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A qualitative study on offensive treatment of children in preschool. 
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_______________________________________________________ 

Syftet med studien var att undersöka förskollärares och förskolechefers uppfattningar 

av kränkande behandling i förskolan. Studien baseras på en kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Sex förskollärare och två 

förskolechefer på fyra olika förskolor intervjuades. Datainsamlingen analyserades 

utifrån den relationella teorin samt begreppen barnperspektiv och barns perspektiv. 

Resultatet visar att kränkande behandling kan komma till uttryck på flera olika sätt. 

Att ironisera, prata över huvudet samt att nonchalera barn beskrivs som kränkande 

behandling. Det beskrivs även att det ibland kan vara svårt att veta var gränsen går. I 

resultatet beskrivs även vikten av ett gemensamt förhållningssätt samt att reflektera 

kollegialt. Resultatet visar även på svårigheten i att konfrontera kollegor i situationer 

där barn kan komma att utsättas för kränkande behandling. Resultatet visar även att 

förskollärare ibland omedvetet eller på grund av en pressad arbetsmiljö kan komma 

att kränka ett barn. 

____________________________________________________ 
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1 Inledning 

Förskolan är en egen skolform och är en verksamhet som omfattas av begreppen 

utbildning och undervisning. Den är helt frivillig och erbjuds till barn mellan ett till sex år 

(Skolverket, u.å.). Under hösten 2017 var drygt 500 000 barn inskrivna i svenska förskolan 

vilken är en ökning på 90 000 barn över tio års tid (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2018). Förskolans verksamhet ska genomsyras av de värden som uttrycks i läroplan för 

förskolan samt de värden som anges i skollagen (Skolverket, 2016). 

Trots detta kan vi i Skolinspektionens statistik se att det inkommit anmälningar om 

kränkande behandling i förskolans verksamhet. Av de anmälningar vilka gäller kränkande 

behandlingar i förskola/skola år 2018 var det hela 41% som gällde barn/elever som blivit 

utsatta för kränkande behandling av personal (Skolinspektionen, 2019). Under de senaste 

tre åren har antalet anmälningar av kränkande behandling i förskolan ökat 

(Skolinspektionen, 2017; Skolinspektionen, 2018; Skolinspektionen, 2019). 

Skolinspektionen (2019) beskriver dock att denna ökning inte nödvändigtvis behöver bero 

på en ökning av kränkande behandling, utan att det likväl kan bero på en ökad 

medvetenhet i samhället om möjligheten att anmäla missförhållanden vilket kan bidra till 

en ökad anmälningsfrekvens. Enligt skollagen får inte förskolans personal kränka ett barn 

och ifall ett barn kränks av förskolans personal ska detta anmälas (SFS 2010:800). Men 

vad innebär egentligen en kränkning konkret i förskolans verksamhet och vem avgör ifall 

ett barn har kränkts? Eller hur kan pedagogen konfrontera en kollega eller medarbetare 

som går över gränsen och kränker ett barn? 

I en artikel i Pedagogiska magasinet beskriver Colnerud (2002, november) att det kan vara 

svårt att som lärare rapportera en kollega som kränkt en elev. Läraren kan känna att den 

inte vill lägga sig i kollegors sätt att sköta sitt arbete eller inte vilja riskera en plats i 

gemenskapen. Författaren beskriver detta som den kollegiala lojaliteten, att det ses som 

otillåtet att kritisera en kollega även om kollegan kränker en elev (a.a). Den kollegiala 

lojaliteten skulle också kunna vara ett fenomen som kan appliceras på relationen mellan 

kollegor i förskolan då det på många sätt är ett liknande yrke. 

Aspelin och Persson (2011) beskriver att en stabil och tillitsfull relation mellan 

förskollärare och barn är betydelsefullt för barns utveckling och lärande. Enligt läroplanen 

(Skolverket, 2016) ska förskolans verksamhet utgå ifrån en helhetssyn på barnet och dess 

behov, verksamheten ska alltså utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en 

helhet. Vidare beskrivs att förskolan ska, förutom att stimulera barns utveckling, vara en 

trygg plats och erbjuda en trygg omsorg för alla barn som deltar i verksamheten. 

Verksamheten ska även “förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” (s.4). 

Inget barn ska utsättas för diskriminering eller annan kränkande behandling i förskolans 

verksamhet. Med tanke detta ser vi en relevans av att utföra en studie om kränkande 

behandling av barn i förskolans verksamhet. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares och förskolechefers uppfattningar av 

kränkande behandling i förskolan med fokus på kränkningar som utförs av 

kollegor/medarbetare. 

Frågeställningar: 

-Hur beskriver några förskollärare och förskolechefer att kränkande behandling kan 

komma till uttryck i förskolans verksamhet? 

- På vilket sätt bedömer några förskollärare och förskolechefer om en situation innehåller 

inslag av kränkande behandling? 

- Vilka strategier beskriver några förskollärare och förskolechefer att de använder sig av för 

att förebygga samt hantera situationer som kan innehålla kränkande behandling? 

1.2 Disposition 

I kapitel 2 Bakgrund beskrivs inledningsvis de begreppsdefinitioner vilka är relevanta för 

studien. Fortsatt presenteras förskolans styrdokument, följt av en beskrivning om hur ett 

likabehandlingsarbete i förskolan kan se ut. Slutligen presenteras den tidigare forskning 

som är relevant för studien, under denna rubrik redogör vi även för de avgränsningar vi 

gjort i litteratursökningen. 

I kapitel 3 Teoretiskt perspektiv redogör vi för relevanta begrepp inom vårt valda 

teoretiska perspektiv, den relationella pedagogiken, samt de teoretiska begreppen 

barnperspektiv och barns perspektiv. Dessa teoretiska begrepp ligger sedan till grund för 

analysen av resultatet. 

I kapitel 4 Metod redogör vi för våra metodologiska överväganden. Vi redogör för 

forskningsmetod, urval, intervjupersoner, genomförande, analysmetod, tillförlitlighet och 

forskningsetiska principer. 

I kapitel 5 Resultat och analys presenteras det tematiserade resultatet samt analys utifrån 

våra valda teoretiska perspektiv samt tidigare forskning. 

 

I kapitel 6 Diskussion diskuterar vi inledningsvis vårt metodval samt studiens resultat. 

Fortsatt framförs de slutsatser som kan dras av studien följt av studiens relevans för 

förskolläraryrket samt förslag till fortsatta studier. 
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2 Bakgrund 

Under detta kapitel inleder vi med att ta upp begreppsdefinitioner följt av styrdokument, 

plan mot kränkande behandling och avslutningsvis tidigare forskning. 

2.1 Begreppsdefinitioner 

Kränkande behandling - Enligt Skollagen (SFS 2010:800) kap 6 § 3 är definitionen av 

kränkande behandling ett uppträdande som utan att vara diskriminering kränker ett barns 

eller en elevs värdighet. 

Integritet - Integritet är ett latinskt ord vilket betyder orörd eller hel. Integritet handlar om 

att alla ska bli bemötta med respekt och värdighet. Genom att inte respektera en 

människas värdighet riskeras den personen integritet att kränkas (Orlenius & Bigsten, 

2006). 

Likabehandlingsplan - Enligt Skollagen (SFS 2010:800) kap 6 § 8 ska huvudmannen “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”. Vi benämner denna 

plan som likabehandlingsplan i vår studie.  

2.2 Styrdokument 

Förskolan är en verksamhet som ska genomsyras av de värden som uttrycks i läroplanen 

för förskolan samt de värden som anges i skollagen (Skolverket, 2016). Nedan presenterar 

vi därmed skollagen och läroplanens beskrivningar av kränkande behandling. Vi har även 

valt att beskriva hur begreppet integritet beskrivs i läroplanen samt de förändringar som 

tillkommit i den reviderade läroplanen som kommer att implementeras sommaren 2019 då 

integritet är ett begrepp vi kopplar till kränkande behandling. 

2.2.1 Skollagen 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) får varken huvudman eller personal i förskolan utsätta ett 

barn för kränkande behandling. Vidare beskrivs det att förskolans personal har skyldighet 

att anmäla till förskolechefen ifall personalen i fråga ser att annan personal diskriminerar 

eller på annat sätt kränker ett barn. Förskolechefen har sedan i sin tur skyldighet att vid 

kännedom om att ett barn blivit kränkt anmäla detta till huvudmannen. Vidare har 

huvudmannen ansvar för att det finns ett målinriktat arbete för att motverka kränkande 

behandling mot barn i förskolan. I kap 6 § 8 i skollagen beskrivs 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.  (SFS 2010:800) 
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2.2.2 Läroplan för förskolan 

Skolverket (2016) belyser vikten av att förskolechefen ansvarar över förskolans kvalitet 

vilket bland annat omfattar arbetet kring förskolans handlingsplan mot kränkande 

behandling. Förskolechefen ska se till att handlingsplanen upprättas, genomförs, följs upp 

samt att den utvärderas. I handlingsplanen ska det synliggöras hur förskolan ska arbeta 

med att förebygga samt motverka kränkande behandling, diskriminering av alla slag, 

mobbning bland barn och anställda. Vidare beskriver Skolverket (2016) att inget barn ska 

utsättas för diskriminering utifrån de olika diskrimineringsgrunderna. Barn ska heller inte 

utsättas för någon annan kränkande behandling utöver de olika diskrimineringsgrunderna. 

Skolverket (2018) har i den nya läroplanen för förskolan lyft integriteten i flera avsnitt för 

att förtydliga vikten av barns rätt till medvetenhet om sin kroppsliga samt personliga 

integritet. Detta till skillnad från den nuvarande läroplanen (Skolverket, 2016) som endast 

benämner begreppet en gång som en del i kapitlet om förskolans värdegrund och uppdrag. 

Där beskrivs att ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta 

är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen” (s.4). I den reviderade 

läroplanen (Skolverket, 2018) beskrivs att barns rätt till både kroppslig och personlig 

integritet ska respekteras i både den dagliga omsorgen samt i frågor om dokumentation. 

Förskolan ska även “ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna 

trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet” 

(s.13). 

2.3 Plan mot kränkande behandling 

Som vi tidigare nämnt ska det enligt skollagen finnas en plan för att förebygga samt 

motverka kränkande behandling. Med hänsyn till det finns det ett intresse att lyfta hur ett 

förebyggande arbete kan komma till uttryck i förskolans verksamhet. 

Svaleryd och Hjertson (2018) lyfter hur en likabehandlingsplan kan motverka kränkande 

behandlingar i förskolan. Denna plan kan ses som ett verktyg för personalen att förhålla sig 

till vilket bidrar till en säkrare trivsel för barnen i den miljö de befinner sig i. Författarna 

menar på att det systematiska likabehandlingsarbetet ska vara ett levande dokument i 

verksamheten. Likabehandlingsplanen kan bland annat innehålla konkreta områden samt 

åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling (a.a). 

Skolverket (2011) belyser vikten av att i förskolan problematisera olika etiska dilemman. 

Vidare förklarar Skolverket att de arbetslag vilka gemensamt har diskuterat fram olika 

strategier och förhållningssätt implementerar dessa mer systematiskt i sitt arbete. Vidare 

synliggör Svaleryd och Hjertson (2018) att kollegialt diskutera frågor som berör kränkande 

behandling samt värdegrund är ett bra sätt att implementera likabehandlingsplanen i 

förskolans verksamhet. Författarna lyfter dock att processen kan vara intensiv då 

diskussionerna handlar om känsliga ämnen och frågorna kan upplevas som ifrågasättande 

eftersom det kan finnas olika åsikter i arbetslaget. Därför är det av vikt menar författarna 
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att dessa frågor tas upp kollegialt just för att arbetslaget ska ha en gemensam värdegrund 

som ligger i linje med förskolans styrdokument.   

