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1 Inledning 
I Sverige är det lagstadgat att anställda i förskolan ska anmäla en situation där barn 
blir utsatt för kränkande behandling (SFS 2010:800) och Skolverket (2019) trycker 
på vikten av att bedriva ett aktivt arbete mot kränkande behandling i förskolan. 
Samtidigt finns det källor som säger att detta inte speglar verkligheten. “Sex av tio 
kommuner hade inga anmälningar om kränkningar år 2017 “ stod det exempelvis i 
Kommunal arbetaren i februari i år (Gunnarsson, 2019). Hur kan detta vara möjligt, 
tänkte vi? Är det verkligen så lite kränkningar i förskolan? Utifrån dessa siffror 
formades denna studie där vi ville få insyn i förskolepersonalens tankar och åsikter 
om kränkande beteenden. Vi valde dock att rikta in oss på kränkningar mellan 
personal och barn då vi båda har sett och hört positiva men även negativa sidor av 
hur vuxenmakt kan te sig i förskolan. Utifrån enkäter har vi i studien kunnat 
kartlägga personalens uppfattningar om vad en kränkning är och vilka svårigheter 
personalen anser förekommer i  att anmäla kränkningar som sker mellan personal 
och barn. Vi har även presenterat ett antal olika fallstudier för att få en uppfattning 
av var olika personer drar gränsen för vad som är en kränkning. Genom vår studie 
har vi kunnat framställa en bild av situationen i förskolan och hur avgörande det är 
att fundera över ditt eget förhållningssätt i arbetet. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att få en uppfattning av hur personal i förskolan ser på 
kränkande beteenden mellan vuxen och barn och hur de hanterar situationer där 
kränkning uppstår.  
 
Frågor vi avser besvara är 
- Hur definierar personal i förskolan begreppet kränkning?  
- Vilken typ av kränkningar reagerar personal på förskolan starkast på? 
- Vilka svårigheter med att anmäla kränkningar ger personal på förskolan uttryck  
   för? 

1.2 Disposition  
I kapitlet Bakgrund redogör vi för begrepp samt vad styrdokument och lagar säger 
kring kränkningar i förskolan. Sedan redovisas tidigare forskning samt studiens 
teoretiska utgångspunkt. 
 
I kapitel Metod beskriver vi studiens undersökningsmetod, urval och analysmetod 
och studiens etiska aspekter samt studiens reliabilitet och validitet. 
 
I kapitel Resultat presenteras resultatet efter noggrann granskning och 
kategorisering, resultatet presenteras i underrubriker utifrån studiens 
frågeställningar. 
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I kapitel Analys och diskussion analyserar vi resultatet och diskuterar det mest 
väsentliga genom studiens teoretiska utgångspunkter och jämförs slutsatserna med 
tidigare forskning. Vi diskuterar även här metodvalets nackdelar och fördelar 
gentemot resultatet i studien.  

1.3 Litteratursökning 
I litteratursökningen har vi använt oss av databaser som vi kommit i kontakt med via 
mdh.se bibloteket. Vi har sökt i databaserna ERIC (Proquest), Primo och Google 
Scholar. Sökningen har förekommit på både svenska och engelska ord och fraser. 
Många olika ord och fraser har använts i sökningen eftersom det förekom svårigheter 
att hitta artiklar som handlar om kränkningar i förskolan som utförs av vuxna, vilket 
har gjort att den tidigare forskningen riktar sig mer till skola än förskola. Vi redogör 
därför bara för de fraser och ord som vi använde när vi hittade artiklarna för denna 
studie.  
 
I ERIC (Proquest) använde vi sökorden “verbal abuse AND teacher”, för att få mer 
relevanta träffar. Efter en avgränsning med “peer reviewed” artiklar fick vi 60 träffar 
och av dessa träffar valdes två artiklar ut. Vi sökte även på frasen “bully by teacher” 
vilket gav 128 träffar vilket gav oss två intressanta artiklar.  
 
Vi använde både svenska och engelska ord i databasen Primo. “Makt AND Förskola” 
gav 39 träffar vid sökning enbart på “peer reviewed”, vilket gjorde att vi hittade en 
intressant artikel. “Kränkningar i förskolan” gav endast tre träffar och en bok lånades 
därefter på biblioteket. 
 
Vi har även använt litteratur vi kommit i kontakt med under utbildningens gång, i 
form av tryckta källor samt den doktorsavhandling vi använt i studien.  
 

2 Bakgrund 
I detta avsnitt kommer vi gå igenom viktiga begrepp för studien, vad lagar och 
styrdokument säger kring kränkande behandling och anmälningsplikten samt om 
barns rättigheter. 
 

2.1 Begrepp 
Diskriminering 
Diskrimineringslagen berör jämställdhet och lika rätt till utbildning oberoende av 
könstillhörighet, sexuell läggning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning eller ålder (SFS 2010:800). En orättvis behandling måste alltså 
grunda sig i en eller flera av dessa punkter för att kunna räknas som diskriminering.  
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Trakasserier 
När ett barn kränks på grund av någon av de grunder som presenteras i 
diskrimineringslagen (Skolverket, 2019). 
 
Kränkning 
Skollagen (SFS 2010:800) beskriver en kränkande behandling som ett bemötande 
som inte kan kopplas till diskrimineringslagen och som vidare kränker ett barns 
dignitet. Skolverket beskriver en kränkning som en distinkt oönskad handling och att 
det är den utsatta individen som avgör om denne har blivit kränkt. Varje enskilt fall 
ska utredas för sig och barnen i förskolan kan vara i behov av stöd från vuxna i att 
sätta ord på sina känslor och hur de uppfattar situationen (Skolverket, 2019). 
 
Mobbning 
I Skollagen används inte detta begrepp men Skolverket refererar till mobbning när 
någon återkommande blir utsatt för kränkande behandling (Skolverket, 2019). 
 

2.2 Anmälningsskyldighet och förskolans 
styrdokument runt kränkande behandling 
Skollagen styrker det faktum att förskolans personal inte får utsätta barn för 
kränkande behandling (SFS 2010:800) och uppger även att förskollärare samt annan 
personal i förskolan har en skyldighet att rapportera till chefen då ett barn i 
verksamheten uppfattar sig ha blivit kränkt under sin vistelse i förskolan (SFS 
2010:800). Trots detta tyder mycket på att det många gånger inte görs en anmälan 
när det egentligen finns behov av det och det finns olika anledningar som kan 
förklara detta faktum. Enligt Olsson (2011) kan uteblivna anmälningar bland annat 
bottna i bristande kunskaper när det kommer till lagen, tveksamhet runt sin egen 
uppfattning av en situation eller bristfälliga rutiner samt otillräckligt internt stöd vid 
uppkomst av en anmälan. Vidare listar Rimsten (2010) tidsbrist samt begränsad 
kännedom runt hur en anmälan går till som ytterligare förklaring till det stora 
mörkertal som finns. När en anställd väl rapporterar kännedom om att ett barn blivit 
utsatt för kränkande behandling i förskolan, är förskolechefen i sin tur skyldig att 
anmäla detta vidare till huvudmannen. Huvudmannen ansvarar sedan för att den 
anmälda incidenten utreds samt att införa åtgärder som, i sin tur, kan hindra 
framtida kränkande behandling (SFS 2010:800). 
 
Utöver det juridiska perspektivet när det kommer till kränkande behandling i 
förskolan, belyser Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2019) att arbetslaget ska 
grundlägga en demokratisk miljö som definieras av respekt och där varken barn eller 
vuxna ska utsättas för kränkande behandling. Skolverket (2019) beskriver hur 
arbetet runt kränkande behandling ska påbörjas genom att pedagoger diskuterar och 
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analyserar de risker som kan komma att innebära kränkningar i förskolan. Detta kan 
ske genom att anordna trygghetsvandringar tillsammans med barnen, alternativt 
intervjua barnen angående deras uppfattning av verksamheten. Resultaten 
tillsammans med dokumenterade fall av situationer där kränkande bemötande har 
uppstått, ska sedan användas för att komma underfund med hur riskerna kan 
undvikas. De handlar om specifika mål och åtgärder som konkretiseras i en 
handlingsplan som sedan fungerar som ett stöd i arbetet mot kränkande bemötande. 
Förskolechef och huvudman ska säkerställa att denna plan omfattar en redovisning 
av var förskolan befinner sig i arbetet runt kränkande behandling samt vilka åtgärder 
som vidtagits sedan den förra planen sattes i verket samt vilka insatser som krävs i 
framtiden (SFS 2010:800). Förskolechefens ansvar lyfts även i Läroplanen och det 
handlar då om att etablera, verkställa samt kontinuerligt granska verksamhetens 
handlingsplan runt kränkande behandling (Skolverket, 2019). 

2.3 Alla människors lika värde 
Barns rättigheter har i allt större utsträckning fått ta plats i samhället och det talas 
mer om dessa i dagens samhälle än tidigare och därmed finns det en önskan om att 
jämna ut gapet mellan vuxna och barn (Dolk, 2013). Den 10 december 1948 kom 
förenta nationen ut med en allmän förklaring av de mänskliga rättigheterna och 
sedan dess har den översatts till 360 olika språk (Regeringskansliet, 2011). Därefter 
kom konventionen om barns rättigheter ut 20 november 1989 för att kunna 
tillgodose barns rättigheter, då den allmänna förklaringen för mänskliga rättigheter 
understryker att barn har rätt till särskild omvårdnad och hjälp (UNICEF, 2009). 
Läroplanen för förskolans värdegrund är även den skriven utifrån FN:s dokument 
om mänskliga rättigheter, alla människors lika värde, individens frihet och integritet 
samt solidaritet inför svaga och utsatta ska verksamheten ge uttryck för i det etiska 
förhållningssättet (Skolverket, 2016). Utifrån dessa två dokument kan vi konstatera 
att barn har lika mycket rättigheter som vuxna när det kommer till att bli 
respekterade. Barnkonventionen akt 12 innebär exempelvis att barn har rätt att bli 
lyssnad på, respekteras samt tas på allvar. Akt 3 i barnkonventionen säger också att 
barnets bästa alltid ska komma i första hand när det rör beslut om barnet (UNICEF, 
2009). När vi även ser till kränkande behandling mot barn säger barnkonventionen 
akt 19 att barn ska skyddas mot alla typer av fysiskt och psykiskt våld (UNICEF, 
2009).  

