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Sammanfattning
Studien handlar om kränkningar som begås av vuxna mot barn i förskoleverksamhet och
förskolechefers och förskollärares syn på den sortens kränkningar. I 6 kap. 9 § av Skollagen
(SFS 2010:800) belyses att det ska råda nolltolerans av vuxenkränkningar mot barn men trots
det anmäls det flera händelser till Skolinspektionen varje år.
Syftet med denna uppsats är att undersöka förskolechefers och förskollärares kunskaper om
vuxenkränkningar mot barn i förskoleverksamhet samt vad lagstiftningen om kränkande
behandling innebär för deras respektive yrkesroller. Ytterligare syfte är att undersöka vad
förskolechefer och förskollärare anser vad kränkningar som begås av vuxna gentemot barn
kan bero på och vilka åtgärder som vidtas om en kränkning sker.
Studien har genomförts med en kvalitativ metod med intervju som redskap där ett
slumpmässigt och bekvämlighetsurval har tillämpats. I studien är det åtta personer som blivit
intervjuade varav fyra förskolechefer och fyra förskollärare. Under hela arbetets gång har det
tagits hänsyn till Vetenskapsrådets etiska principer.
Resultatet visar en stor spridning i respondenternas uppfattningar, kunskaper och syn på
fenomenet vuxenkränkningar. Uppfattningarna hos de olika yrkesrollerna skiljer sig åt då de
definierar begreppet kränkande behandling på olika sätt och besitter olika kunskaper inom
området. En gemensam nämnare bland respondenterna är att de lyfter vikten av att utveckla
sina kunskaper inom kränkande behandling på egen hand. Ett flertal av förskolecheferna
betonar även att det är betydelsefullt att föra diskussioner om ämnet. Vad respondenterna
uppfattar att vuxenkränkningar kan bero på skiljer sig åt mellan yrkesrollerna, några
förskollärare betonade att det sker på grund av makt medan några förskolechefer betonade att
stress kan vara en orsak. En gemensam uppfattning hos båda yrkesrollerna om vad som kan
orsaka kränkande behandling är okunskap. Resultatet pekar på att respondenterna har
blandade åsikter om arbetssättet i relation till lagstiftningen men de flesta anser att
lagstiftningen lagt vikt vid arbetet mot kränkande behandling och gjort det tydligare. Alla
förskollärare vidtar samma första åtgärd om en vuxenkränkning sker medan förskolecheferna
har olika strategier för att få kännedom om en sådan situation uppstår. Resultatet synliggör att
respondenterna arbetar på olika sätt för att motverka vuxenkränkningar. Arbetssätt som lyfts
är bland annat diskussioner på exempelvis arbetsplatsträffar och kompetensutvecklande
fortbildning.
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INLEDNING
Vi har genomfört en undersökning som handlar om vuxenkränkningar gentemot barn i
förskoleverksamhet. Detta ämne är intressant för oss båda då vi tidigare har upplevt att
kränkningar från vuxna gentemot barn sker och att barnet inte kan försvara sig då
maktfördelningen är ojämn i förskoleverksamheten och annan skolverksamhet. Bartholdsson
(2008, s. 17) beskriver att lärare har makt över elever i de olika skolverksamheterna. Trots
denna ojämna maktfördelning ska pedagoger bemöta barnen professionellt. En vuxens
bemötande är viktigt för att skapa ett bra samspel med barnen som i sin tur bidrar till att
barnen utvecklar sin självkänsla, medkänsla och sociala kompetens (Brodin & Hylander 2005,
s. 16).
Barnen kan inte påverka sin vistelsetid på förskolan, därför är det betydelsefullt att barnen
känner sig välkomna och blir bemötta utifrån sina behov av pedagoger och andra vuxna i
förskolan. Läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev. 2016, s. 5) redogör för att förskolan ska vara
en plats där förskollärare och annan personal arbetar för att alla barn ska få känna trygghet
och bli bemötta utifrån grundläggande värden. Inget barn ska utsättas för kränkande
behandling och varken känna sig förminskad eller utesluten.