2.4 Tidigare forskning 

Under denna rubrik redogörs för tidigare forskning som har relevans för studiens 

problemområde. Vi presenterar även tidigare forskning som har ett vidare perspektiv i 

området kränkande behandling mot barn, med hänsyn till att det finns lite forskning inom 

detta område. Vi har även valt viss tidigare forskning relaterat till skolan då vi kan se att 

denna forskning även skulle kunna gälla förskolan. Vi inleder kapitlet med att presentera 

avgränsningar i litteratursökning för att synliggöra sökningsprocessen. Fortsatt är 

kapitlet indelat i rubriker från olika teman som den tidigare forskning har gemensamt. De 

valda rubrikerna är påverkansfaktorer, att förhålla sig till kollegor som går över gränsen 

samt kollegial reflektion. 

2.4.1 Avgränsningar i litteratursökning 

För att hitta relevanta vetenskapliga artiklar har vi med hjälp av en bibliotekarie gjort 

ämnessökningar på både svenska och internationella databaser. De databaser vi sökt 

artiklar i är SwePub, DiVA portal, ERIC samt Ulrichsweb. Vi har avgränsat resultatet 

genom att endast söka på artiklar som är peer-reviewed. Då det finns lite forskning kring 

vårt specifika område kring kränkande behandling i förskolan fick vi även se över annan 

forskning. Därav har vi valt att göra en bredare sökning samt sökt forskning som gäller 

skolans verksamhet.  

De svenska sökord vi använt oss av är: Kränk* förskol*, diskriminering förskol*, barnsyn 

förskol*, likabehand* förskol*, maktutöv* förskol*, fostran* förskol*, makt* förskol* och 

yrkesetik. 

På internationella databaser har vi haft sökinställningarna: Kindergarten och Preschool 

och sedan använt oss av dessa sökord: teacher* punishment*, integrity, violat*, abuse 

"teacher student relationship", "teacher student relationship", authority, treatment* 

plan* integrity*, harassment, teacher* behavior* student*, (bully* OR bulli*) teacher* 

child*, (bully* OR bulli*), discrimination, colleague*, colleague* relation*, colleague* 

relation* stress* och stress* behavior* teacher*. 

Vi har även gjort kedjesökningar vilket innebär att vi sökt oss vidare genom att titta på 

relevanta artiklars referenslistor. 

2.4.2 Påverkansfaktorer 

Vi kan i tidigare forskning se att det kan finnas olika faktorer som påverkar förskollärares 

och lärares bemötande av barn. En faktor kan vara att den vuxne känner sig provocerad av 

barnet och en annan kan vara stress. Det framkommer även att förskollärare och lärare 

ibland direkt inser att deras beteende var fel och känner ånger. Vi presenterar nedan denna 

forskning under tre rubriker, provokation, stress samt insikt och ånger. 
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Provokation 

Bartley (2015) har genomfört en studie med utgångspunkt i tio beslutsunderlag där Barn- 

och elevombudet vid Skolinspektionen har beslutat om skadeståndskrav i olika fall där 

vuxna i skolan har utsatt barn för kränkande behandling. De vuxna som utsatt barnen för 

kränkande behandling tillhör olika yrkeskategorier i skolan. I granskningen av 

beslutsunderlagen synliggör Bartley att de vuxna beskriver att de känt sig provocerade av 

barnets beteende. Bartley tolkar att dessa fall visar på att skolpersonal kan ha svårigheter 

att utöva sin auktoritet vilket gör att de utövar sin makt på olika sätt. Författaren benämner 

detta själv som vanmäktig maktutövning vilket resulterar i att den vuxne inte agerar 

professionellt (a.a). Att vuxna brister i sitt omdöme och agerar oprofessionellt mot barn då 

de känner maktlöshet är något som även beskrivs i en turkisk studie gällande förskollärare 

(Kotaman, 2014). Dolk (2013) synliggör att vuxna i många situationer har större 

möjligheter att utöva sin makt än vad barn har. I en maktrelation kan det uppstå 

instabilitet vilket kan rucka på maktordningen. Dolk menar att detta ger barnen en chans 

till att få utöva makt mot vuxna, barnen beskrivs göra motstånd mot den rådande 

maktordningen (a.a). 

Likt Bartleys (2015) beskrivning om personal i svensk skola beskriver Kotaman (2014) att 

turkiska förskollärare känner sig provocerade i situationer då de uppfattar att barnen inte 

lyssnar eller nonchalerar förskolläraren (a.a). Det vill säga att barn gör motstånd mot 

maktordningen. Samtidigt lyfter även Dolk (2013) att barnets rätt att få påverka sin vardag 

har blivit till en situation där pedagogerna ska vara barnen till lags i alla barnens önskemål. 

Gränsen mellan att ge barn inflytande och arbeta med barnens demokratiska rättigheter 

samt gränsen till att barnen ska få bestämma i alla situationer menar pedagogerna är 

hårfin. 

Stress 

I tidigare forskning framkommer även stress som en faktor vilken påverkar förskollärares 

bemötande av barn. Kotaman (2014) synliggör hur förskollärarna i studien lättare blev 

utåtagerande mot barnen då de befann sig i stressade situationer. Detta är något som även 

framkommer i en studie som undersöker hur stress tar sig till uttryck hos kvinnliga 

förskollärare i Hong Kong (Tsai, Fung & Chow, 2006). Tsai, Fung och Chow belyser i 

studien att stress kan göra att förskollärare uppvisar aggressivitet mot både barn och 

kollegor. Kotaman (2014) beskriver att förskollärarens förhållningssätt och agerande 

påverkar barnen emotionellt. Om förskollärarens förhållningssätt genererar ett positivt 

klimat i förskolans miljö samt ger ett bra och tryggt bemötande i olika situationer blir 

utfallet att barnen ser positivt på att vara i förskolan. Detta gör menar författaren att 

barnen känner sig mera trygga och lär sig lättare vilket i sin tur påverkar barnens framtid i 

skolan (a.a). 

Kotaman (2014) synliggör att nyexaminerade förskollärare lättare hamnar i situationer där 

de känner sig stressade och att mera erfarna förskollärare kan hantera dessa situationer 

bättre i högre utsträckning. Sjödin och Neely (2017) kommer i sin studie om svenska 

förskollärares stress fram till att förskolan är en arbetsmiljö som karaktäriseras av hög 
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arbetsbelastning och hög stress. I motsats till Kotamans (2014) beskrivning visar dock 

resultatet i Sjödin och Neelys (2017) studie inte på att ålder eller erfarenhet är något som 

skiljer sig mellan förskollärare med låg eller hög stressnivå. Sjödin och Neely kommer 

istället fram till att en betydande faktor som bidrar till stress är hög arbetsbörda. De 

förskollärare som visade högst stress hade mer ansvar för planering samt var de som 

kollegor ofta vände sig till och förlitade sig på i det dagliga arbetet (a.a.). Detta skulle 

kunna tolkas som att det är de förskollärare som är mer erfarna och har mer 

arbetslivserfarenhet som i större utsträckning är stressade i sin yrkesroll. 

Insikt och ånger 

Trots att både lärare och förskollärare visar att de kan bli påverkade i stressade situationer 

visar Bartleys (2015) och Kotamans (2014) forskning på att både lärare samt förskollärare 

ibland kan visa ånger när de kränkt ett barn. Bartley (2015) synliggör en specifik situation 

där en lärare fysiskt kränkt ett barn men att läraren direkt ångrade sig i sitt handlande och 

kände inombords att agerandet var fel och gick därefter till rektorn och berättade. Vidare 

visar Kotamans (2014) studie på att förskollärare kan uppleva svårigheter med att hantera 

sina känslor vid olika situationer. Förskollärarna i studien fick plötsliga utbrott och skrek 

till barnen. Kotaman beskriver dock att förskollärarna upplevde skuld över deras beteende 

mot barnen. Vidare lyfter Kotaman att förskollärarna ville få en förståelse för varför barnen 

haft ett visst förhållningssätt i olika situationer. Därav hade förskollärarna en dialog med 

barnen vilket resulterade i att förskollärarna började reflektera och ifrågasätta sitt egna 

beteende (a.a). Det visar på att både lärare och förskollärare i vissa situationer kan, trots 

att de precis kränkt ett barn, direkt inse att deras beteende inte var acceptabelt och ångra 

sig. 

2.4.3 Att förhålla sig till kollegor som går över gränsen 

Som vi tidigare nämnt så regleras förskolläraryrket av förskolans läroplan och skollagen. 

Det är dock inte alltid enkelt att avgöra huruvida en pedagog bör agera i olika situationer. 

Colnerud (2015) beskriver att läraryrket är ett yrke som innebär många etiska konflikter 

och inre motsägelser då det är omöjligt att beskriva ett korrekt sätt att agera i alla 

situationer. Colnerud belyser begreppet moral stress vilket beskriver känslan av att, i 

mötet med exempelvis de etiska dilemman som uppstår i läraryrket, agera på ett sätt som 

motsäger sig sitt egna samvete eller värderingar. Denna stress beskrivs även kunna 

appliceras på andra omvårdande yrken som liknar läraryrket vilket vi tolkar som att det 

även kan vara applicerbart på förskolans verksamhet. 

I sin studie beskriver Colnerud (2015) att lärare kan känna denna moraliska stress i 

situationer då kollegor agerar på ett kränkande sätt mot elever. Colnerud (2014) beskriver 

att de studier hon genomfört visar på att ett av det främsta etiska dilemmat som svenska 

lärare beskriver i sin yrkesroll är att konfrontera en kollega som begår etiska övertramp 

mot elever. Lärarna i studierna beskriver händelser där de varit med om att kollegor på 

olika sätt missbrukat sin makt över elever samt att de upplever att det är svårt att ingripa i 

dessa situationer. 
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Enligt Colnerud (2014) framkom det i dessa studier olika anledningar till att lärare kan 

förbli passiva i sådana situationer. En anledning som beskrivs är att gränsen mellan vad 

som är okej att göra och inte som lärare kan vara olika för olika lärare, det beskrivs vara 

något subjektivt. Därmed kan det finnas en rädsla för lärare att ta ställning för vad de 

tycker är rätt och fel och ta på sig rollen som den som vet bäst. En annan anledning som 

beskrivs är rädslan att för de sociala konsekvenser som kan uppstå om lärare bryter den 

kollegiala lojaliteten. En sådan konsekvens kan vara att bli kritiserad eller att förlora sin 

plats i gruppen. Slutligen beskriver Colnerud att lärare beskriver att de är rädda för hur 

kollegan kommer att reagera på kritiken. Det finns en rädsla att såra sin kollega. 

2.4.4 Kollegial reflektion 

Colnerud (2015) beskriver att det kan vara viktigt att i ett arbetslag sätta ord på och prata 

om privata samt professionella värderingar för att motverka att de etiska dilemman som 

kan uppstå i yrket ska få negativa konsekvenser. Kotaman (2014) belyser att läraryrket 

kräver många olika typer av relationer vilka kräver olika förhållningssätt och bemötande. 

Det kräver att förskolläraren behöver ha en självinsikt där hen känner till sina egna gränser 

och behov samt kan relatera till andra människors situationer och känslor. Cederwald 

(2006) har i sin avhandling undersökt vilken betydelse den kommunikativa pedagogiken 

kan ha för pedagogers individuella utveckling och för utvecklingen av ett arbetslag. I den 

kommunikativa pedagogiken beskrivs läraren som sitt eget pedagogiska redskap genom 

självreflektion och kollegial reflektion. Syftet med dessa reflektionsformer är att bidra till 

självinsikt vilket kan bidra till att den enskilde lärarens självkänsla ökar. Det beskrivs även 

ha positiv inverkan på lärarens bemötande mot barnen vilket bidrar till att utveckla 

barnens kompetens och känsla av egenvärde. Vidare beskrivs den kollegiala reflektionen 

som viktigt verktyg där kollegor tillsammans reflekterar utifrån sina individuella tankar 

och känslor där de kan medvetandegöra varandras styrkor, potentiella utvecklingspunkter 

samt dra fram nya styrkor hos varandra. Reflektionen ska bidra till att medvetandegöra 

kollegors olika förhållningssätt (a.a.). 

