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INLEDNING
Varje år ökar generellt sett antalet anmälningar för kränkande behandling både i förskolan och

skolan. Det visar statistik som Skolinspektionen (2019) redogör för över de anmälningar som

de får in varje år. När det kommer till kränkande behandling har personalen i förskolan ett

ansvar och uppdrag att följa lagar och styrdokument. Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska

lärare, förskollärare och annan personal vid misstanke om att kränkande behandling har skett

alltid  anmäla  till  rektor  eller  förskolechef.  Utifrån  olika  pedagogers  berättelser  och

erfarenheter från förskolan har vi däremot uppfattat att det förekommer kränkningar mot barn

utförda av personal,  som dessutom inte  uppmärksammats  eller  åtgärdats  och utifrån detta

grundar sig vårt forskningsintresse. Enligt en granskning som KA har gjort visar den att mer

än hälften av alla kommuner som deltog (226 stycken) inte fick in en enda anmälning om barn

som utsatts för kränkande behandling av personal år 2017 (Gunnarsson, 2019). Det visade sig

även att verksamma pedagoger inte anmält kränkningar för att problemen kunnat lösas på

plats,  trots  att  lagen  säger  att  alla  kränkningar  ska  anmälas.  Ett  mörkertal  vad  gäller

kränkningar  som  förekommer  men  inte  anmäls  bör  därför  finnas  enligt  granskningen.

Eftersom  våra  upplevelser  säger  detsamma  vill  vi  veta  mer  om  vilka  svårigheter  och

utmaningar  det  finns  när  det  kommer  till  kränkningar  i  förskolan,  och  framförallt  när

pedagoger kränker barn.

Vad beror det på att pedagoger väljer att inte anmäla en misstänkt kränkning? Beror det på att

det via anmälningar syns att verksamheten brister? Beror det på okunskap från arbetslaget om

vad som är kränkande behandling? Eller att uppfattningar om vad en kränkning innebär skiljer

sig åt från person till person? Handlar det om lojaliteten kollegor emellan? Eller är det på

grund av att det är svårt att som pedagog avgöra om ett barn kan tänkas ha blivit kränkt eller

inte, eftersom det är den utsatte själv som avgör om hen känner sig orättvist behandlat eller

kränkt. Det är av intresse att undersöka vilka dilemman pedagoger i förskolan ställs inför i en

misstänkt  kränkande  situation,  som  utmanar  pedagogens  ställningstagande  och  val  av

agerande.  Detta  eftersom  pedagogens  handlingar  och  beslutsfattande  i  dessa  situationer

påverkar barnen. Det finns begränsat med forskning inom detta ämne, framförallt i förskolans

verksamhet. Därav är det av stor vikt att all kränkande behandling som sker uppmärksammas

för barnens skull och vi menar att det krävs mer forskning för att synliggöra vilka svårigheter

och utmaningar det finns inom området. Med denna studie hoppas vi kunna bidra till en ökad
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medvetenhet om behovet av att synliggöra och lyfta de faktorer som bidrar till att kränkningar

sker av pedagoger mot barn. Främst för att kunna arbeta förebyggande med detta.
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BAKGRUND
Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barn eller en elevs värdighet (SFS

2010:800).  Att  begå  en  kränkande  handling  kan vara  bland annat  förlöjligande,  slag  och

sparkar, ryktesspridning,  utfrysning,  hot eller  nedsättande ord.  Inom skolväsendet ska alla

former  av  kränkningar  aktivt  motverkas.  Alla  som  verkar  inom  skolväsendet  har

anmälningsplikt vilket innebär att de har en skyldighet att anmäla till rektor eller förskolechef

vid  misstanke  om kränkande  behandling. Läroplanen  för  förskolan,  Lpfö  18  (Skolverket,

2018)  samstämmer  med  skollagen  och  säger  att  inget  barn  i  förskolan  ska  bli  utsatt  för

kränkningar. Arbetslaget har i uppgift att aktivt förebygga och åtgärda kränkande behandling

och  rektorn  ansvarar  för  att  det  genomförs  och  dokumenteras  kontinuerligt.  Läroplanen

uppger även att Barnkonventionen (Unicef, 2009) ska spegla förskolans verksamhet. Därför

ska alla beslut som tas gällande barn alltid utgå från det enskilda barnet och det som anses

vara bäst för barnet. Alla barn ska även få vetskap om sina rättigheter. Förskolan och skolans

värdegrund utgår från barnkonventionen och är i bästa fall ett förhållningssätt som präglar

hela verksamheterna (Skolverket, 2013). Syftet med värdegrunden är att delge barn och elever

kunskap och värden som utgår ifrån de demokratiska värderingar som det svenska samhället

vilar på, samt att förbereda barn och elever inför deras samhällsuppdrag.

Förskolan är en pedagogisk verksamhet där kränkande behandling aktivt ska motverkas av

alla som är verksamma, vidare benämner vi därför alla för pedagoger i uppsatsen. Undantag

är i bakgrunden där begreppen är densamma som i forskningen som refereras.

Kommunikation och samspel

Studien grundar sig i ett sociokulturellt perspektiv som handlar om hur människor utvecklas

genom olika kulturella redskap samt hur dessa tas med in i analyserandet och förståelsen för

omvärlden (Säljö, 2014). “Människan är en biologisk, social, kulturell och historisk varelse”

(Säljö, 2015, s.91). Genom att inta ett sociokulturellt perspektiv krävs det reflektion kring hur

dessa olika aspekter samverkar med varandra, men också vilken roll de spelar i ett socialt

sammanhang. I studien läggs fokus på kommunikation och samspel både mellan pedagoger
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samt mellan pedagoger och barn. Samspel och kommunikation lägger en god grund för barns

utveckling och lärande (Säljö 2011).

De begrepp som är centrala i studien förklaras utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Begrepp

som kommer att beröras i studien är bland annat etik och moral. Begreppet etik handlar om

hur  du  som  människa  förhåller  dig  till  andra  människor  samtidigt  som  samhällets

grundläggande värden bör vara i beaktande, och att utifrån socialt bestämda värden reflektera

över  vad  som  är  rätt  eller  fel  i  ett  handlande  (Halvars-Franzèn  2010;  Colnerud  2017).

Begreppet moral används ibland synonymt för begreppet etik men moral står för handlandet

och etiken står för reflektionen kring handlandet (Johansson, 2001). Vid etiska och moraliska

dilemman befinner sig en person i en situation där hen tvingas välja mellan olika val som i sin

tur innebär efterföljande konsekvenser av sitt  handlande.  (Irisdotter Aldenmyr, 2018).  När

människor hamnar i  dessa dilemman är samspel och kommunikation betydelsefullt  för att

kunna handla och reflektera på ett  etiskt och moraliskt  korrekt  sätt.  Det  är  i  mötet  och i

samspelet med andra människor som vi lär och utvecklas vidare (Säljö, 2015). Alla människor

bär på kunskaper som tas med in i nya relationer och situationer som påverkar och för oss

framåt.  Till  sist  kommer  även begreppet  kommunikation  beröras,  vilket  betraktas  som en

resurs för kollektivt lärande. Kommunikation innebär att något blir ömsesidigt och uppstår när

människor delar med sig och tar  till  sig av andra (Nilsson & Waldemarson, 2016). Bland

annat av erfarenheter, känslor och uppfattningar.  Genom språk och kommunikation har vi

möjlighet  att  kunna  anta  andras  perspektiv  och  på  så  sätt  vidga  vårt  eget  (Säljö,  2015).

Språket  är  en viktig  del  i  utbyte av kommunikation samt inom utveckling  och reflektion

tillsammans  med  andra  (Säljö,  2014).   Språket  har  även  en  central  del  i  yrken  där

kompetensutveckling kräver gemensam reflektion (Colnerud & Granström 2015). I arbetet

med kränkande behandling är det viktigt att lärare utövar och kommunicerar sina kunskaper

och  erfarenheter  till  fullo  för  att  på  så  sätt  öka  kvaliteten  i  verksamheten.  Därför  är

kommunikationen en viktig del i en lärares yrkesprofession.

Konsekvenser av kränkande behandling

Inom skolväsendet  ska  all  form av kränkande  behandling  aktivt  motverkas  och alla  som

verkar  inom  skolväsendet  har  anmälningsplikt  (SFS  2010:800).  Trots  detta  förekommer

kränkande behandling och mobbning i förskolan visar studier som bland annat Perren och
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Alsaker (2006) har gjort. Resultatet av studien visar att de barn som sågs som offer bland

annat  hade  färre  lekkamrater,  var  undergivna  och  tillbakadragna.  De  hade  även  sämre

ledarskapsförmåga  och  samarbetsvilja  samt  var  mindre  sociala  än  de  barn  som  inte  var

involverade i mobbningen. Att inte ha några vänner kan vara en riskfaktor för att bli mobbad,

men det kan också vara så att ett barn förlorar sina vänner på grund av mobbning. En slutsats

som författarna kom fram till är att studien i förskolan liknar de studier som finns i skolan.

Det  förekommer  alltså  kränkande  behandling  och  mobbning  på  liknande  grunder  både  i

förskolan  och  skolan.  Tillsynsrapporter  och  statistik  visar  också  på  att  det  förekommer

kränkande behandling i förskola och skola. År 2018 inkom 1910 stycken anmälningar som

rörde kränkande behandling och 780 stycken av dem gällde kränkningar  av personal mot

barn/elev (Skolinspektionen, 2019).