I 6 kap. 9 § av Skollagen (SFS 2010:800) beskrivs det att “...personalen får inte utsätta ett
barn eller en elev för kränkande behandling”. Trots att det tydligt framgår i lagen att det råder
nolltolerans mot kränkande behandling har det under 2016 kommit in 79 anmälningar till
Barn- och elevombudsmannen om att vuxna har kränkt barn på ett eller annat sätt i förskolan
(Skolinspektionen 2016). Trots att denna sortens kränkningar sker är forskning om
vuxenkränkningar gentemot barn i förskoleverksamhet begränsad. De få undersökningar som
gjorts har främst utgått från skolan (Bartley 2015, s. 42). De flesta lärare i de olika
skolformerna förhåller sig troligtvis etiskt och professionellt överlag men vi ser risker för ett
stort mörkertal även bland dem då alla vuxenkränkningar som sker i förskoleverksamhet
nödvändigtvis inte uppdagas då barn ibland kan ha svårt för att uttrycka sig. När det väl sker
en kränkning som begås av en vuxen gentemot ett barn kan konsekvenserna bli stora och
barnen som utsätts blir påverkade på olika sätt. Därför behöver detta problem lyftas (McEvoy
2005, s.12). Enligt Olweus (2013, s. 770) kan mobbning och annan kränkande behandling
orsaka depression hos den som utsätts.
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SYFTE
Syftet med denna uppsats är att undersöka förskolechefers och förskollärares kunskaper om
vuxenkränkningar av barn i förskoleverksamhet samt vad lagstiftningen om kränkande
behandling innebär för deras respektive yrkesroller. Ytterligare syfte är att undersöka vad
förskolechefer och förskollärare anser att kränkningar som begås av vuxna gentemot barn kan
bero på och vilka åtgärder som vidtas om en kränkning sker.




Hur arbetar förskolechefer och förskollärare för att motverka att vuxenkränkningar av
barn sker i förskoleverksamheten?
Vilka åtgärder vidtar förskolechef och förskollärare om det sker en kränkning som
begås av en vuxen gentemot ett barn?
Vad är skillnaderna och likheterna mellan förskolechefers och förskollärares
uppfattningar om kränkande behandling och arbetet kring det?
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BEGREPPSDEFINITIONER
Nedan presenteras studiens nyckelbegrepp och dess definitioner.

Kränkande behandling
Kränkande behandling innebär att någon genom ord eller handling kränker ett barns eller
elevs värdighet. ”Ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt
diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet” (6 kap. 3 § av
skollagen. SFS 2010:800). Det är den som blivit utsatt för en kränkande behandling som
avgör om det handlar om en kränkning eller ej (Bartley 2015, s. 45).
I kränkande behandling ingår begreppet mobbning (Bartley 2015, s. 44). Mobbning är något
som sker genom planerat eller medvetet agerande som upprepas och som har i avsikt att skada
en person som befinner sig i ett underläge i maktrelationen (Olweus 2013, s. 756). Mobbning
innebär att det sker upprepade kränkningar eller negativa handlingar (Bartley 2015, s. 44).
Mobbning är ingen juridisk term numera för kränkningar ska inte behöva upprepas för att tas
på allvar (Svaleryd och Hjertson 2015, s. 46).

Vuxenkränkning
Vuxenkränkningar innebär kränkningar som begås av vuxna gentemot barn och i 6 kap. 9 § av
skollagen (SFS 2010:800) beskrivs det att det ska råda nolltolerans av vuxenkränkningar mot
barn i alla verksamheter lagen omfattar.

AVGRÄNSNINGAR
Det finns två lagar som ställer krav på att förskolan ska bedriva ett arbete för att främja
likabehandling, allas lika värde och att ingen ska bli kränkt, diskriminerad eller trakasserad
(Svaleryd & Hjertson 2015, s. 22). Diskrimineringslagen kräver att ett utredande, åtgärdande,
förebyggande och förhindrande arbete ska drivas i samband med diskriminering och
trakasserier som har relation till diskrimineringsgrunderna (Diskrimineringslagen 2008:567).