Cederwald (2006) har i sin avhandling genomfört kvalitativa intervjuer och kvantitativa 

enkäter för att synliggöra vilken betydelse den kommunikativa pedagogiken haft för 

pedagoger som arbetar utifrån denna pedagogik. Studien visar hur den kommunikativa 

pedagogiken bidragit till att flera respondenter känner sig tryggare i sig själva och har vuxit 

som människor. En respondent beskriver att hon fått en förmåga att analysera både sig och 

sin omgivning och därmed en förståelse för sina egna och andras reaktioner i olika 

sammanhang. Den kommunikativa pedagogiken beskrivs även ha bidragit till ett öppnare 

klimat där de vågar vara öppna och lyssna in varandra. 
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3 Teoretiskt perspektiv 

Nedan redogör vi för vårt valda teoretiska perspektiv. Vi inspireras av den relationella 

pedagogiken i vår analys av studiens resultat. Den relationella pedagogiken fokuserar på 

relationer som kärna i pedagogiskt arbete. Vi finner därmed relevans att använda några 

begrepp hämtade från denna teori för att analysera vad som uppstår i relationen mellan 

vuxna och barn med fokus på kränkande behandling. Aspelin och Persson (2011) fokuserar 

i sin beskrivning av teorin på relationen mellan lärare och elev/barn (a.a). I vår analys har 

vi dock valt att även applicera teorin på relationen mellan kollegor i ett arbetslag. Nedan 

presenterar vi några av teorins grundläggande tankar och begrepp vilka vi ser som 

relevanta för vår studie. Vi har även valt att komplettera den relationella pedagogiken med 

de teoretiska begreppen barnperspektiv och barns perspektiv. Vi kan se en relevans att 

använda dessa begrepp i vår analys då de kan ge en bredare syn och således synliggöra att 

kränkande behandling kan ses ur flera perspektiv.  

3.1 Relationell pedagogik 

Aspelin och Persson (2011) beskriver den relationella pedagogiken som ett teoretiskt 

synsätt på utbildning där relationer, kommunikation och mänskliga möten är centrala 

begrepp. Författarna har framtagit detta sätt att se på relationer och utbildning med 

utgångspunkt i teoretiker som Kenneth Gergen, Gert Biesta och Martin Buber. Nedan 

beskriver vi två grundläggande begrepp inom den relationella pedagogiken, sam-verkan 

och sam-varo. Slutligen beskriver vi vilken betydelse tillitsfulla relationer har, enligt den 

relationella pedagogiken, för barns utveckling. 

3.1.1 Sam-verkan och sam-varo 

Aspelin och Persson (2011) beskriver att en grundtanke i den relationella pedagogiken är 

att jaget uppstår i relationer. Det vill säga att människan inte är statisk utan förändras i 

mötet med andra. Utifrån ett relationellt synsätt går det därmed inte definiera en människa 

utifrån en neutral ståndpunkt då människan hela tiden konstrueras i relation till sin 

omvärld. Utifrån denna syn på relationer har Aspelin och Persson (2011) myntat två 

begrepp, sam-verkan och sam-varo, vilka beskriver två olika relationsformer som 

återfinns i all utbildning (a.a.). 

Aspelin och Persson (2011) beskriver sam-varo som ett dynamiskt möte mellan två 

personer vilket kännetecknas av oförutsägbarhet och oförbehållsamhet. Det vill säga att 

mötet saknar inslag av planering. I sam-varon är människan delaktig i en ömsesidig 

relation och själva sam-varon är ett mål i sig. Enligt författarna kännetecknas sam-verkan 

till skillnad från sam-varo av förutsägbarhet och förbehållsamhet och innefattar inslag av 

planering. Sam-verkan kan vara då två människor möts för att delta i en socialt 

organiserad aktivitet, exempelvis undervisning. ”Sam-verkan byggs upp av målmedvetet 

handlande, det vill säga innefattar mål som ligger utanför själva relationen” (Aspelin och 

Persson, 2011, s.90). Aspelin och Persson (2011) beskriver sam-verkan och sam-varo 
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ständigt växelverkar inom utbildningen, det ena inte utesluter det andra. En god sam-varo 

beskrivs exempelvis som något som i sin tur främjar en god sam-verkan. 

3.1.2 Vikten av tillitsfulla relationer 

Relationens betydelse mellan lärare och barn är också en grund i den relationella 

pedagogiken (Aspelin & Persson, 2011; Aspelin, 2013). Aspelin och Persson (2011) menar 

att en lärares relationella kompetens kommer till uttryck genom att visa eleven/barnet 

tolerans, empati och respekt. Författarna betonar vikten av stabil och tillitsfull relation 

mellan lärare och barn och menar att denna relation intar en särställning gentemot andra 

relationer i utbildningssammanhang. Relationen mellan lärare och barn kan dock aldrig bli 

helt jämställd vilket kan ha både positiva och negativa följder. Vidare beskrivs det att 

relationen mellan lärare och barn i förskolan är betydande för barnets senare framgång i 

skolan samt att det är positivt för “de yngsta barnen vistas i lärandemiljöer som 

karaktäriseras av sociala relationer, omsorg och dialog” (Aspelin & Persson, 2011, s.54). Vi 

ser att teorin kan relateras till vad som sker i relationen mellan vuxna och barn samt vuxna 

emellan i situationer där barn eventuellt kan utsättas för kränkande behandling i förskolan.  

3.2 Barnperspektiv och barns perspektiv  

Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide (2011) beskriver att forskare inom flera 

områden försöker att lära sig mer om barns uppfattningar och erfarenheter. Författarna 

betonar dock att vuxna inte kan helt få tillgång till barnens perspektiv utan endast kan 

försöka utveckla en förståelse för hur barnet uppfattar världen. Författarna beskriver 

denna skillnad genom begreppen barnperspektiv och barns perspektiv. I barnperspektivet 

ligger fokus på att det är vuxnas uppfattningar om barns uppfattningar om olika händelser. 

Vuxna försöker i den mån det går att närma sig barnets verklighet i så stor utsträckning 

som möjligt. Detta till skillnad från barns perspektiv vilket syftar på barnets egna 

“erfarenheter, uppfattningar och förståelse för sin omvärld” (Pramling Samulesson, 

Sommer & Hundeide, 2011, s. 42). Dessa två begrepp kan användas för att analysera olika 

perspektiv på kränkande behandling i förskolan. 

4 Metod 

Metodkapitlet presenteras enligt följande rubriker: forskningsmetod, urval, 

intervjupersoner, genomförande, dataanalys, tillförlitlighet och forskningsetiska 

riktlinjer. 

4.1 Forskningsmetod 

Detta är en kvalitativ studie. Bryman (2018) beskriver att kvalitativ forskning fokuserar på 

att förstå den sociala verkligheten och är en fördelaktig metod för att ta reda på saker om 

människors uppfattningar om olika fenomen. Resultaten i en kvalitativ studie kan även bli 

mera omfattande då respondenterna ger en bredare samt djupare skildring om deras 
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uppfattning om det aktuella ämnet som undersöks (a.a.). Då syftet med studien var att 

undersöka förskollärares och förskolechefers uppfattningar och beskrivningar om 

kränkande behandling mot barn i förskolan ser vi att denna forskningsmetod är 

fördelaktig. 

4.2 Urval 

Bryman (2018) beskriver olika former av urval inför en studie. Vi har använt oss av ett 

bekvämlighetsurval vilket innebär att vi valt respondenter vilka varit lättillgängliga. Vi har 

även använt oss av ett målstyrt urval då vi valt att intervjua förskollärare och förskolechefer 

som arbetat inom förskolan i minst ett år (Bryman, 2018). Vi har valt respondenter vilka 

alla är verksamma inom förskolan på olika nivåer. Vi har valt att intervjua sex förskollärare 

samt två förskolechefer. Vi har valt att använda oss av dessa yrkesgrupper då det, som 

Bryman (2018) beskriver, är fördelaktigt att använda sig av respondenter vilka utgör en 

naturlig del inom den valda miljön. Förskollärarna och förskolecheferna blir därmed 

experter inom förskolemiljön (a.a). Genom att använda oss utav både förskollärare samt 

förskolechefer ges en bredare syn på kränkande behandling av barn i förskolan. Vi får även 

syn på hur uppfattningar om förebyggande arbete kan se ut på de olika nivåerna och vad 

som eventuellt skiljer dem åt. 

4.3 Intervjupersoner 

Vi har intervjuat åtta personer på fyra olika förskolor. Sex av respondenterna arbetar som 

förskollärare och två som förskolechefer. Förskolecheferna har även tidigare arbetat som 

förskollärare. Respondenternas ålder är mellan 31 - 60 år och de har arbetat i förskolan 

mellan 7 - 33 år. Av de åtta respondenterna är sju kvinnor och en man. Vi har valt att inte 

använda fiktiva namn med hänsyn till anonymiteten då det bara finns en man som deltar 

vilket kan bli utpekande. Vi har istället valt att benämna respondenterna med bokstavs- 

och sifferkombinationer. Förskollärarna benämns som F1-F6 och förskolechefer som C1 

och C2.  

4.4 Genomförande 

Respondenterna kontaktades av oss personligen via e-post eller telefon där de blev 

tillfrågade om de ville delta. Vi tilldelade även samtliga respondenter ett missivbrev (se 

bilaga 1) med information om studien där de formellt tillfrågades att delta. Intervjuerna 

utfördes sedan i enskilda rum där det inte fanns risk för störningsmoment. Samtliga 

intervjuer spelades in via inspelningsfunktionen på våra privata mobiltelefoner. För att 

hantera datainsamlingen säkert har vi fört över inspelningarna till våra privata datorer 

vilka är lösenordsskyddade. Materialet har sedan raderats från våra mobiler. Bryman 

(2018) menar att datainsamlingen med fördel kan dokumenteras genom ljudupptagning 

för att sedan transkriberas. Det är fördelaktigt att använda sig utav ljudupptagning då 

fokus kan ligga på att kunna lyssna samt ställa följdfrågor utan att behöva föra 
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anteckningar under tiden (a.a). Med hänsyn till författarens beskrivning valde vi att spela 

in intervjuerna. 

Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod vilket innebär 

att vi har utgått ifrån en bestämd intervjuguide (se bilaga 2). Under intervjuerna var vi 

dock flexibla gällande ordningen av frågor och ställde relevanta uppföljningsfrågor där 

respondenten blev ombedd att fördjupa sina svar vilket är utmärkande för 

semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2018). Vi har även i utformningen av 

intervjuguiden tänkt på att utforma frågorna utifrån några av de frågekategorier vilka 

Bryman (2018) benämner. Intervjuguiden följer en röd tråd med inledande 

bakgrundsfrågor fortsatt med öppna frågor, mellanliggande frågor och avslutande frågor. 

Bryman (2018) lyfter även hur språket i intervjufrågorna bör vara förståeligt för 

respondenten vilket vi tog hänsyn till när intervjufrågorna formulerades. Intervjuerna 

delades upp mellan oss och utfördes enskilt dels på grund av den begränsade tidsramen. 

Genom att utföra intervjuerna enskilt kunde vi göra intervjuerna samtidigt vilket vi såg 

som mest tidseffektivt. För att väga upp för att båda inte deltog under intervjuerna har vi 

tillsammans lyssnat igenom det inspelade materialet.  

4.5 Dataanalys 

Vi analyserade data genom att lyssna igenom det inspelade materialet ett flertal gånger 

samt transkriberade materialet tillsammans. Det inspelade materialet blev sammanlagt två 

timmar och 37 minuter samt cirka 40 sidor transkribering. Vi har använt oss av en 

tematisk analys vilket Bryman (2018) beskriver som en av de vanligaste analysmetoderna 

när det gäller kvalitativ data. Vi läste igenom transkriberingarna tillsammans för att 

identifiera olika återkommande nyckelord i transkriberingarna. Med hjälp av nyckelorden 

skapade vi olika teman. Vi läste därefter igenom transkriberingarna ett flertal gånger och 

färgkodade materialet utifrån våra bestämda teman. De olika teman blev definition av 

kränkande behandling, strategier för att motverka kränkande behandling, konfrontera 

kollegor/medarbetare och påverkansfaktorer. Dessa teman ligger till grund för de 

rubriker resultatet strukturerades efter. Slutligen analyserade vi det färdiga resultatet 

utifrån tidigare forskning, den relationella pedagogiken samt de teoretiska begreppen 

barnperspektiv och barns perspektiv. Den relationella pedagogiken användes för att 

analysera relationen mellan vuxna och barn samt mellan kollegor/medarbetare i 

förhållande till kränkande behandling i förskolan. Begreppen barnperspektiv och barns 

perspektiv användes för att analysera hur kränkande behandling kan ses ur olika 

perspektiv. 