Kränkande behandling i förskolan medför konsekvenser för de som faller offer för mobbning

nu och i framtiden. Barnen riskerar att få låg självkänsla eller uppvisa ett aggressivt beteende

(Barker et al, 2008). Ytterligare konsekvenser av att inte anmäla när en kränkande handling

sker kan vara att kränkningar normaliseras och ses som acceptabla handlingar, vilket i sin tur

leder till  negativa konsekvenser för elevers och barns utveckling (Hägglund, 2007). Detta

strider mot den värdegrund som skolan ska vila på. Därför skriver Hägglund också att det bör

läggas ner vikt vid samarbete mellan skolledning, lärare, föräldrar och barn. Mellan dessa

parter bör det finnas engagemang och kontinuerliga dialoger för att aktivt kunna förebygga

kränkande  behandling  och  mobbning.  Vidare  visar  forskning  också  att  relationsarbetet  i

förskolan påverkar mötet med barnen. Finns det inte ett bra relationsarbete ökar risken för

diskrimineringar och kränkningar (Öhman, 2019).

Skolväsendet  kan  ses  som ett  tvingande  system där  personal  har  ett  stort  ansvar  för  att

styrdokument  följs  så  att  barns  och elevers  rättigheter  upprätthålls  och  respekteras.  Detta

förutsätter att  det sker dialoger och en gemensam samsyn i arbetslagen kring arbetet  med

kränkande behandlingar (Jenvén, 2017). Olivestam och Thorsén (2008) tar upp hur arbetet bör

se ut i förskola och skola för att ge barn och elever de bästa förutsättningarna för ett gott

utvecklings-  och  lärandeklimat.  Pedagoger  behöver  sätta  sig  in  i  hur  andra resonerar  och

vidga sitt perspektiv kring andras syn och tankesätt och därmed kunna sätta sig in i diverse

resonemang. Agerar pedagoger på detta sätt skapar det ett mer accepterat och öppet klimat

vilket i sin tur verkar förebyggande i arbetet med kränkande behandling. Författarna visar

dock på att det inte alltid ser ut på det viset i verksamheterna. De påstår att det finns en viss
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problematik i pedagogers val av agerande mot att anta andras perspektiv i dialog tillsammans

kring värdegrunden. Detta på grund av att pedagoger ibland handlar utifrån egna principer och

normer vilket i sin tur skapar ett arbetslag med skilda värderingar.

Kollegial lojalitet

Lärare ska visa god kollegial lojalitet gentemot sina kollegor samtidigt som de ska kunna inta

ett etiskt ställningstagande då en handling eller situation kan uppfattas kränkande, och därmed

ingripa  (Lärarnas  Riksförbund,  2001).  Kollegial  lojalitet  kan  bland  annat  innebära  att  en

pedagog  väljer  sina  kollegor  och  är  lojal  mot  dem  framför  eventuella  kränkningar  mot

barn/elever.  Detta  för  att  till  stor  del  upprätthålla  bra  gemenskap  i  arbetslaget  och  goda

relationer till sina kollegor (Colnerud, 2017). Enligt Colnerud är den kollegiala lojaliteten en

svårighet  i  arbetet  med  kränkande  behandling.  Hennes  studie  visar  att  det  råder

lojalitetsnormer på skolor som gör att lärare inte vågar kritisera sina kollegor när de upplevs

göra  något  som strider  mot  styrdokument  och  värdegrund.  Det  kan  bland  annat  bero  på

svårigheten av vad som faktiskt är olämplig behandling av barn och elever eftersom det inte

finns någon överenskommelse över hur en lärare handlar på rätt eller fel sätt. Colneruds studie

visar att lärarna inte alltid är medvetna om vad som är en kränkande behandling och upplever

sig sakna kompetens och stöd i detta. När en lärare ställs inför etiska dilemman uppstår en

utmaning  inom  den  kollegiala  lojaliteten  och  för  den  yrkesetiska  professionen.  Läraren

tvingas göra ett val utifrån att antingen vara lojal mot sin kollega eller att se till barnets bästa.

När dessa etiska dilemman uppstår ställs läraren inför en yrkesetik som säger att du har ett

krav på att ingripa då du ser att en kränkande handling sker. Alltså att barnets bästa alltid går

före lojaliteten till en kollega.

I studier som Colnerud (2017) genomfört angående vuxenkränkningar mot elever, visar hon

på ett relativt nytt begrepp inom professionsforskningen. Hon talar om att vara en moralisk

visselpipa eller visselblåsare. Genom att blåsa i visselpipan markerar en lärare gentemot en

kollega eller en organisation att situationer upplevs bryta mot ett etiskt korrekt handlande.

Colnerud visar även på problematiken kring att våga vara den som blåser i visselpipan då det

ofta medför diverse konsekvenser. Dessa konsekvenser visar sig vara lärare som riskerar att

bli utstötta av sina egna kollegor på grund av den outtalade norm kring lojalitet som då anses

brutits.  Här  ställs  alltså  verksamhetens  gällande  normer  mot  lärarprofessionen  och

värdegrunden. Studien påpekar vidare om vikten av att ha ett förebyggande förhållnings- och
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arbetssätt när det kommer till kränkningar mot barn. Det bör finnas en plan samt nedskrivna

överenskommelser vid situationer som uppkommer då en kollega kränker en elev. Exempelvis

hur arbetslaget bör gå tillväga rent etiskt och praktiskt i en kränkande situation. Denna form

av överenskommelser är väldigt sällsynta och lämnar därmed beslutsfattandet direkt över till

den enskilde individen, vilket i sin tur står mellan att handla etiskt och moraliskt korrekt eller

gå emot den kollegiala lojaliteten.

Lärarnas riksförbund (2001) och Lärarförbundet gick ihop och arbetade fram fyra stycken

yrkesetiska principer som ska vara ett stöd för lärare i deras yrkesetiska förhållningssätt. De är

indelade i fyra olika block. 1) Eleven alltid i centrum, 2) läraryrket och den professionella

yrkesutövningen, 3) upprätthålla lärares yrkesetik och 4) lärares samhällsuppdrag. Läraren

förbinder  sig att  skapa en miljö  där barn och elever ges goda förutsättningar för lärande,

utveckling  och  kritiskt  tänkande.  Barnen  ska  bemötas  med  respekt  och  skyddas  mot

kränkningar, trakasserier och diskrimineringar.  Läraren ska använda sin yrkesprofession till

att höja kvaliteten i sin verksamhet samt att arbetssättet bidrar till bästa förutsättningar för

barnens lärande. Yrkesprofessionen ska alltid vila på en beprövad pedagogisk erfarenhet och

kontinuerligt kompetensutvecklas. Att visa god kollegial lojalitet är av vikt, men läraren har

även ett ansvar att se till att lojaliteten inte bidrar till att ett handlande där barn eller elever

kränks av en kollega ignoreras. Genom att diskutera och samtala om de olika principerna hålls

de  levande  i  verksamheten  och  bidrar  till  dialoger  kring  konflikter  av  etisk  innebörd.

Diskussionen  runt  principerna  uppmanar  också  till  reflektion  om  olika  yrkesetiska

ställningstaganden samt att kunna diskutera kring arbetet med konstruktiv kritik.

Inom skolans värld arbetar lärare som kommer med olika erfarenheter, uppfattningar, syn på

dominerande normer och värderingar. I Jenvéns (2017) studie i skolan presenteras dilemman

som lärare ställs inför när den kollegiala lojaliteten väger mer än de yrkesetiska principerna.

Skilda  uppfattningar  kan  få  konsekvenser  för  samsyn i  arbetslagen  vilket  också  påverkar

barns och elevers utsatthet och ökar risk för kränkande behandling. Jenvéns studie visar på att

lärare ofta saknar samsyn i arbetet med kränkande behandling samt att lärarna i många fall har

olika tolkningar av vad en kränkande handling är respektive inte är.
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Etik och moral

Ett  etiskt  ledarskap  tillsammans  med  egna  erfarenheter  har  betydelse  för  mötet  med  det

enskilda  barnet  och  för  verksamheten  (Cronqvist,  2018).  Oavsett  hur  mötet  i  skolan  och

förskolan sker ska alltid ett etiskt ledarskap vara i fokus och prioritera barnets bästa. Vidare

visar forskningen att professionen till yrket och de egna personliga erfarenheterna ofta ställs

mot varandra. Även om lärare ska utgå från ett etiskt ledarskap visar Colneruds (2017) studie

på  utmaningen  som uppstår  när  en  lärare  ställs  inför  moraliska  dilemman.  Ett  moraliskt

dilemma uppstår när läraren dras mellan att ta olika hänsyn till barn/elever, föräldrar, kollegor

eller systemet. Detta skapar en ambivalens kring hur det är moraliskt rätt att handla, vid just

den specifika situationen. Läraren tvingas ofta välja mellan olika alternativ som i sin tur kan

ha en samvetespåverkan.  Om en lärare ofta  hamnar i  dessa utmaningar  kan det  bidra till

moralisk stress (Colnerud, 2015). Moralisk stress innebär att lärare agerar mot sin egen moral

för att situationen kanske kräver det, vilket kan bidra till att lärare känner sig stressade och

belastade av sitt  arbete.  Moralisk stress kan även uppkomma av kollegial  lojalitet.  Lärare

inom förskola och skola behöver vara förberedda och väl rustade för dessa situationer vilket

kräver stöd i form av kunskap och kompetensutveckling inom området (Irisdotter Aldenmyr,

Paulin och Grönlien Zetterqvist, 2016).