Skollagen har krav på att varje enskild enhet ska ha en plan mot kränkande behandling (SFS
2010:800).
Vi har valt att enbart fokusera på kränkande behandling utifrån Skollagens definition och
kränkningar som begås av vuxna inom förskolan mot barn och inte barn emellan. Vi anser att
vuxenkränkningar är viktigt att uppmärksamma då barnen inte alltid kan uttrycka sig verbalt
om de blivit kränkta. Därför är det betydelsefullt att pedagogerna i förskolan har förmågan att
tolka barnens känslor genom andra uttryck än det verbala och har kunskaper om kränkande
behandling. Anledningen till att vi inte undersöker diskriminering och trakasserier utifrån
diskrimineringslagen är att vi anser att fenomenet kränkande behandling är ett oklart och brett
begrepp. Diskriminering och trakasserier har diskrimineringsgrunderna att luta sig mot medan
kränkande behandling kan vara olika slags negativa handlingar och att det är den som blivit
utsatt som avgör.
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BAKGRUND
De flesta studier som gjorts inom området, kränkande behandling, riktar sig mot skolan och
främst då kränkningar som skett elever emellan. Utbudet av undersökningar om kränkande
behandling som begås av vuxna gentemot barn inom de olika skolformerna är begränsad och
det är framförallt undersökningar som gjorts i förskoleverksamhet (Bartley 2015, s. 42).
Nedan presenterar vi den tidigare forskning vi använt oss av i undersökningen, eftersom
utbudet av forskning inom förskoleverksamhet är begränsat har vi använt oss av forskning
inom skolverksamhet. Vi anser att den tidigare forskning inom skolan kan kopplas till
förskolan då verksamheterna är likvärdiga. Vi visar även statistik på anmälningar om
kränkande behandling som begåtts av personal gentemot barn.

Kränkande behandling och mobbning
Mobbning innebär att det sker upprepade kränkningar, men vad är då en kränkning? Bartley
(2015, s. 44) beskriver att “kränkande behandling kan definieras som ett uppträdande som
kränker ett barns eller en elevs värdighet”. Det kan hända att en person inte menar att kränka
en annan men det är den som upplever sig ha blivit kränkt som avgör om det är en kränkning
eller ej. Colnerud (2007, s. 129) beskriver en situation där läraren inte medvetet kränker en
elev, men där eleven kan känna sig kränkt och förminskad.
När en elev frågar sin lärare om var storhjärnan och lillhjärnan finns
svarar läraren skrattande: ”storhjärnan sitter här” och pekar på sitt eget
huvud, och ”lillhjärnan sitter där”, varvid hon pekar på elevens huvud.
(Colnerud 2007, s. 129)
Det kan förekomma kränkningar som utspelas på olika sätt. Det kan vara kränkningar som är
planerade, kränkningar som sker i stunden eller kränkningar som inte medvetet var avsedda.
Ett annat sätt att kränka kan ske just i stunden, dessa kränkningar kan exempelvis vara att man
säger att det är jobbigt att någon stammar och en person vid bordet stammar, trots att man inte
visste det. Att kränka någon och komma på det efteråt kan vara ett annat sätt att kränka. De
kränkningar som inte är gjorda medvetet kan till exempel vara när det sägs något utan uppsåt
att kränka men kan upplevas kränkande av den utsatte (Nevander & Friström 2006, ss. 93–
96).
Skolledningens uppgift är att förbjuda mobbning och se till att elever på skolan inte utsätts för
kränkande behandling. Skolan ska garantera att kränkningar inte sker, för om de inte kan
garantera det kan inte staten ha krav på att skolplikten ska följas (Colnerud 2007, s.