4.6 Tillförlitlighet 

Bryman (2018) beskriver att det finns olika sätta att bedöma en studies kvalitet. 

Författaren beskriver tillförlitlighet som ett sätt att bedöma kvaliteten i en kvalitativ studie. 

För att en studie ska vara tillförlitlig ska den uppfylla fyra kriterier, trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera. 
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För att styrka en studies trovärdighet belyser Bryman (2018) vikten av att ta hänsyn till de 

regler som finns för forskning. För att stärka trovärdigheten i vår studie har vi förhållit oss 

till Vetenskapsrådets (2017) etiska riktlinjer.  

Bryman (2018) beskriver att kvalitativa studier ska ge fylliga beskrivningar av studiens 

kontext för att visa på studiens överförbarhet. För att synliggöra studiens överförbarhet 

har vi beskrivit våra urvalskriterier samt redogjort för respondenternas ålder, kön, yrke 

samt hur länge respondenterna arbetat i förskolan.  

Vi har redogjort utförligt för våra metodologiska överväganden samt jämfört vårt resultat 

mot relevant litteratur och tidigare forskning. Vi har även visat på hur vi hittat tidigare 

forskning samt litteratur genom att synliggöra de olika sökord vi använt oss av i vår 

litteratursökning. Att det finns en fullständig redogörelse för studiens process beskriver 

Bryman (2018) som viktigt för studiens pålitlighet. Vi har även ingått i grupphandledning 

med andra studenter och handledare vilka har läst och granskat vår studie vilket Bryman 

(2018) beskriver som en ytterligare aspekt som stärker studiens pålitlighet. 

Vi har inte medvetet låtit egna åsikter påverkat resultatet utan strävat efter att vara så 

objektiva som möjligt. Detta beskriver Bryman (2018) som ett krav för att studiens resultat 

ska kunna styrkas och konfirmeras. 

4.7 Forskningsetiska principer 

Enligt Vetenskapsrådets (2017) finns flera etiska aspekter att ta hänsyn till vid studiens 

genomförande. En sådan princip är informerat samtycke vilket innebär att deltagarna i 

studien ska få utförlig information om studiens syfte samt att det är frivilligt att delta i 

studien för att sedan kunna ge ett efterföljande samtycke (a.a.). För att ta hänsyn till detta 

skickade vi ut ett missivbrev (se bilaga 1) till deltagarna som informerar om syfte med 

studien, att det är frivilligt för dem att delta i undersökningen och att de när som helst kan 

avbryta sin medverkan. Missivbrevet skickades ut via e-post och deltagarna fick genom att 

besvara detta brev ge samtycke till att delta. Då intervjuerna spelades in informerades även 

respondenterna om detta i förväg genom missivbrevet. De fick även möjlighet att ge 

samtycke till detta på plats. En annan forskningsetisk princip är konfidentialitet vilket 

innebär att uppgifter som tilldelats i förtroende inte får spridas vidare (Vetenskapsrådet, 

2017). Vi förhåller oss till detta krav genom att namn och annan känslig information har 

anonymiserats och på så sätt säkerställs att personlig information inte sprids vidare i 

datainsamlingen. Vi har tagit hänsyn till nyttjandekravet vilket innebär att 

datainsamlingen endast får nyttjas till studiens ändamål (Bryman, 2018). Vi har informerat 

deltagarna om de etiska aspekterna genom missivbrevet där vi även informerat om att det 

självständiga arbetet kommer att publiceras på Diva. 
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5 Resultat och analys 

Under det här kapitlet kommer resultatet av datainsamlingen att presenteras i olika 

rubriker. Rubrikerna har framkommit genom tematisering kopplat till studiens syfte. Det 

presenteras även olika underrubriker. Huvudrubrikerna är kränkande behandling, 

förebyggande arbete, strategier för att hantera situationer då barn kränks och den en 

pressad situation. Efter varje huvudrubrik med efterföljande underrubriker avslutas även 

en analys kopplat till tidigare forskning och teoretiska begrepp.  

5.1 Kränkande behandling i förskolan 

Under denna rubrik presenteras resultatet av respondenternas uppfattningar om begreppet 

kränkande behandling. Denna rubrik är uppdelad i tre underrubriker vilka är kränkningar 

är subjektivt, gränsen för vad som är kränkande behandling och olika typer av 

kränkningar. Underrubrikerna synliggör respondenternas olika sätt att se på kränkande 

behandling. 

5.1.1 Kränkningar är subjektivt 

Respondenterna har olika uppfattningar om vad kränkande behandling innebär konkret i 

förskolans verksamhet. Något som är genomgående i respondenternas beskrivningar om 

kränkande behandling är att det kan vara svårt att avgöra vad en kränkning är då det är 

subjektivt och att det ligger hos den enskilde individens upplevelser och känslor. Två 

respondenter uttrycker att: 

Ja jag tänker så att jag skulle aldrig kunna säga vad en kränkning är för egentligen ligger det hos 
var och en. (C2) 

Det jag kan känna som en kränkning kanske inte någon annan uppfattar, så det blir ju väldigt 
personligt på något sätt. Och vad man själv har varit med om. Vad jag har i mitt bagage från min 
uppväxt. (F2) 

Det beskrivs vidare att barn och vuxna därmed kan uppleva en situation olika och att det är 

barnet som avgör om den blivit kränkt eller inte. Det blir då viktigt att lyssna till barnets 

upplevelse. En respondent beskriver: 

När jag ser att någon pratar med ett barn på ett sätt som jag inte tycker att det känns ok, och jag 
tycker att jag ser att barnet reagerar, ja då behöver jag ju prata med den personen, men om det 
är en kränkning eller inte det vet jag ju inte förrän jag pratat med barnet. (C2) 

 

Det betonas dock även att barn inte alltid kan uttrycka sig eller sätta ord på sin upplevelse. 

Den vuxna kan då behöva gå in och avgöra huruvida det skett en kränkning eller inte. Då 

krävs det att vara lyhörd för barnets ansiktsuttryck och kroppsspråk. En respondent 

beskriver: 

Barn kan de är inte så stora på förskolan och kanske inte kan sätta ord på att de blir kränkta. 
Utan här är det ju vi vuxna som lite så måste avgöra om vi anser det eller inte (...) Eftersom barn 
inte kan själv säga att nu känner jag mig kränkt. Men du kan se på ett barn rätt så tydligt kanske 
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på kroppsspråk och ansiktsuttryck, att man kan få uppfattningar att det här barnet kände sig nu 
lite mer trampad över lite överkörd.  (C1) 

5.1.2 Gränsen för vad som är kränkande behandling 

Det framkommer även att kränkande behandling ibland kan vara subtilt och svårt att 

fånga. Det kan vara ett speciellt kroppsspråk eller en blick som kan upplevas som en 

kränkning. Respondenterna beskriver att det i dessa situationer är svårt att avgöra ifall ett 

barn blivit utsatt för en kränkning eller inte. 

Men jag kan ju ha sett kollegans ansiktsuttryck. Alltså hon pratar men kroppen säger något 
annat (...) Alltså en blick säger ju mer än tusen ord. Men det har hänt att man haft den känslan 
att: Ojdå gick han eller hon över gränsen? (F6) 

En del av respondenterna beskriver även att magkänslan är en avgörande faktor hos 

personalen i deras avgörande om ett barn eventuellt utsatts för någon slags kränkning eller 

inte. 

Men egentligen är det bättre att säga till en gång för mycket än för lite. I såna här situationer. Så 
är det. Men jag går nog mycket på magkänsla och kanske mycket ryggrad med mig så. (F5) 

Flera respondenter uttrycker svårigheten i att veta var gränsen går när ett barn kränks. En 

respondent beskriver en situation där samtliga barn på avdelningen skulle gå till skogen 

när det var nollgradigt ute, varpå ett barn inte vill ta på sig jackan och det uppstår en 

konfliktsituation. Respondenten valde att försöka ta på barnet jackan sist i barngruppen. 

Dock blev situationen sådan att resten av personalen och barngruppen fick gå till skogen 

medan respondenten fortsatte att diskutera med barnet om jackan. Respondenten beskrev 

situationen så här: 

Jackan tänker jag är mera för hennes hälsa skull som man ska på sig den. Och jag sa att hon 
skulle ha på sig den men hon ville inte. Så då höll vi på sådär i 40 minuter och jag satt och 
väntade på henne bara istället för att tvinga med henne och dra henne. Så jag väntade på henne 
tills hon bara ok då typ. Jag tänker att det är väl ett bättre sätt än… så slipper man bli arg eller 
skrika eller tvinga på henne. (F5) 

I denna situation menar respondenten att det å ena sidan kan vara en kränkning att 

påtvinga barnet jackan samtidigt som respondenten behöver se till barnets bästa. 

5.1.3 Olika typer av kränkningar 

Även om respondenterna beskriver att kränkande behandling är något subjektivt och att 

det ligger hos den enskilde individen verkar de ha en tydlig bild om vad de själva anser vara 

en kränkning. Att ironisera, prata över huvudet och att nonchalera barn beskrivs vara olika 

former av kränkningar. Några respondenter uttrycker att: 

När man kränker ett barn då pratar man över huvudet eller pratar på ett så att barnet inte, du är 
ironisk. Du ironiserar över barnet då kränker du. Det kallar jag en kränkning eller att du 
nonchalerar barnet. (F6)  

Men där var väldigt mycket och höll på mycket med ironi mot barn. Det finns barn som vet vad 
ironi är… men var andra som inte gjorde det… Det tycker inte jag är ok. (C1) 
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Respondenterna belyser även maktutövning som en form av kränkning. De beskriver olika 

exempel på situationer där vuxna utövar makt mot barn genom tvång. Ett sådant exempel 

kan vara matsituationen. Respondent beskrev en situation där en kollega till hen tvingade 

ett barn att äta upp sin smörgås fast barnet var mätt. Barnet fick sitta kvar tills hen hade 

ätit upp sin smörgås. Respondenten beskriver sin syn på tvång vid matsituationer: 

Ja och det är en sån konstig grej. För man kan ju inte, om du råkar ta för mycket mat och du inte 
orkar. Inte tvingar jag dig att äta upp det? För det har jag alltid sagt att man ska alltid behandla 
barnen precis likadant som jag behandlar vuxna. För de kan lika mycket och då ska man ha lika 
stor respekt. Så enkelt är det. (F5) 

Att prata över huvudet på barnen är även något respondenterna beskriver som kränkande 

behandling. En respondent ger exempel på frågor som kan vara utpekande- samt 

kränkande frågor: 

Men gud har du kissat på dig igen? Åh varför ska den här sluta med blöja?... Det är en sån total 
ärekränkning. (F6) 

Dessa frågor ser respondenterna vara en sorts kränkande behandling. Men även att prata 

negativt om barns vårdnadshavare över deras huvud. Det kan ske i hallsituationen där 

barnen kan behöva extra kläder men att barnet saknar kläder i sin låda. Detta stärks av att 

en respondent uttrycker:  

Ah men gud har föräldrarna inte, själv går dom i märkeskläder och barnet får gå i det här? (F6) 

Att vuxna då lätt kan uttrycka negativa saker om barnets föräldrar om att de inte tar 

ansvar. Respondenterna uttrycker en oro där vuxna ger en negativ bild om barnets 

föräldrar framför barnet. En respondent uttrycker: 

Men det man gör är att tala om för barnet är att dina vårdnadshavare duger inte. Det är det du 
säger åt barnet. Så jag tänker ja att det finns många tillfällen där det finns risk att vi kränker 
barn. Omedvetet. (C2)  

 

Analys av kränkande behandling i förskolan 

I resultatet kan vi se att respondenterna beskriver kränkande behandling som något 

subjektivt. Det vill säga att det respondenterna ser som en kränkning kanske inte barnen 

själva upplever är en kränkning och tvärtom. Respondenterna beskriver att det är barnen 

som måste avgöra och att pedagogerna då behöver prata med barnen. Detta skulle kunna 

kopplas till Pramling Samuelssons m.fl. (2011) skildring av barnperspektiv och barns 

perspektiv, att respondenterna beskriver komplexiteten att som vuxen se ur barnets 

perspektiv. Samtidigt beskrivs det att pedagogerna kan behöva avgöra om det skett en 

kränkning då barnen inte alltid kan uttrycka sig, det vill säga se situationen ur ett 

barnperspektiv. De beskriver även att de kan läsa av barnets kroppsspråk och 

ansiktsuttryck vilket vi tolkar att de på så vis ändå försöker närma sig barnets perspektiv. 