Lärare har ibland skilda uppfattningar kring hur begreppet kränkning ska tolkas och det visar

sig  att  det  råder  viss  osäkerhet  kring  åtgärdsprogram mot  kränkande behandling  (Jenvén,

2017). Detta blir problematiskt då kränkande handlingar riskerar att förbises eller behandlas

på olika sätt beroende på vilken lärare som är närvarande. Pedagoger behöver vara lyhörda för

barnets egna upplevelser (Öhman, 2019). Den vuxne kanske inte upplever situationen som att

barnet har blivit kränkt men det är alltid barnets egen upplevelse som styr. Det ligger då i

pedagogens uppdrag och profession att bemöta barnet på ett rättvist och respektfullt sätt. Om

kränkningar kontinuerligt förekommer mot ett barn finns risken att utvecklingen av barnets

självkänsla hämmas vilket kan påverka barnets utveckling över lag.
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
Studiens  syfte  är  att  undersöka  vilka  svårigheter  och  utmaningar  pedagoger  i  förskolan

upplever i situationer när en pedagog kränker ett barn.

 

 Frågeställningar:

 Hur tolkar pedagoger begreppet kränkande behandling i förskolan?
 Vilka dilemman ställs pedagoger inför när en kollega kränker ett barn?
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METOD

Val av metod

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie då forskningsintresset grundar sig i pedagogers

uppfattningar,  upplevelser  och  åsikter  kring  svårigheter  och  utmaningar  inom  kränkande

behandling. En kvalitativ metod är till fördel i undersökningen med tanke på studiens syfte då

metoden  riktar  sig  till  hur  människor  uppfattar  situationer  och  fenomen  kopplat  till  den

sociala verkligheten (Dahlén, 2007). En kvalitativ metod används också för att försöka förstå

människors sätt att reagera eller resonera samt urskilja och identifiera mönster (Trost, 2010).

Vi har använt oss av intervjuer i insamlingen av empirin. Genom intervjuer som metod har vi

fått  reda på hur pedagoger  ställer  sig till,  samt tagit  del  av deras  egna uppfattningar  och

upplevelser  kring  vuxenkränkningar  mot  barn  i  förskolan  (Eriksson-Zetterquist  &  Ahrne,

2015).  Semistrukturerade  intervjuer  har  använts  genom  en  bestående  intervjuguide  där

följdfrågor har ställts för att få fylligare empiri (Bryman, 2011).

Urval och genomförande

I urvalet av deltagare valdes ett antal olika förskolområden ut. Vi började med att kontakta

förskolecheferna för områdena som fick en beskrivning av studiens syfte samt en anmälan om

deltagande i studien att delge sina medarbetare. Då vi inte fick in tillräckligt många svar på

förfrågningarna kontaktades även personer som vi känner till inom förskolan och frågade dem

om de ville ställa upp på en intervju. I en kvalitativ undersökning med intervju som metod

kan sex till åtta deltagare vara tillräckligt för att få ett rikt material (Eriksson- Zetterqvist &

Ahrne, 2015). Vi har intervjuat sex deltagare vilket enligt våra upplevelser har varit tillräckligt

för storleken på undersökningen samt för att svara på studiens frågeställningar. Inför varje

intervju mejlade vi intervjuguiden till deltagarna i god tid för att de skulle kunna reflektera

kring ämnet innan och vara förberedda på de frågor  som skulle ställas.  Det ansåg vi  var

särskilt viktigt eftersom tidigare erfarenheter och upplevda dilemman efterfrågades.  Vi var

inne och berörde ett känsligt ämne där vi ville att respondenterna berättade för oss om de

ställts inför situationer där dilemman uppstått i samband med kollegors agerande. Därför har

vi varit  noga med urvalet  av de frågor som ställts samtidigt som vi använt oss av Trosts

(2010) uppmaning att våga ställa de känsliga frågorna för att få ett fylligare material.
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Intervjudeltagarna  bestod  av  fem  förskollärare  och  en  barnskötare.  Eftersom  alla  inom

förskolans verksamhet har som skyldighet att anmäla vid misstänkt kränkning riktade vi oss

inte  endast  till  utbildade  förskollärare.  Alla  sex  intervjuer  har  skett  på  deltagarnas

arbetsplatser  och  tog  mellan  20–30  minuter.  Valet  av  plats  gjordes  utifrån  deltagarnas

preferenser. Att låta den intervjuade välja plats för intervjun menar Trost (2010) skapar en mer

bekväm miljö. Vi spelade in ljudupptagningar under intervjuerna med våra mobiltelefoner och

skrev  anteckningar  om  det  kändes  relevant. Vi  medverkade  båda  två  under  hälften  av

intervjuerna  och  den  andra  hälften  genomfördes  med  endast  en  intervjuare.  Att  vara  två

intervjuare skriver Trost (2010) kan vara ett lämpligt arrangemang vid känsliga ämnen. Men

att vara två skulle också kunna innebära en känsla av maktövergrepp från den intervjuades

synvinkel. Vi ämnade att vara delaktiga båda två under alla intervjuerna, men då några av

intervjuerna krockade tidsmässigt var detta inte möjligt att genomföra. Efter intervjun lades

ljudfilen in på våra datorer och raderades från mobiltelefonerna. Det informerades deltagarna

om. Deltagarna fick även underteckna att de tagit del av information angående studien och de

forskningsetiska principerna. 

Databearbetning och analys

Efter  avslutad  intervju  påbörjades  transkriberingen  av  ljudupptagningarna  så  snart  som

möjligt,  senast  48  timmar  efter  intervjun.  Vi  transkriberade  tre  intervjuer  var.  I

transkriberingen har vi ändrat deltagarnas citat från talspråk till  skriftspråk samt tagit bort

upprepningar för att underlätta läsningen av resultatet. För att kunna analysera på ett rättvist

sätt behöver intervjuaren skapa en distans till sina intervjuer (Trost, 2010). Vi valde därför att

undvika analysering av data innan alla intervjuer och transkriberingar var avklarade. Efter

transkriberingen  identifierades  kategorier  och  teman  som  uppkommit  under  intervjuerna

tillsammans  för  att  upptäcka  likheter  och  skillnader  i  deltagarnas  åsikter.  Därefter

sammanställdes allt material under de olika kategorierna för att få en bättre översikt (Dahlin-

Ivanoff, 2015). Trost (2010) skriver att det är en fördel i analysen och tolkningen av empirin

att visa intresse och vara nyfiken på sitt material. Detta gör materialet mer överskådligt och

underlättar även kategorisering och identifiering av teman. När vi identifierat teman utifrån

kategoriseringen  såg  vi  att  temaområdena  behövde  komprimeras  och  läggas  in  i  större
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gemensamma teman. Tanken var att hitta teman som knöt an till våra frågeställningar för att

se till att dessa besvaras på ett så tydligt sätt som möjligt (Dahlén, 2007).

I analysen av den insamlade empirin har vi utgått från ett sociokulturellt perspektiv. Avsikten

var  att  analysera  hur  deltagarnas  kollektiva  erfarenheter  påverkar  arbetet  med  kränkande

behandling.  Fokus  under  analysen  låg  på  begreppen  samspel  och  kommunikation  (Säljö,

2011).  Utifrån  syftet,  våra  frågeställningar  och  det  sociokulturella  perspektivet  har  vi

identifierat  tre  teman  som deltagarna  upplever  som dilemman.  Dessa  dilemman  har  alla

kopplats till svårigheter och utmaningar i arbetet med kränkande behandling. De tre teman

som framkom var 1) Kollegial lojalitet,  2) relationer samt 3) samsyn och kommunikation.

Dessa  tre  teman  presenteras  i  resultatdelen  tillsammans  med  deltagarnas  tolkningar  av

begreppet kränkande behandling och diskuteras därefter i relation till tidigare forskning inom

ämnet.

Tillförlitlighet

I enlighet med Bryman (2011) har vi använt oss av de fyra delkriterier som krävs för att göra

en  tillförlitlig  kvalitativ  forskning.  De  fyra  kriterierna  är  trovärdighet,  överförbarhet,

pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet innebär att undersökningen

sker utifrån de regler som finns för forskning. De som deltar i  undersökningen bör också

bekräfta sitt medverkandes resultat, för att säkerställa att forskarna har tolkat deltagarna på

rätt sätt. Med överförbarhet menas hur pass informativ undersökningen är och om den kan

överföras till en annan miljö. Pålitlighet uppnås genom att beskriva alla delar i processen av

studien på ett tydligt sätt för att den ska verka så pålitlig som möjligt. Möjlighet att styrka och

konfirmera innebär att forskarna har en neutral ingång i undersökningen och inte påverkas av

personliga uppfattningar.

