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 Vilka uppfattningar ger de intervjuade förskollärarna uttryck för angående kränkande behandling av barn 

i förskolan? 

 Hur uttrycker förskollärarna att kränkande behandling mot barn kan förhindras? 

Resultatet av undersökningen visar att samtliga förskollärare anser att kränkande behandling är när man inte lyss-
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behandling kan vara. 
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 1 Inledning  

Förskolläraryrket är ett fantastiskt yrke med många härliga möten med barn och kollegor. 

Men samtidigt för det också med sig ett stort ansvar. Efter att ha arbetat i över tio år inom för-

skolan har jag fått uppleva det underbara i yrket. Att få möta alla dessa fantastiska barn, men 

jag har även fått uppleva vilket otroligt ansvar vi har som förskollärare. I läroplanen för för-

skolan (Skolverket 2016) står det att förskollärarna har ansvar för att varje barn får sina behov 

respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde och även att varje barn ska få 

möjlighet att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga. Detta är riktlinjer som 

förskollärarna har att förhålla sig till i sitt uppdrag. En viktig del i jobbet som förskollärare är 

att vara närvarande och verkligen lyssna på och se alla barn. Att ge alla känslan av att de är 

viktiga och att de är värdefulla. Att de ska respekteras för den de är. Om ett barn blir bemött 

med respekt, bekräftelse och stolthet av pedagogen ser barnet sig själv som värdefullt (Öh-

man, 2009). Om de däremot utsätts för kränkningar kan det ha stor inverkan på deras själv-

känsla och även deras lärande. 

Min studie handlar om kränkande behandling. När de vuxna på förskolan behandlar barn re-

spektlöst. När de brister i sitt ansvar för barns välbefinnande. Mycket av forskningen som tar 

upp kränkande behandling av personal mot barn handlar om hur det är i skolan mellan lärare 

och elever. Jag undersöker vad förskollärare har för uppfattningar om kränkande behandling, 

om det förekommer på deras arbetsplatser och om det gör det, i vilka situationer. Dessutom 

undersöker jag hur de arbetar för att förhindra att barn utsätts för kränkande behandling.  
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2 Bakgrund   

I avsnitt 2.1 skriver jag om definitioner av kränkande behandling. Avsnitt 2.2 handlar om de 

olika lagar och förordningar som reglerar förskola och skola. 

2.1 Definitioner av kränkande behandling 

I Svenska akademiens ordlista (2006) står det att ordet kränka betyder: ”förolämpa, våldföra 

sig på, bryta mot” (s. 484). Heberlein (2005) menar att kränkande behandling handlar om att 

förövaren sänder ut nedvärderande moraliska värden till offret. En kränkning innebär att förö-

varen brister i respekt för offrets rättigheter och värde. Vidare skriver Heberlein (2005) att det 

inte bara är avsiktliga handlingar som kan betraktas som kränkningar, även handlingar som är 

slarv och okunskap kan betraktas som kränkningar. Enligt de Allmänna råden från Skolverket 

(2014) är kränkningar ofta ett uttryck för makt och förtryck som kan förekomma i olika for-

mer och olika sammanhang och som kan vara mer eller mindre uppenbara. Men det som är 

gemensamt för all kränkande behandling är att den strider mot principen att alla människor är 

lika värda och man måste alltid ta en upplevd kränkning på allvar. I Skollagen (2010:800) de-

finieras kränkande behandling på följande sätt: ”ett uppträdande som utan att vara diskrimine-

ring enligt diskrimineringslagen […] kränker ett barns eller en elevs värdighet” (Jonshede & 

Sköld, 2008 s. 40). De sju diskrimineringsgrunderna handlar om: kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 

sexuell läggning eller ålder (Diskrimineringslagen, SFS 2008: 567).  

När jag i mitt arbete skriver om kränkande behandling är det ett uppträdande som kränker ett 

barn eller en elevs värdighet, men som inte har något samband till diskrimineringsgrunderna i 

Diskrimineringslagen. Den kränkande behandling som jag undersöker i min studie är enbart 

den som kan förekomma från vuxna mot barn på förskolan. Öhman (2009) förklarar att hur 

man upplever en kränkning är mycket individuellt, det är bara den som blir utsatt som kan av-

göra om det är en kränkning. Öhman menar att det därför är oerhört viktigt att lyssna på bar-

nens egen upplevelse. 

2.2 Lagar och förordningar  

Sverige har lagar och förordningar som reglerar verksamheten i förskola och grundskola. I 

dessa finns riktlinjer och mål för hur till exempel barn skall bemötas.  
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2.2.1 Barnkonventionen 

FN: s barnkonvention antogs den 20 november 1989 av Förenta Nationernas Generalförsam-

ling. Med denna konvention ville man skapa en världsomfattande standard hur man ska 

skydda barnen och garantera dem deras mänskliga rättigheter (Unicef u.å.). FN: s Barnkon-

vention grundar sig på en humanistisk människosyn, som innebär att varje människa har ett 

värde och att detta värde inte får kränkas.  

2.2.2 Skollagen 

Kapitel sex i skollagen heter ”Åtgärder mot kränkande behandling”. Kapitlets ändamål är att 

motverka kränkande behandling av barn och elever. I lagen står om skyldigheter att förebygga 

och förhindra kränkande behandling. Det står också om att det ska finnas en plan mot krän-

kande behandling på förskolan. Vidare står det om förbudet mot kränkande behandling och 

anmälningsskyldighet. Det står även om huvudmannens ansvar att utreda och vidta åtgärder 

mot kränkande behandling (Svensk författningssamling 2010:800). ”Både diskrimineringsla-

gen och sjätte kapitlet i skollagen har till syfte att skydda barn och elever mot kränkningar av 

deras värdighet. Kränkningar av barns och elevers värdighet kan förekomma i form av dis-

kriminering, trakasserier eller genom kränkande behandling. Bestämmelser i diskriminerings-

lagen och skollagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling” (Skolverket, 2011, 

s. 8) 

2.2.3 Likabehandlingslagen 

2006 antogs den lag som i vardagligt språkbruk kallar för likabehandlingslagen. Lagen 

heter Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever 

(SFS 2006:67). Målet med lagen är att motverka all kränkande behandling och att främja 

barns och elevers rättigheter. Det gäller både i skola och förskola. Införandet av denna lag 

har inneburit att varje förskola är skyldig att upprätta en likabehandlingsplan, för att före-

bygga och motverka trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplanen 

syftar till att främja barns lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakas-

serier och annan kränkande behandling. I planen ska de åtgärder som ska genomföras konkret 

beskrivas. Planen ska vara anpassad till den egna verksamheten och årligen följas upp och ut-

värderas (Skolverket, 2014). 
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2.2.4 Läroplanen för förskolan 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) står det att förskolan ska arbeta aktivt med att 

förankra samhällslivets grundläggande värden, till exempel människolivets okränkbarhet.  Vi-

dare står det att värdegrunden står för det etiska förhållningssätt som ska vara basen i arbetet 

med barn. I läroplanen står det också att verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. 

Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd 

utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möj-

ligt. Förskolechefens ansvar är bland annat att: 

 

verksamheten utformas så att barn får det särskilda stöd och den hjälp och de utmaningar de behöver och 

att upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera förskolans handlingsprogram för att förebygga och mot-

verka alla former av diskriminering och kränkande behandling, såsom mobbning och rasistiska beteenden 

bland barn och anställda (Lpfö 98, rev 2016, s.16). 
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3 Litteratur och tidigare forskning 

I det här kapitlet presenteras litteratur och tidigare forskning som handlar om hur kränkande 

behandling uppfattas i grundskolan, mellan lärare och elever och det går att dra paralleller till 

hur arbetet med kränkande behandling i förskolan ser ut.  Zerillo och Osterman (2011) skriver 

att mobbingen mellan barn är ett stort problem i skolor på alla nivåer med allvarliga konse-

kvenser för både offer och utövare. Det finns mycket material kring mobbing, men det är först 

ganska nyligen som kränkande behandling mellan lärare och elever har framkommit som ett 

allvarligt, om inte ännu allvarligare problem (Zerillo & Osterman, 2011).  McEachern, Aluede 

och Kenny (2008) skriver att kränkande behandling där lärare utsätter elever är ett ämne som 

det inte skrivs mycket om i litteraturen men som i en del klassrum förekommer varje dag. De 

skriver också att det inte finns mycket forskning och litteratur som beskriver förekomsten av 

den här behandlingen. Det finns mycket forskning och litteratur om hur barn kränker barn, 

men relativt lite är känt om lärare som kränker elever även om den handlingen är än mer för-

störande och ödesdiger på grund av maktobalansen mellan läraren och eleven (Whitted & 

Dupper, 2007).  Den kränkande behandling som läraren utsätter eleven för är ett stort dolt 

problem som kräver mycket mer uppmärksamhet än vad det får nu menar Whitted och 

Dupper (2007).  

