för barnen så att de får en tydligare syn på hur
man är en bra kompis och när man inte är det och man kan fördjupa sig i relevant litteratur och att läsa
sagor för barnen med ett genomtänkt budskap om just kränkningar och hur man kan agera för att hindra
att någon blir sårad eller ledsen. (Anna)

Utifrån informanten Annas svar har vi med hjälp av begreppet scaffolding kunnat utläsa att
med dessa olika arbetsmetoder finns pedagogerna där som ett stöd och de kan visa och vara
en bra vägledning för barnen i olika situationer som kan uppstå under förskole vistelsen. De
arbetsmetoderna som Anna beskriver kan tydligt användas som stöd i förskolans verksamhet
genom att de kan lära barnen att bemästra ny kunskap inom ämnet kränkande behandling
samt att barnen på ett lustfullt och lekfullt sätt kan förstå hur de kan vara snälla mot andra
individer i sin omgivning. Förhoppningsvis skapas det ett bra klimat i barngruppen genom de
nämnda arbetsmetoderna.
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5.2.3 Genom att agera som förebilder
Det framgick även att om pedagogerna har ett bra förhållningssätt till varandra skapar det ett
bra klimat i verksamheten, därigenom blir pedagogerna bra förebilder för barnen som sin tur
utvecklar en ömsesidig respekt för sina medmänniskor. Genom att ge respons stärker
pedagogerna barnens självbilder, vilket i sin tur leder att barnen visar respekt mot andra barn
och vuxna och de blir därmed ett bra klimat i barngruppen.
Vuxna ska vara bra förebilder för barnen. (Anna)
Har vi ett bra förhållningssätt mellan pedagogerna, smittar det av sig till barnen. (Anna)
Barnen i verksamheten ser upp till oss vuxna mer än vad vi tror, då är det ju viktigt att vi beter oss på
ett bra sätt mot andra vuxna och även barnen såklart, detta så att barnen tar efter ett positivt beteende.
(Ylva)

Informanterna Anna och Ylvas svar anser vi ger ett konkret exempel kring begreppet
modellering, som är ett begrepp i det sociokulturella perspektivet. Detta eftersom att båda
pratar om pedagogernas förhållningssätt och hur de talar till varandra när barnen är
närvarande. Anna menar att barnen inspireras och tar efter pedagogernas beteende, vilket
betyder att de är pedagogerna som är barnens främsta förebilder under deras vistelse på
förskolan. Det vi vidare kan avläsa av informant Annas svar är att detta svar även kan ses
som ett exempel på scaffolding som vi tidigare nämnde i vårt avsnitt om det sociokulturella
perspektivet.

5.3 Sammanfattning av resultatet
Det som vi kunde se intervjusvaren var att samtliga informanter ansåg att kränkande
behandling kan vara både en psykisk och fysisk handling. Det är den utsatta personen som
avgör om handlingen är kränkande eller inte. Vidare i det insamlade materialet framgick det
även att situationen kan ha betydande roll i där kränkande behandling kan uppstå.
Informanterna beskrev att situationer där pedagogerna är frånvarande ansågs vara där det
fanns störst risk för att kränkningar kunde ske. Risken bedömdes även vara större när
barngruppen var för stor eller när pedagogerna befann sig i pressade situationer.
När det kommer till att inkludera barnen i det förebyggande arbetet kring kränkande
behandling gjordes detta på olika vis beroende på åldersgrupp men att det var en utmaning
oavsett. Informanterna ansåg att dialog tillsammans med barnen var viktigt. Kunskapen om
kränkande behandling tycktes vara bristande bland alla pedagoger, och de var alla överens
om att arbetet kring förebyggandet av kränkande behandling borde arbetas mer aktivt med.
Pedagogerna talade också om att det var väsentligt att agera som förebilder för barnen. Om
pedagogerna har ett bra förhållningssätt till varandra stärker detta barngruppen.
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6. DISKUSSION
I detta avsnitt presenteras resultatdiskussion, metoddiskussion och didaktiska konsekvenser. I
resultatdiskussionen sätter vi vårt resultat i relation till tidigare forskning. Vidare i vår
metoddiskussion kommer vi diskutera kring den metod vi har använt oss av för att svara på
våra två frågeställningar. Avslutningsvis diskuterar vi didaktiska konsekvenser för det
kommande yrket.