Vår  studie  är  förhoppningsvis  trovärdig  eftersom  vi  har  följt  de  regler  som  finns  för

undersökningen, samt relevant litteratur. För att  öka trovärdigheten ytterligare har vi  även

återkopplat det nedskrivna resultatet till deltagarna så att de kunnat bekräfta och godkänna

deras deltagande i studien.  Studien menar vi är  överförbar inom förskolans miljö då flera

olika deltagares tankar om svårigheter och utmaningar i arbetet med kränkande behandling

har presenterats. Deltagarna har även varierande ålder, erfarenhet och kön, arbetar i två olika
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kommuner och har alla tillfört resultat som kan tillämpas i förskolans verksamhet. För att

studien ska bli  pålitlig  har  vi  skrivit  fram en tydlig och informativ metod-del  som också

diskuteras under metoddiskussion. Vi har strävat efter att inte låta personliga värderingar eller

uppfattningar påverka resultatet och har haft en neutral inställning till studiens ämne. Detta

ger oss möjlighet att styrka och konfirmera resultatet.

Etiska aspekter

I de etiska överväganden i samband med studien har vi använt oss av de forskningsetiska

principerna  som  Vetenskapsrådet  (2002)  tagit  fram:  informationskravet,  samtyckeskravet,

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi har informerat deltagarna om studiens syfte, att

vi  vill  undersöka  vilka  svårigheter  och  utmaningar  pedagoger  i  förskolan  upplever  i

situationer när en pedagog kränker ett barn. Deltagarna har även blivit informerade om att de

själva bestämmer över sin medverkan i studien och att de när som helst kan välja att dra sig

ur. Deltagarna har informerats om att de har full konfidentialitet och att de inte på något sätt

går att koppla deras deltagande i studien till dem. De har även informerats om att vi som

författare till studien hanterat deras uppgifter på ett säkert sätt så att ingen utomstående har

kunnat ta del av den information de har delgett oss. Till sist har de uppgifter som samlats in

från deltagarna endast använts för studiens resultat.
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RESULTAT
Studiens resultat grundar sig i de svar vi fått från våra deltagare i de intervjuer vi genomfört.

Deltagare 1, 5 och 6 arbetar på tre olika förskolor i samma kommun. Kränkande behandling

som ämne är inte något som ofta diskuteras i arbetslagen enligt deltagarna.  Deltagare 1 är

förskollärare sedan fyra år tillbaka. Deltagare 5 validerade till förskollärare för sex år sedan

och har arbetat som barnskötare i elva år innan det. Deltagare 6 har varit förskollärare i sexton

år. Ingen av deltagarna har någon tidigare utbildning eller kompetensutveckling om kränkande

behandling  och  kan  inte  minnas  att  det  var  något  som ingick  i  större  omfattning  under

förskollärarutbildningen.

Deltagare 2, 3 och 4 arbetar på två olika förskolor i en kommun som sedan ett år tillbaka

arbetat  med  kränkande  behandling  i  ett  projekt  och  därmed  fått  föreläsningar  och

kompetensutveckling kring ämnet. De har även diskuterat mycket om olika dilemman som en

del i projektet.  Deltagare 2 är utbildad barnskötare och har arbetat inom förskolan i fem år.

Deltagare 3 har varit förskollärare i tio år och deltagare 4 är F-6 lärare sedan tio år tillbaka

och har arbetat i förskolan sedan dess.

Tolkningar av kränkande behandling

Studiens resultat visar att kränkningar i förskolan tolkas på olika sätt.  Deltagare 2, 3, 4 och 6

tar upp exempel som matsituationer där oskrivna regler resulterar i att barnen blir kränkta.

Exempel som nämns av deltagare 6 är att barnen inte får ta ett knäckebröd om de inte tar en

mjuk macka först. Deltagare 2 nämner exempel som att barnen måste äta upp maten fast de

inte tycker om den.

Då har man tvingat i barnen för att de äter, de gillar till exempel gröt men de vill inte ha det

just den dagen, ska man tvinga i gröt då eller de kanske inte bara vill ha det då. Och även att vi

har många som tänker att jo men alla barn ska äta allt och då tvingar man i alla gröt som

absolut inte gillar och då får de kväljningar. Så vi har ju haft barn som inte ens har velat

komma hit… (Deltagare 2).
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Deltagare  2  nämner  ovanstående händelse  som ett  exempel  för  vad  hen anser  är  typiska

kränkningar som förekommer i förskolan, men som ofta går obemärkta förbi. Deltagare 4 och

6 nämner att skam och skuldbeläggning av barnen är kränkande behandling.

Det här med skam och skuld är ju väldigt starkt för barn. Att få dem att känna skam och skuld,

när de får känna det. Det är inte bra. Och får man det är det ju en slags kränkning (Deltagare

6).

Fler exempel på kränkningar som nämnts av deltagare 2, 3 och 4 är när pedagoger uttryckt sig

på ett nedlåtande sätt och skuldbelägger barnet för att det exempelvis inte finns extrakläder,

eller att de har kissat på sig. 

Men till exempel om det är något barn som kissar på sig ”åh, har du kissat på dig nu igen?”

[…] eller att ett barn inte har några extrakläder på hyllan ”men har du inga kläder nu igen”

(Deltagare 4).

Deltagare 4 säger att  ovanstående situationer  är  händelser  som hen tidigare inte  sett  som

kränkande behandling. Det var inte förrän de diskuterade dilemman likt detta tillsammans i

arbetslaget  som  det  blev  tydligt  för  deltagaren  att  det  faktiskt  handlar  om  kränkningar.

Deltagare  4  säger  också  att  nedlåtande  blickar  och  att  himla  med  ögonen  kan  ses  som

kränkande handlingar mot barnen.

En vuxen suckar. ”åh gör du så här igen”, eller himlar med ögonen för att någon säger något

eller gör något (Deltagare 4).

Deltagare 4 menar att när pedagoger suckar eller himlar med ögonen mot barnen för att de

säger eller gör något är händelser som genom diskussion av olika dilemman också skapat

insikter för deltagaren om vad som är kränkande behandling.

Någonting  som skapar  oro  eller  obehag  i  en  situation  kan  upplevas  som kräkningar  för

deltagare 5.

En kränkning för mig är någonting som gör att man känner obehag eller att man känner sig illa

till mods lite, att man går och tänker på någonting efteråt och inte kan släppa det riktigt. Blir

lite orolig kanske och så (Deltagare 5).

 Andra saker som deltagare 1 upplever som kränkningar är våld, att fysiskt ta tag i barnen

samt olämpliga ord.
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Eller att man använder ord som är, vad ska man säga, grova, ja men ”du är dum i huvudet”, du

vet sådana saker som går på personangrepp (Deltagare 1).

Deltagare 1 säger att det är mer tydligt när det sker fysiska, grövre kränkningar. Men när det

kommer till hur pedagoger bemöter barn med tonfall, kroppsspråk, sarkasm eller ironi med

mera är det svårare att greppa om situationen är kränkande eller inte.

Särbehandling är ytterligare något som kan upplevas som kränkande behandling mot barnen.

Favorisering av barn är något som enligt deltagare 4 kan ses som särbehandling. Hen menar

då att resterande barn som inte favoriseras kanske kränks. Deltagare 1 menar däremot att det

kan vara kränkande att inte särbehandla ett barn. 

Att barnet inte klarar av att stå i kö, men många gånger om dagen är det kanske att de behöver

vänta. Men ska du flytta på hela barngruppen då eller ska du flytta den enskilda individen? Då

blir  det  den  enskilda  individen  för  du  kan  inte  flytta  på  20  barn  och  då  blir  det

egentligen kränkande för barnet i behov, men annars blir det kränkande mot barngruppen, så

hur man än vrider och vänder det så blir det fel (Deltagare 1).

 Vissa  barn kräver  särbehandling i  form av extra  stöd och resurser  för  sina behov enligt

deltagare 1. Hen menar att det förekommer att dessa barn kränks när stöd och resurser för att

tillgodose barnens behov inte finns.

Att tolkningar om vad begreppet kränkande behandling innebär skiljer sig åt verkar vara en

bidragande faktor till varför kränkningar sker mot barn av pedagoger i förskolan enligt en

deltagare.

Man är så olika personer när man jobbar tillsammans, alltså man har ju så olika syn på saker

så för mig kanske det blir mer såhär ”Men gud vad sa du” eller ”står du här och säger till

barnet att den inte har några extrakläder”. För mig blir det helt fel, men kanske den personen

som säger det kanske inte ens uppfattar att, den tänker inte ens på det för att det är så... det

bara flyter  på. Så det  är väl  det vi  har att  jobba med. Att  alla är så olika och att  alla tar

kränkningar på olika sätt. (Deltagare 2)

Deltagare 2 tror att kränkningar mot barnen kan ske eftersom vissa pedagoger kanske inte ser

händelserna som kränkande, medans den som iakttar händelsen upplever det som kränkningar.

16



Det  blir  problematiskt  då  pedagogerna  inte  har  en  gemensam  syn  på  vad  kränkande

behandling är och kan vara.

Resultatet visar att deltagarna ser begreppet kränkande behandling till största del på olika sätt.

Tolkningar om vad som är kränkande behandling i förskolan skiljer sig alltså åt från person

till person och från förskola till förskola.

Svårigheter och utmaningar i arbetet med kränkande 

behandling

Resultatet  visar  att  deltagarna  upplever  att  det  finns  ett  flertal  olika  svårigheter  och

utmaningar i arbetet med kränkande behandling. De tre övergripande teman som framkommit

under  analysen  har  utgått  från  olika  dilemman som alla  har  kopplats  till  svårigheter  och

utmaningar.  Det  har  handlat  om  1)  kollegial  lojalitet,  2)  relationer  samt  3)  samsyn  och

kommunikation. 