3.1 Förskollärarens förhållningssätt i sitt arbete med barnen i 

 förskolan  

I läroplanen för förskolan står det att ”förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv 

uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. De ska få hjälp att känna tilltro 

till sin egen förmåga” (Skolverket 2016, s.7). Om ett barn blir bemött med respekt, bekräftelse 

och stolthet av pedagogen ser barnet sig själv som värdefullt (Öhman, 2009).”Att bli hörd, att 

bli sedd och att bli respekterad kan sägas vara det nav som hela Barnkonventionen cirklar 

runt” (Edenhammar m.fl, 1994). Ett sätt att respektera barnen är att ta barnens perspektiv, det 

vill säga, ”kunna se, lyssna och försöka tolka barns sätt att vara och agera” (Pramling, Samu-

elsson, Sheridan, 2002, sid. 43). Öhman (2006) betonar att så som man tänker om barnen, så 

bemöter man dem. Hon skriver också att det är viktigt att reflektera över sitt agerande för att 

förstå hur mycket det påverkar barnen. Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver att den barn-
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syn jag har den är också den människosyn jag har och den har att göra med grundläggande 

värderingar. De skriver också att det handlar om hur jag möter och tänker om andra männi-

skor oavsett om de är små eller stora. Man kan välja att se barnet som kompetent och nyfiket 

med en tro på barnens förmågor och lust att lära. 

Att inte se barnet och bekräfta barnet är beteende som är helt oacceptabelt på förskolan och även i alla 

andra sammanhang. Alla människor behöver bli sedda. Det är ett grundläggande mänskligt behov. Att 

bli sedd med tillerkännande liknar att bli speglad, och det gör det möjligt för människan att se sig själv 

och skapa sig ett själv med en god och realistisk självbild. Därför är ett sådant förhållningssätt en viktig 

aspekt av pedagogers samspel med barn (Öhman, 2006, sid.29). 

 Med tillerkännande menas att man godtar barnets känslor och upplevelser som de är, man tar 

dem på allvar och visar barnet att jag ser dig som individ, jag ger dig rätt att bilda dig en egen 

åsikt, fortsätter Öhman (2006). Gren (1994) skriver att vi alltför lätt möter barnet med fel 

tolkningar. Vi bör respektera barnet genom att vänta in, lyssna vad barnets känsla står för 

istället för att tolka den utifrån vårt synsätt och värderingar. Vi förnekar ”jobbiga” känslor. Vi 

vill hellre uppmuntra än att dela sorg. ”Det jag känner är en del av mig. Det är JAG. Om nå-

gon säger till mig eller antyder att min känsla är fel då ifrågasätts hela jag. Och jag blir 

kränkt” (Gren, 1994, s.162). När man visar att man verkligen bryr sig om barn och lyssnar då 

växer de och känner sig nöjda (Öhman, 2006). Öhman (2006) skriver också om pedagogers 

förmåga att läsa barnet, förstå underliggande behov, ta dess perspektiv. Hon skriver att det 

skapas en ordlös allians och det skapas tillit och barnet visar sitt förtroende för pedagogen när 

denne läser barnet rätt. ”Det handlar om att bli ärligt nyfiken och medvetet lyssna på det bar-

nen gör och tänker i vardagen” (Åberg & Lenz Taguchi, 2005, sid. 10). Öhman (2009) menar 

att det är viktigt att skapa en trygghetskänsla för barnen. Visa att man har en öppen famn, inte 

enbart bokstavligt utan om pedagogens intresse, förmåga att förutse och läsa barnets behov av 

omsorg. Niss och Söderström (2006) skriver också om trygghet. De menar att samspelet mel-

lan barn och pedagoger är avgörande och att pedagogerna har ansvar för att skapa en god re-

lation genom att visa intresse och engagera sig i varje enskilt barn. McEachern m.fl. (2005) 

skriver att de små barnen lämnar det trygga hemmet för att komma till det okända i skolan. 

Lärarna kan antingen få barnen att känna sig säkra även i skolan eller så kan de göra barnen 

osäkra. ”En god pedagogisk atmosfär handlar om att de vuxna har ett förhållningssätt som 

domineras av tilltro till barnet, en sensitivitet inför barnets erfarenheter och livsvärld och en 

konstruktiv bild av barnet” (Edenhammar,m.fl 1994, s. 60).  
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3.2 Människovärde 

 I läroplanen för förskolan (Skolverket 2016) står det om människolivets okränkbarhet, indi-

videns frihet och integritet, alla människors lika värde. Det är värden som förskolan måste 

hålla levande i arbetet med barnen. Collste (2010) skriver också om att integritet har med en 

okränkbarhet att göra, om en värdighet som inte får kränkas – en respekt för individen. Gus-

tafsson (2011) menar att det är en grundläggande mänsklig rättighet att få behålla sin känsla 

av värdighet och att både förskola och skola ska ansvara för att den alltid respekteras. Gus-

tafsson (2011) menar också att alla barn ska ha samma värde som en vuxen. ”Barn förtjänar 

respekt, förtroende och vänlighet. ”Deras goda sidor kommer fram i en trivsam atmosfär av 

lyhörd öppenhet, av glada skratt och okonstlade glädjeämnen” (Korczak, 2002, s.40).  

3.3 Vuxnas maktmissbruk 

När vi behandlar barn sämre än vuxna använder vi alltid vår maktposition menar Ekelund och 

Dahlöf (2009). Mc Evoy (2005) tar också upp maktmissbruk från läraren. När läraren till ex-

empel upprepade gånger nedvärderar en elev inför andra. McEachern m.fl. (2005) skriver om 

Krugman, R. D. och Krugman, M. K som var de två första som studerade kränkande behand-

ling. I deras studie framkom det att de elever som blivit utsatta för kränkande behandling av 

sina lärare förklarade att behandlingen till exempel handlade om att läraren skrek åt eleverna 

så att de började gråta. De kunde få nedvärderande kommentarer, bli kallade knäppa och 

dumma och läraren hotade med läxor som bestraffning. ”Att håna elever som inte fattar, att 

hänga ut deras ömtåliga sidor till allmänt åtlöje, att såra och kränka dem är som att sparka nå-

gon som ligger. Elever är försvarslösa och har små möjligheter att hävda sin rätt” (Herlin & 

Munthe, 2011, s.129). Herlin och Munthe (2011) skriver också att det är obegripligt att vuxna 

människor som har valt att undervisa och fostra unga människor använder sitt ansvar och sin 

makt på ett sådant sätt. Zerillo och Osterman (2011) skriver också om vuxnas maktmissbruk.  

Teachers have a great deal of power and influence in their classrooms. This makes it worse than the 

school playground because name calling is not expected from the teacher in the classroom. Kids gener-

ally know who the bullies are and stay away. They can’t if it’s the teacher in the room that is bullying 

them by calling them inappropriate names (s.250). 

Gren (1994) skriver att alla fördömanden, anklagelser och förlöjliganden som vuxna utsätter 

barnen för är ett rop på hjälp från den vuxnes sida. Det signalerar att den vuxne inte mår bra, 
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är stressad, irriterad eller ur balans. Den vuxne överför sina egna problem på det oskyldiga 

barnet. 

3.4 Tillrättavisning eller kränkning? 

”Förskolans personal måste ibland tillrättavisa ett barn för att skapa en god miljö för hela 

barngruppen. En befogad tillrättavisning är inte en kränkning i lagens mening, även om barnet 

ifråga kan uppleva det som kränkande” (DO mfl., 2009, sid. 4). Rimsten (2010) menar att till-

rättavisningar i syfte att fullgöra skolans uppdrag att fostra och överföra grundläggande vär-

den kan av en elev ibland uppfattas som angrepp på den egna personen. Enligt artikel 28 i 

Barnkonventionen ska alla lämpliga åtgärder vidtas för att disciplinen i skolan upprätthålls på 

ett sätt som är förenligt med barnets mänskliga värdighet och i överensstämmelse med kon-

ventionen (Barnkonventionen). 

Although teachers and other adults have every right to maintain order and discipline in schools, they do 

not have the right to misuse their considerable power and authority in the name of maintaining discipline 

and control” (Whitted & Dupper, 2007). 

Zerillo och Osterman (2011) skriver också om disciplin i skolan, men med den skillnaden att 

det enligt dem är acceptabelt att använda kränkande behandling för att upprätthålla ordning 

och uppnå målen.  

  

3.5 Nolltolerans för kränkande behandling och anmälningsskyldighet  

Den 1 april 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling 

av barn i kraft. Från och med 1 januari 2009 ersattes den med en ny diskrimineringslag 

(2008:567) och ett nytt kapitel i skollagen. Kapitel 6, åtgärder mot kränkande behandling. En-

ligt Skollagen är förskollärare och all annan personal på förskolan skyldig att anmäla till för-

skolechefen om ett barn anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i förskolans verk-

samhet. ”Om ett barn eller elev uppger sig vara utsatt för kränkningar eller trakasserier ska 

skolan skyndsamt utreda saken och sätta in åtgärder så att kränkningarna upphör och inte upp-

repas”( Skolverket 2011,s.16). Göransson & Gabinus (2011) skriver att så fort en elev påtalar 

att hen känner sig kränkt ska utredningsskyldigheten träda in, medan Rimsten (2010) skriver 

att det ska handla om märkbara och tydliga kränkningar.  King & Jansson (2009) skriver att 

det är väldigt svårt att konfrontera kollegor som behandlar barn illa, men det viktigaste måste 

vara att lägga sig i för att skydda barnen. Rimsten (2011), Colnerud (1995), Glynn och Sharpe 
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(2011) är också inne på samma tema. ”Lojaliteten mot barnen måste vara större än lojaliteten 

mot kollegorna säger Carl-Gustav Sidenqvist” (Ekmark, 2011). Många av oss anser att det är 

bra när var och en sköter sig själv, vi är heller inte så vana vid att ge och ta kritik (Gren, 

1994). Det är nödvändigt att kunna ta emot kritik från kollegor för att komma vidare i sitt yr-

keskunnande menar Öhman (2009). Hon skriver också att en del pedagoger undviker att kon-

frontera kollegan för att det känns för svårt och en del går till arbetsledaren och lämnar över 

ansvaret till denne. Något som Martin Luther King ska ha sagt är: ”Det är inte de onda männi-

skornas ondska som är det farliga, utan de goda människornas tystnad". Mc Evoy (2005) skri-

ver också om de tysta som är vittne till vad som händer men som inte säger ifrån. 