6.1 Resultatdiskussion
6.1.1 Vad anser pedagogerna att kränkande behandling är och hur det kan
uppstå?
I vårt resultat framkom det att pedagogerna hade en klar tolkning om vad kränkande
behandling innebär för dem personligen. Informanterna hävdade att det är individens egen
uppfattning som avgör om det är en kränkande behandling eller inte. Pedagogernas tolkningar
kring vad kränkande behandling är och hur det kan uppstå är precis det som Skolverket
(2014, s 34) fastslår. Vi är eniga med pedagogerna och Skolverket om att kränkande
behandling är den enskilda individens egen uppfattning som vidare avgör om det är en
kränkande behandling som skett eller inte. Vi tycker att det är viktigt att pedagoger i
förskolans verksamhet är lyhörda och alltid tar barnens känslor på allvar. Vi tycker att det är
viktigt att pedagogerna ser över sitt förhållningssätt och tänker till en extra gång innan de
agerar gentemot varandra i arbetslaget och mot barnen i barngruppen.
Enligt vårt resultat påvisas det att kränkande behandling kan ses som orsakad av både individ
och situation. Pedagogerna beskrev i intervjuerna att kränkande behandling har störst risk att
ske i situationer där pedagogerna inte är närvarande. Granström (2007, s. 47-48) beskriver att
det är viktigt att pedagogerna är närvarande och stöttar barnen i de situationer där kränkande
behandling kan ske. Eftersom att pedagogerna i vår studie är medvetna om att kränkande
behandling kan ske i situationer där de inte är närvarande anser vi att pedagogerna bör se över
hur de är placerade under hela dagen i verksamheten.
I studiens resultat påvisades det att det kan uppstå olika typer av kränkande behandling, som
kan vara en psykisk eller fysisk handling från en annan individ. Som exempelvis att håna
eller skoja med en annan individ så att den inte förstår sammanhanget i den aktuella
situationen som sker. Med psykiska och fysiska handlingar ser vi en koppling till vad BEO
(Barn- och elevombudet) beskriver är kränkande behandlingar. Fysiska och psykiska
handlingar är enligt BEO de vanligaste anmälningarna kring kränkande behandling som dem
tar emot. Vi ser i vårt resultat att det är just dessa två nämna former av kränkande behandling
som våra informanter upplever sker i deras dagliga verksamhet.
Perren och Alsakers (2006, s. 49-50) hävdar i sin artikel att pojkar är mer negativt inblandade
i olika mobbingsituationer än vad flickor är. Detta är inget som informanterna i vår studie
nämnde något om. Utan det talades mer om att det är gruppens storlek som är den betydande
faktorn för att kränkande behandling kan ske, än vad de olika könens betydelser kan ha för
inverkan inom kränkande behandling.
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6.1.2 Hur arbetar pedagogerna med det förebyggande arbetet mot kränkande
behandling?
I vårt resultat visade det sig att pedagogerna arbetade inkluderande tillsammans med
barngruppen för att förebygga kränkande behandling. Det inkluderande arbetet kunde vara att
samtala kring ämnet kränkande behandling med barnen. I resultatet kunde vi även utläsa att
pedagogerna agerar som förebilder för barnen, detta genom att de har ett bra förhållningssätt
till varandra och på så vis leder detta till tar barnen efter. Därför anser vi att det är viktigt att
arbetslaget arbetar likvärdigt och mot ett gemensamt mål för att förebygga samt vidta
åtgärder vid problem med kränkande behandling i förskolan. Granström (2007, s. 47-48)
hävdar däremot att om arbetslaget har alltför skilda uppfattningar kring vad kränkande
behandling är innebär detta att det förebyggande arbetet brister.
Granström (2007, s. 47-48) beskriver vikten av pedagogernas tydliga ståndpunkter och aktiva
ingripanden vid konflikter i barngruppen, detta istället för att låta barnen lösa konflikten
själva. Detta är även något som informanterna höll med om i intervjuerna. I samtliga
informanternas svar sades det att kommunikation med hjälp av en vuxen i en
konflikthantering ansågs vara en bra metod att använda. Vi håller med både författaren och
pedagogerna i deras åsikter. Vi tänker att eftersom de vuxna har en större erfarenhet och de
kan på så vis vara ett bra stöd som medlare i konflikthantering mellan barnen för att vidare
minska risken för att kränkande behandling sker barnen emellan.
När diskrimineringslagen (SFS 2008:567) trädde i kraft 2009 liksom likabehandlingslagen
(SFS 2006:67) som tillkom 2006, fastslogs begreppet kränkande behandling. Det vi kunde
utläsa genom vårt resultat var att samtliga pedagoger som deltog i vår studie inte innehar
någon utbildning inom kränkande behandling efter begreppet lagstiftades 2006. Detta anser vi
kan medföra att pedagogerna inte besitter någon kvalitativ kunskap om lagens definition av
begreppet kränkande behandling. Vi anser att förskolechefen kan erbjuda samtlig personal
fortbildning inom kränkande behandling och lagar som rör ämnesområdet. På så sätt är det
lättare för arbetslagen att aktivt arbeta mot att kränkande behandling sker. Skolverket (2011,
s. 27) beskriver att om arbetslaget ska kunna arbeta mot ett gemensamt mål krävs en
grundläggande kunskap om vad kränkande behandling är samt en gemensam syn av ämnet
från arbetslaget, och detta kan arbetslaget erövra genom kompetensutveckling.