Kollegial lojalitet

Fem av sex deltagare i  studien pekar  på den kollegiala  lojaliteten som en av de svåraste

utmaningarna i arbetet med kränkande behandling. Deltagare 2, 3, 4, 5 och 6 berättar om

situationer där de ställts inför etiska/moraliska dilemman och där utgången till slut blivit att de

valt lojaliteten till kollegan framför barnets bästa. Deltagarna är medvetna om att de bör välja

barnets bästa men upplever ändå att de har svårt att handla moraliskt rätt i en situation där de

kan såra sin kollega.

Man tänker kanske mest på personalen som man anmäler då att hur ska den ta det här och vad

ska den säga och nu blir det bara massa bråk och konflikter. Så man står och väger lite där

men och andra sidan är ju barnet i fokus och det är ju därför vi är här. Ja den är jättesvår

(deltagare 2).

Deltagare 4 och 6 talar också om att våga konfrontera sin kollega. Det verkar ofta handla om

att inte vara tillräckligt stark eller trygg i sig själv att ta steget till konfrontation. Deltagare 6

upplever  att  det  till  viss  del  saknas  stöd  från  förskolechefer  när  det  kommer  till  sådana
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situationer när en kollega ska våga stå upp och säga ifrån en kollegas handlande. Deltagare 2,

3 och 4 beskriver att de jobbar kontinuerligt med att våga stå upp för barnen när en misstänkt

kränkning  sker.  Medan  deltagare  1,  5  och  6  upplever  att  de  behöver  mer  kunskap  och

fortbildning i att kunna bemöta och hantera dessa situationer. Framför allt i att träna på att ge

konstruktiv kritik.

Deltagare 6 har tagit steget att våga konfrontera sin arbetskamrat men då stött på motstånd

som i sin tur lett till konsekvenser. Kollegan som blev konfronterad sjukskrev sig därefter.

Och då förstår du att man kanske drar sig för att säga något ibland även om jag inte skulle

klara av att göra det, för jag skulle inte kunna leva med mig själv (deltagare 6).

Konsekvenser  likt  detta,  och  rädslan  för  hur  kollegan  ska  reagera  i  en  konfrontation  är

angelägenheter som samtliga deltagare tror gör att många väljer att avstå konfrontation och

istället låter händelser gå obemärkta förbi. Deltagare 2 tar också upp denna utmaning i att inte

våga möta de konsekvenser som medföljer vid en konfrontation eller  till  och med vid en

anmälan.

Jag tror att man är rädd för att göra en kränkningsanmälan för att det är så personligt. Alltså

det är ju samma som med socialanmälningar också, att  det känns så stort,  att  man gör en

kränkningsanmälan. Men det är ju bättre att göra en mer än en mindre (Deltagare 2).

Deltagaren berättar att de i arbetslaget har diskuterat anmälningsplikten och att det finns en

rädsla i att anmäla, då det känns så allvarligt. Men arbetslaget kom också fram till att det är

för barnens skull  som anmälningar ska göras, hellre en för mycket än en för lite.  Utifrån

Skolinspektionens statistik om inkomna anmälningar för kränkande behandling kommenterar

en av deltagarna statistiken.

Och den siffran du säger där känns ganska låg. […]  men det är också det här som du visar

med siffrorna. Det är väldigt sällan det kommer in, Sverige är ganska stort och mycket enheter,

och så är det inte fler saker som händer (Deltagare 5).

Deltagare 5 tror att  det sker mer kränkningar i  verksamheterna runt om i Sverige än vad

statistiken  visar,  just  för  att  de  flesta  kränkningar  som  sker  inte  anmäls  eller  ens

uppmärksammas.  Detta visar resultatet främst beror på de svårigheter och utmaningar som

finns i arbetet med kränkande behandling.
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Resultatet visar att den kollegiala lojaliteten ses som en av de svåraste utmaningarna i arbetet

med kränkande behandling. Deltagare? tror att uteblivna anmälningar och att inte ifrågasätta

kollegor  beror  på  att  de  flesta  inte  vill  skapa  osämja  i  arbetslaget.  Något  som samtliga

deltagare är överens om är att samsyn, kommunikation och bra relationer till sina kollegor

underlättar vid behov av konfrontation. De anser att ett öppet och ärligt klimat i arbetslaget är

värdefullt för att undvika att hamna i moraliska dilemman.

Relationer

I situationer där deltagare 2 ställs inför valet att konfrontera sin kollega eller inte, menar hen

på att relationen haft en stor betydelse för situationens utgång. Deltagare 1, 2 och 4 säger att

relationen till sina arbetskamrater och till barnen skulle kunna påverka när en misstänkande

kränkande behandling förekommer.

Det beror också på relationen kan jag tycka. Alltså jag och en av mina kollegor som har en

sådan tajt relation här inne som kan prata om allt, henne har jag inga problem att säga till att

”jag såg det där. Vi har ju pratat om det och vi ska ju inte gör så”. Men även med någon man

inte har någon, alltså man har ju inte en bra relation med alla, det kan man ju inte ha på en

förskola med fem avdelningar och tre personal på varje. Men det blir jobbigt med dem som

man  inte  har  en  bra  relation  med  eller  en  tajt  relation  med,  kanske  avdelningar  över...

(Deltagare 2).

Detta  visar  resultatet  upplevs  som  en  utmaning  och  svårighet.  Relationer  verkar  ha  en

betydande roll för hur du samspelar och kommunicerar med dina kollegor. Följande deltagare

fortsätter tala om de relationer som finns mellan olika avdelningar.

Sen är det svårare tycker jag om man ser över avdelningar, att jag ska säga till någon annan på

en annan avdelning, det är lite tuffare för de har jag inte samma relation till. Men där handlar

det lite om att stå upp för barnens rättigheter också. Så det måste jag ju göra (Deltagare 1).

Resultatet visar även på om relationens betydelse för att kunna ta emot och ge konstruktiv

kritik till sin kollega utan att hen ser det som ett personangrepp. Deltagare 2 berättar att det är

lättare att tala om för någon när hen gör något positivt eller bra och att det är svårare att

konfrontera när någon handlat på fel sätt.

Deltagare  4  och  6  nämner  situationer  där  en  sämre  relation  till  barnet  bidragit  till  en
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kränkande situation. Deltagare 4 berättar om förförståelsen för barnets svårigheter och hur

detta kan misstolkats av pedagoger som bemöter barnet på ett icke professionellt sätt, vilket i

sin tur kan leda till kränkning. Deltagare 1, 4 och 5 talar vidare om detta, att det ofta upplevs

som okunskap och brist på kompetens från kollegan och att det ofta görs på ett omedvetet sätt.

Om en pedagog har en bra relation med barnen är det lättare att möta dem på ett professionellt

sätt enligt deltagare 6. Då kan situationer där pedagogen upplevs inte ha kontroll undvikas.

Deltagare 5 och 6 har själva upplevt att en vuxen har tappat kontroll över situationen, och

därmed har det utvecklats till att bli en kränkande handling gentemot barnet.

Hur relationen ser ut mellan pedagoger och mellan pedagoger och barn visar resultatet också

påverkas av vilka tidigare erfarenheter vi bär med oss.

Dels är det nog mycket hur man själv har blivit behandlad när man var liten, det kanske är

något av en kedja i det. Ser man tillbaka på hur skolväsendet var förr, om man går tillbaks 40–

50 år i tiden, då var det väldig skillnad på hur det är i dag med ordning. […] jag upplever att

de gånger jag sett och känt att nu går man lite över gränsen så tycker jag ofta att de varit de

äldre kollegorna som oftast har hamnat där. Och det kanske är att man själv har växt upp i den

miljön och varit med om det här som barn. Det är inget konstigt om man tar med sig det även

om du får utbildning i att du inte får göra så, så ligger det nog ändå kvar kanske (Deltagare 5).

En annan bidragande faktor till kränkningar mot barn säger även deltagare 4 och 6 är när

samspelet med barnet inte fungerar.  Deltagare 6 har varit med om tillfällen där pedagoger

upplever att de inte blir lyssnade på, eller att barnen helt enkelt stänger av och inte lyssnar.

Vilket  i  sin  tur  har  lett  till  en  okontrollerbar  situation  där  pedagogen  använt  ett

maktmissbrukande språk.

Vi jobbar jättemycket på det här med relationer med barnen. Du får inte det här problemet då

om du har så bra relation. Vi har ytterst sällan konflikter i vår barngrupp. De lyssnar, de gör

som de blir tillsagda, men att vi är lyhörda från bägge håll för de vet att vi lyssnar på dem och

då lyssnar de på oss. Svårare är det ju inte. Jag blir sådär, när de pratar om att barn inte lyssnar

och sånt, men har ni lyssnat på dem? För då lyssnar de på dig med. Jag tycker det är så häftigt

när man får vara med om det (Deltagare 6).

Om  det  inte  finns  en  bra  relation  kollegor  emellan  verkar  det  resultera  i  att  kränkande

handlingar som sker inte uppmärksammas. Resultatet visar att bra relationer både till kollegor

och till  barnen har  stor  betydelse  i  arbetet  med att  förebygga kränkande behandling.  Bra

relationer i arbetslaget innebär att det anses lättare att konfrontera och ifrågasätta en kollegas
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handlande. Bra relationer mellan pedagoger och barn visar därmed på att det uppstår färre

kränkningar. Beroende på hur en relation ser ut bidrar de till svårigheter och utmaningar i

arbetet med kränkande behandling.