2.4 Tidigare forskning 
Under tidigare forskning kommer vi gå igenom hur statistiken ser ut runt hur många 
anmälningar som har kommit in från förskolan under de senaste åren. Sedan avser vi 
att gå igenom vad forskningen säger om svårigheter när det kommer till att anmäla 
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incidenter, hur kränkningar mellan lärare och elever ter sig och vad kränkningar kan 
ha för inverkan senare i vuxenlivet. Slutligen kommer vi att gå igenom den teoretiska 
utgångspunkten om makt och maktrelationer, vilket denna studie är uppbyggd efter.  

2.4.1 Statistik och undersökningar av Skolinspektionen 
År 2018 kom det in 115 anmälningar i verksamhetsformen förskolan till 
Skolinspektionen och Barn- och elevombudsmannen om kränkande behandling, 
varav 77 var kränkningar mellan personal och barn, 3 anmälningar om 
anmälningsskyldigheten och 1 anmälning om behandlingsplan (Skolinspektionen, 
2018). 
  
År 2017 kom det in 116 anmälningar i verksamhetsformen förskolan till 
Skolinspektionen och Barn- och elevombudsmannen om kränkande behandling, 
varav 77 var kränkningar mellan personal och barn, 1 anmälning om 
anmälningsskyldigheten och 5 anmälningar om behandlingsplan (Skolinspektionen, 
2017b).  
  
År 2016 kom det in 115 anmälningar i verksamhetsformen förskolan till 
Skolinspektionen och Barn- och elevombudsmannen om kränkande behandling, 
varav 79 var kränkningar mellan personal och barn, 7 anmälningar om 
anmälningsskyldigheten och 4 anmälningar om behandlingsplan (Skolinspektionen, 
2016). 
  
Varje termin besvarar förskolepersonal en förskoleenkät som ges ut av 
Skolinspektionen och som ska ge underlag för regeringens bild av förskolans kvalitet. 
I undersökningen besvarar förskolepersonal på frågor om bland annat kränkande 
behandling i förskolan. Enligt höstens resultat 2017 (Skolinspektionen, 2017a) har 
förskolepersonalen svarat på tre frågor om kränkande behandling i förskolan. 
 
Utifrån svaren i studien kan vi observera att en stor andel av medverkande 
förskolepersonal anser att personalen i förskolan för diskussioner runt vad 
kränkande behandling innebär. Många av förskolepersonalen anser även sig ha 
samma uppfattning av begreppet kränkning. Resultatet visar dock att 22 % av 
respondenterna inte håller med om dessa påståenden, alternativt väljer att inte ta 
ställning genom att svara vet ej på frågorna. En annan fråga handlade om huruvida 
förskolepersonalen kände att de kunde säga till en kollega om hen uppfattade att 
kollegan behandlade barn kränkande. Här ansåg många att de kunde lyfta sina 
funderingar med inblandad kollega, men hela 23 % tvekade inför tanken att kunna 
det och 5 % visste inte om de kunde säga till kollegan.  
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2.4.2 Problematik med att anmäla händelser 
Det finns mycket som visar på att anställda undviker att anmäla situationer de 
reagerat på och Waring (2005) utförde en kvalitativ studie för att undersöka 
bakgrunden till detta.  Studien riktade sig visserligen mot incidentrapporter inom 
vården i England och inte förskolan, men vi anser att undersökningen är relevant för 
denna studie då det berör rädslan inför att anmäla incidenter på arbetsplatsen. 
Incidenter som, precis som i förskolan, ofta drabbar individer som kan ha svårt att 
försvara sig och därmed är i behov av att någon annan står upp för deras rättigheter. 
Resultatet indikerar att det finns en rädsla för att bli skuldbelagd vid en eventuell 
rapportering, vilket i sin tur, kan leda till dåliga referenser och ökänt rykte på 
arbetsmarknaden. Det uttrycks även en rädsla inför att den lämnade informationen 
kan komma att användas emot uppgiftslämnaren vid uppkomsten av juridiska 
tvister. Oron är då att det ska spegla en ofördelaktig bild av individens yrkesutövning 
(Ehrich, 2006). Vidare redogör Ehrich (2006) för att många läkare uttrycker sig 
negativt om att skapa ett rapporteringsvänligt klimat, men det finns även de som ser 
positivt på en sådan kultur. Dessa individer menar på att det kan vara ett potentiellt 
verktyg för att skifta skulden till andra delar av organisationen. 

 
2.4.3 Kränkningar i skolmiljö 
Bartley (2015) har gjort en kvalitativ textanalys över tio beslut om skadeståndskrav i 
skolan, artikeln handlar om hur lärare kan kränka elever i skolan när eleven har 
provocerat läraren. Främst har fysiska kränkningar förekommit i akterna men även 
verbala kränkningar. De fysiska kränkningarna har handlat om slag eller att försöka 
styra elevens kropp genom att ta tag i eleven på ett våldsamt sätt. De verbala 
kränkningarna har varit i form av hot, att injaga fruktan i eleven eller göra eleven till 
åtlöje. Bartley (2015) delar in den disciplinerande makten i tre olika normaliserade 
makttekniker, tillrättavisning, fysisk bestraffning och utpekande inför andra. 
Kränkningarna uppstår ofta i “stundens hetta” när lärarna känner att de tappat 
kontrollen över situationen. Det handlar om spontana scenarion där läraren inte 
hinner sätta sig in i elevens perspektiv utan istället går till försvar. Bartley (2015) 
beskriver tre kategorier av hur lärare och skola försvarar sig gentemot kränkningar 
av elever. Den första är genom förringande där skola eller lärare förminskar 
situationens allvar och där kränkningen blir mindre genom att använda ord som lätt 
knuff istället för slag. Andra kategorin är förnekande. Här nekar läraren till att en 
kränkning har skett eller till att ha knuffat eleven. Skolan kan här också hävda att 
beteendet som läraren har uppvisat är befogat då hen måste hålla ordning i lokalerna 
på skolan. Den tredje är försonande, vilket innebär att läraren erkänner och känner 
ånger inför händelsen (Bartley, 2015). Bartley (2015) menar att dessa tre kategorier 
på försvar kan förekomma i en och samma akt.  



11 
 

 

 
Att lärare kan mobba elever är möjligt för oss att konstatera utifrån en amerikansk 
studie där 50 elever som uppvisat ett problematiskt beteende fick svara på en enkät. 
Dessa barn deltog, på grund av sitt beteende, i en alternativ skolform och frågorna 
rörde områden såsom om studenten någon gång känt sig fysiskt eller psykiskt utsatta 
av lärare eller kamrater under deras skolgång. Resultatet visar att mer än dubbelt så 
många elever ansåg att deras värsta upplevelser i skolan var när de kände sig utsatta 
av lärare i jämförelse med att bli utsatt av en kamrat (S. Whitted och R. Dupper, 
2008). 86% i denna studie hade någon gång blivit fysiskt utsatta av lärare och 88% 
hade någon gång blivit psykiskt utsatta av lärare. Den fysiska utsattheten var 
vanligast i form av att lärare inte tillåter eleven att gå på toaletten, hårdhänta tag 
eller att lärare har knuffat eller skakat eleven. Den psykiska utsattheten var vanligast 
i situationer där lärare skällt på eleven, att eleven blivit utesluten från grupper eller 
blivit ignorerad av en vuxen (S. Whitted & R. Dupper, 2008). S. Whitted och R. 
Dupper (2008) menar att elever som blir utsatta för psykiska eller fysiska 
kränkningar av lärare redan är i ett maktmässigt underläge, vilket gör dem sårbara. 
S. Whitted och R. Dupper (2008) menar även att lärare har rätt att skapa ordning i 
skolan, dock utan att använda sin makt på fel sätt för att skapa denna ordning.  

2.4.4 Konsekvenser för barn som blivit kränkta av lärare 
Brendgren, Bukowski, Wanner, Vitaro och Tremblay (2007) konstaterar i sin studie 
hur verbala övergrepp av lärare kan påverka elever senare i vuxenlivet. I studien 
ingick 399 barn som studerats från förskoleålder och åtta år framåt. Studien följdes 
sedan upp när studenterna var vid 23 års ålder. Studiens resultat påvisar svårigheter 
i att anpassa sig till vuxenlivet, både i form av en försämrad skolgång men också när 
det kom till beteende och känslomässiga problem. Dock menar Brendgren m.fl. 
(2007) att det är många olika riskfaktorer som kan ha påverkat resultatet utöver 
verbala övergrepp från lärare. De ser dock fortfarande risker i verbala övergrepp från 
lärare och att det kan vara en påverkansfaktor när det kommer till senare 
svårigheter. En annan studie som gjordes på Gazi University Ankara Vocational High 
School med 105 studenter påvisade att känslomässiga övergrepp framkallar en större 
risk för tvångstankar, känslomässiga störningar, depression och fobier (Gurhan, Atli 
Ozbas & Kabatas, 2012). 

2.5 Teoretisk utgångspunkt 

2.5.1 Makt och maktrelationer 
Makt är ett sätt att påverka någon annan människas liv genom att underlätta eller 
försvåra en situation (Edling, 2012). Dolk (2013) skriver om Michel Foucaults 
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maktteorier som utgår från att makt inte endast kan ses utifrån lagar, förtryck, 
förbud eller uteslutning utan kan även handla om normer. Makt ges alltså den som 
kan styra andra människor medvetet eller omedvetet åt ett visst håll (Dolk, 2013). 
Makt i relationer är inte absolut utan föränderlig. Den som har makt tilldelas oftast 
denna i form av att kunna bestämma vad som är sanning eller kunskap, dock har 
även den som tilldelats en svagare position alltid makt genom att göra motstånd 
(Edling, 2012). Dahlberg, Moss och Pence (1999) skriver också om Michels Foucaults 
maktteorier vilket de valt att kalla disciplinär makt, där makten har beviljats den som 
genom makt formar andra människors synsätt. Foucaults menar även att rättigheter 
skapar en falsk känsla av säkerhet då individen med den disciplinära makten har 
förmåga att forma och normalisera verkligheten (Dahlberg m.fl., 1999). Exempel på 
detta är Devines (Twemlow, Fonagy, Sacco & Brethour JR, 2006) mening om att en 
del lärare genom att använda ett hårt och vulgärt språk, skrämseltaktik samt ett 
strängt förhållningssätt, utövar makt och auktoritet. Ofta beskrivs dessa lärare som 
effektiva av barn, andra lärare och även chefer. Trots att detta förhållningssätt 
åsidosätter barns rättigheter samt riskerar att kränka barnens integritet, respekteras 
dessa lärare. Barn som vistas runt sådana lärare kommer att göra vad de kan för att 
klara sig, men rädsla hämmar samtidigt deras lärande (Twemlow, Fonagy, Sacco & 
Brethour JR, 2006).  
 