I resultatet kan vi även se att respondenterna har olika uppfattningar om hur kränkande 

behandling kan ta sig till uttryck. De beskriver utövande av makt genom tvång eller att 

trycka ner barnet genom att ironisera, nonchalera och prata över huvudet på barnen som 



17 

 

olika slags kränkningar. Detta kan vi se som motsats till vad som inom den relationella 

pedagogiken benämns vara en god relation. Det vill säga att visa barnet tolerans, empati 

och respekt (Aspelin & Persson, 2011). Aspelin och Persson beskriver vidare att en god 

relation mellan lärare och barn ses som viktigt för barns fortsatta utveckling och lärande 

(a.a). 

I resultatet synliggör respondenterna att kränkningar kan ske i olika situationer men 

framhäver att det främst är i planerade situationer där det uppstår stress och konflikter där 

barn kan riskeras att kränkas. Respondenterna ger exempel på planerade aktiviteter såsom 

matsituationer. Utifrån den relationella pedagogiken (Aspelin & Persson, 2011) kan vi tolka 

detta som att det är när sam-varon brister i sam-verkans situationer där barn riskeras att 

kränkas. Ett exempel på en sådan situation kan vara vid en planerad matsituation och ett 

barn vägrar äta maten och det uppstår en konflikt. Det blir alltså en konflikt i sam-varon 

mellan läraren och barnet. 

Med hänsyn till Dolks (2013) beskrivning om barns motstånd i maktrelationer kan vi se 

koppling till en av respondenternas beskrivning om när ett barn inte ville ta på sig jackan. 

Vi tolkar situationen att barnet gjorde motstånd mot den rådande maktstrukturen. Vad 

barnet i denna situation kunde ge uttryck för i sin maktposition var att vägra ta på sig 

jackan. Respondenten upplevde att det eventuellt skulle kunna vara kränkande att påtvinga 

barnet jackan samtidigt som barnet behövde ha jackan på med hänsyn till vädret. Vilket 

kan kopplas samman med vad Dolk (2013) beskriver om att det är en hårfin gräns mellan 

barns inflytande och att barnen ska få bestämma i alla situationer. Likt förskollärarna i 

Kotamans (2014) studie hade respondenten i denna situation en dialog med barnet (a.a). 

Vi tolkar det som att respondenten, istället för att inta ett barnperspektiv och avgöra vad 

som var bäst för barnet, försökte genom en dialog få en förståelse för barnets perspektiv 

(Pramling Samulesson, m.fl., 2011). 

5.2  Förebyggande arbete 

Under denna rubrik presenteras resultatet av hur respondenterna beskriver att kränkande 

behandling kan förebyggas. Resultatet struktureras utifrån följande underrubriker: 

likabehandlingsplan och gemensamt förhållningssätt. Vissa nyckelord som framkommit i 

dataanalysen har legat till grund för dessa underrubriker.  

5.2.1 Likabehandlingsplan 

Samtliga respondenter beskriver att de på något sätt arbetar med en likabehandlingsplan 

men i olika omfattningar. När respondenterna förklarar hur likabehandlingsplanen är ett 

levande dokument i förskolans verksamhet framkommer det att de använder olika material 

tillsammans med barnen. Det blir även ett levande dokument när verksamheten 

genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt. En respondent beskriver “att vi har den 

ständigt i ryggen liksom hela tiden” (F3). Detta förstärks genom även att en annan 

respondent uttrycker att: 
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Sen är det ju att vi jobbar ju alltså, det dagliga arbetet går in i likabehandlingsplanen. Med hur vi 
behandlar varandra, barnsyn… sen är det ju inte att vi har likabehandlingsplanen bredvid oss 
om man säger utan att den liksom. Det går ju in i vårt jobb. (F1) 

 

Respondenterna beskriver att de årligen reviderar likabehandlingsplanen och flera 

respondenter beskriver att de på deras respektive förskolor haft skyddstillsyn samt 

trygghetsvandringar inför själva revideringen. Detta för att synliggöra om det finns 

eventuella utrymmen i både inom- och utomhusmiljö där det eventuellt kan ske kränkande 

behandling. Skyddstillsynen är något arbetslaget gör tillsammans medan 

trygghetsvandringarna sker tillsammans med barnen. En respondent tydliggör hur de 

involverar barnen i trygghetsvandringar: 

Och vi går även runt med barnen och tittar och har med oss, förra gången då hade vi med oss ett 
bildstöd så det var en glad mun, en ledsen mun och mittemellan mun. Och så gick vi runt till 
platser. Hur känner du när du kommer till den här platsen? och så fick dem peka på vilken 
känsla dem hade, till exempel vid toaletterna. (F4) 

 

En respondent beskriver även att hen tagit fram en policy kring barns integritet som en del 

av likabehandlingsarbetet för att motverka kränkande behandling: 

Vad jag medvetet har gjort här i min roll är att jag tagit fram vår policy kring barns integritet 
som är en del i våran plan. (C2) 

5.2.2 Gemensamt förhållningssätt 

Respondenterna beskriver att ett förebyggande arbete mot kränkande behandling av barn 

är att kollegialt arbeta fram ett gemensamt förhållningssätt. De betonar vikten av att 

gemensamt i arbetslaget reflektera över etiska dilemman samt att tillsammans komma 

fram till en gemensam värdegrund, förhållningssätt och barnsyn. Några respondenterna 

beskriver: 

Vi måste diskutera förhållningssätt. Mycket. man måste alltså prata om det, tidigt. Respekt och 
dom begreppen, vad de står för (F2). 

Ja för vi har ju ett gemensamt förhållningssätt. Och vi pratar ju mycket om värdegrund så att 
barnen ska känna igen sig. Och att vi vuxna agerar utifrån det. (F4) 

Konsekvensen för barnen är att dom måste förhålla sig till mig men på ett annat sätt till någon 
annan liksom. Så ha en gemensam barnsyn är A och O. (F5) 

Respondenterna belyser även att det är viktigt att skilja på privata samt professionella 

åsikter. Att tillsammans skriva ett arbetslagskontrakt beskrivs vara ett bra verktyg då alla i 

arbetslaget får skriva under på vad det de gemensamt har kommit fram till. En respondent 

beskriver det så här: 

Jag tror att man måste prata om sina gemensamma förhållningssätt. Man måste gå igenom det 
först. Där man också kan lyfta att det kan vara svårt för mig att skriva under här men.. att på nåt 
sätt att man skriver ett avtal. Kollegialt. Även om inte jag känner så själv så är det den 
gemensamma, vi har kommit fram till det här beslutet. (F2) 
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Analys av förebyggande arbete 

Genom att tolka resultatet utifrån den relationella pedagogiken (Aspelin & Persson, 2011) 

kan vi se att respondenterna beskriver både sam-verkan och sam-varo. I resultatet kan vi se 

att respondenterna beskriver att det är viktigt att sam-verka kollegialt genom att diskutera 

bland annat förhållningssätt, barnsyn och värdegrund samt upprätta ett 

arbetslagskontrakt. Respondenterna beskriver denna sam-verkan som viktig för att kunna 

motverka att barn kränks. Även Cederwald (2006) beskriver kollegial reflektion som en 

viktig del i den kommunikativa pedagogiken. Den kollegiala reflektionen beskrivs vara 

fördelaktig för att medvetandegöra kollegors olika förhållningssätt likt respondenternas 

beskrivning. Cederwald (2006) beskriver även att reflektion kan bidra till självinsikt vilket 

Kotaman (2014) beskriver leder till bättre självkännedom om sitt eget bemötande men 

även att kunna se till andras behov vilket beskrivs som viktigt i förskolan verksamhet (a.a). 

Resultatet visar att respondenterna beskriver likabehandlingsplanen som en viktig del för 

att motverka kränkande behandling. Skyddstillsyn och trygghetsvandringar ses som två 

olika verktyg för att motverka kränkande behandling. Respondenterna belyser hur de 

arbetar för att synliggöra barnens röster och göra barnen delaktiga i likabehandlingsplanen 

genom trygghetsvandringar. Med hänsyn till Pramling Samuelsson m.fl. (2011) beskrivning 

av barnperspektiv och barns perspektiv tolkar vi att pedagogerna försöker närma sig 

barnens perspektiv i och med att respondenterna ber om barnets upplevelser av olika 

miljöer. Respondenterna gör även skyddstillsyn kollegialt då de utan barnen går igenom 

miljöerna ur ett barnperspektiv för att motverka eventuella kränkningar. 

5.3  Strategier för att hantera situationer då barn kränks 

I detta kapitel presenteras resultatet av vilka strategier respondenterna beskriver för att 

hantera situationer där barn kränks. Resultatet är fördelat under följande underrubriker 

vilka är baserade på några av de nyckelord som framkommit i dataanalysen: Skydda 

barnet och konfrontera sin kollega/ medarbetare.   

5.3.1 Skydda barnet 

I situationer där barn eventuellt blir kränkta av en pedagog beskrivs det som viktigt att 

kliva in och skydda barnet och att konfrontera sin kollega eller medarbetare. Det beskrivs 

att det är förskollärarens uppdrag att vara på barnets sida och föra barnets talan. Två 

respondenter beskriver att: 

Alltså man tänker alltid, alltså hur barnets bästa. Det är det absolut viktigaste (...) och att vi ska 
vara, se till att det inte går över gränsen. (F1) 

Jag tänker alltid att jag är på barnens sida. Och det är mitt uppdrag som förskollärare att alltid 
föra barnens talan. (F4) 

Respondenterna har dock delade uppfattningar om när det är läge att gripa in. En 

uppfattning är att förskolläraren ska skydda barnet genom att gå in direkt och ta över 

situationen. Det kan vara genom att gå in och nonchalera kollegan och att prata med 

barnet i situationen. En annan uppfattning är att förskolläraren inte ska konfrontera 
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kollegan inför barnet eller när kollegan är i affekt. Utan att i efterhand föra dialog med sin 

kollega om situationen i fråga. Det beskrivs även vara en svårighet att avgöra huruvida det 

är läge att gå in eller inte. Respondenterna beskriver dessa situationer på det här sättet:  

Den stora utmaningen att ha modet att kanske inte kliva in just då, eller kliva in just då och 
nonchalera den andra vuxna och liksom prata med barnet och säga att jag ser att det här händer. 
Ska vi prata om det eller ska jag hjälpa till eller nåt. Så får man liksom strunta i att man på nåt 
sätt puttar bort sin kollega. (C2) 

Våran ursprungliga idé är ju direkt ta det med pedagogen. (F5) 

Men man ska ju helst inte ta det på en gång. För den.. antingen är man ju själv i affekt och den 
andra i ett tillstånd av någonting. Men då har jag gått efteråt. (F6) 

5.3.2 Konfrontera sin kollega/medarbetare 

En viktig aspekt som belyses i dessa situationer är hur förskolläraren väljer att möta en 

kollega som gör något fel. Det beskrivs vara viktigt att kunna vara transparenta i 

arbetslaget och att ha ett klimat där arbetslaget kan ifrågasätta ett beteende men skilja på 

person och handling. Respondenterna beskriver dock att det kan vara svårt att konfrontera 

sin kollega och att det krävs mod. Det finns dels en rädsla för att kollegan ska reagera med 

ilska eller att det ska bli en konflikt. En respondent beskriver att: 

Men det är ju det som är så jobbigt för jag kanske vet att den kollegan tycker att nej men hon har 
inte gjort något fel. Eller så blir hon fly förbannad och det tar hus i helvete (F6) 

Denna rädsla är något förskolecheferna även beskriver att de haft i sin tidigare roll som 

förskollärare. De beskriver dock att de i sin nuvarande yrkesroll inte har svårt att prata 

med medarbetare om situationer de upplevt att de har behandlat barnen fel. De beskriver 

att de kan gå in i verksamheten och bara sticka in huvudet på avdelningen och visa sin 

närvaro ifall de hör något som låter fel och sedan i efterhand ta sin medarbetare åt sidan 

och ha en dialog om situationen. Vidare beskriver en förskolechef varför det kan vara svårt 

att konfrontera en kollega i ett arbetslag: 

Ja det är svårare att agera då för då jobbar man tillsammans varje dag. (C1) 

En osäkerhet för om respondenten har rätt i sin känsla är också en faktor som beskrivs 

påverka huruvida respondenten konfronterar en kollega eller inte. Det beskrivs vara svårt 

att påpeka att en annan kollega gör fel ifall respondenten inte är helt säker på om hen har 

uppfattat situationen rätt. Det finns även en rädsla för att hamna utanför gruppen. 