Samsyn och kommunikation

Samtliga deltagare är överens om att kränkande behandling ofta förekommer när det inte finns

en samsyn i arbetslaget eller på enheten. De upplever att det råder delad syn på hur begreppet

kränkning definieras.

Man kanske inte är riktigt förberedd på det som händer och tolkade jag rätt eller vad menades

egentligen? Det kan ju bli ganska sådär oklart. Men om man upplever direkt att det här inte var

positivt eller att  det här var inte bra så har jag pratat med den personalen efteråt. Men då

kanske jag har mest ställt frågan: hur tänker vi runt maten? Ska vi låta barnen smaka eller ska

vi… behöver de äta upp? Så att vi pedagoger är tydliga som vuxna. Så har jag tänkt. Om jag

hamnar i en situation där det uppstår frågetecken eller att det blir inte riktigt bra, så frågar jag

nog efteråt hur ska vi tänka för att… tänker vi likadant här? Har vi en samsyn? För det är så

viktigt att ha en samsyn (Deltagare 3).

För  att  nå  en  samsyn  lyfter  samtliga  deltagare  att  det  krävs  en  god  kommunikation  i

arbetslaget  samt  att  hela  tiden  föra  kontinuerliga  dialoger  kring  hur  begreppet  kränkning

tolkas och hur arbetslaget ställer sig till det. Arbetslaget har ofta olika erfarenheter med sig

och  då  menar  deltagarna  att  det  är  något  som bör  visas  hänsyn  till  och  bemötas  på  ett

professionellt sätt. Deltagarna menar att det saknas tid för reflektion kring samsyn och att det

påverkar deras arbete med kränkande behandling på ett negativt sätt. Det krävs avsatt tid för

att  föra dialoger, lyssna och möta sina kollegor  öppet  och professionellt.  Reflektionstiden

verkar dock inte prioriteras ute i verksamheterna enligt våra deltagare.

Resultatet  visar  att  kommunikationen  har  en  central  del  i  arbetet  med  att  förebygga

kränkningar. Bristande och utebliven kommunikation bidrar dock till många svårigheter och

utmaningar.

Det är ju det här att man känner att det ligger så på det individuella planet. Är du bra på det här

med relationer och kommunikation, så fungerar det säkert i arbetslaget. Men i många arbetslag

fungerar det inte, det är där det brister många gånger när det inte fungerar på en avdelning.

Man kan inte kommunicera med varandra (Deltagare 6).
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Deltagare 1, 3, 4 och 5 nämner just att kommunikationen är grundläggande för att komma

fram till någon form av samsyn inom arbetslaget. Om du inte kan kommunicera eller att det

ges tid för dialog och reflektion med ditt arbetslag, blir det svårt att hantera dessa situationer

när  kränkande  handlingar  förekommer.  Deltagare  2,  3  och  4  använder  till  viss  del  sin

reflektionstid till att kommunicera fram regler och riktlinjer för att kunna hantera kränkningar

utifrån ett  gemensamt synsätt.  Dessa deltagare arbetar i en kommun där det just nu läggs

mycket tid på att förebygga och hantera kränkande handlingar. Deltagarna säger att de har

blivit bättre på att kommunicera med varandra i och med påbörjandet av kommunens projekt,

men att den största utmaningen och svårigheten fortfarande ligger i att kunna konfrontera sin

kollega när en misstänkt kränkning sker.

Deltagare 4 talar om tillfällen när hen bevittnat en handling som kan uppfattas kränkande,

men i det läget inte känt att situationen tillåtit en konfrontation. Då har situationen istället

tagits upp generellt som en kollegial diskussion efteråt tillsammans med arbetslaget.

Jag har aldrig konfronterat någon vuxen så. Utan mer tänkt att så ska jag inte göra nästa gång

det sker, så har jag nog mer tänkt. Sen har vi lyft det, inte specifikt med personen utan mer

stort, hur ska vi tänka här i den här situationen när detta sker. När man sitter med arbetslaget.

Att “nu sker detta hur ska vi tänka kring det? Och när vi har suttit i grupperna också, att vi

pratar om det då att hur ska vi göra?”. Inte bara nu har vi sett det här och det här utan att hur

bör vi göra? Arbeta mer förebyggande liksom (Deltagare 4).

Resultatet visar därmed att om det råder brist på samsyn och kommunikation på en förskola

medför  det  svårigheter  och  utmaningar  för  arbetet  med  kränkande  behandling.  Samtliga

deltagare  menar  att  om  det  inte  finns  en  gemensam  samsyn  på  ämnet  eller  om

kommunikationen i arbetslaget inte fungerar finns det en ökad risk att barnen kränks.

Sammanfattning

Resultatet  av  studien  visar  att  de  deltagande  pedagogernas  tolkningar  av  kränkande

behandling skiljer sig åt. Tolkningar av begreppet kränkning skiljer sig från person till person

och från förskola till  förskola.  Våra deltagare anser att  kränkande behandling bland annat

innebär oskrivna regler som inte är anpassade för alla barn i gruppen. Ofta förekommer detta i

matsituationer,  där  barn  till  exempel  tvingas  äta  upp  maten.  Andra  kränkningar  som
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framkommer  enligt  deltagarna  är  när  barn  utsätts  för  att  känna  skam och  skuld,  när  det

förekommer våld, nedlåtande blickar samt när barnen särbehandlas. 

De svårigheter  och  utmaningar  som pedagogerna  upplever  finns  i  arbetet  med kränkande

behandling  visar  sig  bland  annat  vara  att  konfrontera  en  kollega  som  utsatt  barn  för

kränkningar.  Den  kollegiala  lojaliteten  väger  oftast  starkare  än  kränkningar  mot  barnen.

Rädslan att ifrågasätta och eventuellt skapa osämja framkommer som den största utmaningen

och svårigheten i arbetet med kränkande behandling. Detta är något som pedagogerna tror

grundar sig i hur relationen till kollegan ser ut och därmed upplevs det som en svårighet och

en utmaning att  upprätthålla  bra relationer  i  arbetslaget.  Ytterligare visar  resultatet  på att

barnen riskeras att kränkas om det inte finns en samsyn och god kommunikation i arbetslaget.

Därav medför även samsyn och kommunikation svårigheter och utmaningar i arbetet med

kränkande behandling.
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DISKUSSION

Resultatdiskussion

Syftet med studien var att undersöka vilka svårigheter och utmaningar pedagoger i förskolan

upplever i situationer när en pedagog kränker ett barn. Utifrån följande frågeställningarna har

vi försökt svara på detta: Hur tolkar pedagoger begreppet kränkande behandling i förskolan?

Vilka dilemman ställs pedagoger inför när en kollega kränker ett barn?

Resultatet av studien visar att pedagoger i förskolan tolkar begreppet kränkande behandling

på olika sätt, vilket kan medföra att kränkningar inte uppmärksammas.  De svårigheter och

utmaningar  som  pedagogerna  upplever  finns  i  arbetet  med  kränkande  behandling

framkommer  utifrån  olika  dilemman  i  tre  övergripande  teman.  1)  Kollegial  lojalitet,  2)

relationer och 3) samsyn och kommunikation.

Tolkningar av kränkande behandling

Utifrån Jenvéns (2017) studie framgår det att lärare i skolan har skilda uppfattningar kring hur

begreppet  kränkande  behandling  tolkas.  Detta  ser  vi  överensstämmer  med  resultatet  då

deltagarna i studien har olika syn på vad kränkande behandling är. Exempel som framkommer

är att pedagoger ser olika på vilka oskrivna regler som finns samt att ens egen bakgrund och

erfarenhet påverkar tolkningen av begreppet. Att pedagoger inom samma arbetslag har skilda

uppfattningar  samt  handlar  olika  har  vi  sett  grundar  sig  i  brist  på  kommunikation  och

gemensam syn på ämnet. I resultatet framkommer det även att deltagarna är fullt medvetna

om den anmälningsplikt som gäller enligt skollagen (SFS 2010:800). Däremot tror vi att de

olika tolkningar som finns om vad en kränkning är försvårar anmälningsplikten. I förskolan

kan det vara svårt för barnen att uttrycka själva om de upplever sig kränkta. Det är då upp till

pedagoger att bedöma om det upplevs som en kränkning eller inte. Här vi sett att det blir

problematiskt,  då  resultatet  visar  att  det  ofta  inte  finns  gemensam syn på  vad kränkande

behandling  mot  barn  av  pedagog  faktiskt  innebär.  Olika  tolkningar  och  definitioner  av

begreppet kränkning försvårar alltså arbetet med att arbeta förebyggande.

Enligt Säljö (2015) bär vi alla med oss olika erfarenheter och kunskaper som vi kan utveckla

kollektivt  men  för  att  kunna  göra  detta  krävs  avsatt  tid  för  gemensam  diskussion  och
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reflektion. Därav ges också möjlighet i att komma fram till gemensamma ståndpunkter och

komma  överens  om  hur  situationer  som  uppstår  ska  hanteras  på  arbetsplatsen. Ämnet

kränkande behandling menar vi behöver vara en kontinuerlig diskussion inom ett arbetslag

men också inom hela verksamheten. Samsynen mellan avdelningarna är minst lika viktig som

inom arbetslaget. Men tillfällen för tid till kommunikation och reflektion tillsammans med

avdelningarna verkar vara svårare att få till.