Skolinspektionen tar emot anmälningar angående kränkande behandling och i drygt hälften av 

fallen handlar det om elever som kränker elever. I en tredjedel av de anmälda fallen är det 

personal som anses ha kränkt eleven (Skolinspektionen, 2010).  

 

3.6. Antal barn i förskola 

I Sverige idag går nästan alla barn i förskola. Förskolans uppdrag är att ge barnen en god start 

i livet. Förskolan är inte bara till för barnen utan är dessutom en stor arbetsplats för barnskö-

tare och förskollärare. När förskollärare och barnskötare inte hinner se barnen och inte har 

möjlighet att arbeta professionellt utifrån målen i läroplanen då är barngruppen för stor. När 

barnen inte får sina behov av omsorg tillgodosedda och när de inte är delaktiga eller har infly-

tande i verksamheten då är barngruppen för stor för barnen (Williams & Sheridan och Pram-

ling Samuelsson, 2016). När det ska bestämmas hur stort barnantal det ska vara i gruppen 

måste hänsyn tas till lokalernas utformning och rymlighet och om det finns barn med behov 

av särskilt stöd. (Skolverkets rapport nr.433, 2016). 
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4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattning om kränkande behandling 

gentemot barn av personal i förskolan. 

 Vilka uppfattningar ger de intervjuade förskollärarna uttryck för angående kränkande 

behandling av barn i förskolan? 

 

 Hur uttrycker förskollärarna att kränkande behandling mot barn kan förhindras? 
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5 Metod  

I det här avsnittet beskrivs valet av metod. Det börjar med en beskrivning av fenomenografi 

och vad som är specifikt för den fenomenografiska ansatsen. Sedan följer en beskrivning av 

den kvalitativa intervjumetoden som har använts för insamling av data. Därefter följer en re-

dogörelse av urval, genomförande och trovärdighet. Metoddelen avslutas med en redovisning 

av hur datan analyserats. 

5.1 Fenomenografi 

Med en fenomenografisk forskningsansats undersöks i den här studien hur förskollärare upp-

fattar kränkande behandling mot barn av personal i förskola. Att beskriva hur människor upp-

fattar olika företeelser eller objekt i sin omvärld är den fenomenografiska ansatsens huvud-

syfte. Den fenomenografiska forskningen utgår från att företeelser och objekt i världen upp-

fattas olika av människor på grund av att olika människor har olika relationer till världen 

(Alexandersson, 1994). En central utgångspunkt för fenomenografin är att det inte bara finns 

ett rätt eller lämpligt svar på en fråga (Alexandersson, 1994). 

5.2. Kvalitativ forskningsintervju 

Syftet med uppsatsen är att undersöka förskollärares uppfattningar om kränkande behandling 

och för att få fram djupare beskrivningar av fenomenet har kvalitativa intervjuer genomförts. 

Kvale & Brinkmann (2009) menar att den kvalitativa forskningsintervjun vill se och förstå 

upplevda vardagsfenomen ur den intervjuade personens perspektiv. Intervjumetoden är flexi-

bel så det finns möjlighet att ställa följdfrågor och intervjupersonerna har möjlighet att ut-

veckla och fördjupa svaren menar Bell (2006). Intervjupersonen ges viss frihet att tala om vad 

som är viktigt för honom hen men det är också viktigt att intervjun har en viss struktur fortsät-

ter Bell (2006). Vid intervjutillfället användes en intervjuguide (Bilaga 3). Tre av frågorna i 

intervjuguiden hade lämnats till intervjupersonerna i god tid för intervjun. 

5.3 Urval 

I studien intervjuades fyra förskollärare om sina uppfattningar om kränkande behandling. När 

intervjupersonerna valdes ut användes ett så kallat bekvämlighetsurval, det vill säga att perso-

nerna som valdes ut var kända. Två av respondenterna har arbetat i förskolans värld i ungefär 

25 år, person B och D och de andra två, person A och C har arbetat i ungefär 10 år. Jag har 



16 

 

arbetat tillsammans med B och D på samma avdelning och jag har arbetat på samma förskola 

som A och C, men inte på samma avdelning. 

5.4 Genomförande  

Förskollärarna kontaktades genom mail där de fick reda på vad min studie handlade om och 

innebörden av forskningsintervjun enligt Vetenskapsrådets informationskrav (Vetenskapsrå-

det ). De fick frågan om de kunde tänka sig att delta. När förskollärarna hade gett sitt medgi-

vande till intervjuerna skickades ett mail med intervjufrågorna (Bilaga 1) I mailet med frå-

gorna skickades det även med en förklaring till ämnet, till de olika begrepp som ingick och 

vad jag i min studie menar med kränkande behandling. Vid mailkontakten bestämdes när och 

var intervjuerna skulle genomföras. Respondenten tillfrågades om hen godkände att intervjun 

spelades in. Den som intervjuar har ansvar för att tala om för personerna man vill intervjua 

varför man vill intervjua dem, vad det ska handla om, berätta om frågorna och vad som ska 

göras med informationen som framkommer (Bell, 2006). Vid mailkontakten förklarades också 

att intervjupersonernas privata integritet skyddas och att förskollärarna inte kan identifieras 

(Vetenskapsrådet). Vid intervjuerna användes intervjuguiden (Bilaga3). Intervjuerna inleddes 

med att respondenterna fick beskriva vad de anser att kränkande behandling innebär. De fort-

satte därefter med frågorna i intervjuguiden. Alla intervjuer spelades in, vilket underlättade 

själva intervjun eftersom anteckningar inte behövde föras under tiden. Koncentrationen kunde 

läggas på svaren som respondenterna gav och sedan kunde följdfrågor ställas. Andra fördelar 

enligt Trost (2010) är att intervjupersonen efteråt kan lyssna på intervjuerna flera gånger och 

då även lyssna efter tonfall. Det är viktigt att intervjun sker på en lugn och avskild plats och 

att den intervjuade känner sig trygg i miljön (Trost, 2010). Han skriver vidare att intervjuerna 

absolut inte ska hållas i intervjuarens hem eftersom den intervjuade kan hamna i något slags 

underläge där. Jag valde trots detta att genomföra två av intervjuerna hemma hos intervjuaren. 

De andra två genomfördes i respondenternas hem. Trost (2010) skriver också att responden-

ternas hem kan vara lämpligt men kanske inte ostört nog. För att undvika de problem Trost 

(2010) anför valde jag att genomföra mötena med respondenterna i två steg. Första steget in-

nebar en trevlig stund med fika och allmänt småprat, för att sedan övergå till den mer struktu-

rerade intervjun. 

5.5 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Trovärdighet i kvalitativ forskning handlar om att de data som framkommit i resultatet är rik-

tigt och beskriver sanningsenligt det intervjupersonerna har uppgivit (Kvale & Brinkmann, 
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2009). ”Tillförlitligheten och trovärdigheten i en kvalitativ resultatredovisning höjs genom att 

redovisningen belyses med citat. Citaten gör att läsaren lättare kan ta ställning till responden-

ternas svar och därmed bedöma uttalandenas tolkning”(Johansson, 2005, s. 315) 

Trost (2010) skriver om standardisering och det är till vilken grad frågorna och situationerna 

är lika för alla intervjuade. Intervjuerna i min studie har en hög grad av standardisering ef-

tersom respondenterna får exakt samma frågor, men frågorna är strukturerade i låg grad. Vil-

ket betyder att svarsmöjligheterna är öppna. En intervju kan vara i hög grad strukturerad me-

dan frågorna är strukturerade i låg grad, de är öppna frågor. Det vill säga att det inte finns 

några svarsalternativ (Trost, 2010). ”Tillförlitligheten i en intervju kan höjas genom att fors-

karen använder sig av intervjuer med relativt hög struktureringsgrad, vilket betyder att alla 

respondenter svarar på samma frågor i samma ordningsföljd”(Patel & Davidsson, 2003, s. 

101). 

5.6 Analys av data 

Efter genomförda intervjuer transkriberades det inspelade materialet och nedskrevs ordagrant. 