Twemlow m.fl. (2006) redogör för en situation där en åttaårig pojke blir utsatt för 
rasistiska påhopp och när han informerar en lärare om detta, tycks läraren vifta bort 
det pojken berättar. Ett sådant beteende bidrar till maktkampen och problemen runt 
mobbning i skolan, enligt många studenter i Twemlow, Fonagy, Sacco och Brethour 
JRs (2006) studie. Dahlberg m.fl. (1999) menar att för att motarbeta maktutövande 
krävs vad de kallar för en motdiskurs, det vill säga att någon öppnar upp ögonen för 
andra så att de kan se ett annat sätt att förstå omvärlden. Edling (2012) skriver även 
om kollektiv makt, vilket innebär en situation där flera individer går ihop för att bli 
starkare och på så vis agera så att förändring sker. Makt kan även utövas genom 
givmildhet och omtanke och därför behöver makt inte alltid vara auktoritär (Edling, 
2012).  
 
När vi tittar på maktbegreppet mellan barn och vuxna skriver Dolk (2013) att ålder 
och normer i hög grad har sammankoppling mellan varför vi inte reagerar på det 
maktövertag vuxna har gentemot barn. Dolk (2013) skriver även att flera forskare 
menar att vuxen dominansen i samhället är den dominans som inte dryftas. Dolk 
(2013) menar i sin avhandling att det maktövertag som vuxna har inte kan försvinna 
men hen menar samtidigt att makten genom dialog tillsammans med barnet kan  
omfördelas.  
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3 Metod 
Studien är en blandning av kvalitativa och kvantitativa metoder, då vi använder oss 
utav en kvantitativ undersökningsmetod genom enkäter men har valt att göra en 
kvalitativ analys med kategoriseringar vilket fungerade bättre för vårt syfte och 
frågeställningar. 
 
I detta avsnitt kommer vi gå igenom vilken undersökningsmetod vi har använt oss av 
och hur det kan ha påverkat studien utifrån olika aspekter. Därefter går vi igenom 
avgränsningar och insamlingsmetoder samt genomförande, bearbetning av material 
och analysmetod. Slutligen kommer avsnittet att handla om forskningsetiska 
aspekter samt reliabilitet och validitet. 

3.1 Val av undersökningsmetod 
Utifrån studiens syfte hade kvalitativa metoder kunnat tas i anspråk då kvalitativa 
intervjuer skulle ha kunnat ge oss respondenternas egen tolkning och uppfattning i 
större grad än vad en kvantitativ metod kan. Kvalitativa metoder tenderar till att 
innebära en styrning av respondentens svar för att passa in i mätbara svarsalternativ 
(Bryman, 2018). Likväl kände vi att andra variabler vägde tyngre för en kvantitativ 
metod. Detta på grund av att vi ansåg att anonymiteten var en avgörande faktor på 
grund av det valda ämnets känsliga karaktär. Detta var den avgörande anledningen 
till att vi valde att använda oss av enkäter. Utifrån en undersökning där känsliga 
förfrågningar om brott förekommit visade det sig att respondenterna svarade mer 
genuint vid en enkätundersökning än vid intervjuer (Bryman, 2018), vilket också 
ledde in oss på kvantitativa metoder, då vi vill generera så genuina svar som möjligt. 
En annan orsak till vårt val av metod var att vi önskade nå så många respondenter 
som möjligt och inte bara få ett fåtals människors uppfattning av ämnet. Bryman 
(2018) menar att ju större urval, desto mer sannolikt är det att tillförlitligheten ökar 
vilket gör att samplingsfelet det vill säga urvalsmisstaget minskar, även om detta inte 
är någon garanti. Utöver detta ville vi presentera ett antal fallstudier som 
respondenterna kunde ta ställning till. Vi ansåg att en enkät möjliggjorde för 
respondenterna att läsa igenom fallen ordentligt, för att sedan ta sin tid till att svara. 
Även fast vi använder en kvantitativ metod i form av enkäter har vi även kvalitativa 
inslag i enkäten så som öppna frågor. Med öppna frågor menas att respondenten kan 
besvara frågan med egna ord, till skillnad från slutna frågor där det är forskarens ord 
som avgör svaren (Bryman, 2018).   

3.2 Urval och avgränsningar 
Respondenterna valdes ut genom sin relevans till syftet, det vill säga personer som 
arbetar med barn på förskola. Respondenterna  har valts ut genom att vi publicerade 
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en enkäten i två slutna Facebookgrupper som riktar sig till personer som arbetar på 
förskolan. Ena gruppen har 30000 medlemmar och den andra 40000 medlemmar 
den 23 april 2019. Ena Facebookgruppen har fokus på förskolans arbetsmiljö, vilket 
är högst relevant för denna undersökning. Båda Facebookgrupperna är slutna och 
kräver insläpp för medlemskap. Vid insläpp ställs ett antal kontrollfrågor, vilket gör 
att kontroll över personens relevans för gruppen till viss del säkerställs. Vi gjorde 
därför ett så kallat ändamålsstyrt urval, vilket innebär att vi valde personer på ett 
välplanerat sätt utifrån studiens frågeställningar (Bryman, 2018). Vi valde att 
publicera enkäten i Facebookgrupper för att vi ville få in så många svar som möjligt i 
så stor del av landet som möjligt. Ejlertsson (2014) menar att svarsfrekvensen på 
nätenkäter via e-post många gånger brukar vara låg, därför kände vi att för att nå ut 
till så många som möjligt var en sluten Facebookgrupp ett bra alternativ. Då kunde 
medverkan ske utanför arbetstid. Enkäten lades ut den 23 april 2019 och avslutades 
den 29 april 2019. Antal som svarade på studien var 178 stycken. 

3.3 Insamlingsmetod 
Enkätens frågor är uppbyggda utifrån studiens frågeställningar. Vi fick noggrant 
reflektera över vilka frågor vi skulle ställa för att få svar på studiens frågeställningar. 
Bryman (2018) understryker att studiens frågeställningar alltid ska tas i beaktning 
när det gäller att utforma enkätens frågor och att frågor som inte är relevanta plockas 
bort så att respondenten inte tar tid på sig att svara på frågor som inte kommer att 
vara relevanta för studien. Både Bryman (2018) och Ejlertsson (2014) menar att 
enkäter som tar för lång tid och innehåller för många  öppna frågor som kräver egna 
svar kan ge ett stort bortfall. Av denna anledning valde vi att använda så lite öppna 
frågor som möjligt men samtidigt tillräckligt många för att få svar på studiens 
frågeställningar.  
 
Första frågan i enkäten är en bakgrundsfråga, det vill säga information om 
respondentens bakgrund, vilket är bra att använda för att analyser skillnader mellan 
olika variabler i resultatet (Ejlertsson, 2014). Bakgrundsfrågan berör respondentens 
utbildning, för att kunna analysera om skillnader i utbildningen har betydelse för 
respondentens uppfattning av kränkningar.  
 
Vi valde att använda vet ej eller jag vill inte svara på frågorna, då vi vänder oss till 
alla som arbetar inom förskolan med barn. Vid ja/nej frågor bör vet ej svar 
förekomma om personer i studien inte förmodas ha kunskap om frågans område 
(Ejlertsson, 2014). Att selektera svarskategorier menas med att vissa frågor har 
följdfrågor utifrån föregående frågas svarsalternativ, vilket måste vara tydligt för 
respondenterna för att inte skapa onödigt irritationsmoment för respondenten 
(Ejlertsson, 2014). Några av frågorna i undersökningen är följdfrågor där vi genom 
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att skriva, om du svarade ett visst svar på föregående fråga även ska besvara nästa. 
Vid liknande frågor med samma svarsalternativ ska svarsalternativen ordnas i en 
logisk ordning, detta genom att svarsalternativen står i samma ordningsföljd på 
dessa frågor, om inte så riskerar respondenterna i fråga svara fel (Ejlertsson, 2014). 
Därför har vi skapat frågor med samma svarsalternativ i samma ordningsföljd för att 
inte riskera att respondenterna trycker i ett annat svar än vad som var tänkt. 
 
Fem frågor är vad Bryman (2018) kallar för vinjettfrågor. Vinjettfrågor är frågor där 
respondenterna får fundera över hur de skulle reagera i olika situationer. 
Vinjettfrågorna är avsedda att få svar på hur respondenternas normer kan påverka 
hens skyldighet att anmäla kränkningen. Vinjettfrågorna är påhittade händelser som 
kan ses som kränkningar i olika grad där respondenten får ta ställning till om det är 
en kränkning eller inte och hur de skulle agera i denna situation. Dessa frågor är 
utformade på så sätt att respondenterna ska ha en möjlighet att känna igen sig i 
vardagen och det handlar om sådana situationer som vi skulle kunna tänka oss 
hända på en förskola. Vinjettfrågorna har även inspiration hämtad från de teoretiska 
utgångspunkterna för studien vad gäller maktförhållanden mellan vuxna och barn i 
förskolan.  
 
Vi skapade enkäten med hjälp av Google formulär där vi enkelt kunde skapa en enkät 
via internet. Google erbjuder ett antal olika mallar där du formulerar en fråga och 
sedan bestämmer hur svarsalternativen ska se ut. Denna enkät går sedan att skicka 
ut som en länk där personer enkelt kan svara över internet. Google formulär gav 
automatiskt oss svarsstatistik över hur många som svarat på respektive fråga och 
genom cirkeldiagram fick vi även en analys över hur många procent som uppgav 
vilket svarsalternativ. Efter att vi skapat formuläret gjorde vi en pilotstudie. 
Ejlertsson (2014) menar att en pilotstudie bidrar till att misstolkningar och felsvar 
minskar i enkätundersökningar. Fem personer fick genomföra enkäten och ge 
synpunkter på enkätens utformning och enkäten fick sedan en sista redigering innan 
den delades i utvalda Facebookgrupper. 
 
Layouten i en undersökningsenkät är viktig för att ge ett seriöst intryck av 
undersökningen (Ejlertsson, 2014). Som vi tidigare har nämnt är en för lång enkät 
ibland avskräckande men även en tät enkät kan te sig avskräckande (Ejlertsson, 
2012). Även om vi tagit i beaktning att inte ha för mycket öppna frågor kan tätheten i 
enkäten göra att det blivit färre som svarade på enkäten. Ejlertsson (2014) menar att 
genom att tydligt visa med linjer var en fråga slutar kan en enkät uppfattas som mer 
överskådlig. Vår enkät saknade denna form av linjering, men vi hade däremot tänkt 
på svarsalternativens utformning. Vi såg till att samtliga svarsalternativ var lodräta, 
istället för att blanda frågor med vågräta svarsalternativ. Att hoppa mellan vågräta 
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och lodräta svarsalternativ kan enligt Ejlertsson (2012) ge ett rörigt intryck. 
Pilotstudien hjälpte oss också genom att vi fick svar från testpersonerna angående 
hur de uppfattat längden och tätheten i enkäten, vilket de inte såg några problem 
med. Vidare tyder vårt stora antal svar på att instruktionerna i enkäten var tydliga.  
 