132). Skolplikt gäller inte förskolan men förskolan ska också kunna garantera att inga
kränkningar sker. I verksamheter som grundskola och förskola ska inget barn eller elev
utsättas för någon slags kränkande behandling (Regeringens proposition 2005/06:38, s. 23). I
Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016, s. 4) beskrivs det att några av de grundvärden som
ska genomsyra arbetet med barnen är allas lika värde och rätten att inte kränkas.
I 6 kap. av Skollagen (SFS 2010:800) riktar sig lagen mot kränkande behandling i skolformer
som exempelvis förskola och grundskola. Alla elever och barn som ingår i de skolformerna
som Skollagen omfattar skyddas av lagen. Skolformerna ska förebygga, förhindra och
motverka alla sorters kränkande behandling och det ska finnas tydliga åtgärder i en plan mot
kränkande behandling inom varje enskild verksamhet. Det beskrivs även i Skollagen att om
personal i någon av de skolformer som Skollagen omfattar ser en kränkning som sker mot ett
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barn ska den personalen anmäla det till chefen för verksamheten. Chefen ska sedan anmäla
detta vidare till huvudmannen (6 kap. 1 - 10 § av Skollagen. SFS 2010:800). Huvudmannen är
“den kommunala nämnden eller den fristående skolans eller förskolans styrelse - som är
ansvarig, juridiskt och ekonomiskt, om något barn eller någon elev far illa” (Svaleryd och
Hjertson 2015, s. 25).
Om förskolan eller skolan har en bristande plan och som inte uppfyller kraven som krävs kan
förskolan eller skolan få straffpåföljd tills planen är utförd på rätt sätt. Om förskolan eller
skolan inte har en plan alls eller i vissa fall där planen inte uppfyller Skollagens krav kan även
skadestånd krävas. Framgår det inte vilka åtgärder som ska vidtas i verksamhetens plan mot
kränkande behandling kan huvudmannen få betala skadestånd till barnet eller eleven som har
utsatts för kränkande behandling (Svaleryd och Hjertson 2015, s. 24).
I de fall där en kränkning sker är det förskollärarna eller någon annan vuxen inom förskolan
och skolan som har ansvar att gå vidare med det till förskolechefen eller rektorn som i sin tur
får kännedomen om att en kränkning har skett. Sedan har chefen eller rektorn i uppgift att föra
det vidare till huvudmannen. För att huvudmannen ska få ta del av detta behövs kontinuerliga
rutiner på förvaltningsnivå som gör att informationen kommer fram dit. Lagändringen som
trädde i kraft 2010 (SFS 2010:800) skärpte kraven på att huvudmannen ska ha fått
informationen till sig om kränkningar som skett om den som blivit utsatt kräver skadestånd av
huvudmannen (Svaleryd och Hjertson 2015, s. 25).

Statistik på anmälningar till Barn- och elevombudsmannen
Om det råder missförhållanden i någon av de skolformer Skollagen (SFS 2010:800) omfattar
kan dessa anmälas till Barn- och elevombudsmannen vid Skolinspektionen. En sådan anmälan
kan vem som helst göra, exempelvis en anställd inom verksamheten, en elev eller en
vårdnadshavare. De största orsakerna till att anmälningar görs är på grund av kränkande
behandling och bristande stöd. Bristande stöd betyder att eleverna behöver resurser och stöd
för att nå skolans mål men att de resurser och stöd inte ges eller sätts in. När det gäller
kränkande behandling är den vanligaste orsaken att en elev blivit kränkt av en annan elev.
Under tiden mellan januari och juni 2017 har totalt 657 fall av kränkande behandling från elev
till elev blivit anmälda medan kränkande behandling från en vuxen gentemot en elev blivit
anmält 422 tillfällen under samma tid. Varje halvår samlar Skolinspektionen och Barn- och
elevombudsmannen statistiken till ett dokument som visar en preliminär statistik som sedan
ersätts med ett dokument som visar hela årets statistik för gjorda anmälningar. Antal
anmälningar som gjorts mellan januari och juni 2017 i förskoleverksamhet som gäller
vuxenkränkningar av barn är 34 och i grundskolan har 346 anmälningar gjorts av samma
orsak (Skolinspektionen 2017). Under året 2016 fick Barn- och elevombudet in 79
anmälningar om kränkningar av personal till barn i förskoleverksamhet och 619 som gäller
samma orsak i grundskolan (Skolinspektionen 2016).