Kvale & Brinkmann (2009) skriver att när forskaren skriver ut sina intervjuer börjar redan 

analysen av det som sades i intervjun. Alexandersson (1994) skriver att analys- och tolknings-

arbetet kan delas in i fyra olika faser. Den inledande fasen bestod av få ett helhetsintryck av 

det utskrivna intervjumaterialet. De utskrivna intervjuerna lästes igenom upprepade gånger för 

att till exempel hitta utsagor som uttalas frekvent.  Den andra fasen innebar att på ett mer 

konkret och systematiskt sätt uppmärksamma skillnader och likheter i utsagorna. Vid genom-

läsningen av de utskrivna intervjuerna ströks viktig information under med olika färger för de 

olika respondenterna I den tredje fasen kategoriserades uppfattningarna i beskrivningskatego-

rier. För att få fram de olika uppfattningarna analyserade jag en fråga i taget från intervjuerna 

och undersökte vad de olika respondenterna hade svarat på respektive fråga.  Därefter klipptes 

olika citat ut och limmades upp på ett större papper. Liknande uppfattningar fördes samman 

och några huvudkategorier, vars innehåll anknöt till frågeställningarna växte fram. Kategori-

erna namngavs på följande sätt, när personalen negligerar barnen och inte tar dem på allvar, 

när personalen nedvärderar och klagar på barnen, indirekt kränkning, lära känna barnen och 

skapa tillit och godta barnens känslor upplevelser, fungerande arbetslag med samma grund-

värderingar, diskussion i arbetslag kring kränkande behandling och uppmärksamma kollegor 

på attityder som inte är okej. I den fjärde och sista fasen genomfördes en mer systematisk ana-
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lys av hur de intervjuade personernas uppfattningar förhöll sig till varandra. I analysarbetet 

används identitetsbeteckningarna A-D på de intervjuade personerna. 

6 Resultat 

Resultatet visar hur de intervjuade förskollärarna uppfattar kränkande behandling och vad de 

har för uppfattningar om hur man kan arbeta för att förhindra att barnen utsätts för kränkande 

behandling. När intervjuerna analyserades upptäcktes några huvudkategorier. Enligt de inter-

vjuade är kränkande behandling: när man inte lyssnar på barnen, inte bryr sig om dem, inte tar 

dem på allvar och när man nedvärderar och klagar på barnen. För att förhindra att barnen ut-

sätts för kränkande behandling krävs det att personalen verkligen lär känna barnen, att de 

lyssnar på barnen och tar dem på allvar. Det är också viktigt att vara överens i arbetslaget, 

med samma grundvärderingar och att man inte tar in vikarier som man inte anser vara lämp-

liga samt att påtala för kollegor om de inte handlar etiskt riktigt mot barnen. 

6.1 Vilka uppfattningar ger de intervjuade förskollärarna uttryck för angå-

ende kränkande behandling i förskolan? 

6.1.1 När personalen negligerar barnen och inte tar dem på allvar 

En form av kränkande behandling som framkom hos alla respondenter är när man brister i re-

spekt genom att inte lyssna på barnen och inte bry sig om dem. Intervjuperson C svarade att 

det är kränkande behandling om man inte bryr sig om barnet, inte lyssnar. Man står och forts-

ätter prata om vad som hände i helgen och bryr sig inte om barnen. Då tar man dem inte på 

allvar. Person C berättar om att de jobbar mycket med demokrati. Det vill säga att barnen är 

delaktiga och får vara med och bestämma. ”Det är ju en kränkning att inte lyssna på barnen. 

Att få sin röst hörd är en mänsklig rättighet” (Person C). Något som person D ansåg vara 

kränkande behandling är när personalen väljer kläder till barnet utan att lyssna på vad hen vill 

ha. Till exempel att barnet vill ha sina gymnastikskor istället för stövlar. Det kan också före-

komma vid matsituationen när det nästan ska tvingas i mat. Person D anser att det inte före-

kommer särskilt mycket kränkande behandling om man inte hårddrar det. I så fall förekom-

mer det varje dag genom de så kallade rutinsituationer som vi har på förskolan. Till exempel 

vid påklädning samt vid matsituationen. Person D berättar om att hen själv blev tvingad att äta 

mat. ”Jag har ätit den maten massor med gånger förut jag tycker verkligen inte om det. Varför 

ska jag behöva säga detta varje vecka eller flera gånger i veckan”? Samma person förklarar 
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att: ”det kändes inuti, man var bara ledsen och ledsen och det kändes som ingen lyssnade och 

man fick aldrig bestämma själv”. Person B berättar om annat som kan hända vid matsituation-

en, att det kommer fram en annan kollega och säger till ett barn att skynda sig fast person B 

vet att barnet äter långsamt och tycker att det är okej att barnet tar tid på sig. En annan situat-

ion som person B anser vara kränkande är om ett barn vill ha dörren öppen på toaletten och 

vuxna inte lyssnar på det utan stänger dörren. Person B berättar också att vuxna ibland inte 

förstår att alla moment tar tid. Person B anser att det är kränkande när vuxna stressar barnet 

som sitter på toaletten och som behöver lite extra tid innan hen är färdig. Olika barn behöver 

bli behandlade på olika sätt. Något som person C anser vara kränkande behandling är när per-

sonalen gör om i miljön på förskolan utan att ha med barnen. Att personalen gör om utan att 

lyssna på barnen och inte låter barnen få vara med i besluten.  

Dom hade inte fått vara med å bestämma vilket jag anser självklart i en demokrati på en förskola att 

barnen får vara med och bestämma, det är inte bara vi vuxna det är inte bara våran arbetsplats det är ju 

barnens arbetsplats också, man kan ju inte bara flytta hemvrån, man kan inte bara flytta soffan, man kan 

inte bara flytta ateljen man kan inte bara flytta allting (Person C). 

Person C menar också att vuxna har ofta så bråttom många gånger.  

Nu ska vi göra fint, nu har vi tid att ändra och så tror dom att barnen blir glada. Men det gäller ju också 

att se hur barnen leker. Har dom frågat barnen? Är det okej att göra en ändring? Vad vill dom göra för 

en ändring? Vad är målet med ändringen? Vad är syftet? Vad ska resultatet bli? Vad vill barnen (Person 

C)? 

Placeringen av barnen vid samlingar är också något som kan bli kränkande enligt person C. 

När man sätter de tysta och timida barnen, oftast flickor, mellan bråkstakarna. De placeras där 

som en slags bromskloss mellan de ”störiga barnen”. Här bryr man sig inte om vad de lugna 

barnen vill utan personalen vill bara få stopp på bråkstakarna berättar person C.¨ 

En annan kränkning enligt Person B är när man utsätter barnen för något mot deras vilja och 

mot deras känslor. Om de är rädda för skogen och en mörk koja eller om de till exempel inte 

vill klä ut sig. De kränks om personalen inte tar deras känslor på allvar. Till exempel om ett 

barn inte vill att en viss person ska byta blöja eller om ett barn till exempel vill sitta vid ett 

annat bord vid maten. ”Vi får inte tro att barnet jäklas, utan att det är något de känner och vi 

måste ta deras känslor på allvar” säger person C. Barnet som vill sitta vid det andra bordet vill 

inte jäklas utan har en känsla och vill sitta vid det lugna bordet. Person B beskriver att det är 

kränkande om man inte tar barnets oro på allvar utan istället bagatelliserar det. 
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6.1.2 När personalen nedvärderar och klagar på barnen 

En annan form av kränkande behandling som framkom vid intervjuerna är att personal ned-

värderar barn, anmärker på vad och hur barnet gör genom både ord och kroppsspråk, med 

blickar och suckar. Intervjuperson A berättar om något som kan förekomma vid matsituation-

en. När ett barn har spillt mjölk flera gånger. Då kan personal sucka och säga: är det du igen? 

Något som person B anser vara kränkande behandling är när personal säger till barnen att de 

borde sluta med blöja för att de är så stora och när personal klagar på att barnet har bajsat 

många gånger på en dag. Person A berättar att det händer att personalen säger till barn som 

har blöja att det är dags att sluta med blöja för det är ju bara bebisar som har blöja.  

Något som person C tar upp som kränkande i intervjun är när personalen pratar illa om bar-

nets föräldrar och klagar på att barnet inte har extrakläder. När personalen pratar över huvudet 

på barnet som om det inte fanns. När de vuxna säger: "va, finns det ingen mössa idag heller"? 

När personalen står i hallen och klär på barnen och det fattas kläder som personalen tycker 

skulle finnas är det lätt att det slinker ur en kommentar som inte är lämplig och som kan anses 

kränkande menar person C. Det här tar också person B upp. Man kränker deras föräldrar som 

de älskar. 

Intervjuperson D pratar om en annan form av kränkning. När personal sitter på personalmöten 

och klagar på barnen och säger att det är ingen idé att göra vissa saker med barnen på deras 

avdelning för det klarar de ändå inte. Person D anser att det här säger mer om pedagogen än 

vad det säger om barnen.  

Vi vill inte gå. Våra barn kan ändå ingenting så det passar inte dom. Det är så typiskt er att hitta 

på saker som inte småbarnen kan göra (person D). 

En annan allvarlig kränkning enligt person D är när fel folk är på fel ställe. Människor som 

gnäller, svär och nästan slår barnen för att de inte orkar med. De passar inte på förskolan. Per-

son D anser att de kränker barnen bara genom att vara där. ”Att barnen ska behöva träffa såna 

människor som inte ens tycker om barn det tycker jag är hemskt” (person D). 