Pilotstudien visade inte på några problem med enkäten, bortsett från att två personer 
uttryckte tveksamhet inför en fråga där de ombads att formulera en definition av vad 
en kränkning kan innebära. Testpersonerna uppfattade detta som en komplex fråga 
som många eventuellt skulle hoppa över. Vi valde dock att inkludera frågan trots 
detta, då en av studiens frågeställningar handlar om hur personalen ställer sig till 
definitionen av ordet kränkning. 

3.4 Genomförande 
Vi skapade först ett informationsbrev (se bilaga ett) som beskrev vårt syfte med 
undersökningen samt vilka forskningsetiska aspekter vi tog hänsyn till i 
undersökningen vilket vi infogade i början av enkäten. 
 
Som vi tidigare nämnt publicerade vi därefter enkäten i Facebookgrupperna. När vi, 
efter några dagar, upptäckte att svaren avtog drastisk och på grund av att vi hade 
tillräckligt med svar, tog vi bort länken. Hur materialet bearbetades och resultatet 
kommer vi att gå igenom i nästa avsnitt.  

3.4.1 Undersökningspersoner 
Totalt deltog 178 personer i undersökningen, varav 126 var förskollärare, 36 var 
barnskötare och 10 var övrig personal i förskolan.  

3.4.2 Bortfall 
Det går inte att uttyda bortfallet i studien då vi inte kan säkerhetsställa antal 
personer som fått tillgång till enkäten, däremot kunde vi se att av de 178 enkäter vi 
fick in avlägsnades endast fyra på grund av att respondenten ej svarat på frågan 
rörande utbildning och en som skickat in enkäten två gånger. Internt bortfall, det vill 
säga bortfall vid varje fråga (Ejlertsson, 2012) var lågt då det endast var någon 
enstaka som missat att svara på enstaka frågor.   

3.5 Bearbetning av material och analysmetod 
Materialet analyserades och bearbetades genom både kvantitativa variabler, som 
innebär numeriska värden men även kvalitativa variabler, där resultatet inte är 
numeriskt utan där kategorisering sker (Ejlertsson, 2014). Statistik över hur 
personalen i förskolan skulle hantera olika situationer av kränkningar 
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representerade den kvantitativa delen och den kvalitativa delen bestod av en 
kategorisering av de öppna frågorna i enkäten.  
 
Genom det valda enkätprogrammet fick vi en gratis analys i form av cirkeldiagram, 
vilket passade väldigt bra då Ejlertsson (2014) menar att det ger en tydlig bild på 
procentenheter så länge svarsalternativen inte är för många, vilket vi ansåg att vi inte 
hade i frågorna. Vi gick igenom varje enkät var för sig och gjorde en vad Ejlertsson 
(2014) menar är en korstabell för att se hur flera variabler samvarierar med 
varandra. Vi undersökte om respondenternas utbildning hade något samband med 
vilka som anmälde kränkningar eller inte. Varje svar på de öppna frågorna 
undersöktes och placerade i olika kategorier, vilket redovisas i resultatet. 

3.6 Forskningsetiska aspekter 
Studien har följt vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket delas in i fyra 
delar, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). Informationskravet avser att studiens syfte 
och villkor för de medverkande i studien informeras till respondenterna 
(Vetenskapsrådet, 2017). Genom studiens missivbrev informerade vi respondenterna 
om syftet med studien, att det var frivilligt att delta och att de kunde avsluta sin 
medverkan genom att inte svara på enkäten fullt ut. Samtyckeskravet refererar till 
respondenterna samtycke till medverkan. Vid en enkätundersökning innebär detta 
att respondenterna skickar in enkäten (Vetenskapsrådet, 2017). I studien räknas bara 
inskickade enkäter i resultatet och därmed har samtyckeskravet verkställts.  
Konfidentialitetskravet avser att tystnadsplikt råder runt känsliga identitetsuppgifter 
för utomstående och även att identitetsuppgifter lagras säkert så att utomstående ej 
kan identifiera de medverkande (Vetenskapsrådet, 2017). Genom att studien 
använder en elektronisk enkät är personerna nästintill anonyma både för oss 
skribenter och för utomstående, även om vi kan konstatera att 
undersökningspersonerna tillhört vissa grupper på Facebook. Nyttjandekravet avser 
att materialet i studien endast används till studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2017). 
Detta innebär att studiens insamlade material kommer att förstöras vid publicering 
av studien och kommer ej att nyttjas i något annat syfte än vad som angivits.  

3.7 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet menar Bryman (2018) handla om huruvida resultatet i undersökningen 
kommer bli jämförligt med om undersökningen görs om. Vi anser att reliabiliteten är 
hög även om vi valde ett ändamålsurval, då Bryman (2018) skriver att de är svårt att 
generalisera svaren till en population. Detta på grund av att vi valde 
Facebookgrupper utifrån gruppens intresse av arbetsmiljön på förskolan och 



18 
 

 

medlemmarna representerar i hög grad personal i förskolan. Reliabilitet handlar 
även om huruvida frågeformuläret i en enkät är hållbart till den grad att 
respondenten ifråga skulle svara jämförelsevis lika varje gång (Ejlertsson, 2014). 
Genom att göra en pilotstudie och, på så vis, kontrollera eventuella missförstånd 
ökade vi därmed reliabiliteten för studien. Reliabiliteten kan även betraktas som hög 
utifrån en kvalitativ studie då vi har fått in många svar på de öppna frågorna men 
samtidigt som svag för en strikt kvantitativ studie då det inte är ett slumpmässigt 
urval och rör sig om förhållandevis få enkäter. På samma gång kan studiens 
reliabilitet betraktas som hög med tanke på det Bryman (2018) menar med hög 
överförbarhet, det vill säga att undersökningspersonerna i hög grad representerar 
personal på förskolan.  
 
Validiteten avgör hur väl studien håller en röd tråd, att syftet och frågeställningarna 
framgår och besvaras i resultatet (Bryman, 2018). Då vi har besvarat samtliga 
frågeställningar anser vi att validiteten i denna studie är hög. Validiteten ökar också 
utifrån frågeformulärets uppbyggnad, om frågorna i enkäten mäter och representerar 
studiens syfte och frågeställningar (Ejlertsson, 2014). Eftersom vi både utgick utifrån 
studiens frågeställningar och syfte när vi skapade frågorna till enkäten samt byggde 
upp vinjettfrågorna i samklang med studiens teoretiska utgångspunkt kan vi styrka 
studiens validitet. Att vi även lät respondenten fylla i öppna frågor där de fick 
uttrycka sig med egna ord, att dessa besvarades i hög grad samt att respondenten 
även fick kommentera enkäten i slutet ökar studiens validitet.  

4 Resultat 
Syftet med studien var att få en uppfattning av hur personal i förskolan ser på 
kränkande beteenden mellan vuxen och barn och hur de hanterar situationer där 
kränkning uppstår. Nedan kommer resultatet från enkäten att presenteras. Vi har 
delat upp resultatet utifrån våra frågeställningar. 
 

- Hur definierar personal på förskolan begreppet kränkning. 
Vi kunde utläsa tre olika kategorier genom svaren i enkäten. 
● Maktrelation mellan barn och vuxen 
● Fysiskt eller psykiskt sårande 
● Mobbning, trakasserier och diskriminering  

 
- Vilka svårigheter uttryckte personal på förskolan när det kommer till att 

anmäla kränkningar. 
Genom svaren kunde vi utläsa fyra olika kategoriseringar av anledningar  
till att respondenterna hade valt att inte anmäla en kränkning.  
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● På grund av kollega 
● Kränkningen är svårtolkad 
● Dålig respons 
● Bristande rutiner för anmälan 

 
- Vilka typer av kränkningar som personalen reagerar starkast på. 

            Genom svaren på enkätens vinjettfrågor har vi uttolkat graden av 
anmälningar, vilka situationer som skulle anmälas mest och vilka situationer 
personalen själva beskrev som kränkande. Utifrån personalens svar kunde vi 
utläsa olika kategorier av situationer. 
● Vid blöjbyte/toalettbesök 
● Prata över barnets huvud 
● Matsituationer 
● Förminska barnet på grund av ålder/kön 
● Fysiskt oönskad kontakt 
●  Pedagogen har fått nog 

 

4.1 Hur definierar personal på förskolan ordet 
kränkning 
När vi bad svarande att definiera begreppet kränkning, kunde vi urskilja olika 
kategorier av svar. 

4.1.1 Maktrelation mellan barn och vuxen 
Några svar berörde maktrelationen mellan vuxna och barn i förskolan och att en 
kränkning sker när denna makt utnyttjas för att gynna makthavaren. Exempel som 
ges är bland annat hur pedagoger medvetet eller omedvetet får sin vilja igenom 
genom att “köra över” barnen i verksamheten. Andra beskriver hur en maktposition 
kan resultera i att pedagoger inte tar barns åsikter i beaktning, fattar beslut över 
deras huvuden, alternativt direkt nedvärderar dem. Det handlar dock inte enbart om 
verbala kränkningar här, utan kan även ske genom kroppsspråk eller blickar. 
 
 “När man utövar makt som vuxen, mot ett barn” (Enkät nummer 58). 

“Oreflekterad maktobalans och få sin vilja fram till varje pris” (Enkät nummer 66). 

 
4.1.2 Fysiskt eller psykiskt sårande 
Många som deltog i vår undersökning beskrev kränkningar som en situation där barn 
blir fysiskt eller psykiskt sårade. Exempel på hur barn kan bli sårade beskrivs i form 
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av att barn tvingas sitta kvar på en stol på grund av att barnet har gjort något oönskat 
alternativt när pedagoger talar i negativa ordalag om ett barn i barnets närvaro. 
Kränkningar beskrivs vidare som en situation där barnets integritet såras eller att 
barnet överlag känner obehag på grund av något en vuxen i förskolan säger. Hot och 
kroppsligt våld listas också i denna kategori och exemplifieras då som fasthållning, 
knuffar eller att pedagoger föser bort samt drar med sig barn i olika situationer. 