Om en lärare eller förskollärare blir anmäld till skolinspektionen för att den brister i sin
yrkesroll kan skolinspektionen avgöra om de behöver anmäla vidare till Lärarnas
ansvarsnämnd som i sin tur kan ge en varning eller i värsta fall återkalla läraren eller
förskollärarens legitimation (Skolinspektionen 2017).
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Diagram 1. Statistik på antal anmälningar om kränkande behandling som skett från personal
mot ett barn eller en elev. Diagrammet visar inte vilken specifik verksamhet kränkningen
skett på. Statistik år 2012, 2013 och 2014 fanns ej.
År 2015 gjordes 528 anmälningar om vuxenkränkningar gentemot barn och 63 av dem var i
förskoleverksamhet. År 2016 kom det in 698 anmälningar till BEO om kränkande behandling
från personal till barn och 79 av dem gällde inom förskoleverksamhet vilket är en ökning från
föregående år.

Vuxenkränkning
Det ska råda nolltolerans i alla verksamheter som Skollagen omfattar (6 kap. 9 § av
Skollagen. SFS 2010:800). År 2001 antogs lärares yrkesetiska principer av Lärarnas
riksförbund och Lärarförbundet för att främst skydda eleverna och deras rättigheter under
skolgången samt skydda eleverna från kränkande behandling (Lärarförbundet & Lärarnas
riksförbund 2001, s. 5). Colnerud och Granström (2015, s. 158) beskriver att innan lärarnas
yrkesetiska principer fanns kunde det förekomma tveksamheter om huruvida man ska säga till
en kollega om den uppträder kränkande gentemot ett barn eller elev. I de etiska principerna
tydliggörs vad som gäller när en kollega kränker ett barn: ”Lärare ingriper om en kollega
uppträder kränkande mot en elev eller motverkar en elevs rättigheter” (Lärarförbundet &
Lärarnas riksförbund 2001, s. 8). I lärares yrkesutövande är det vad lagen beviljar eller inte
som ska styra ens bemötande med barnen och inte lärarens personliga uppfattning (Colnerud
& Granström 2015, s. 27).
Om en lärare kränker en eller flera elever kan det påverka relationen mellan dem negativt. Om
lärare utövar makt på ett oprofessionellt sätt kan eleverna få en dålig bild av sin lärare
(Twemlow SW et al. 2006 ss. 188–189). Mobbning eller kränkande behandling från en lärare
eller annan vuxen i skolan gentemot en elev påverkar eleven mer än om hon eller han blir
kränkt eller mobbad av en annan elev. Ett resultat av påverkningarna är att eleven kan känna
sig mindre motiverad till skolarbete och att eleven då har svårare att följa och acceptera de
regler skolan har (Flygare och Johansson 2013, ss. 100–102). McEvoy (2005, s. 2) beskriver
att elever som utsätts för mobbning av lärare kan lägga skulden på sig själva, känna sig
mindre värda och få sämre självförtroende när det gäller både skolarbete och sin personlighet.