6.2 Metoddiskussion
Innan vi valde kvalitativa intervjuer som metod diskuterade vi alternativet observation. Men
efter noga överväganden ansåg vi att risken kunde vara stor att vi endast ser problem istället
för möjligheter kring ämnet kränkande behandling. Valet kvalitativa intervjuer blev därför en
lämpligare metod att använda för att uppfylla vårt syfte. Det hade dessutom varit svårt att få
fatt på pedagogernas tolkningar av vad kränkande behandling är. Om tidsramen hade varit
större skulle vi intervjuat fler pedagoger på andra förskolor, för att få en bredare synvinkel på
kränkande behandling. Men vi anser ändå att vi har fått svar på våra frågeställningar genom
våra fem intervjuer. Valet av intervjufrågor är vi nöjda med, men i efterhand ser vi att vi hade
kunnat ha fler frågor samt följdfrågor för att få mer ingående svar. Vi antar att saknaden av
följdfrågor berodde på vår bristande erfarenhet av att intervjua.
En av oss har sedan tidigare en relation till pedagogerna på förskolan. I efterhand diskuterade
vi att det kan ha betydelse för hur de svarat på frågorna. Eftersom informanterna kan anta att
intervjuaren redan vet hur arbetssättet ser ut kring kränkande behandling. Vi hade med fördel
kunnat välja en oberoende förskola.
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6.3 Didaktiska konsekvenser
I vår studie framkom det att kunskapen om kränkande behandling är begränsad. Vi kan se att
både förskollärare och barnskötare behöver uppdatera sin kunskap kontinuerligt kring ämnet
kränkande behandling. Ytterligare behöver pedagogerna vara uppdaterade på nya lagar som
är aktuella. Det är tydligt att förskolechefer bör ge möjlighet till vidareutbildning under
regelbundna former.
Lpfö (98, rev. 2016, s. 4) beskriver att förskolan ska stimulera och stärka barnens medkänsla
och inlevelse i andra människors situation. Förskolans verksamhet ska kännetecknas av
omsorg om personens välbefinnande och mognad för att motverka diskriminering,
trakasserier samt kränkande behandling. Därför anser vi att det är viktigt att pedagogernas
sätt att tala med varandra och med barnen ska ske på ett medvetet och eftertänksamt sätt kring
kränkande behandling, detta ska genomsyras under hela vistelsen i verksamheten.
Pedagogerna behöver skapa en samsyn i arbetslaget för att på så sätt kunna arbeta på bästa
sätt mot kränkande behandling. Pedagogerna kan även prata med varandra om hur de
upplever olika situationer för att på så vis skapa ett bättre klimat och större förståelse för
varandra och deras agerande. Pedagogerna berättade att risken att kränkande behandling kan
ske är när pedagogerna inte är närvarande. Därför är det viktigt att pedagogerna ser över hur
de placerar sig under dagarna i den fria leken. Om pedagogerna befinner sig i närheten eller
deltar i lekarna minskas risken för att kränkande behandling att ske.
Vår ambition med vår uppsats är att pedagoger inom förskolans verksamhet ska få en större
förståelse av betydelsen för vad kränkande behandling innebär och hur väsentligt det är att
aktivt arbeta förebyggande och motverkande. Om pedagogerna erövrar en djupare insikt för
ämnet leder det till att förstå sina kollegor och deras förhållningssätt och även förmågan att
kritiskt granska sin egen inställning gentemot kränkande behandling. Vår förhoppning är att
pedagoger kan använda sig av vår studie som inspiration till pedagogiska diskussioner och ett
fortsatt arbete med vårt ämnesområde kränkande behandling.
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8. BILAGOR
8.1 Bilaga 1