 
“En handling som får en individ att känna sig mindre och/eller må dåligt” (Enkät 
nummer 30). 
“Att med ord eller kroppslig handling såra eller skada” (Enkät nummer 40). 

 
4.1.3 Mobbning, trakasserier och diskriminering  
En annan kategori av svar liknade kräkningar med mobbning, trakasserier och 
diskriminering. Diskriminering kan ske på grund av etnicitet, sexuell läggning eller 
könstillhörighet. Några beskrev kränkningar som ospecificerade elakheter som inte 
är möjliga att koppla till de diskrimineringsgrunder som listas i förskolans 
styrdokument. 
 
Svar som vi har valt att inte kategorisera rör konkreta exempel på kränkande 
situationer. Till exempel hur pedagoger tvingar barn att utföra en syssla som denne 
inte behärskar, varpå de vuxna skrattar åt barnets tillkortakommanden. Hur 
pedagoger retas med barn på ett sätt de inte förstår, visar irritation mot ett barn och 
stämplar barnet som hopplöst, redogör för barnets brister inför resterande barn eller 
något diffust som en handling som innebär att de vuxna går över en gräns när det 
kommer till barnen. Vidare berör dessa exempel hur pedagoger talar illa om barnets 
föräldrar inför barnet. 

 
“Oerhört brett begrepp men när den personliga integriteten, kroppen, kulturen blir 
utsatt för en väldigt orättvis behandling. Ibland i form av diskriminering utifrån t ex 
kön, etnicitet, sexuell läggning osv” (Enkät nummer 54).  

 
“Ett negativ uppträdande, som kan ske vid enstaka tillfällen eller upprepas (vilket då 
även leder till “mobbing)” (Enkät nummer 59). 

 
“Att mobba och trakassera någon fysiskt eller psykiskt” (Enkät nummer 109). 
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4.2 Vilka svårigheter uttryckte personal på förskolan 
när det kommer till att anmäla kränkningar 
  
78,5 % av undersökningspersonerna ansåg 
att de kan vara svårt att anmäla 
kränkningar på förskolan. I enkäten 
frågade vi även huruvida de har sett 
pedagoger kränka barn eller om de tror att 
de själva har kränkt ett barn någon gång. 
89,5 % uppgav då att de har upplevt att 
personal har kränkt barn någon gång och 
87,7 % tror att de själva omedvetet eller 
medvetet har kränkt ett barn, däremot har 
endast 38,6% någon gång anmält en kränkning där pedagog kränkt ett barn.  
 
Vi har kunnat dela in anledningarna till varför det kan vara svårt att anmäla 
kränkningar i sju olika kategorier utifrån respondenternas svar. På grund av 
kollegan, kränkningen är svårtolkad, dålig respons, och bristande rutiner för 
anmälan. 

4.2.1 På grund av kollegan 
Många skriver att de inte vill stöta sig med kollegan och därmed skapa en dålig 
stämning i arbetslaget, skriver många i enkäten är en anledning till att de inte skulle 
anmäla. Ett fåtal respondenter skriver att lojalitet hindrar många från att anmäla sin 
kollega eller exempelvis på grund av konflikträdsla alternativt att de inte orkar stå 
upp för sig själva. Det krävs mod menar några, speciellt om kollegan står en nära. Ett 
stort antal har arbetat med specifika kollegor under många år och menar att de är 
oroliga för att förändra relationen om de anmäler en situation. En förskollärare 
skriver att arbetslaget är beroende av att det finns en god arbetsmiljö och att vi lever i 
en tystnadskultur där vi förväntas hålla varandra om ryggen.   
 
Många menar att det är ett så pass känsligt ämne att det blir jobbigt att tala högt om 
det, vilket gör att det arbetas med i det tysta men är svårt att ta upp. Det är även svårt 
att kritisera en kollega. En person skriver att det är direkt psykiskt påfrestande att 
anmäla något då det finns en rädsla för att skada sin egen ställning om du går till 
chefen med en anmälan. 

 
“Kan nog vara svårt tror jag om det är en nära kollega. Många är nog rädda för dålig 
stämning. Men det är det ju redan iofs om kränkningar förekommer” (Enkät nummer 
124). 

Kan det vara svårt att anmäla kränkningar? 
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“Krävs mod att anmäla en kollega” (Enkät nummer 139). 
 
“Tystnadskulturen och att man inte vill såra ‘ngn” (Enkät nummer 56). 

 
4.2.2 Kränkningen är svårtolkad 
Flera medverkande menar att det kan vara svårt att tolka om det verkligen är en 
kränkning det handlar om då det är den som tar emot kränkningen som avgör om 
hen faktiskt har blivit kränkt. Sedan är det svårt då det inte finns någon klar 
definition av vad som menas med en kränkning anser flera, vilket gör att det tolkas 
olika från människa till människa. Andra trycker på att det är svårt att, som vuxen, 
veta om barnet har känt sig kränkt i situationen och att de inte alltid vet hur de ska 
fråga barnet om det utan att styra barnet.   
  

“Svårt att veta om det som hände var en kränkning då det händer mycket runt barnen 
varje dag” (Enkät nummer 112). 

 
“Olika tolkningar och uppfattningar som upplevs mkt olika” (Enkät nummer 114).  

 
4.2.3 Dålig respons 
Anmälningarna tas inte på allvar hävdar några och att de kan bli dåligt mottaget av 
ledningen, vilket gör att vissa ger upp då de inte får någon respons. Chefen tar inte 
alltid en anmälan på allvar och det finns en rädsla hos en del svarande att bli 
uppfattade som känsliga. Några personer svarar rakt av att det inte finns någon 
mening med att anmäla kränkningar då det aldrig görs något åt det.  
 
Några skriver att en del händelser sopas under mattan för att personen anser att det 
kanske inte är någonting, trots att de har en klump i magen efteråt. En annan påtalar 
även att en anmälan innebär att de gör en höna av en fjäder, vilket kan komma att 
förvärra situationen. 

 
“I vissa avseende så känns det som att det tas för lätt på när man anmäler. Att det 
inte tas på allvar för att processen är jobbig” (Enkät nummer 128). 
 
“Chefen ansvarar för anmälan till huvudman och chefen har inte alls samma syn på 
vad som är värt att anmäla. Allt ska lösas ”i det tysta”” (Enkät nummer 145). 
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4.2.4 Bristande rutiner för anmälan 
Det finns inga riktlinjer för hur en anmälan ska gå till och många refererar till den 
kunskap som krävs för att anmäla kränkningar. Både när det kommer till vilka 
situationer som bör anmälas men även hur 
det sker rent praktiskt. Däremot svarade 
majoriteten att de har en handlingsplan 
mot kränkningar, 90,1 % av 
undersökningspersonerna ansåg att de 
hade en handlingsplan, 4,7 % ansåg att de 
inte hade någon handlingsplan och 5,2 % 
visste inte om de hade någon. Här var det 
också många som svarade att pedagogerna 
var med och bearbetade handlingsplanen 
mot kränkningar och även tillsammans 
med cheferna. 
 
Ett annat svar berörde tidsbrist på arbetsplatsen och att anmälningar inte kommer in 
på grund av att tiden är knapp. Det kan komma till att innebära mer arbete i en 
redan stressig vardag. 

4.3 Vilken typ av kränkningar reagerade personal i 
förskolan starkast på 
Vi inkluderade ett antal vinjettfrågor i enkäten och här följer resultatet av dessa. 
6a. Vid en matsituation vill barnet Kalle inte äta upp sina ärtor men vill ha mer mat, med 
förklaringen att han inte tycker om ärtor. Pedagogen Thea säger till Kalle att han måste 
äta upp ärtorna innan han kan få mer mat. Kalle börjar gråta och äter inget mer under 
lunchen. Om du ser till denna situation; anser du att Kalle har blivit utsatt för kränkande 
beteende? 
 
Här svarade 82 % (141 personer) 
ja, 15,7 % (27 personer) svarade 
nej och 2,3 % (4 personer) valde 
att inte svara på frågan. 
 
 
 
 
De som svarat ja på den tidigare 
frågan, ombads sedan att fundera 
över hur de hade valt att agera 
som åskådare till scenariot. 
Anmält incidenten till chefen –  3,9 % (6 personer) 

Har ni någon handlingsplan mot kränkningar 
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Pratat med inblandad kollega – 78,6 % (121 personer) 
Pratat med inblandat barns förälder/föräldrar – 1,3 % (2 personer) 
Hade inte gjort något speciellt åt det – 1,9 % (3 personer) 
Övrigt – 13,6 % (21 personer) 
(Vill inte svara – 0,6 %) 
 
 
7a. Barnet Pelle får alltid gå ut sist av alla då pedagogerna anser att Pelle är besvärlig vid 
på-och avklädning. Pelle har börjat inse detta och frågar pedagogen Tora varför han alltid 
är sist. Tora kommer med förklaringen att det bara är så det är. Om du ser till denna 
situation; anser du att Pelle har blivit utsatt för kränkande beteende? 
 
 
 
Här svarade 59,6 % (102 personer) ja, 
37,4 % (64 personer) svarade nej och 
2,9 % (5 personer) valde att inte svara. 
 
 
 
 
 
 
7b. Vid frågan om eventuell påföljd såg svaren ut som följande 
Anmält incidenten till chefen –  6,5 % (8 personer) 
Pratat med inblandad kollega – 60,2 % (74 personer) 
Pratat med inblandat barns förälder/föräldrar – 0,8 % (1 person) 
Hade inte gjort något speciellt åt det – 4,9 % (6 personer) 
Övrigt – 27,6 % (34 personer) 
 
 
8a. Sanna, 2 år, pratar mycket på förskolan, även om personalen ofta bara kan tyda 
hälften av det hon säger. Personalen tycker att hon är så gullig när hon uttalar ord fel och 
har många gånger talat om det utanför barngruppen. Idag sitter Sanna och leker med 
några klossar på golvet. Hon placerar fem klossar på varandra, tittar på en av 
pedagogerna i rummet och utropar ”stoooj”! Karin, en av pedagogerna, skrattar högt och 
tittar på Lena, den andra pedagogen i barngruppen. ”Sanna har byggt stooojt”! Lena 
skrattar också och svarar ”så sött!” Ingen bemöter Sanna personligen och hon vänder sig 
snart mot sitt bygge igen. Om du ser till denna situation; anser du att Sanna har blivit 
utsatt för kränkande beteende? 
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I exemplet med Sanna, svarade 
79,7 % (137 personer) ja, 16,3 % 
(28) personer svarade nej och 4,1 
% (7 personer) valde att inte 
svara. 
 