 

6.1.3. Indirekt kränkning 

Intervjuperson D pratar om en slags indirekt kränkning som förekommer när barnantalet ökar 

och man skär ner på personal på grund av för stora personalkostnader. Det gör att personalen 
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inte hinner med barnen, man kränker dem genom att man inte ens har chans att ge fysisk när-

varo när de ramlar och gråter (Person D). Enligt intervjuperson C kommer en indirekt kränk-

ning från politiker, när de inte ger barn med behov av särskilt stöd det de behöver. Det här tar 

också person D upp att barn med speciella behov trycks in i större barngrupper vilket absolut 

inte är vad de här barnen behöver.  

6.2 Hur uttrycker förskollärarna att kränkande behandling mot barn kan 

förhindras? 

6.2.1 Lära känna barnen och skapa tillit och godta barnens känslor och upplevelser 

Person B anser att det är viktigt att lära känna barnen och skapa tillit. Då vet man vad barnen 

tycker och känner och då utsätter man dem inte för något som man vet att de tycker är jobbigt. 

Intervjuperson C föreslår att något som kan förhindra kränkande behandling är genom att vara 

med barnen och lära sig vilka barn man behöver vara med extra mycket så kan man agera in-

nan något händer. Personalen behöver ligga steget före och vara beredd så det inte behöver bli 

någonting. Person C pratar också om hur olika barn behöver behandlas på olika sätt. 

En del vill ha ögonkontakt, men vill inte att man tar på dem, en del vill ha mycket kroppskontakt, men 

vill inte ha ögonkontakt, en del vill komma och kramas om benen men vill inte att man rör dom. Det 

gäller att hitta varje barn, att hitta varje barns nyckel för att förhindra att man kränker barnen (Person 

C). 

Person C berättar också att när man har hittat ”rätt nyckel” så ser man också när barnet är väl-

digt oroligt eller väldigt ledset. När det verkligen är allvar. ”Vissa barn sväljer ju när det gör 

ont. I själen eller fysiskt” (Person C). Person C förklarar att man måste ta dem på allvar. Det 

går inte att nonchalera och be barnet gå ut och leka igen. Person B har också samma uppfatt-

ning att man måste lyssna på barnen och ta dem på allvar. Om de känner oro inför något eller 

någon så måste de vuxna vara där och hjälpa dem. När barn känner oro för något kränker vi 

dem genom att bagatellisera och säga att det inte är farligt menar person B.  

Något som person D ansåg vara kränkande behandling är när personalen väljer kläder till bar-

nen utan att lyssna på vad barnen vill ha för kläder. Hen berättar att de stora barnen får öppna 

dörren vid påklädning och se och känna efter vad de behöver för kläder när de ska gå ut istäl-

let för att barnen ska känna sig kränkta när personalen väljer kläder som de inte vill ha. De 

små barnen pratar man med om vad det är för väder och vad de kan behöva för kläder. När 
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barnen själva får välja handlar det inte bara om att må bra för tillfället och slippa bli kränkt 

när någon annan bestämmer över dig, utan man får en chans att lära sig själv säger person D. 

Något som framkom vid intervjuerna om att förhindra kränkande behandling är att möta bar-

nen där de är, titta upp lite extra. Undra: vad är det som gör att de gör som de gör? Många 

gånger förklarar de vuxna barnens handlingar och beteenden som karaktärsdrag eller som per-

sonliga egenskaper. De förklarar det med att barnet ”är” på ett visst sätt istället för att förstå 

att det är något som uppstår i relationen mellan barn och vuxna på förskolan. 

alla barn är olika å utvecklas olika å fånga upp dom där dom är å  att man ser att dom är kompetenta 

dom är liksom inte bara en unge som är jobbig eller skrikig eller låter utan stanna upp ibland och titta 

lite extra så där att vad är det som gör att han eller hon gör detta hela tiden (Person A).  

Man talar om att ge barnen extra tid och försöka se det positiva hos alla barn, höja dem istället 

för att fastna på det negativa. Tänka på att alla barn är olika och utvecklas olika. Person A 

menar att vi bör stötta dem i det de är bra på och hjälpa dem där det behövs, försöka se det 

positiva och höja barnet. Person C pratar om hur arbetslaget kollar av läget varje vecka. Talar 

om hur de kan ändra arbetssättet, hur de kan dela upp i olika grupper, hur de kan göra det mer 

spännande. Allt detta för att göra det bästa för barnen och för att slippa de situationer där de är 

negativa mot barnen och där det finns risk att de kränker barnen. Person C pratar också om att 

ligga steget före. Att hen vet vilka barn hen behöver vara med extra mycket så att hen kan 

agera innan det händer någonting. Då behöver hen inte kränka barnet genom att skälla på bar-

net om det har gjort något som inte är helt okej menar person C. Person B pratar om att man 

lär känna barnen och skapar förtroende, man lär sig vad barnen har för behov och vad de gil-

lar och inte gillar. Olika barn behöver bli behandlade på olika sätt. 

6.2.2 Fungerande arbetslag med samma grundvärderingar  

Person C berättar att det är viktigt att vara överens som vuxna, att personalen har samma syn 

och jobbar med klara regler och klara regler för sig själv. Vad är det som gäller? Hur ser jag 

på ett barn? Det här med samma grund innebär att de vuxna har samma människosyn och ser 

barnet som kompetent och med samma värde som en vuxen. De är små vuxna och vill bli be-

mötta precis som stora vuxna. Person D pratar också om hur viktigt det är att personalen har 

samma grund, samma grundvärderingar, men att man inte behöver vara likadana som pedago-

ger. Person A förklarar att det är viktigt att vara trygg med sina kollegor och att man drar åt 

samma håll, att de har samma syn, samma utbildning. Det märks tycker hen, om det är en helt 



23 

 

outbildad, en barnskötare, förskollärare, fritidspedagog eller så. Skillnaden i kompetensen är 

stor. 

Det här märks tydligt när det är en vikarie som inte känner till barnen och verksamheten då är det lätt att 

den personen ”klampar” på och kränker barnen, medan man kan avvakta med sina kollegor för man 

känner att de inte går rakt ner i träsket utan man känner att de har en tanke (Person A). 

Samma person berättar om en vikarie som de inte anser vara lämplig, som beter sig illa och 

kränker barnen. De väljer att inte ta in den här personen för att skydda barnen. 

För att förhindra kränkande behandling berättar en person att de tänker mycket på hur de till-

rättavisar barnen, vad de säger och på vilket sätt och vilket tonläge de pratar med barnen. 

Person C pratar om hur viktigt det är att jobba med klara regler. När verksamheten har klara 

och tydliga regler måste ibland personalen tillrättavisa barnen då dessa regler inte åtföljs. 

Dessa tillrättavisningar kan tolkas som kränkningar.  

6.2.3 Diskussion i arbetslag kring kränkande behandling och uppmärksamma kollegor på 

attityder som inte är okej 

Intervjupersonerna A och B berättar att de diskuterar i arbetslaget om vad som anses vara 

kränkande, då det kan finnas olika uppfattningar om vad som är kränkande. Det är viktigt att 

man diskuterar med kollegorna så att man har ett gemensamt arbetssätt mot kränkande be-

handling menar person A och B. Person B säger att vissa kanske inte har en aning om att det 

de säger eller gör är väldigt kränkande. Hen säger också att man måste vara lyhörd och öppen 

i diskussionerna och inte ta det personligt. I intervjuerna ställdes frågan om de någon gång 

uppmärksammat någon kollega på deras attityd gentemot barnen. Personerna A och B förkla-

rar att de inte går direkt till personen och säger till, utan de tar barnens parti och försöker 

hjälpa barnet som blir utsatt. Person B berättar att hen inte säger till personen som utför 

kränkningen utan istället försvarar barnet som blir utsatt. Person A förklarar att hen ”försöker 

rädda barnet”. Personerna C och D har både uppmärksammat kränkande behandling, talat 

med personen i fråga och även anmält kränkande behandling. ”Ja jag har både uppmärksam-

mat och anmält och hela faderullan” (Person D). 

Jag tycker det är väldigt viktigt att vi är lyhörda på varandra Vi har en likabehandlingsplan som benäm-

ner just den delen att vi måste säga till varandra om vi märker en kränkning. Det är en skyldighet vi 

måste säga till (Person C). 
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Vi måste ingripa när vi ser att någon behandlar barnen på ett sätt som inte är rätt. Ibland kan 

det bli fel när en person är stressad eller inte mår riktigt bra. Då får man hjälpas åt i arbetsla-

get förklarar person A. Person A berättar också att de påminner varandra om att ta lite semes-

ter när de känner sig lite stressade eller när de känner att de inte riktigt orkar. 

 

7 Diskussion  

7.1 Metoddiskussion 

Studiens syfte var att undersöka förskollärares uppfattningar om kränkande behandling mot 

barn av personal i förskolan. För att få svar på syftet genomfördes kvalitativa intervjuer med 

fyra förskollärare. Jag valde att skicka hem intervjufrågorna (Bilaga 1) i förväg för att ge in-

tervjupersonerna möjlighet att sätta sig in i ämnet och att vara förberedd vid intervjun. Det här 

kan ha bidragit till att intervjupersonerna ”lärde sig” vad de skulle säga. Att de svarade på det 

sätt de trodde att jag ville höra. Men att skicka hem frågorna i förväg kan också ha bidragit till 

att de intervjuade personerna fick möjlighet att sätta sig in i ämnet och därför kunna ge mer 

genomtänkta svar.  