En orsak till att vuxna kränker barn i någon skolform kan bero på att läraren under längre tid
har varit utsatt för stress eller varit utbränd i sitt arbete och därmed kan den professionella
yrkesrollen bli påverkad (Colnerud 2007, s. 129). Flygare och Johansson (2013, s. 92)
beskriver att faktorer som stora klasser, bristande stöd från administrationen och otillräcklig
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kunskap om ledarskap kan öka risken till att lärare kränker elever. “... lärare kränker elever för
att de upplever en pressad arbetssituation och kan inte hantera sin maktposition…” (Flygare
och Johansson 2013, s. 92). Oavsett hur stressad, pressad eller hur svårhanterlig en situation
är ska inget barn eller elev behöva utsättas för någon form av kränkande behandling i någon
av verksamheterna Skollagen (SFS 2010:800) omfattar (Regeringens proposition 2005/06:38,
ss. 22–23). Timms (2007, ss. 569–570) beskriver att lärare upplever att sitt yrke är en
belastning som skapar stress. Detta beror på att lärare har större krav på sig då
arbetsuppgifterna blir fler. Arbetsbelastningen kan leda till att lärare ser negativt på yrket och
har mindre motivation till att engagera sig i sitt yrkesutövande. Oengagerade lärare kan bidra
till att undervisningen försämras, för att elever ska få största bästa möjlighet att lära sig är de
beroende av en lärare som bidrar till ett utvecklande och lärande klassrumsklimat (Timms
2007, s. 584). McEvoy (2005, s. 3) beskriver att lärare som mobbar eller kränker påverkar
undervisningsmiljön negativt vilket kan leda till svårigheter i elevers utveckling och
kunskapsbildande.
Yrkesprofessionalitet och etiskt förhållningssätt
Det finns olika orsaker till att kränkningar inom skolformerna kan förekomma, det kan
exempelvis bero på att läraren har personliga problem och svårigheter med sin professionella
yrkesroll (Colnerud 2007, s. 129). Undersökningar visar att lärare kan uppleva elevernas
beteenden som utmanande och det sätter lärarnas yrkesutövande på prov. Anledningen till det
kan vara att lärare tar åt sig elevens beteende personligt och inte till sin professionella roll och
det kan därmed påverka undervisningen. I sådana fall har läraren i uppgift att agera
professionellt, använda sin yrkesmässiga mognad och hitta pedagogiska lösningar i sitt
bemötande (Colnerud & Granström 2015, s. 99). En lärares professionalitet har stor vikt i
bemötandet av eleverna och det påverkar hur läraren hanterar situationer där elevens beteende
kan anses som provokativt (Colnerud 2007, ss. 141–143). I lärares yrkesroll krävs en viss
professionalitet och även en del personliga egenskaper. På grund av denna blandning i
yrkesrollen kan det bli problematiskt att handskas med elever som provocerar på ett eller
annat sätt (Bartley 2015, s. 43). Granström (2007, s. 141) beskriver den “professionella
skölden” som ett skydd för lärare mot elevers provokationer. Skölden skyddar mot ens
personliga jag och ju större skölden är desto mer professionellt kan man hantera elevers
provokationer. När skölden inte skyddar mot elevers provokationer kan läraren ta
handlingarna personligt och då beskriver Granström (2007, s. 141) att det kan leda till att
läraren agerar oprofessionellt i situationen och i värsta fall kan en kränkning ske.
I skolan har elever flera rättigheter och en av dem är att bli behandlade etisk riktigt av lärare
och andra vuxna (Colnerud 2002, ss. 24–26). I Lpfö 98 (rev. 2016, s. 4) beskrivs det att ett
etiskt förhållningssätt ska känneteckna arbetet med barnen i förskoleverksamheten.
Maktrelationen mellan vuxna och barn i de olika skolformerna är ojämn då de vuxna har ett
maktövertag (Colnerud 2002, ss. 24–26). På grund av maktskillnaden i skolan, där elever är
underordnade i relation till lärare, kan det bli problematiskt för elever att våga berätta för
någon annan personal om det som skett en kränkning av något slag. I de fall där elever vågar
berätta om sin utsatta situation där kränkningar har skett upplever elever att de har blivit
ignorerade eller att personen eleverna berättade för inte trodde på dem (Flygare och Johansson
2013, s. 94). “Elever som har utsatts för mobbning och kränkningar av vuxna får en sämre
tillit till lärare” (Flygare och Johansson 2013, s. 100). Elever har inte alltid vetskap om hur de
bör bli behandlade etiskt av de vuxna i skolan, därför är det betydelsefullt att de vuxna är
professionella i sin yrkesroll och behandlar eleverna utifrån det och har ett etiskt
förhållningssätt (Colnerud 2002, ss. 24–26). Lärare och andra yrkesverksamma i skolan har
ett maktövertag över elever och de flesta hanterar det professionellt och med kompetens men
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trots det finns det lärare som brister i yrkesrollen och ibland uppträder på ett sätt som kan
kränka elever (Flygare och Johansson 2013, s. 92).