 
 
 
 
8b. Vid detta fall kunde vi utläsa 
följande resultat 
Anmält incidenten till chefen –  4,9 % (7 personer) 
Pratat med inblandad kollega – 72,2 % (104 personer) 
Pratat med inblandat barns förälder/föräldrar – 0 % (0 personer) 
Hade inte gjort något speciellt åt det – 7,6 % (11 personer) 
Övrigt – 15,3 % (22 personer) 
 
 
9a. Det är fruktstund och pedagogen Vera sitter och delar frukt åt barnen. Jens, 4 år, har 
lite svårt att vänta på sin tur och sträcker sig efter fruktbiten som Vera räcker åt ett annat 
barn. Vera säger åt Jens att han får vänta och upprepar sedan budskapet i en hårdare ton 
när hon inte får någon respons av Jens. När Jens sedan sträcker sig efter fruktbiten en 
tredje gång, puttar Vera till honom för att markera att han ska backa och ryter ”nu är jag 
trött på det här, Jens! Nu får du vara utan frukt idag så kanske du kan vänta på din tur 
nästa gång”. Om du ser till denna situation; anser du att Jens har blivit utsatt för 
kränkande beteende? 
 
 
 
Här svarade 93,6 % (160 personer) ja, 
5,3 % (9 personer) svarade nej och 1,2 
% (2 personer) valde att inte svara på 
frågan. 
 
 
 
 
 
9b. På följdfrågan valde de svarande att svara på följande vis 
Anmält incidenten till chefen –  22,4 % (36 personer) 
Pratat med inblandad kollega – 64 % (103 personer) 
Pratat med inblandat barns förälder/föräldrar – 0 % (0 personer) 
Hade inte gjort något speciellt åt det – 1,2 % (2 personer) 
Övrigt – 12,4 % (20 personer) 
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10a. Tilda, 2 år, har precis börjat träna på att använda pottan och hittills har det inte skett 
några olyckor. Idag ska pedagogen Anders hjälpa Tilda men när de kommer in på 
toaletten, inser han att pottan är upptagen. Han säger åt Tilda att hon kan få gå på 
toaletten istället, precis som ”stora barn” gör. Tilda skakar på huvudet och pekar bestämt 
mot den upptagna pottan. ”Den är upptagen Tilda, men det går jättebra att sitta på 
toaletten ska du se”. Han placerar sedan Tilda på toaletten och när hon blir ledsen och 
försöker ta sig ner, stoppas hon av Anders som säger åt henne att hon ska ”sluta med 
tramsandet”. Om du ser till denna situation; anser du att Tilda har blivit utsatt för 
kränkande beteende? 
 
 
 
På detta sista fall svarade 94,2 % 
(161 personer) ja, 4,7 % (8 
personer) svarade nej och 1,2 % (2 
personer) valde att inte svara på 
frågan. 
 
 
 
 
10b. På frågan om hur de svarande hade valt att agera svarade de som följande 
Anmält incidenten till chefen –  21 % (34 personer) 
Pratat med inblandad kollega – 69,8 % (113 personer) 
Pratat med inblandat barns förälder/föräldrar – 1,2 % (2 personer) 
Hade inte gjort något speciellt åt det – 0,6 % (1 person) 
Övrigt – 7,4 % (12 personer) 
 
Vi vill även här kategorisera respondenternas beskrivningar av en kränkning som de 
tog upp då det ger en bild av vilka situationer de själva reagerar på i förskolans 
vardag.  

4.3.1 Vid Blöjbyte/toalett 
Många skriver om situationer som handlar om kränkningar vid blöjbyte eller 
toalettbesök och barn som får skäll för att de kissat eller bajsat på sig. Att barnet 
måste följa med någon som de inte vill byta blöja med men ändå får göra det trots att 
det finns annan personal som kan följa med barnet. Behöva gå på toaletten med 
öppen dörr eller får dörren öppnad av vuxna och barn som ska tvätta händerna. En 
berättar om hur en vuxen person gjort sig rolig över barns könsorgan vid blöjbyte. 
Barn som tvingas att sitta på pottan fast att hen inte vill. Tvinga barn som haft några 
olyckor att ha blöja på sig. Några beskrivningar rör hur pedagogerna talar med 
varandra om blöjbyten. Exempelvis att vuxna suckar över att ett barn har bajsat, 
beklagar sig och ber någon annan att byta den.  
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4.3.2 Prata över barns huvud 
Många skriver att vuxna på förskolan pratar om barn över deras huvud där de får 
höra saker om sig själv eller sin familj. Exempelvis fick ett barn sitt utseende 
diskuterat, i ett specifikt fall. Pratar illa om förälder för att hen inte har gummistövlar 
med sig så barnet får gå i sandaler istället och pratar sedan om hur dåligt det är.  

4.3.3 Matsituationer 
Matsituationer tar många upp när de beskriver en kränkning. Att tvinga barn äta upp 
och att lägga mat på tallriken som barnet inte vill ha, är det flera som tar upp. En 
person berättar om ett barn som får sitta fast med bygel för att barnet annars är 
stökigt och kan därmed inte komma upp själv från stolen men är oftast ledsen vid 
matsituationer. En annan person beskriver hur ett barn inte vill ha sås och 
pedagogen slänger på en stor klick sås som barnet sedan förväntas äta upp. Inte få 
äta mellanmål när föräldern är sen. Vid ett annat fall hade ett nyinskolat barn svårt 
att äta själv och fick då höra att hen måste kunna äta själv för hen “är väl inte 
handikappad?”.  

4.3.4 Förminska barnet på grund av ålder eller kön 
Angivna exempel på detta är att säga att pojkar inte gråter, att säga till ett barn att 
hen har fel samt att inte lyssna in barnet. Förlöjliga barnet när denne är rädd samt 
att säga att det inte är så farligt och att hen ska skärpa sig. Inte bemöta barnet utifrån 
barnets förutsättningar. Rycker ut nappen och säger att hen inte behöver napp för 
hen inte är en liten bäbis. Andra skriver om hur barn som inte tuggar ordentligt när 
de äter, alternativt inte lyckas hålla sig torra under dagen, får frågan om de vill gå 
tillbaka till småbarnsavdelningen.   

4.3.5 Fysisk kontakt 
Ta tag i barnet bryskt. Krama barn trots att barnet uttrycker att hen inte vill. Tvinga 
barn att tvätta munnen genom att trycka ner huvudet mot handfatet. Att bli 
fasthållen och tvingas till ögonkontakt vid tillsägning. Ta emot barnet och hålla fast 
det även när det uttrycker med kroppen att hen vill till en annan vuxen. Trycker ner 
ett ledset barn vid vila. Barn blir utburet till ett annat rum för att tänka över vad den 
gjort. Ett barn som blev skakad av en pedagog och fick höra “Skärp dig, jävla unge!” 

4.3.6 Pedagog har fått nog 
Pedagog säger saker som “jag orkar inte med dig längre” och “hen är så jobbig”. 
Utesluter barn från samling eller liknande. Ett nyinskolat barn som är ledset blir satt 
i ett annat rum och får inte komma tillbaka förrän hen har slutat gråta. Barn som 
anses vara problembarn och som får skuld, oberoende av situationens 
omständigheter. Trots att det inte är detta barn som gjort någonting. Att uppföra sig 
som och härma barnet för att straffa barnet och sedan fråga om den tycker det är 
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roligt att någon gör så mot hen. Lägger fokus på barnets personlighet istället för 
beteendet.  
 
Skälla på barn när det gråter och inte förklara varför den vuxna är arg. Klanka ner på 
barn som inte sitter stilla i samlingen.  
 
När pedagoger säger saker som ”du ska ju alltid..” eller ”att du aldrig kan…”, som 
indikerar på att pedagogen har lagt ett visst beteende på barnet. Ett annat exempel är 
hur barn som faller utanför normen behandlas annorlunda, exempelvis genom att 
uteslutas. Ett barn med speciella behov fick, i ett exempel, höra att hen inte förstod 
någonting.  
 
Några beskriver hur pedagoger talar till barn på ett sätt som inte känts bekvämt för 
dem. Exempel på detta är hur en pedagog frågat ett barn vad det hade innanför 
pannbenet vid en situation där barnet inte förstod vad som skulle göras.  
Andra exempel är hur vuxna bestraffar barn genom att utesluta, ignorera och inte 
respektera barnen. Hur barn hotas med konsekvenser om de inte skärper sig och att 
vuxna sedan inte lyssnar på barnens svar, utan bestraffar de ändå. 

4.4 Sammanfattning av resultatet 
Respondenterna har många olika definitioner på begreppet kränkning. Många var 
eniga om att det är när någon blir fysiskt eller psykiskt sårad utifrån olika grunder, 
maktrelaterat, mobbning, trakasserier eller diskriminering. Vilka kränkningar som 
personerna i undersökningen reagerade starkast på var vinjettfrågorna med barnet 
Tilda som tvingas sitta på en toalett och barnet Jens som blir knuffad och blir utan 
frukt i samlingen. Flera typer av kränkningar tar respondenterna upp själva i 
undersökningen och många anser att de är svårt att anmäla kränkningar. 
Anledningarna beskriver respondenterna är på grund av kollegor, att begreppet är 
svårtolkat, bristande rutiner och att det inte ges någon respons på anmälan. 

5 Analys och diskussion  
I avsnittet analys och diskussion kommer vi först analysera och diskutera resultaten 
utifrån studiens teoretiska bakgrund och maktperspektiv. Sedan kommer en 
metoddiskussion där vi redogör för vad som fungerade bra samt mindre bra med de 
metodval vi gjorde och vi redogör även för förändringar vi skulle gjort om vi hade 
utfört studien igen. Slutligen kommer vi diskutera vidare forskning samt slutsatser 
av studien.  



29 
 

 

5.1 Resultatdiskussion och resultatanalys 

5.1.1 Hur definierar personal på förskolan ordet kränkning 
Svaren i enkätundersökningen om definitionen av ordet kränkning skiljer sig 
markant från varandra. Vi reagerade på att många använde ordet diskriminering och 
trakasserier som synonymer till begreppet kränkning. Ser vi till diskrimineringslagen 
samt Skolverket, skiljs dessa begrepp åt då diskriminering är lagstadgat i ett antal 
punkter, vilket inte kränkningar är. För att ett beteende ska räknas som 
diskriminerande, krävs det att bemötandet kränker någon av grunderna som 
beskrivs i lagen, det vill säga könstillhörighet, sexuell läggning, etnicitet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder (SFS 2010:800). 
Trakasserier beskrivs av Skolverket (2019) vara ett bemötande där ett barn kränks 
utifrån diskrimineringslagens grunder. Kränkande behandling är inte att likställa 
med diskriminering då ett kränkande beteende står utanför dessa grunder. Istället 
beskriver skollagen (SFS 2010:800) det något luddigt som en oönskad handling som 
riktas mot en individ. Situationer där någon diskrimineras avgörs av lagstadgade 
grunder, men det är individen själv som avgör huruvida denne har blivit kränkt eller 
inte.  
 