Respondenterna beskriver dock att de blivit säkrare med åren. De beskriver att de med 

åren fått en trygghet i sin yrkesroll och därmed tycker att det är enklare att konfrontera en 

kollega nu än tidigare. Två respondenter beskriver att: 

Jag har utvecklats lite som pedagog och jag är tryggare och det var tidigt i min yrkesroll. Så jag 
har blivit trygg i min roll. (F5) 

Jag står upp mer för barnen. Och jag kan också landa i en mera trygghet mycket lättare prata 
med. Och det handlar inte bara om min roll som chef tänker jag, utan det handlar samma sak 
som om jag skulle se en kollega till mig göra någonting på en förskola som jag har en trygghet i 
mig själv att jag skulle kunna tala om att det här så här upplevde jag det. (C2) 
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Respondenterna belyser att det kan vara svårt att veta när det är läge att gå vidare till 

chefen. Respondenterna menar att ifall kollegan inte ändrar sitt beteende efter 

konfrontationen så blir nästa steg att gå till chefen. En respondent beskriver att det i dessa 

situationer inte går att skydda upp för kollegan i all oändlighet utan att det då är viktigt att 

kunna säga att: “Jag ger dig en chans till men nästa gång, så kommer jag gå att prata med 

min chef eller våran chef om det” (F2). Samma respondent beskriver att förskolechefen ska 

kopplas in tidigt eftersom att chefen har det yttersta ansvaret. Förskolechefens ansvar 

betonas av flera respondenter. I intervjuerna belyser dock några respondenter att det kan 

vara svårt att få gehör från chefen: 

Jag har själv tagit upp med mina chefer, att det här är inte okej och jag har försökt prata (...) 
men det går inte hem. Men när chefen inte sen tar tag i det (...) Chefen har sånt förtroende för 
dig att du får fortsätta själv, men jag tänker att det är inte min uppgift. (...) För chefen ska ju i 
sin tur då ha ett samtal med den här medarbetaren, och säga att det har framkommit, men det 
går aldrig så långt. (F6) 

Ja det är väl att man ska prata med chefen (...) Ibland blir det kanske i ett mail senare på 
kvällen. Men hen är ju rätt svår att nå. (F3) 

 

En förskolechef beskriver dock i sin intervju att det ses som positivt att medarbetarna 

kommer och pratar med chefen i fråga om de upplever att en kollega gjort något som kan 

ses som kränkande. Respondenten beskriver dock att det kan vara bra om pedagogen först 

tar det med kollegan i fråga: 

Medarbetare kommer och bollar med mig för att de ser eller hör en kollega säga eller göra 
någonting. Så då har jag sagt att ja jag kan lyssna på det men ni behöver prata med varandra 
innan jag kliver in och pratar, för annars måste jag ändå tala om att: “Jag har fått det här från 
din kollega”. Och då är det bättre att ni pratar med varandra. (C2). 

En annan förskolechef synliggör även att det är bra att det kommer in anmälningar från 

föräldrar eller medarbetare: 

Så det är ju bra att dem gör det tänker jag för då lyfts det upp något som inte känts bra eller 
fungerar. Så det är ju inget man ska, det inte är kul när dem kommer men så är det. (C1) 

 

Analys av strategier för att hantera situationer då barn kränks 

Respondenterna beskriver i resultatet olika svårigheter i bemötandet av en kollega som 

kränker ett barn. Med hänsyn till hur sam-varo beskrivs i den relationella pedagogiken 

(Aspelin & Persson, 2011), tolkar vi att relationen mellan kollegorna kan påverka huruvida 

respondenterna vågar gå emellan i oförutsägbara situationer där barn kränks av en kollega. 

Om relationen mellan kollegorna från början är ostadig kan det till synes bli svårare att stå 

upp för barnen. Samtidigt lyfter respondenterna vikten av förskollärarens uppdrag vilket 

bland annat omfattar att se till barnets bästa. Här tolkar vi att respondenterna talar om att 

stå på barnens sida samt se till barnets bästa är att de ser situationen ur det som Pramling 

Samulesson m.fl. (2011) beskriver som ett barnperspektiv. 

Respondenterna belyser betydelsen av att se till barns bästa samtidigt som de beskriver 

svårigheterna med att konfrontera sin kollega. Detta kan liknas med de motstridiga känslor 
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vilka Colnerud (2015) beskriver som moral stress. Respondenterna beskriver olika rädslor 

vilka gör det svårt att konfrontera en kollega. Dessa rädslor kan vi likna med Colneruds 

(2014) beskrivning av de rädslor lärare i skolan känner i konfrontation med kollegor som 

begår etiska övertramp mot elever. Både respondenterna i denna studie och lärarna i 

Colneruds (2014) studie beskriver tre faktorer som gör att de förblir passiva i dessa 

situationer. En faktor är rädslan för hur kollegan ska reagera, de är rädda att kollegan ska 

bli upprörd eller arg. En annan faktor är en osäkerhet för huruvida respondenten har rätt i 

sin upplevelse av att agerandet i situationen är kränkande. Slutligen beskrivs en rädsla för 

att bli utesluten från gemenskapen som en faktor som bidrar till respondenternas rädsla att 

konfrontera en kollega. 

5.4 En pressad situation 

Kränkningar beskrivs något som inte får förekomma i förskolans verksamhet men 

samtidigt beskrivs situationen i förskolan som pressad vilket kan påverka pedagogers 

förhållningssätt. En respondent beskriver: 

Det är så pressat idag. Också. Jag säger aldrig att det är okej att kränka någon. Absolut aldrig. 
Men mitt i denna värld är vi människor också, i allt det här. (F2) 

Flera respondenter lyfter att en bristande arbetsmiljö kan vara bidra till vuxna kan 

kommas att kränka barn. En respondent uttrycker att “det kräver ju en god arbetsmiljö 

som gör att vi orkar. För om man ska upprätthålla det här lugna tillvägagångssättet så 

behöver du ju känna att du mår bra” (F4). Det beskrivs även att pedagoger kan vara 

omedvetna om att de kränkt ett barn eller att det kan uppstå situationer då pedagogen 

direkt inser att den gjort fel och ångrar sig: 

Den vuxne insåg ju direkt att det här var inte bra. Ja att det här har gått över gränsen. (F4) 

Vid en situation lyfter en respondent att ett barn kastade sand mot en kollega varpå 

kollegan kastade sand tillbaka på barnet. I denna situation beskrivs det att kollegan i 

samma stund insåg att det var fel och ångrade sig. Händelseförloppet innan beskrivs att 

kollegan haft många påfrestande situationer tillsammans med barnet under hela 

förmiddagen varpå det brast för kollegan och hen inte kunde kontrollera sitt agerande. 

Respondenterna betonar att alla är människor och kan göra fel i pressade situationer. En 

respondent belyser att det ibland kan vara “mycket med vissa barn” och att orken då kan ta 

slut “för nu känner jag att nu snart så brister det. Jag orkar inte vara den pedagog jag vill 

vara” (F1). I dessa situationer beskrivs det som viktigt att få avlastning för att kunna vara 

en bra pedagog. Det blir viktigt att kunna läsa av samt kunna byta av varandra innan det 

sker en kränkning. Det beskrivs att det antingen går att ge en blick eller använda sig av ett 

kodord för att kommunicera till kollegan att nu behöver jag avlastning. En respondent 

uttrycker att: 

Jag hade en förskola tidigare där man kände sig själv, alltså nu kommer det bli något tokigt, så 
hade dom ett kodord (...) då visste man att nu byter vi pedagog. För nu börjar den personen 
känna att nu finns det en risk att jag gör eller någonting, för det här barnet utmanar mig för 
mycket. (C2) 
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Analys av en pressad situation 

Aspelin och Persson (2011) belyser att i den relationella pedagogiken beskrivs människan 

bli till i mötet med andra. Människan blir till ett Jag i olika relationer vilket betyder att 

jaget kan förändras i olika möten med andra människor. Resultatet visar att pedagoger i 

mötet med vissa barn agerar i motsats till sina egna värderingar. Respondenterna beskriver 

att det kan vara på grund av det har varit flera konflikter med ett barn vilket gör att 

pedagogen känner sig provocerad, detta leder i sin tur till att pedagogen går över gränsen. 

Detta ser vi som ett exempel på att människan blir till i relationen mellan olika individer. 

Att lärare och förskollärare kan kränka ett barn i situationer då de känner sig provocerade 

beskrivs även i Bartleys (2015) och Kotamans (2014) studier. De beskriver det som en följd 

av att lärarna och förskollärarna känner sig maktlösa i situationen. 

Vidare beskrivs situationen i förskolan som pressad vilket kan påverka pedagogers 

förhållningssätt. Att situationen beskrivs som pressad kopplar vi till Sjödin och Neelys 

(2017) beskrivning av svenska förskolan där arbetsmiljön omfattas av hög arbetsbelastning 

vilket kan bidra till stress. Tidigare forskning visar vidare på att förskollärare vilka 

upplever stress kan bli utåtagerande och uppvisa aggressivitet mot barnen i verksamheten 

(Kotaman, 2014; Tsai, Fung & Chow, 2006). Resultatet i denna studie visar på att 

respondenterna ser att alla människor kan agera fel då situationen är pressad. Vidare 

beskriver respondenterna likt Kotaman (2014) och Bartley (2015) hur kollegor upplever 

ånger och visar på en medvetenhet i situationer när de agerar fel. 

Respondenterna synliggör även att de i vissa situationer är i behov av avlastning från en 

kollega när respondenterna upplever att de snart brister. Här kan vi se att respondenternas 

behov är beroende av en fungerande sam-varo där en kollega kan läsa av respondenternas 

kroppsspråk eller mimik för att sedan erbjuda avlastning. Respondenterna beskriver även 

kodord vilket används i situationer där respondenterna behöver avlastning. De kodord 

vilka beslutas i planerade situationer ser vi som en sam-verkan kollegor emellan för att 

underlätta i sam-varon i pressade situationer. 

6 Diskussion 

I detta kapitel presenteras metoddiskussion, resultatdiskussion, slutsats, studiens relevans 

för förskolläraryrket samt förslag till fortsatta studier. 

6.1 Metoddiskussion 

I denna studie har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Med tanke på studiens 

känsliga ämne kan vi dock se att det kan finnas en viss nackdel med att utföra intervjuer. 