Svårigheter och utmaningar i arbetet med kränkande behandling

I resultatet har vi sett att det förekommer svårigheter i att våga konfrontera en kollega som

uppfattats agera på ett felaktigt sätt. Colnerud (2017) beskriver kollegial lojalitet som ett etiskt

dilemma där en lärare ställs inför att välja mellan att vara lojal mot sin kollega eller barnets

bästa, vilket förutsätter att ifrågasätta kollegans handlande. Alla deltagare i studien verkar väl

medvetna om att de bör stå upp för barnets bästa framför lojaliteten till kollegan. Men trots

det tolkar vi det som att detta inte alltid sker. Colnerud (2017)  förklarar lojalitetsnormer i

verksamheten som ett hinder för att våga ge konstruktiv kritik till sin kollega. Vår tolkning är

att deltagarna upplever samma sak. Det verkar handla om vad du har för relation till kollegan

du ska konfrontera. I en bra relation verkar det vara lättare att ge konstruktiv kritik men i en

mindre bra relation finns rädslan för att hamna i konflikter och därav riskera efterföljande

negativa  konsekvenser. Likväl  som det  är  värdefullt  att  ge  varandra  positiv  kritik  är  det

betydelsefullt att träna på att ge varandra konstruktiv kritik, och om än lika viktigt att kunna ta

emot den konstruktiva kritiken. Detta anser vi bör ingå i vår profession som förskollärare.

Konsekvenser  som kan uppstå  av att  bryta  den kollegiala  lojaliteten,  eller  att  blåsa i  den

moraliska visselpipan, är bland annat att en lärare riskerar att bli utstött av sina kollegor på

grund av de normer som har brutits (Colnerud, 2017). En av våra deltagare har fått uppleva

konsekvenser  av  att  ha  konfronterat  en  kollega  vilket  resulterade  i  att  kollegan  därefter

sjukskrev sig. Detta visar återigen på kommunikationens betydelse och att kompetens i att ge

och ta konstruktiv kritik är nödvändigt. Vi ser utifrån resultatet att den kollegiala lojaliteten

fått en negativ betydelse. Pedagoger ska visa god lojalitet gentemot sina kollegor men inte på

ett  sätt  som  sätter  barnet  i  en  kränkande  situation  (Lärarnas  riksförbund,  2001).  Därför

behöver begreppet kollegial lojalitet diskuteras och lyftas ur ett positivt perspektiv.
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Att ofta hamna i moraliska dilemman där en lärare tvingas att välja mellan kollegial lojalitet

och barnets bästa skriver Colnerud (2015) kan orsaka moralisk stress. Irisdotter Aldenmyr,

Grönlien Paulin och Zetterqvist (2016) menar då att kunskap och kompetensutveckling inom

området krävs för att  kunna hantera situationer som kan uppstå.  Behovet av kunskap och

kompetensutveckling inom området menar våra deltagare är ett viktigt förebyggande arbete

inom kränkande behandling. Att få tid till kommunikation tillsammans med sina kollegor ger

också utrymme för att diskutera och lyfta etiska dilemman, vilket i sin tur förhoppningsvis

leder  till  en  samsyn.  Detta  kräver  också  ett  tydligt  och  professionellt  ledarskap  från

förskolechefer.  Om  det  finns  tydliga  regler  och  riktlinjer  som  har  diskuterats  fram

tillsammans, blir det lättare för pedagoger att agera etiskt och moraliskt korrekt i situationer

där kränkande behandling förekommer.

Ett  genomgående  tema  i  studiens  resultat  visar  relationens  betydelse  i  situationer  där  en

kollega  kränker  ett  barn.  Öhman (2019)  skriver  att  ett  bra  relationsarbete  motverkar  och

förebygger att kränkande behandling förekommer. Vi tolkar utifrån resultatet att en förklaring

till varför kränkningar sker till viss del verkar bero på vilken sorts relation som finns mellan

den vuxne och barnet. Om den vuxne inte har tillräckligt med kännedom om det enskilda

barnet  riskerar  det  att  kränkas  på  grund  av  detta.  Därför  har  det  etiska  ledarskapet  stor

betydelse för hur mötet med det enskilda barnet blir (Cronqvist, 2018). I sin tur underlättar

bra  relationer  kollegor  emellan  för  den  kollegiala  lojaliteten,  samsynen  och

kommunikationen. I resultatet framkommer det att en av våra deltagare anser att det är lättare

att konfrontera en kollega där en bra relation finns. Däremot skulle det också kunna vara,

utifrån vår tolkning av resultatet från de andra deltagarna, att det är svårare att kritisera någon

du  har  en  bra  relation  till.  Eftersom risken  finns  att  relationen  påverkas  negativt.  Därav

kommer vi återigen tillbaka till kommunikationens och samsynens betydelse för hur dessa

situationer hanteras.

Skolan kan ses som ett tvingande system (Jenven, 2017), det skulle också förskolan kunna

göra för barnen som vistas där. Därför är det betydelsefullt för barnens skull att all form av

kränkande  behandling  aktivt  motverkas  (SFS  2010:800).  För  att  detta  ska  kunna  ske  är

samsyn en bidragande faktor. Vid bristande samsyn inom arbetslaget blir det svårt att möta

och hantera en situation när en kränkande behandling förekommer. Dels upplever deltagarna

att det råder olika tolkningar kring vad en kränkning är. Men också att otillräcklig reflektion

tillsammans inte ger tillfälle att diskutera vilken samsyn som ska genomsyra verksamheten.
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Colnerud  och  Granström  (2015)  lyfter  reflektionstiden  som  en  viktig  del  i

kompetensutvecklingen. I Jenvens (2017) studier framkommer det också att en bidragande

faktor inom kränkande behandling är när det inte råder samsyn. Detta på grund av att det inte

verkar finnas någon direkt överenskommelse mellan lärare vad som anses vara rätt eller fel i

ett  handlande.  Att  ha  en  samsyn  inom arbetslaget  visar  studiens  resultat  underlättar  och

förebygger. Men för att kunna nå en samsyn behövs det mycket dialoger och kommunikation.

Genom kommunikationen har vi möjlighet att kunna vidga vårt eget tänkande och utvecklas

utifrån andras perspektiv och erfarenheter (Säljö, 2015, Olivestam & Thorsén 2008). Att ingå

i ett kollektivt lärande med hjälp av kommunikation  (Nilsson & Waldemarson, 2016) visar

resultatet är grundläggande inom arbetet med kränkande behandling. Får vi mer tid till  att

kommunicera och reflektera tillsammans minskar risken för att  kränkningar sker. Återigen

visar  resultatet  att  pedagoger  över  lag  behöver  få  mer  tid  för  gemensam  reflektion.

Svårigheten och utmaningen är att få resurser till detta. Som Hägglund (2007) skriver bör ett

samarbete mellan ledning, lärare, föräldrar och barn också finnas för att kränkande behandling

ska kunna motverkas. Detta pekar ännu en gång på vikten av samsyn och kommunikation och

inte bara mellan pedagoger utan även mellan ledning, pedagoger, föräldrar och barn.

Något vi själva reflekterat över när vi analyserat materialet är hur alla de begrepp vi samtalat

kring är beroende av varandra. Kommunikationen verkar dock vara den mest grundläggande

faktorn  för  hur  pedagoger  agerar  i  en  situation  där  en  kollega  kränker  ett  barn.

Kommunikation  kan bidra  till  samsyn,  skapa  goda relationer  samt  bidra  till  en sund och

positiv kollegial lojalitet. En stor utmaning och svårighet i arbetet med kränkande behandling

ligger  i  hur  begreppet  kränkning tolkas.  Detta  kräver  också  kommunikation  kring  för  att

kunna  mötas  i  utformningen  av  regler  och  riktlinjer  både  i  arbetslaget  och  i  hela

verksamheten.

Om det inte arbetas med att aktivt motverka kränkande behandling visar forskning att det kan

få medföljande negativa konsekvenser för barnen (Barker et al, 2008; Perren & Alsaker, 2006;

Hägglund, 2007; Öhman, 2019). Vår tolkning av resultatet är att när pedagoger diskuterar

olika slags etiska dilemman som de kan hamna i, pratas det om relationen till sin kollega. Vi

upplever inte att det i samma grad diskuteras om vad kränkningar kan ha för konsekvenser för

barnet. Om barnets perspektiv skulle lyftas mer och arbetslagen skulle diskutera kring dessa

negativa  konsekvenser,  kanske  det  skulle  vara  lättare  för  en  pedagog  att  konfrontera  en

kollega.
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Den stora diskussionen genom hela arbetet har grundat sig i vad en kränkning faktiskt är. Det

finns inga tydliga riktlinjer och regler utan den som upplever sig orättvist behandlad eller

kränkt, är den som avgör. Så hur gör vi då i förskolan där barnen kanske inte kan uttrycka sig

eller förstå att hen har blivit kränkt?