Uppfattningen av att kränkningar är detsamma som mobbning, styrker Skolverket 
(2019) då de definierar mobbning som ett scenario där barn återkommande blir 
behandlade på ett kränkande sätt. Många respondenter valde att beskriva en 
kränkning som en situation där någon blir fysiskt eller psykiskt sårad. Detta går att 
återfinna i Bartleys (2015) analys där denne har analyserat fall av kränkande 
beteende i skolan. Bartley (2015) skiljer mellan psykiska och fysiska kränkningar där 
vi kan dra paralleller till de svar vi fick in. De fysiska kräkningarna rör, i vår enkät, 
fasthållning, knuffar, samt hur barn motas bort eller släpas med av pedagoger. 
Bartley beskriver hur lärare bland annat försökt styra barnen genom att greppa tag i 
barnets kropp. Det psykiska handlar, i samma artikel, om hot, att grundlägga en 
fruktan samt förlöjliga eleverna (Bartley, 2015). Det vi kan se i våra svar är att 
problematiken ser liknande ut i förskolan då kränkningar i form av nedvärderande 
och negativa ord exemplifieras av våra respondenter. 
 
I likhet med vår sista kategori, makt, handlar det ofta om situationer som inte är 
direkt knutna till diskrimineringsgrunderna. Kategorin makt beskrivs, i sin tur, som 
när ett utnyttjande av en maktposition resulterar i att barn blir kränkta. Detta kan 
komma till uttryck genom att pedagoger “kör över” barn, ignorerar deras åsikter 
samt fattar beslut över barns huvuden. Här kan vi se Michel Foucaults maktteori där 
makt utövas genom att den som tilldelas makten uttrycker sig ha tolkningsföreträde i 
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en situation och på så vis skapa ett maktövertag över den andre (Dahlberg m.fl., 
1999). Om vi ser till Twemlow m.fl. (2006) redogörelse av hur en pojke, vars känslor 
har blivit sårade på grund av påhopp från andra elever, blir avvisad av en lärare kan 
vi enkelt se problematiken i ett sådant beteende. Många elever har, som vi tidigare 
nämnt, uttryckt sig om att lärare som förhåller sig så till barns känslor, gynnar till 
maktkamper samt mobbning (Twemlow m.fl., 2006). 
 
Vi kan här besvara vår frågeställning om hur pedagoger definierar ordet kränkning 
med att det finns många olika uppfattningar av detta begrepp. Vi kunde urskilja tre 
kategorier, sårande fysiskt och psykiskt, maktrelationen mellan barn och vuxen samt 
mobbning, trakasserier och diskriminering. Det blir tydligt för oss vilket komplext 
begrepp det handlar om och att åsikterna många gånger skiljer sig markant åt.  

5.1.2 Vilken typ av kränkningar reagerade personal på 
förskolan starkast på 
Utifrån resultaten på vinjettfrågorna, så skulle personalen på förskolan i första hand 
prata med kollegan innan hen skulle anmäler incidenten till förskolechefen. Vi kan 
även konstatera att undersökningspersonerna i högre grad skulle anmäla de 
situationer där fysisk kränkning förekommer, medans dolda kränkningar där verbala 
kränkningar eller ignorering mot barnet inte anses som kränkande eller ansågs som 
kränkande dock inget som var allvarligt. Detta överensstämmer med Michels 
Foucaults maktteorier om normalisering där vuxna inte ser kränkning på grund av 
att miljön på förskolan har normaliserat situationen (Dahlberg m.fl., 1999).Utifrån 
tidigare studier kan vi också se att fysiska kränkningar är i högre grad inrapporterade 
(Bartley, 2015), vilket styrker teorin på att fysiska kränkningar är mer iögonfallande. 
Andra skäl till varför dessa situationer inte är iögonfallande är som Twemlow m.fl. 
(2006) redogör för att personalen faktiskt respekterar läraren som håller disciplin i 
gruppen.  
  
Vi tittade även på om det fanns någon skillnad på hur undersökningspersonerna 
svarade i jämförelse med sin utbildning. Där kunde vi konstatera att svaren var 
jämförelsebara med varandra oberoende på vilken utbildning som personen i fråga 
hade. Personer utan utbildning, barnskötare och förskollärare skulle anmält 
incidenterna i ungefär samma grad. Utifrån respondenternas egna redogörelser av 
kränkningar är de fysiska kränkningarna mer omtalade än de verbala. Många av 
respondenterna anser att prata över huvudet på barnen är en kränkning som många 
hänvisade till och även vid matsituationer där vuxna missbrukar sin makt över barn. 
Detta ger en tydlig bild av Dolks (2013) åsikt att vi inte ifrågasätter vuxen 
dominansen i samhället eller för debatter om detta. Vi kan även se att barns åsikter 
och protester ignoreras, vilket gör det svårt för barn att förändra sin maktposition. 
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Enligt Edling (2012) är denna form av motstånd nämligen ett krav för att kunna 
återerövra makten. När förskolepersonalen inte lyssnar till barns ord och 
kroppsspråk kan de inte försvara sig och därmed blir vuxenmakten dominerande i 
alla lägen. Att lyssna till barnet hävdar Dolk (2013) vara avgörande för att jämna ut 
maktövertaget som vuxna människor automatiskt har gentemot barn. 
 
En av studiens frågeställningar är vilken typ av kränkningar personal på förskolan 
reagerade starkast på. Många reagerar på att de finns kränkningar mellan personal 
och barn speciellt när det handlar om fysiska kränkningar. Dock anmäls väldigt få 
fall av kränkningar i förskolan, vilket kan konstateras när vi ser statistiken över 
kränkningar i verksamhetsformen förskola (Skolinspektionen 2018, 2017, 2016).  

5.1.3 Vilka svårigheter uttryckte personal på förskolan när det 
kommer till att anmäla kränkningar 
Trots att det är lagstadgat att pedagoger har en skyldighet att rapportera till chefen 
så fort ett barn har blivit utsatt för ett kränkande beteende (SFS 2010:800), är det 
många som beskriver på att det kan vara svårt att anmäla sådana scenarion. När vi 
undersökte svårigheter med att anmäla kränkande beteende i förskolan, gav 
respondenterna några anledningar till detta. De listade kollegors åsikter samt att det 
kan vara svårt att tolka en situation och avgöra om någon blivit kränkt eller inte. 
Kollegan får därmed vetorätt och kränkningen ignoreras på grund av att kollegans 
åsikt betraktas överstiga den andres kunskap om vad som är en kränkning. Michel 
Foucault menar att barns rättigheter inte ger en trygghet i vardagen då dessa kan 
uteslutas, vilket vi kan se här genom att personalen normaliserar beteendet hos 
kollegan (Dahlberg m.fl., 1999).  
 
Andra anledningar berörde den uteblivna responsen från chefen när en anmälan väl 
görs samt bristande kunskap och rutiner runt hur en anmälan går till. Att det kan 
vara svårt att tolka begreppet kränkning och därmed även att tolka situation till 
situation, styrker Olsson (2011) när han talar om uteblivna anmälningar. Barn kan 
inte alltid sätta ord på hur de känner eller uppfattar en situation och det är något 
som inte är svårt att förstå, med tanke på att pedagogerna ställer sig osäkra inför 
detta. Olsson (2011) bekräftar argumenten om att det interna stödet sviker samt 
bristande kunskaper runt lagen när det kommer till anmälningar. Rimsten (2010) 
redogör, i sin tur, för hur bristfälliga rutiner runt anmälningar som en anledning till 
det låga antal anmälningar som går att uppfatta inom förskolans verksamhet. 
Otillräcklig vetskap runt lagen samt hur en anmälan går till, skapar säkerligen en 
ytterligare osäkerhet när de olika situationerna tolkas. Det finns även en rädsla hos 
många att bli skuldbelagda vid en rapportering (Waring, 2005), vilket våra 
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respondenter även ger uttryck för. Dessa komponenter, skapar en ond cirkel av 
ouppmärksammade scenarion där barnen blir lidande. 

5.2 Metoddiskussion 
Syftet med studien var att få en uppfattning av hur personal i förskolan ser på 
kränkande beteenden mellan vuxen och barn och hur de hanterar situationer där 
kränkning uppstår vilket i sig inte är direkt mätbart vilket en kvalitativ studie 
egentligen ska vara. Vi är nöjda med resultatet av studien då de gav ett intressant 
resultat som vi anser att vi inte fått om vi istället hade använt intervjuer, då tidigare 
forskning visat på att undersökningspersoner i enkäter ger mer genuina svar 
(Ejlertsson, 2014). Möjligtvis hade vi kunnat göra en studie med både enkäter och 
intervjuer för att kunna få mer utförliga svar utifrån våra frågeställningar då vi skulle 
kunnat ställa följdfrågor i intervjuerna.  
  
Bortfallet i enkäten är även den svår att avläsa, om vi skulle se hur många som 
svarade på enkäten i jämförelse med hur många som fick tillgång till den är svårt att 
säga. Grupperna har säkerligen många medlemmar som ej längre är aktiva i 
gruppen. Därför är det svårt att mäta studiens tillförlitlighet, dock menar vi på att 
genom urvalet av vilka grupper vi använde och att vi sållade bort personer som ej 
svarat vilken utbildning de har kunde vi konstatera att personerna i fråga som 
svarade på enkäten ingick i urvalsgruppen.  
  
En pilotstudie var en god idé då det interna bortfallet troligtvis minskade på grund av 
att vi tittade efter tolkningsfel. Vi tog bort fyra enkäter på grund av att de inte hade 
svarat på vilken utbildning de hade. Detta berodde på att ingen fråga var 
obligatorisk. Hade vi däremot enbart haft obligatoriska frågor hade eventuellt 
bortfallet varit högre då det kan irritera folk att de inte går att skicka in enkäten om 
alla frågor inte är besvarade.  