Två av intervjuerna genomfördes i intervjuarens hem och de andra två intervjuerna genom-

fördes i de intervjuades hem. Trost (2010) skriver att intervjuerna absolut inte ska hållas i in-

tervjuarens hem eftersom den intervjuade kan hamna i något slags underläge där. Eftersom 

intervjuaren och intervjupersonerna var väl bekanta med varandra ansåg jag att det inte skulle 

bli något problem. Intervjuerna spelades in för att inte behöva anteckna under intervjun, fokus 

kunde då läggas på de intervjuade personernas svar och följdfrågor kunde ställas. När man 

spelar in personer kan det hända att de inte känner sig helt avslappnade. Det kändes som förs-

kollärarna i studien var avslappnade vid intervjuerna. Det kan ha berott på att de intervjuade 

personerna och intervjuaren var väl bekanta. Det här märktes tydligt vid intervjutillfällena ef-

tersom det inte blev som en stel intervju utan mer som en trevlig pratstund. Eftersom det 

handlar om att få reda på de intervjuade personernas uppfattningar kring kränkande behand-

ling ansåg jag att det var en bra metod att använda. Det här kan vara något som spelar in när 

man pratar om trovärdighet. Det handlar om huruvida andra intervjuare kan få samma resultat 

eller om de intervjuade kommer ge olika svar (Kvale och Brinkmann, 2009). Det kan hända 
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att respondenterna känner sig mer avslappnade när de är bekanta med intervjuaren och kanske 

ger andra svar, mer personliga svar än om intervjuaren är en främmande person. 

Jag var nöjd med intervjuguiden, det kändes bra att följa den vid intervjuerna. Trost (2010) 

skriver däremot att man vid kvalitativa intervjuer inte ska använda sig av frågeformulär med i 

förväg formulerade frågor. Jag valde trots detta att använda mig av en intervjuguide. Eftersom 

samma frågor ställdes till samtliga intervjupersoner blev analysen enklare, då jag kunde följa 

de olika frågorna, och genom att jag har använt fasta frågor anser jag att risken för snedvrid-

ning i resultatet har minskat. Enligt Patel och Davidsson (2003) kan tillförlitligheten i en in-

tervju höjas om alla respondenter svarar på samma frågor i samma ordning. Kvale och 

Brinkmann (2009) tar upp trovärdighet i kvalitativ forskning. Det innebär att de data som 

framkommit i resultatet är riktigt och att det sanningsenligt beskriver det respondenterna har 

uppgivit.  

Eftersom jag är starkt engagerad i ämnet som jag studerar är det lätt att falla i fällan att till ex-

empel bara välja ut de aspekter i litteraturen som stämmer överens med egna uppfattningar 

och använda ett språkbruk och ordval som leder in läsaren i en viss riktning, detta kan leda till 

skevhet (bias)( Bell, 2006). Genom att jag varit uppmärksam på risker att mitt engagemang 

kunnat snedvrida resultatet bedömer jag att jag har undvikit det. Intervjupersonerna har också 

haft god tid på sig att kunna ge sin egen syn, inte i ögonblicket återge min.  

Varje intervju tog cirka en timme. Vid transkriberingen upptäckte jag att mina långa inter-

vjuer var väldigt tidskrävande att skriva ut. Jag hade från början tänkt att intervjua fem till sex 

personer, men i samråd med handledaren bestämdes att det räckte med fyra eftersom materi-

alet som jag samlat in ansågs räcka.  

7.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka förskollärares uppfattning om kränkande behandling mot 

barn av personal i förskolan. För att undersöka det formulerades två forskningsfrågor som 

skulle svara på syftet: 

• Vilka uppfattningar ger de intervjuade förskollärarna uttryck för angående kränkande 

behandling i förskolan? 

 

•  Hur uttrycker förskollärarna att kränkande behandling mot barn kan förhindras? 
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När intervjuerna analyserades upptäcktes några huvudkategorier. Enligt de intervjuade är 

kränkande behandling när man inte lyssnar på barnen, inte bryr sig om dem, inte tar dem på 

allvar och när man nedvärderar och klagar på barnen. 

Något som alla de intervjuade uppfattade som kränkande behandling är när man inte lyssnar 

på barnen, inte bryr sig om dem och inte tar dem på allvar. Edenhammar m.fl.(1994) skriver 

att barnen upplever det som en allvarlig kränkning varje gång någon inte lyssnar på dem. När 

man inte lyssnar på barnen visar man inte respekt för dem. Detta skriver också Gren (1994); 

att barnet inte respekteras och inte blir bemött med värdighet när vuxna inte lyssnar på barnet, 

eller pratar över huvudet på barnet. ”Att bli hörd, att bli sedd och att bli respekterad kan sägas 

vara det nav som hela Barnkonventionen cirklar runt” (Edenhammar m.fl, 1994, s.45).  

En av de intervjuade anser att barnen kränks när de vuxna bagatelliserar och säger att det inte 

är farligt fast barnen känner oro för något. De vuxna måste se barnen och godta deras känslor 

och upplevelser. Om man inte ser barnet och inte lyssnar på det bemöter man inte barnet med 

värdighet. Enligt Pramling, Samuelsson, och Sheridan (2002) är det en grundläggande mänsk-

lig rättighet för varje barn att få behålla sin känsla av värdighet. Det är både förskolans och 

skolans ansvar att se till att den alltid respekteras. 

En situation där det är risk att personalen inte lyssnar på barnen är vid påklädning på försko-

lan. När personalen väljer kläder till barnen utan att lyssna på vad barnen vill ha för kläder. 

Barnen ska få ta eget ansvar, men personalen har också föräldrarnas önskningar i bakhuvudet. 

När personal och föräldrar vill att barnen ska ha gummistövlar istället för gympadojor säger 

de det för att de inte vill att barnen ska bli blöta och kalla, men de vuxna visar också att bar-

nets önskning är fel. Här kränker vi barnen. En av de intervjuade personerna berättar att de 

stora barnen får öppna dörren vid påklädning och se och känna efter vad de behöver för kläder 

när de ska gå ut istället för att barnen ska känna sig kränkta när personalen väljer. För att för-

hindra kränkande behandling vid till exempel påklädningen är det viktigt att vi lyssnar på bar-

nen och ger barnen eget ansvar för att till exempel välja kläder och skor då ger vi dem också 

möjligheten att skapa en tro till sig själv och en tillit till sin förmåga (Niss & Söderström, 

2006). 
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En annan rutinsituation där det kan förekomma kränkande behandling enligt intervjuperso-

nerna är vid maten, när det nästan ska tvingas i mat. Vi vuxna väljer vad vi vill äta, är det nå-

got vi inte gillar avstår vi från att äta det. Varför tvingar vi barnen att äta? Det här skapar ett 

dåligt förhållande till matsituationen. ”Det jag känner är en del av mig. Det är JAG. Om nå-

gon säger till mig eller antyder att min känsla är fel då ifrågasätts hela jag. Och jag blir 

kränkt” (Gren, 1994, s.162). Om jag inte vill ha den där grönsaken eller den där gröten måste 

jag som barn ha rätt att avstå. Vi måste se barnen och godta deras känslor och upplevelser.  

En tredje situation som beskrivs i intervjuerna handlar om när man inte lyssnar, inte bryr sig 

eller inte tar barnen på allvar. När kollegorna inte förstår att olika barn behöver bli behandlade 

på olika sätt. Det handlar om att förstå barnens perspektiv (Öhman, 2006). En av intervjuper-

sonerna pratar om att man behöver lära sig vad barnen har för behov och vad de gillar och inte 

gillar. Vid intervjuerna framkom att det är viktigt att lära känna barnen och skapa tillit, för att 

förstå vad barnen tycker och känner och då utsätter man dem inte för något som man vet att 

de tycker är jobbigt. Det handlar om trygghet, vilket också betonas av Åberg och Lenz 

Taguchi (2005), Öhman (2009) och Mc Eachern m.fl. (2005). Öhman (2006) skriver om pe-

dagogers förmåga att läsa barnet, förstå underliggande behov, ta deras perspektiv. Det skapas 

en ordlös allians och det skapas tillit och barnet visar sitt förtroende för pedagogen när denne 

läser barnet rätt. Vid intervjuerna framkom att det märks väldigt tydligt när det kommer vika-

rier till avdelningarna. De personerna känner inte barnen och vet inte vad barnen tycker och 

känner. Det är därför lätt att de utsätter barnen för saker som en ordinarie personal inte hade 

gjort. Den ordinarie personalen har en annan relation med och en djupare förståelse för barnet.  

Om vi visar att vi verkligen bryr oss om dem och lyssnar på vad de önskar då skapas en god 

relation. Orlenius (2001) skriver att ju närmare man är en elev och ju bättre relation man har 

med eleven desto mindre borde risken för att gå över gränsen och kränka eleven vara. 