Metoddiskussion

Då vi ämnat att undersöka pedagogers uppfattningar om svårigheter och utmaningar i arbetet

med kränkande  behandling, upplevde vi att en kvalitativ metod varit passande för studiens

syfte, och för att besvara frågeställningarna (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Genom att

inta ett sociokulturellt perspektiv under studiens undersökning har det lett oss till att fokusera

på kommunikationens, relationens och samspelets betydelse för utveckling av lärande, samt

hur deltagarnas kollektiva erfarenheter påverkas i arbetet med kränkande behandling (Säljö,

2011). Perspektivet har hjälpt oss att inse hur viktigt det kollektiva lärandet, med hjälp av

kommunikation och andras erfarenheter, är när det kommer till att arbeta på ett förebyggande

sätt. 

Vid insamlingen av empirin använde vi oss av enskilda intervjuer då vi ansåg att det var den

mest lämpade metoden för att få reda på flera pedagogers enskilda tankar och åsikter. Till en

början tänkte vi använda fokusgruppssamtal då vi ville diskutera  ämnet på djupet. Vi valde

dock bort detta eftersom det fokuserar på gruppsamtalets gemensamma uppfattningar och inte

på den enskilde individen. För att våra deltagare skulle vara bekväma med att delge oss så

mycket  information och erfarenheter  som möjligt  tror vi  också att  enskilda intervjuer  var

fördelaktigt. Användandet av semistrukturerade intervjuer för att ta reda på deltagarnas egna

åsikter, uppfattningar och värderingar var passande för studien (Bryman, 2011). Vi var noga

med urvalet av frågorna i intervjuguiden med  tanke på det känsliga ämnet som undersökts.

Tack vare att deltagarna fick ta del av intervjuguiden före intervjun var de förberedda och gav

utförliga svar. Vi var före intervjuerna osäkra på om vi skulle få de öppna och ärliga svar som

vi önskade, men upplevde att vi hade kunnat ställa ännu fler raka och känsliga frågor. Vi anser

dock att empirin blev fyllig ändå.

En ytterligare faktor som hade kunnat påverka studiens resultat är om deltagarna hade kunnat

få full anonymitet. Då hade deltagarna troligtvis vågat vara ännu mer öppna och ärliga i sina
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svar. Det hade då krävts en kvantitativ studie i form av enkäter med fritextsvar som empiri för

att uppnå detta.

Två av våra deltagare kontaktade oss  via  den intresseanmälan som vi  mejlade ut  till  åtta

förskolechefer. Intresseanmälansutskicket var enligt oss inte en lyckad strategi för rekrytering

av deltagare. Eftersom vi önskade att intervjua minst sex personer kontaktade vi resterande

fyra personligen. Vi vände oss till pedagoger som är bekanta till oss inom förskolan. Hur detta

påverkat studiens resultat vet vi inte men vi valde ut personer som vi vet kan prata för sig för

att få mycket empiri. De deltagarna som vi var bekanta med sen innan tror vi dock var mer

bekväma med oss som intervjuare än om vi hade varit helt okända för varandra. Det tror vi

var till fördel utifrån det känsliga ämne som har bearbetats. Eftersom alla som arbetar inom

förskolan har anmälningsplikt hade vi inget krav på att våra deltagare skulle vara utbildade

förskollärare, men vi ville att de skulle vara verksamma i barngrupp sedan några år tillbaka.

Resultatet  hade  troligtvis  inte  varit  detsamma  om  urvalet  av  deltagare  varit  annorlunda

eftersom studiens resultat baserar sig på våra deltagares personliga erfarenheter och åsikter,

det är vi medvetna om.

Slutsats

Vi ser i studiens resultat att kränkande behandling förekommer och att det inte alltid är givet

hur pedagoger bör eller ska agera. Vi har identifierat vilka svårigheter och utmaningar som

pedagoger  inom  förskolan  kan  ställas  inför  när  pedagoger  kränker  barn.  Arbetet  med

kränkande behandling är  beroende av kommunikation och reflektion.  Genom detta  vill  vi

uppmärksamma  att  ämnet  behöver  lyftas  och  synliggöras  mer  ute  i  praktiken  och  att

gemensamma förhållningssätt och regler bör vara tydliga för att inte skapa missförstånd. Vår

förhoppning  är  att  studien  ska  bidra  till  att  pedagoger  identifierar  sina  svårigheter  och

utmaningar i arbetet med kränkande behandling och på så sätt aktivt arbetar förebyggande

med  detta.  Vi  anser  att  det  behövs  mer  utbildning  och  fortbildning  för  att  pedagoger  i

förskolan ska bli mer medvetna dels om vad kränkande behandling är och kan vara,  men

också  hur  de  aktivt  ska  arbeta  förebyggande  med  det.  Vi  tror  också  att  ämnet  behöver

diskuteras mer ute i arbetslagen och att det då hade bidragit med färre kränkningar mot barn

gjorda av pedagoger i förskolan.
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Vidare forskning

Det finns begränsat med forskning angående kränkande behandling i förskolan och vi anser

att all forskning inom detta är betydelsefullt. Vidare forskning som vi hade funnit intressant i

ämnet är att studera om avsatt tid för gemensam reflektion förebygger kränkande behandling.

Eftersom resultatet visar att samsyn, kommunikation och relationer är viktigt för att förebygga

att kränkande behandling sker hade det varit intressant att gå djupare in på om mer tid för

reflektion och gemensamma diskussioner kan bidra till detta.
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Bilaga 1

Förskollärarutbildningen – Examensarbete LEFP17 - V18

Elin Jormhage och Michaela Olofsson genomför en studie i kursen Examensarbete inom 
ramen för förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är 
att undersöka pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer 
specifikt handlar denna studie om att undersöka svårigheter och utmaningar i arbetet där 
kränkande behandling förekommer.

Vi genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om förskolan och dess verksamhet; 
(b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning och undervisning; och 
(c) fullgöra kraven för att bli examinerad från förskollärarprogrammet på Högskolan för 
Lärande och Kommunikation vid Jönköping University.

Vi letar efter deltagare att intervjua till vår studie. Vi kommer att intervjua 6-8 personer som 
arbetar inom förskolan (i barngrupp) för att ställa frågor som rör förskolans verksamhet 
kopplat till kränkande behandling. Skulle Du vara intresserad av att ställa upp på att delta i vår
studie får Du jättegärna höra av dig till oss för mer information om vår studie. Vi ämnar 
påbörja intervjuerna runt vecka 17 men är anpassningsbara.

All information som genereras kommer att avidentifieras vilket garanterar att Du inte kan bli 
identifierat. Du har din fulla rätt att avbryta ditt deltagande och därmed ta tillbaka samtycke 
när som helst och av vilken orsak som helst.

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen 
kontakta Elin (jxxxxxxx@student.ju.se) eller Michaela (oxxxxxxx@student.ju.se)

Tack på förhand.
Elin och Michaela



Bilaga 2

Intervjuguide

Bakgrund.

 Vad har du för yrkestitel?
 Hur länge har du varit verksam inom förskolan?
 Har du någon tidigare utbildning/kompetensutveckling inom kränkande behandling?

Kränkningar i verksamheten

2017 fick skolinspektionen in 1970 anmälningar som rörde kränkande behandling, 808 av de 

anmälningarna handlade om vuxen mot barn-kränkningar.

 Kan du berätta om något etiskt dilemma du ställts inför där du upplevt att någon vuxen

på förskolan kränkt ett barn?
 Kan du berätta om hur ni arbetar med kränkningsärenden i arbetslaget?
 Kan du berätta om vilka utmaningar och svårigheter du upplever finns kring arbetet 

med kränkande behandling?



Bilaga 3
Hej!
Här kommer lite information angående vår studie samt intervjufrågorna som vi ämnar ställa.

Som deltagare i vår studie har du full konfidentialitet då vi utgår från vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer. Det innebär att vi kommer informera dig om studiens syfte och att 
du själv bestämmer över din medverkan i studien. Du kan när som helst, utan orsak välja att 
avbryta ditt deltagande i studien, även efter avslutad intervju. Vi kommer att hantera 
uppgifterna på ett säkert sätt så ingen annan har möjlighet att ta del av dem. Till sist så 
kommer de uppgifter som vi samlar in från dig endast att användas för vår studies resultat.

Syftet med vår studie är att undersöka vilka svårigheter och utmaningar pedagoger i förskolan
upplever i situationer när en vuxen kränker ett barn.
Detta hoppas vi svara på genom de intervjuer vi kommer at genomföra och som vi sedan 
kommer att analysera. Därefter kommer vi ställa analysen i relation till vad tidigare forskning 
säger. 
Om du undrar över något är det bara att höra av dig!

Här är intervjufrågorna som vi kommer att ställa och vi ämnar ställa följdfrågor baserade på 
de svar vi får.

Intervjuguide

Bakgrund.

 Vad har du för yrkestitel?
 Hur länge har du varit verksam inom förskolan?
 Har du någon tidigare utbildning/kompetensutveckling inom kränkande behandling?

Kränkningar i verksamheten

2017 fick skolinspektionen in 1970 anmälningar som rörde kränkande behandling, 808 av de 

anmälningarna handlade om vuxen mot barn-kränkningar.

 Kan du berätta om något etiskt dilemma du ställts inför där du upplevt att någon vuxen

på förskolan kränkt ett barn?
 Kan du berätta om hur ni arbetar med kränkningsärenden i arbetslaget?
 Kan du berätta om vilka utmaningar och svårigheter du upplever finns kring arbetet 

med kränkande behandling? 

Tack på förhand.
Elin & Michaela
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