5.3 Vidare forskning 
Forskningen inom området kränkningar mellan personal och barn på förskolan är 
enligt oss väldigt sparsam, forskning som finns är oftast inom skola där barnen kan 
berätta själva om sina känslor. Däremot finns mycket forskning inom området där 
barn kränker eller mobbar varandra och om barns kamratkulturer i förskolan och 
hur vi motverkar detta. Vilket överensstämmer med forskningen runt Dolks (2013) 
teori om hur vuxenmakten ej ifrågasätts i samhället. Vidare forskning i ämnet bör 
därför fokusera på vart kränkningarna uppstår mellan personal och barn och hur 
personal på förskolan kan undvika kränkningen utan att tappa kontrollen över 
situationen. Vidare forskning borde också leda till rutiner kring anmälan och 
huruvida personal samtalar om känsliga ämnen av just denna form.  
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5.4 Avslutande diskussion  
Detta ämne är komplext och alla personer har sin egen syn på vad som är en 
kränkning i förskolan och huruvida hen tycker att barnet kommer till skada eller inte. 
Vikten är inte vilka som har rätt eller fel utan att personalen på förskolan kan öppna 
upp för samtal och ifrågasätta normerna som finns i förskolan miljö. Att få syn på sig 
själv och kunna få ett bra klimat i förskolans miljö genom att tänka över hur 
vuxenmakten påverkar barnen är väsentligt.  
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Bilaga 1 
 
Missivbrev 
Hej! 
Linnéa Porsemo Bylund och Mikaela Didricksson Wirgin heter vi och studerar sista 
terminen på förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola. Vi skulle behöva din 
hjälp med att svara på en enkät för vårt examensarbete som handlar om 
anmälningsplikten runt kränkande behandling mellan pedagog och barn. Syftet med 
studien är att få en uppfattning av hur vuxna i förskolan ser på kränkande beteenden 
mellan pedagog och barn och hur de hanterar situationer där kränkande beteende 
uppstår.  
 
Studien är utformad i enlighet med Vetenskapsrådets 
(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) etiska riktlinjer, vilket innebär att din 
medverkan är frivillig och ni garanteras fullständig anonymitet. Du godkänner din 
medverkan genom att skicka in svaren, men har rätt att avbryta din medverkan i 
undersökningen när helst du vill innan det. Allt insamlat material kommer enbart 
användas för forskningsändamål och studien kommer att presenteras i vårat 
examensarbete som kommer finnas tillgängligt via DiVA (https://www.diva-
portal.org). 
 
Vi skulle vara otroligt tacksamma om du vill lägga några minuter på att svara på 
denna enkät. 
 
Tack på förhand! 
 
Har ni några funderingar kan ni kontakta oss på mail, 
 
Linnéa Porsemo Bylund             Mail: lpd16001@student.mdh.se 
Mikaela Didriksson Wirgin         Mail: mwn16002@student.mdh.se 
Handledare Erik Hjulström.       Mail: erik.hjulstrom@mdh.se 
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Bilaga 2 

1. Vilken utbildning har du? 

o  Förskollärare 
o  Barnskötare 
o  Inget av ovanstående 

  

2. Hur skulle du definiera begreppet "kränkning"? 

  
Ditt svar________________ 
  

3. Vet du hur du ska gå tillväga för att anmäla kränkningar på 

arbetsplatsen? 

o  Ja 
o  Nej 

  
4a. Har ni någon handlingsplan mot kränkningar? 

o  Ja 
o  Nej 
o  Vet ej 

  

4b. Om ja, hur ofta bearbetas handlingsplanen? 

o  Flera gånger/år 
o  En gång/år 
o  Mindre än en gång/år 
o  Aldrig 
o  Vet ej 

  
4c. Om ni har en handlingsplan vem är med och skriver 

handlingsplanen? 

  
Ditt svar________________ 
  

5a. Kan det vara svårt att anmäla kränkningar? 



39 
 

 

o  Ja 
o  Nej 
o  Vill inte svara 

  
5b. Om ja, av vilken anledning? 

  
Ditt svar________________ 
  
  
  
  
Fallbeskrivningar 
Vi kommer nu att beskriva ett antal påhittade situationer som vi skulle vilja att ni reflekterade 
över. Det finns inga rätta eller felaktiga svar på frågorna, utan vi vill ta del av era personliga 
åsikter.  
  

6a.Vid en matsituation vill barnet Kalle inte äta upp sina ärtor men vill ha mer mat, 

med förklaringen att han inte tycker om ärtor. Pedagogen Thea säger till Kalle att 

han måste äta upp ärtorna innan han kan få mer mat. Kalle börjar gråta och äter 

inget mer under lunchen. Om du ser till denna situation; anser du att Kalle har blivit 

utsatt för kränkande beteende? 

o  Ja 
o  Nej 
o  Vill inte svara 

  
6b. Om ja, hur hade du valt att gå vidare med detta? 

o  Anmält incidenten till chefen 
o  Pratat med inblandad kollega 
o  Pratat med inblandat barns förälder/föräldrar 
o  Hade inte gjort något speciellt åt det 
o  Övrigt 
o  Vill inte svara 

  
6c. Om du svarade övrigt på den senaste frågan, vad hade du gjort? 

  
Ditt svar__________________ 
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7a.Barnet Pelle får alltid gå ut sist av alla då pedagogerna anser att Pelle är besvärlig 

vid på-och avklädning. Pelle har börjat inse detta och frågar pedagogen Tora varför 

han alltid är sist. Tora kommer med förklaringen att det bara är så det är. Om du ser 

till denna situation; anser du att Pelle har blivit utsatt för kränkande beteende? 

o  Ja 
o  Nej 
o  Vill inte svara 

  
7b. Om ja, hur hade du valt att gå vidare med detta? 

o  Anmält incidenten till chefen 
o  Pratat med inblandad kollega 
o  Pratat med inblandat barns förälder/föräldrar 
o  Hade inte gjort något speciellt åt det 
o  Övrigt 

  

  

  

7c. Om du svarade övrigt på den senaste frågan, vad hade du gjort? 

  
Ditt svar_________________ 
  
8a. Sanna, 2 år, pratar mycket på förskolan, även om personalen ofta bara kan tyda 

hälften av det hon säger. Personalen tycker att hon är så gullig när hon uttalar ord fel 

och har många gånger talat om det utanför barngruppen. Idag sitter Sanna och leker 

med några klossar på golvet. Hon placerar fem klossar på varandra, tittar på en av 

pedagogerna i rummet och utropar ”stoooj”! Karin, en av pedagogerna, skrattar högt 

och tittar på Lena, den andra pedagogen i barngruppen. ”Sanna har byggt stooojt”! 

Lena skrattar också och svarar ”så sött!” Ingen bemöter Sanna personligen och hon 

vänder sig snart mot sitt bygge igen. Om du ser till denna situation; anser du att 

Sanna har blivit utsatt för kränkande beteende? 

o  Ja 
o  Nej 
o  Vill inte svara 
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8b. Om ja, hur hade du valt att gå vidare med detta? 

o  Anmält incidenten till chefen 
o  Pratat med inblandad kollega 
o  Pratat med inblandat barns förälder/föräldrar 
o  Hade inte gjort något speciellt åt det 
o  Övrigt 

  
8c. Om du svarade övrigt på den senaste frågan, vad hade du gjort? 

  
Ditt svar______________ 
  
9a. Det är fruktstund och pedagogen Vera sitter och delar frukt åt barnen. Jens, 4 år, 

har lite svårt att vänta på sin tur och sträcker sig efter fruktbiten som Vera räcker åt 

ett annat barn. Vera säger åt Jens att han får vänta och upprepar sedan budskapet i 

en hårdare ton när hon inte får någon respons av Jens. När Jens sedan sträcker sig 

efter fruktbiten en tredje gång, puttar Vera till honom för att markera att han ska 

backa och ryter ”nu är jag trött på det här, Jens! Nu får du vara utan frukt idag så 

kanske du kan vänta på din tur nästa gång”. Om du ser till denna situation; anser du 

att Jens har blivit utsatt för kränkande beteende? 

o  Ja 
o  Nej 
o  Vill inte svara 

  
9b. Om ja, hur hade du valt att gå vidare med detta? 

o  Anmält incidenten till chefen 
o  Pratat med inblandad kollega 
o  Pratat med inblandat barns förälder/föräldrar 
o  Hade inte gjort något speciellt åt det 
o  Övrigt 

  
9c. Om du svarade övrigt på den senaste frågan, vad hade du gjort? 

  
Ditt svar________________ 
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10a. Tilda, 2 år, har precis börjat träna på att använda pottan och hittills har det inte 

skett några olyckor. Idag ska pedagogen Anders hjälpa Tilda men när de kommer in 

på toaletten, inser han att pottan är upptagen. Han säger åt Tilda att hon kan få gå på 

toaletten istället, precis som ”stora barn” gör. Tilda skakar på huvudet och pekar 

bestämt mot den upptagna pottan. ”Den är upptagen Tilda, men det går jättebra att 

sitta på toaletten ska du se”. Han placerar sedan Tilda på toaletten och när hon blir 

ledsen och försöker ta sig ner, stoppas hon av Anders som säger åt henne att hon ska 

”sluta med tramsandet”. Om du ser till denna situation; anser du att Tilda har blivit 

utsatt för kränkande beteende? 

o  Ja 
o  Nej 
o  Vill inte svara 

  
10b. Om ja, hur hade du valt att gå vidare med detta? 

o  Anmält incidenten till chefen 
o  Pratat med inblandad kollega 
o  Pratat med inblandat barns förälder/föräldrar 
o  Hade inte gjort något speciellt åt det 
o  Övrigt 

  
10c. Om du svarade övrigt på den senaste frågan, vad hade du gjort? 

  
Ditt svar_________________ 
  

11. Har du upplevt att personal kränkt barn i förskolan någon gång? 

o  Ja 
o  Nej 

12. Beskriv en situation som du upplever att de kan ha varit kränkande 

för ett barn (påhittad eller verklig). 

  
Ditt svar___________________ 
  

13. Har du anmält en situation där en pedagog kränkt ett barn någon 

gång?  



43 
 

 

o  Ja 
o  Nej 
o  Vill inte svara 

  

14. Reflekterar du över ditt förhållningssätt mot barnen och hur du kan 

undvika att direkt eller indirekt kränka ett barn? 

o  Ja 
o  Nej 
o  Vill inte svara 

  
15. Tror du att du (i arbetet) omedvetet har kränkt ett barn någon gång? 

o  Ja 
o  Nej 
o  Vill inte svara 
o     

16. Har du något mer du skulle vilja tillägga efter de frågor du har svarat 

på? 

  
Ditt svar:__________________ 