Ytterligare något som framkom vid flera av intervjuerna var att man kränker barnen genom att 

inte lyssna på barnen och inte ta dem på allvar. När man utsätter barnen för något mot deras 

vilja och mot deras känslor. Man kränker dem när man inte tar deras känslor på allvar. Man 

måste se barnen och godta deras känslor och upplevelser. Gren (1994) anser att vi lätt tolkar 

barnets känslor fel. Vi måste vänta in och lyssna in barnets känsla. Om ett barn visar att det 

inte vill att en viss person byter blöja då betyder det något för barnet. Det är en känsla som är 

viktig för barnet som de vuxna måste lyssna på och ta på allvar. Barnen måste få känna och 

tycka vad de vill även om vi inte tycker det är rätt (Öhman 2006). Det handlar om att bli ärligt 
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nyfiken och verkligen lyssna på vad barnen gör och tänker i vardagen (Lenz, Taguchi & 

Åberg, 2005). Pedagogerna har ansvar att skapa goda relationer med barnen och det gör de 

genom att vara intresserade och engagerade i varje enskilt barn (Niss & Söderström 2006). 

I läroplanen (Skolverket, 2016) står det att varje barn ska få uttrycka sina tankar och åsikter 

och därmed få möjlighet att påverka sin situation. Det står också att varje barn ska utveckla 

sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö. Enligt en av de 

intervjuade kränker personalen barnen genom att göra om i miljön på förskolan, de möblerar 

om utan att lyssna på barnen och låta dem vara med i besluten.  

En av de intervjuade personerna pratar om en annan slags kränkning, en indirekt kränkning, 

när barnantalet ökar och cheferna skär ner på personal. Här kränks barnen genom att man inte 

lyssnar på vad barnen behöver och inte tar dem på allvar. Fler och fler barn sätts in i grupper-

na på grund av att det behövs mer pengar. Varje barn genererar en viss summa pengar. En av 

de intervjuade personerna berättar i intervjun att personalen inte hinner med barnen, man har 

inte ens chans att ge fysisk närvaro när de ramlar och gråter. Det här tar också Williams m.fl. 

(2016) upp att barngrupperna är för stora när barnen inte får sina behov av omsorg tillgodosedda. 

En annan indirekt kränkning som kommer från politikerna är när de inte ger barn med behov 

av särskilt stöd vad de behöver. Det finns barn med särskilda behov, kanske behov av en extra 

resurs, behov av att vara i en lugn miljö med få andra barn, men pengarna tar slut, det dras in 

på personal och de här barnen blir lidande. Det här får inte förekomma eftersom förskoleche-

fen har ansvar för att: 

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer 

stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så 

att de utvecklas så långt som möjligt (Lpfö 98, rev. 2016) 

Det här menar också Edenhammar m.fl. (1994) att ett barn skall visas hänsyn och respekt när 

det handlar om de individuella egenskaper och särdrag som barnet har. Enligt skolverkets 

rapport 433, 2016 måste hänsyn tas till om det finns barn med behov av särskilt stöd när det 

ska bestämmas hur stort barnantalet ska vara i gruppen. 

Andra kategorier som framkom vid analysarbetet handlar om hur personalen nedvärderar och 

klagar på barnen. Det framkom vid intervjuerna att kränkande behandling är när vi nedvärde-

rar barn, när vi anmärker på vad och hur barnet gör genom både ord, kroppsspråk, blickar och 
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suckar. Öhman (2008) tar upp att man kan sänka och kränka en person utan ord och istället 

signalera med till exempel blickar, suckar och kroppshållning. Herlin & Munthe (2011) skri-

ver också om att barn är försvarslösa mot nedvärderande kommentarer. En av intervjuperso-

nerna berättar vad som kan hända när ett barn till exempel spiller mjölk ännu en gång, när det 

har hänt många gånger förut, då kommer sucken. Samma barn igen. Eller om ett barn tappar 

ett glas eller en tallrik i golvet. Då är det en del kollegor som nästan skäller på barnet eller vi-

sar på annat sätt att denne är missnöjd med barnet. För att inte kränka barnet säger en av de 

intervjuade att hen försöker ”rädda” barnet och förklara att det är inget farlig, vi fixar det. För 

att förhindra att kränkande behandling förekommer är det viktigt att arbetslaget fungerar, att 

kollegorna har samma grundsyn, att man har ett hjärtligt sätt mot varandra, att man respekte-

rar alla människor. Då händer det bra saker. Då mår de vuxna bra och då mår barnen bra för-

klarar de intervjuade personerna. 

i ett positivt samspel mår barn bra, utvecklas och lär sig. Själva grunden för hur ett barn utveck-

las och vad barnet utvecklar för egenskaper och färdigheter ligger i omgivningens bemötande av 

barnet (Niss & Söderström, 2006, s.63). 

Något annat som de intervjuade personerna anser kan få barnen att känna sig kränkta och att 

förlora sin värdighet är när personal säger till barnen att de borde sluta med blöja för att de är 

så stora. Att säga så är lätt hänt men enligt Ekelund & Dahlöf (2009) kan sådan obetänksam-

het och klumpighet såra barnet och kränka dess integritet. Att påpeka barnets svagheter öppet 

inför andra, det är något man sällan utsätter andra vuxna för. Något annat som en av de inter-

vjuade personerna anser vara kränkande är när personalen säger att barnen inte kan vissa sa-

ker. När man sitter på personalmöten och säger att barnen inte kan. Man kan istället välja att 

se barnet som kompetent och nyfiket med en tro på barnens förmågor och lust att lära förkla-

rar intervjupersonen. ”Min barnsyn är också min människosyn och har att göra med mina 

grundläggande värderingar. Det handlar om hur jag möter och tänker om andra människor 

oavsett om de är små eller stora” (Lenz, Taguchi & Åberg, 2005, s. 60). I intervjuerna kom 

det fram att det är viktigt att man är trygg med sina kollegor för att förhindra att utsätta barnen 

för kränkande behandling. Det togs också upp i intervjuerna att det är viktigt att personalen 

har samma människosyn, att man ser barnet som kompetent och med samma värde som en 

vuxen. Personalen behöver inte vara lika, men i arbetslaget behöver man ha samma grundsyn 

med klara regler och att man tycker det är roligt att arbeta med barn. När det kommer in en 

vikarie som inte känner till barnen och verksamheten, då är det lätt hänt att den personen 
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”klampar” på och kränker barnen just för att den personen inte känner till barnens ”rätta nyck-

lar”, det vill säga hur varje barn fungerar. En av de intervjuade personerna berättar att de väl-

jer att avstå från att ta in vissa personer på grund av att de inte anser att de är lämpliga. De 

beter sig illa och kränker barnen. Det framkommer också att man diskuterar i arbetslagen vad 

som anses vara kränkande. Det kan finnas olika uppfattningar. Det är viktigt att man diskute-

rar med kollegorna så att man har ett gemensamt arbetssätt mot kränkande behandling. Det är 

just det här med att det finns så många olika uppfattningar kring vad kränkande behandling är, 

som gör det till ett så komplicerat område. Vad som innebär kränkande behandling för en per-

son kanske inte är det för någon annan. I min uppsats finns olika definitioner på kränkande 

behandling (se 1.1). Det står vad ordet kränka betyder och att förövaren inte respekterar off-

rets rättigheter och värde och att det inte bara är avsiktliga handlingar som kan vara krän-

kande, men det står fortfarande inget exempel på vad en kränkning kan vara. Öhman (2008) 

förklarar att hur man upplever en kränkning är mycket individuellt, det är bara den som blir 

utsatt som kan avgöra om det är en kränkning. Öhman menar att det därför är oerhört viktigt 

att lyssna på barnets egen upplevelse. Rimsten (2010) skriver att barnet eller eleven som blir 

utsatt måste förklara att hon/han känner sig kränkt. Hur ska en liten tvååring göra detta? Hur 

ska de små barnen på förskolan kunna förklara detta och hur ska de ens förstå att det är krän-

kande behandling de utsätts för? Det är något som händer på förskolan som de tycker känns 

jobbigt, det kan vara en personal som tvingar på vantar, himlar med ögonen eller andra saker 

som barnet inte tycker om, men hur ska hen förstå att det är kränkande behandling och att hen 

måste påtala att det är fel? 