MISSIVBREV
2017-03-11
Vi heter Caroline och Charlotte och studerar till förskollärare vid Högskolan i Borås. Vi läser
vår sista termin och vi ska skriva vårt examensarbete som omfattar 15 hp.
Studiens syfte är att ta reda på hur pedagoger tolkar vad kränkande behandling innebär i
förhållande till förskolans styrdokument och lagar. Genomförandet av studien kommer att
göras med kvalitativa intervjuer. Intervjuerna kommer pågå i cirka 15 – 25 minuter vardera,
och intervjuerna kommer att ljudinspelas.
Undersökningens resultat skyddas av de etiska principerna som innebär att ni får ta del av
studiens syfte, den som intervjuas ska inte kunna identifieras, all information som vi tar del
används endast till studiens ändamål samt att ni måste ge er tillåtelse om ni vill delta i vår
undersökning.
Examensarbetet kommer att publiceras online då kan ni ta del av innehållet. Uppstår det
några tankar eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss.
Med vänliga hälsningar,
Caroline 07XX- XX XX XX
Charlotte 07XX- XX XX XX
Handledare:
XXXXXXXXXXXXXXX
Högskolan i Borås
07XX – XX XX XX
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8.2 Bilaga 2
Intervjuguide
Bakgrundsfrågor:
1.
2.
3.
4.

Vad har du för utbildning?
Hur länge har du arbetat inom förskolans verksamhet?
Hur länge har du varit på denna förskola?
Vad har du för utbildning inom kränkande behandling?

Frågor kring kränkande behandling:
1. Vad innebär kränkande behandling för dig?
2. När finns det störst risk att kränkande behandling kan förekomma?
3. Om det sker kränkande behandling mellan vilka parter (barn-barn, pedagog-barn,
barn-pedagog, pedagog-pedagog) upplever du är vanligast?
Frågor kring förebyggande arbete vid kränkande behandling:
1. Hur kan du/ni förebygga kränkande behandling inom er verksamhet?
2. Hur arbetar du/ni med att inkludera barnen i arbetet mot kränkande behandling?
3. Om inte, hur skulle du vilja att ni arbetade mot kränkande behandling tillsammans
med barnen?

25

Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: registrator@hb.se · Webb: www.hb.se

26