Detta då respondenterna kan känna att det är svårt att svara helt sanningsenligt. Bryman 

(2018) beskriver att kvalitativa intervjuer kan ge fylliga och detaljerade svar, vi ser därmed 

att det ändå var fördelaktigt med en kvalitativ ansats då vi ville höra förskollärares och 

förskolechefers beskrivningar om kränkande behandling. 
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Bryman (2018) beskriver att en kritik som kan riktas mot kvalitativa studier är att det är 

svårt att generalisera resultatet utanför miljön där studien genomförts. Med tanke på detta 

samt att vi bara intervjuat åtta personer är vi medvetna om att resultatet i denna studie inte 

kan ge en generell bild av hur förskollärare och förskolechefer uppfattar kränkande 

behandling. Våran studie belyser endast hur några förskollärare och förskolechefer 

uppfattar ämnet. 

Vi har tillsammans formulerat intervjufrågorna men med stöd av handledaren formulerat 

om dessa för att frågorna inte ska kännas alltför känsliga för respondenterna att besvara. 

Frågorna har även formulerats på ett sådant sätt där svaren blir mera öppna framför slutna 

svar med ja och nej. Vidare har vi i efterhand reflekterat över att på vissa ställen i 

intervjuerna kunnat ställa flera följdfrågor för att få djupare svar från respondenterna.  

I och med att syftet till vår studie kan kommas att upplevas känsligt valde vi att intervjua 

enskilt. Vi kunde se att det var fördelaktigt att intervjua enskilt för att få respondenterna 

att känna sig bekväma med situationen. En nackdel med detta skulle kunna vara att vi 

endast får ett perspektiv på en intervju. Ifall vi båda deltagit på samtliga intervjuer hade 

den ena av oss kunnat fokuserat mer på att observera kroppsspråket framför att ställa 

frågor. För att väga upp för att båda inte deltog under intervjuerna har vi båda sedan 

lyssnat samt transkriberat det inspelade materialet tillsammans.  

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien att undersöka förskollärares och förskolechefers uppfattningar av 

kränkande behandling i förskolan med fokus på kränkningar som utförs av 

kollegor/medarbetare. Resultatdiskussionen utgår från studiens frågeställningar.  

6.2.1 Hur beskriver några förskollärare och förskolechefer att 
kränkande behandling kan komma till uttryck i förskolans 
verksamhet? 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) får personal i förskolan inte utsätta ett barn för 

kränkande behandling. Vidare beskrivs det i läroplanen (Skolverket, 2016) att barn inte ska 

utsättas för varken diskriminering eller annan kränkande behandling (a.a). Resultatet visar 

dock på att det finns olika uppfattningar om hur kränkande behandling kan komma till 

uttryck i förskolans verksamhet. Kränkande behandling bedöms dels som något subjektiv 

och det beskrivs ligga hos den enskilde individen att avgöra om personen upplever att hen 

blivit kränkt eller inte. Utifrån resultatet ser vi därmed att det kan finnas en svårighet att 

följa dessa styrdokument då det inte är självklart vad en kränkning innebär rent konkret i 

förskolans verksamhet. Det framkommer även i resultatet att den vuxna i dessa situationer 

kan behöva prata med barnet eller läsa barnets kroppsspråk för att försöka nå barnens 

perspektiv. Detta ser vi dock kan vara en utmaning i yrkesrollen då vuxna, vilket Pramling 

Samuelsson m.fl. (2011) beskriver, aldrig fullt ut kan nå barnens perspektiv. 
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6.2.2 På vilket sätt bedömer några förskollärare och förskolechefer om 
en situation innehåller inslag av kränkande behandling? 

I resultatet framkommer det även att det i vissa situationer kan vara svårt att bedöma 

huruvida en situation innehåller inslag av kränkande behandling. Det kan därmed uppstå 

etiska dilemman där pedagogerna inte vet vad som är rätt eller fel sätt att agera. I resultatet 

synliggörs en situation då ett barn inte vill ta på sig jackan. I situationen belyser 

respondenten två olika perspektiv på barnets bästa. Dels är det för barnets bästa att ha 

jackan på med hänsyn till vädret men å andra sidan beskriver respondenten det som en 

kränkning att tvinga på barnet jackan. Colnerud (2015) lyfter fram att läraryrket kan 

innebära många etiska konflikter samt inre motsägelser. Det beskrivs vidare att det inte 

finns ett rätt sätt att agera som kan appliceras på alla situationer (a.a). Till synes verkar 

detta vara ytterligare en svårighet med arbetet mot kränkande behandling. 

Resultatet visar att kränkande behandling kan komma till uttryck på flera sätt. Att 

ironisera, prata över huvudet och att nonchalera barn framkommer i resultatet som olika 

former av kränkningar. Att utöva makt genom tvång bedöms även vara en form av 

kränkning. Dolk (2013) lyfter hur vuxna har större möjlighet att utöva makt i olika 

situationer än vad barn har. I resultatet kan vi se att de finns olika situationer där 

maktutövning bedöms ske på ett kränkande sätt. I resultatet beskrivs en situation vilken 

bedöms innehålla inslag av kränkande behandling då en respondent upplever att ett barn 

blev tvingad att äta upp sin smörgås trots att barnet var mätt. Detta kan vi likna med 

Bartleys (2015) beskrivning av att skolpersonalens misslyckande att utöva sin makt och 

auktoritet, kan resultera i att den vuxna agerar oprofessionellt och riskerar att kränka ett 

barn. Agerandet som sådant beskrivs som en vanmäktig maktutövning (a.a). Att barnet 

som inte vill äta upp tvingas till detta skulle vi kunna se det som en vanmäktig 

maktutövning från pedagogens sida som kan grunda sig i att den vuxna vill visa sin 

auktoritet. Respondenten som berättar om sin upplevelse belyser vikten av att barn ska bli 

bemötta med lika mycket respekt som vuxna. Respondenten synliggör här att hen försöker 

närma sig barnets perspektiv genom att se till sig själv och hur respondenten själv vill bli 

behandlad.  

6.2.3 Vilka strategier beskriver några förskollärare och förskolechefer 
att de använder sig av för att förebygga samt hantera situationer 
som kan innehålla kränkande behandling? 

Skollagen (SFS 2010:800) belyser att huvudmannen har det yttersta ansvaret för att det 

ska finnas ett målinriktat arbete mot kränkande behandling mot barn i förskolan. För att 

genomföra detta arbete ska huvudmannen se till att det upprättas en plan mot kränkande 

behandling. I läroplanen (Skolverket, 2016) lyfts förskolechefens ansvar för att arbeta med 

denna likabehandlingsplan för att motverka kränkande behandling. Förskolechefen ska se 

till att denna plan upprättas, genomförs samt följs upp kontinuerligt. Svaleryd och 

Hjertson (2018) beskriver hur en likabehandlingsplan kan ses som ett verktyg för att 

motverka kränkande behandling samt att det ska vara ett levande dokument i förskolans 

verksamhet (a.a). I resultatet kan vi se att respondenterna på olika sätt arbetar med en 

likabehandlingsplan för att förebygga kränkande behandling. I resultatet framkommer det 
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att respondenterna håller dokumentet levande genom ett arbetssätt som grundar sig i 

likabehandlingsplanen.  

I resultatet framkommer det att likabehandlingsplanen och arbetet mot kränkande 

behandling kan ta sig till uttryck på olika sätt i olika verksamheter. Vissa respondenter 

synliggör att de använder skyddstillsyn samt trygghetsvandringar medan en respondent 

trycker på att skapa en policy om barns integritet. Att bara en respondent ser vikten av att 

arbeta med begreppet integritet för att motverka kränkande behandling kan vi koppla till 

att integritet är ett nytt sätt att stärka barns rättigheter. Det kan vi se i hur läroplanen för 

förskolan i kommande revidering har ett ökat fokus på just barns integritet (Skolverket, 

2018). Detta till skillnad från att den nuvarande läroplanen endast nämner integritet en 

gång (Skolverket, 2016). 

I resultatet framkommer det som viktigt att skapa ett gemensamt förhållningssätt vilket 

gynnar arbetet mot kränkande behandling. Utöver likabehandlingsplanen framkommer 

kollegial reflektion som en viktig strategi för att förebygga kränkande behandling. I 

resultatet synliggörs hur den kollegiala reflektionen är till fördel när ämnen som barnsyn, 

olika etiska dilemman, förhållningssätt samt värdegrund ska diskuteras. Skolverket (2011) 

beskriver vikten av att personalen problematiserar olika etiska dilemman vilka kan uppstå i 

förskolan för att kunna skapa en pedagogisk verksamhet. Vilket styrks av Cederwald 

(2006) som belyser fördelarna av kollegial reflektion när olika etiska dilemman ska 

diskuteras.   

Ytterligare ett verktyg som nämns där respondenterna kan se stärka arbetet mot kränkande 

behandling är att upprätta ett arbetslagskontrakt. Samtliga i arbetslaget ska skriva under 

på de punkter de kommit fram till vilka ska ligga till grund för deras gemensamma 

förhållningssätt. Vi kan se samband mellan vad resultatet visar och vad Svaleryd och 

Hjertson (2018) lyfter om vikten av ett kollegialt reflektionsarbete. Samtidigt belyser 

författarna svårigheten med att diskutera viktiga ämnen då dessa kan upplevas som 

känsliga och att det kan tolkas som personliga påhopp om det egna förhållningssättet 

eventuellt ifrågasätts (a.a). Detta kan vi koppla till resultatet som visar svårigheterna att 

konfrontera kollegor som begår etiska övertramp mot barn. I resultatet framkommer det 

att en sådan svårighet kan vara en rädsla för kollegans reaktion då de kan ta det personligt 

då deras agerande ifrågasätts. Här kan vi se en komplexitet i arbetet mot kränkande 

behandling då resultatet visar att det å ena sidan ses som viktigt att reflektera kollegialt 

samtidigt att det ses som utmanande att kritisera en kollega. 

Vidare kan vi se i resultatet att det kan finnas en rädsla att ha fel i sin uppfattning om en 

kollegas agerande som kränkande, vilket gör att respondenterna inte vill konfrontera 

kollegan. Detta kan vi koppla till respondenternas syn av att kränkningar ibland kan vara 

subtila, det kan vara kollegans kroppsspråk eller ansiktsuttryck. Det därmed kan vara svårt 

att sätta fingret på ifall det verkligen är en kränkning eller inte. Vi kan här se att ifall det 

finns en osäkerhet över vart gränsen går för en kränkning är det svårare att gå in och rätta 

en kollega i situationer som inte känns helt rätt. Slutligen framkommer det i resultatet att 

det finns en rädsla för att bli utesluten från arbetslaget om en respondent skulle behöva 
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konfrontera en kollega. Att konfrontera en kollega uppfattas vara svårt samtidigt som 

respondenterna ser vikten av att konfrontera kollegan för att skydda barnet. Komplexiteten 

i att konfrontera en kollega är som tidigare nämnt ett etiskt dilemma vilket Colnerud 

(2014) belyser i sin forskning om lärare i skolan. Vi kan därmed från vårt resultat dra 

paralleller mellan Colneruds forskning om lärare och vår studie om förskolans personal. Vi 

kan se av resultatet att det inte alltid är så lätt samtidigt som respondenterna uttrycker att 

de vill gå in och avbryta dessa situationer då barnets bästa alltid ska gå i första hand. Det 

framgår även att det är bättre att säga till en kollega en gång för mycket än en gång för lite. 

I skollagen (SFS 2010:800) tydliggörs förskolepersonalens skyldighet att anmäla 

eventuella kränkningar till förskolechefen och att chefen i sin tur har skyldighet att anmäla 

vidare till huvudmannen (a.a). Resultatet visar dock att respondenterna ser vikten av att i 

första hand försöka lösa problemet genom att tala med sin kollega innan de går vidare till 

chefen. De beskriver dock att det kan vara svårt att veta när det är dags att tala med chefen. 

När respondenterna väl går till chefen visar resultatet att respondenterna upplever att 

ansvaret faller tillbaka på de själva istället för att chefen tar tag i saken.  