Vid analyserna av intervjuerna upptäcktes att respondenterna hade fler svar på hur man kan 

arbeta för att förhindra kränkande behandling än vad de hade för svar på vad kränkande be-

handling kan vara. Det kan ha att göra med att det är svårt att veta exakt vad som är krän-

kande, men att man lättare kan förklara hur man kan arbeta för att se alla barn och bete sig på 

ett professionellt pedagogisk sätt. Vid en av intervjuerna kommer det upp att personalen pra-

tar i arbetslaget om hur de kan förändra sitt arbetssätt och sitt material för att göra det som 

passar bäst för barnen utifrån deras behov och önskemål, för att slippa situationer när de är 

negativa mot barnen och där det finns risk att de kränker barnen. Något som framkom vid in-

tervjuerna som en väg att förhindra kränkande behandling är att möta barnen där de är, titta 

upp lite extra, vad är det som gör att de gör som de gör? Många gånger förklarar de vuxna 

barnens handlingar och beteenden som karaktärsdrag eller som personliga egenskaper, de för-
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klarar det med att barnet ”är” på ett visst sätt istället för att förstå att det är något som uppstår 

i relationen med andra barn eller vuxna.  Det här är något som är viktigt att diskutera i arbets-

lagen för att få samma syn på det som inträffar med barnen. En pedagog kan tycka att ett barn 

har problem och att det barnet är jobbigt för att det beter sig på ett visst sätt, medan kollegan 

anser att barnet inte har något problem, utan att det är miljön och verksamheten som gör att 

barnet blir på ett visst sätt. Den senare pedagogen ser det som ett utvecklingsområde i verk-

samheten att få det barnet att fungera och må bra. Det här kan leda till att vissa kränker barnen 

genom att säga att ett barn är på ett visst sätt och ge barnet en stämpel. I intervjuerna pratas 

det om att ge barnen extra tid och försöka se det positiva hos alla barn, höja dem istället för att 

fastna på det negativa och att tänka på att alla barn är olika och utvecklas olika. En av de in-

tervjuade personerna menar att för att förhindra att barnen utsätts för kränkande behandling 

bör vi stötta dem i det de är bra på och hjälpa dem där det behövs, försöka se det positiva och 

höja barnet.  

I en av intervjuerna berättas det om hur viktigt det är att jobba med klara och tydliga regler. 

Detta medför att personalen ibland måste tillrättavisa barnen då dessa regler inte åtföljs. Dessa 

tillrättavisningar kan tolkas som kränkningar. Tillrättavisningarna krävs för att skapa en god 

miljö för hela barngruppen. Befogade tillrättavisningar är inte kränkningar i lagens mening. 

Tillrättavisningar krävs också för att fullgöra skolans och förskolans uppdrag att fostra och 

överföra grundläggande värden. Dessa kan uppfattas av elever som kränkningar. Alla lämp-

liga åtgärder ska vidtas för att disciplinen ska upprätthållas men de måste överensstämma med 

barnkonventionen (Rimsten, 2010). Personal på skolor får inte använda sin maktposition eller 

sin auktoritet för att erhålla ordning och disciplin. Whitted & Dupper (2007). Däremot krän-

ker vi barnen om vi inte talar om för dem och är tydliga med vad som gäller på förskolan. Om 

vi inte har tydliga gränser och klara regler hur ska då barnen och personalen veta vad som gäl-

ler? Utan tydliga gränser och regler är det lätt att kränka. 

För att förhindra att barnen utsätts för kränkande behandling är det angeläget att samtliga i 

skolan och förskolan har goda kunskaper kring kränkande behandling, eftersom det är allas 

ansvar att arbeta emot detta. En förutsättning för ett väl fungerande arbete är därför att perso-

nalen ges kontinuerlig fortbildning inom området. Det är enligt läroplanen (Skolverket, 2016) 

förskolechefens ansvar att personalen kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs 

för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter. 
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Något annat som krävs för att förhindra kränkande behandling är att kollegorna som upp-

märksammar den här behandlingen talar om det för rektorn eller förskolechefen så att hen har 

möjlighet att utreda vad som har hänt. I kapitel 6 i skollagen står det att all personal inom för-

skola och skola är skyldiga att anmäla till rektor eller förskolechef om de får kännedom om att 

ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling. Rektor och förskole-

chef är i sin tur skyldiga att anmäla händelsen till huvudmannen (Skolverket, 2014). Du är 

alltså skyldig att anmäla din kollega om du märker att denne inte agerar etiskt riktigt mot bar-

nen. Att berätta för arbetsledaren är inte att skvallra, utan det handlar om att lösa problemen 

på ett bra sätt så att inget barn ska behöva bli utsatt igen. I intervjuerna ställdes frågan om de 

någon gång uppmärksammat någon kollega för deras attityd gentemot barnen. Två av de in-

tervjuade personerna berättade att de tar barnets parti och försöker hjälpa barnet som blir ut-

satt. De två andra personerna har både uppmärksammat kränkande behandling, talat med per-

sonen i fråga och även anmält kränkande behandling. Det här med att påpeka för en kollega 

att man anser att hen kränker barnen är väldigt svårt. Många tiger för att själva slippa kritik 

och för att de är rädda för sina kollegor skriver Colnerud (1995). Man undviker att kritisera en 

kollega eftersom man behöver varandras stöd och respekt fortsätter Colnerud (1995). Glynn 

och Sharpe (2011) och King & Jansson (2009) skriver också om konflikten mellan lojaliteten 

mellan kollegorna och att skydda elevernas rättigheter. Här talas det också om maktobalansen 

mellan läraren och eleven som gör att det inte kommer fram vad som händer och att andra 

kollegor inte går in och säger något. Det här med att uppmärksamma kollegor på deras felakt-

iga beteende skriver även Zerillo och Osterman(2011) nedan. 

I pulled her aside one day and just told her that I heard her belittling the whole class about behavior and I 

have some strategies to help. They were simple strategies and I had to say something. I felt bad for the kids. 

The teacher just listened at first. I think she was surprised. But at the end she did say she was glad to have 

new ways to deal with her class (sid 252). 

 Zerillo och Osterman (2011) skriver vidare att om en lärare har en kollega som har det svårt 

med sin klass och skriker åt eleverna så kan man gå in och erbjuda att ta över en stund så att 

kollegan kan få gå och lugna ner sig och återfå en positiv attityd till eleverna. Det här kommer 

också upp vid intervjuerna att man hjälps åt i arbetslaget. Kollegan tar över om den andra per-

sonen inte riktigt klarar ut situationen. Det är lätt att man kränker när man är stressad och 

trött. Det här låter jättebra men jag tror att det är svårt eftersom många tar det personligt och 

får känslan av att de inte klarar av situationen. Vi måste släppa stoltheten och förstå att det är 

barnen vi är där för och göra det som är bäst för dem.  
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7.3 Vidare forskning  

Det vore intressant att göra en liknande studie men i den enbart intervjua personal som jobbar 

på förskola, men som inte har den pedagogiska utbildningen (t.ex. kökspersonal, städ, vakt-

mästare och andra vuxna på förskolan). Enligt Skollagen (14:e kapitlet) är alla som arbetar 

inom förskolan, oavsett vilken yrkesroll man har, skyldiga att slå larm om man märker att det 

förekommer kränkande behandling. Det är angeläget att samtliga i skolan har bra kunskaper 

kring kränkande behandling, eftersom alla i skolan har ansvar för arbetet mot detta.  

En annan forskningsstudie skulle kunna handla om att man observerar personalens förhåll-

ningssätt i arbetet med barnen på förskolan. Hur det ser ut i verksamheten? Min studie handlar 

om vad förskollärarna har för uppfattningar om vad kränkande behandling är, men det skulle 

också vara intressant att se hur personalen agerar i verkligheten.  
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Bilaga 1 

Här kommer intervjufrågorna som jag planerar att ställa till dig. Jag lämnar ut 

dem i förväg så du har möjlighet att sätta dig in i ämnet och känna dig lite mer 

förberedd. Jag vill inte att du ska känna att du ska svara som du tror att jag vill, 

utan svara verkligen utifrån hjärtat. Jag kommer kanske ställa några följdfrågor 

också om jag känner att det behövs, men de frågorna skickar jag inte med, utan 

det beror på hur intervjun fortlöper, vilka frågor jag behöver använda.  

Syftet: Syftet med studien är att undersöka förskollärares upp-

fattning om kränkande behandling gentemot barn i förskolan. 

När jag pratar om kränkande behandling i mitt arbete är det barn som 

utsätts för kränkande behandling av personal, kränkande behandling 

som inte omfattar de sju diskrimineringsgrunderna.                      

 

Intervjufrågor! 

1. Kan du berätta för mig om vad du anser vara kränkande behand-

ling gentemot barn i förskolan? 

2. Kan du berätta för mig om situationer från din pedagogiska var-

dag då du upplevt att barn blivit kränkta? 

3. Kan du berätta för mig hur du reagerar och agerar (arbetar) mot 

kränkande behandling på din förskola? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor som skickades hem till respondenterna: 

 

1. Kan du berätta för mig om vad du anser vara kränkande behandling? 

 

 

2. Berätta för mig om situationer från din pedagogiska vardag då du upplevt att barn 

blivit kränkta? 

 

 

3. Vilket förhållningssätt bör man ha som pedagog och hur kan man i arbetslaget jobba 

för att inte hamna i situationer som kan anses kränkande? 
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Bilaga 3 

Intervjuguiden vid intervjutillfället: 

1. Kan du berätta för mig om vad du anser vara kränkande behandling? 

 

 

2. Berätta för mig om situationer från din pedagogiska vardag då du upplevt att barn 

blivit kränkta? 

 

3. Har du någon gång uppmärksammat någon kollega för deras attityd gentemot barn? 

 

 

4. Hur märker du på barnen att de känner sig kränkta? 

 

 

5. Vilket förhållningssätt bör man ha som pedagog och hur kan man i arbetslaget jobba 

för att inte hamna i situationer som kan anses kränkande? 

 

6. Barnsyn, hur ser du på barnen? Hur möter du barnen? 

 

 

7. Om du skulle beskriva dig som förskollärare, hur skulle det se ut? Vem är du? 

 

 

 