Kotaman (2014) kommer i sin studie fram till att nyexaminerade förskollärare känner mer 

stress i pressade situationer. Detta till skillnad från Sjödin och Neelys (2017) studie som 

visar på att mer erfarna förskollärare har högre arbetsbörda och därmed känner sig mer 

stressade i sin yrkesroll. Vi kan dock inte i våra resultat se att respondenterna synliggör 

någon skillnad på stressen på grund ut av deras yrkeserfarenhet. Däremot uppger 

respondenterna att de med ökad yrkeserfarenhet känner sig tryggare att konfrontera 

kollegor som behandlar barn på ett kränkande sätt. Vilket vi tidigare nämnt beskriver dock 

respondenterna att de trots den ökade tryggheten fortfarande ser det som en utmaning att 

konfrontera kollegor. Detta skiljer sig från förskolecheferna vilka berättar att de i sin 

nuvarande yrkesroll inte har något problem att ta en medarbetare åt sidan ifall de ser ett 

beteende de inte anser vara okej. Vi frågar oss hur det kommer sig att det blir lättare att 

konfrontera en medarbetare i en chefsposition än för en förskollärare att konfrontera en 

kollega? En förskolechef uttrycker att det faktum att kollegor i ett arbetslag träffas dagligen 

eventuellt kan bidra till att kollegor drar sig för att konfrontera varandra. Detta till skillnad 

från förskolechefer vilka inte är fysiskt på plats i verksamheten dagligen och att det då kan 

bli lättare för dem att konfrontera en medarbetare.  

Resultatet visar att det inte behöver finnas ont uppsåt bakom en kränkning. Situationen i 

förskolan upplevs som pressad vilket kan påverka pedagogers ageranden. Det framkommer 

även att alla människor kan göra fel samt att det kan finnas olika faktorer i arbetsmiljön 

vilka påverkar pedagogers agerande. De kan bli påverkade av stress eller att det varit 

många konflikter med barnen under dagen vilket resulterar i att pedagogen brister i sitt 

bemötande. Vi kan utifrån resultatet se att det inte alltid är svart eller vitt utan att även 

medvetna pedagoger kan agera fel i vissa situationer då de av olika skäl känner sig 

pressade. Detta är något vi även kan se i tidigare forskning (Bartley, 2015; Kotaman, 2014; 

Tsai, Fung & Chow, 2006). Resultatet visar att det ses som viktigt att i dessa pressade 

situationer kunna byta av varandra innan det sker en kränkning.  



28 

 

Resultatet visar att arbetsmiljön kan pressa pedagoger till en gräns där de kan kränka barn. 

Att pedagogerna kan komma att kränka ett barn behöver nödvändigtvis inte betyda att 

pedagogen är en elak person och har som syfte att göra barnet illa. Snarare ser vi att 

respondenterna vill vara bra pedagoger och att de ser på sina kollegor med positiv syn, men 

att det ibland även brister för kollegorna. Att barn kan utsättas för kränkande behandling i 

förskolan är inte godtagbart, vilket framkommer både i resultatet samt i förskolans 

styrdokument (Skolverket, 2016; Skollagen, SFS 2010:800). Vi ser dock att situationen 

även skulle behöva ses över ett större perspektiv. Vi ställer oss frågan huruvida det är 

hållbart att det är en sådan arbetsmiljö i förskolan så att pedagoger känner sig så pass 

pressade att det kan gå ut över barnen. Vad skulle behöva göras utifrån ett större 

perspektiv för att underlätta för pedagogerna att vara sitt bästa jag för barnens skull? 

 

Vilket vi tidigare nämnt synliggör Aspelin och Persson (2011) att det är viktigt med 

tillitsfulla relationer för barns fortsatta utveckling och lärande (a.a.). Samtidigt lyfter 

Kotaman (2014) att barnens mående påverkas av förskollärares förhållningssätt. Barnens 

mående kan i sin tur påverka deras känsla av trygghet i förskolan. Vidare beskrivs känslan 

av trygghet som en viktig faktor för att barnen ska fortsätta vilja vistas i förskolans 

verksamhet (a.a). Med tanke på detta torde det vara rimligt att anta att barn som utsätts för 

kränkande behandling av vuxna påverkas negativt i längden både i sitt mående samt deras 

utveckling vilket i längden bidrar till att barnens skolgång påverkas. 

6.3 Slutsatser 

Av resultatet kan vi dra slutsatsen att det inte alltid är svart eller vitt i frågan om vad som 

är en kränkning eller inte. Ibland kan det vara svårt att veta var gränsen går för en 

kränkning då människor kan ha olika uppfattningar. Resultatet visar på att det därför kan 

vara viktigt att vara uppmärksam och lyhörd på barnen för att närma sig deras perspektiv. 

Samtidigt kan pedagoger ibland behöva inta ett barnperspektiv för att avgöra huruvida det 

har skett en kränkning eller inte. 

Vi kan även dra slutsatsen att det är svårt att hantera situationer då ett barn kränks av en 

vuxen. Resultatet visar på vikten av att konfrontera och samtala med sin kollega. Resultatet 

visar dock även att det inte är helt enkelt att ge konstruktiv kritik till sina kollegor. Det 

finns dels en rädsla för att kollegan ska bli upprörd samt att bli utesluten från arbetslaget. 

Men även en osäkerhet i huruvida personen har rätt i sin uppfattning av situationen. Vi kan 

även dra slutsatsen att förskollärare inte alltid går vidare och anmäler kränkande 

behandling till sin förskolechef. Anledningen till det är att de är osäkra när de ska gå vidare 

till chefen och de upplever att de inte får den stöttning de önskar av sin chef. 

Utifrån resultatet drar vi slutsatsen att förebyggande arbete mot kränkande behandling är 

viktigt och att det finns olika sätt att göra det på. Något förskolorna måste göra är att 

upprätta en likabehandlingsplan mot kränkande behandling. Men att planerna ser olika ut 

samt hur de upprättas kan te sig olika. Vi kan även dra slutsatsen av resultatet att ett viktigt 
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förebyggande arbete är att samarbeta kollegialt och att ha kommit fram till ett gemensamt 

förhållningssätt för att motverka kränkande behandling. 

Vidare ser vi att resultatet visar hur respondenterna beskriver att samtliga vill arbeta för 

barnens bästa men att situationen i förskolan upplevs pressad. Vilket gör att 

respondenterna känner att de brister i sitt omdöme och agerar på ett sätt de inte känner 

stämmer överens med hur de egentligen vill agera. Vi kan dra slutsatsen att ingen av 

respondenterna medvetet vill utsätta barnen för kränkande behandling.   

6.4 Studiens relevans för förskolläraryrket 

Vi ser att undersöka studiens syfte är relevant för förskolläraryrket. Det eftersom att vi 

utifrån denna studie kan se att tillitsfulla relationer mellan förskollärare och barn är viktigt 

för barns fortsatta utveckling och lärande (Aspelin & Persson, 2011). Vidare belyser 

Skolverket (2016) vikten av att forma en verksamhet vilken ska ha en helhetssyn på 

barnens omsorg samt utveckling och lärande. Läroplanen lyfter även att förskolan ska vara 

en trygg plats för alla barn som vistas där. Förhoppningsvis kommer denna studie att bidra 

till att skapa en medvetenhet kring kränkande behandling av barn som eventuellt kan 

utföras av pedagoger i förskolan. Då vi kan se att det finns lite forskning kring detta 

område kan vi se att denna studie kan belysa ämnet från ett nytt perspektiv. 

6.5 Förslag till fortsatta studier 

Vi kan se att det finns få studier på området med specifikt fokus på kränkningar av barn 

som utförs av pedagoger i förskolans verksamhet. Därmed ser vi vikten av fortsatta studier 

om just denna form av kränkningar. Vi ser ett intresse att göra en liknande studie med en 

kvantitativ ansats med enkät som datainsamlingsmetod och se ifall resultatet skulle skilja 

sig. Då studien har ett känsligt ämne kan resultatet eventuellt skilja sig om respondenterna 

är anonyma. Det skulle även vara intressant att göra en studie baserad på barnintervjuer 

för att ta reda på vad en kränkning kan vara ur ett barns perspektiv. 
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Bilaga 1, Missivbrev 

Information gällande en undersökning om förskollärares och förskolechefers 
erfarenheter och tankar kring kränkande behandling i förskolan med fokus på 
kränkningar som utförs av en kollega/medarbetare. Du tillfrågas härmed om 
deltagande i denna undersökning. 
  
Hej, 
  
Vi är två förskollärarstudenter som läser vår sista termin på förskollärarprogrammet 
vid Mälardalens högskola och kommer att skriva vårt självständiga arbete. Syftet med 
studien är att undersöka hur förskollärare och förskolechefer tänker kring kränkande 
behandling som utförs av en kollega/medarbetare samt vilka åtgärder som sätts in i 
sådana situationer. Därmed vill vi intervjua dig som är verksam i förskolan för att få 
ta del av dina tankar och erfarenheter. Vi räknar med att intervjun kommer att ta 
cirka 30 minuter. 
  
Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas för att sen analyseras. Materialet 
kommer hanteras varsamt av oss studenter och raderas så snart arbetet är godkänt 
och klart, senast 1/10 -19. Under tiden kommer inspelningen endast att lyssnas av oss 
två studenter och inspelningen kommer förvaras på ett säkert sätt. Undersökningen 
kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin 
slutversion läggs ut på databasen Diva.  
 
Vi beaktar Vetenskapsrådets etiska principer. Detta innebär att namn och annan 
känslig information kommer att anonymiseras. Det insamlade materialet som ligger 
till grund för föreliggande undersökning kommer ej att användas för annat bruk än 
det som anges. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att 
när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några 
negativa konsekvenser för dig. Vid frågor kontakta din respektive student som 
kontaktat dig för intervjuförfrågan. För att svara på om ni vill delta besvara tillbaka 
via e-post. 
 

Hoppas du vill delta i vår studie! 

  
Med vänliga hälsningar 

  
Sofia Sjölander                                                                 Emelie Elfström                                                        
Epost:                                                                                 Epost:                         
Mobilnummer: 07x-xxx xx xx                                       Mobilnummer: 07x-xxx xx xx                                         
  

  
Handledare: 
Ester Catucci 

Epost:  
  
   

Västerås 2019-04-10 



 

Bilaga 2, Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor: 

 

Kön: 

Ålder: 

Hur länge har du jobbat som förskollärare/chef? 

Hur länge har du arbetat i förskolan? 

Är det kommunal eller privat förskola du arbetar på? 

Vad är det för ålder på barngruppen? 

 

Frågor förskollärare och förskolechef: 

 

1. Vad är en kränkning för dig? 

2. Har du varit med om nåt tillfälle där du i efterhand känt dig osäker på om en 

kollega/medarbetare eventuellt kränkt ett barn?’ 

3. Om ja, kan du beskriva situationen så som du kommer ihåg? 

4. Hur lätt tycker du det är att veta hur du ska handla i en sådan situation? 

5. Skulle du agera på ett annorlunda sätt idag? Varför? 

6. Kan du beskriva hur ni arbetar med er likabehandlingsplan samt hur det är ett 

levande dokument i eran verksamhet? 

7. Kan du beskriva vilka rutiner ni har för hur ni ska agera ifall en kollega/medarbetare 

kränker ett barn? Hur vet du vilka rutiner som gäller? 

8. Anser du att det finns tillfällen i förskolan då barn riskeras att kränkas av 

pedagoger? 

9. Hur arbetar ni för att motverka att pedagoger eventuellt kränker barn i förskolans 

verksamhet? 

10. Hur ser du på vikten av att ha en gemensam barnsyn i arbetslaget? 

 



 

Frågor förskolechef: 

 

1. Hur arbetar du för att pedagoger i förskolan ska vara medveten om vad en 

kränkning är samt hur de ska agera vid en sådan situation? 

2. Hur arbetar du för att säkerställa att pedagoger arbetar efter 

likabehandlingsplanen? Vad gör ni då? 

 

 