Om en kollega ser en annan kollega kränka eller utöva mobbning mot ett barn eller en elev är
det dennes skyldighet att vidta åtgärder eftersom lärare delar ett gemensamt ansvar där etiken
ska prägla hela verksamheten (Colnerud 2007, s. 132). Det har visat sig att lärare och annan
personal inom skolan och andra skolformer har svårigheter med att kunna säga till sin kollega
om den uppför sig oetiskt gentemot ett barn. Colnerud (2002, ss. 29) menar att det är “ett tabu
som innebär att det är otillåtet att kritisera en kollega, även om denna kränker eleverna”. Det
kan bero på att det finns en kollegial lojalitet i arbetslaget där pedagogerna ger varandra stöd
istället för att ge kritik till en kollega som uppfört sig dåligt mot ett barn. En annan orsak till
att en lärare inte säger något till sin kollega kan bero på att den inte vågar säga något eller är
rädd för att bli utesluten ur gruppen (Colnerud 2007, ss. 132–133). Det kan bero på att det
bryter mot de sociala normer som finns när det handlar om att lägga sig i hur andra agerar
(Colnerud & Granström 2015, s. 157). Flygare och Johansson (2013, s. 94) beskriver att det
har skett en utveckling av läraryrket över tid, det har gått från att en ensam lärare arbetat i ett
eget klassrum till ett arbete där lärare samarbetar och bildar ett arbetslag. De beskriver vidare
att denna förändring har bidragit till att det dels kan finnas en kollegial lojalitet som beskrivs
ovan eller att samarbetet har bidragit till att det i vissa fall utformat ett klimat där lärare vidtar
åtgärder om han eller hon ser en kollega utsätta ett barn för exempelvis kränkande behandling
(Flygare och Johansson 2013, s. 94).

Makt och maktmissbruk
En annan orsak till att vuxenkränkningar av barn kan ske är hantering av den makt lärare har
gentemot elever. Där det finns makt finns det risk för maktmissbruk som i sin tur kan leda till
mobbning och annan kränkande behandling. Det kan bero på att läraren ser på sitt ledarskap
utifrån ett auktoritärt arbetssätt där fokus ligger på att disciplinera eleverna (Colnerud 2007, s.
132). Fors (2007, s. 19) menar att det finns ett maktmissbruk eller en negativ relation i
samband med makt i alla fall när mobbning förekommer. Olweus (2013, s. 758, 2007, s. 58)
redogör för att i de fall där mobbning förekommer finns en obalans i relationen i samband
med makt. Den som utsätts för mobbning är oftast svagare eller har svårigheter med att
försvara sig, “offret” befinner sig i en underordnad position. McEvoy (2005, s. 1) beskriver i
sin studie, där han undersökt lärare som utsätter elever för mobbning, att sådant beteende av
vuxna inom skolan ofta sker i samband med ett maktmissbruk. Han beskriver ytterligare att
lärare som utsatt elever för mobbning och kränkande behandling ofta skyller på att de har
blivit provocerade av eleverna. Lärarna skyller ofta på att när eleverna beter sig på ett
oacceptabelt sätt behöver lärarna disciplinera dem (McEvoy 2005, ss. 1–3).
Colnerud (2007, ss. 130–131) redogör för att få ökad medvetenhet om sina handlingar är det
betydelsefullt att uppmärksamma sig själv och sitt agerande och synliggöra ett eventuellt
maktmissbruk mot eleverna. Det kan hända att lärare inte har förmåga att se ur det
perspektivet och tror att deras bemötande är rätt mot eleverna. I sådana fall är det viktigt att få
feedback från exempelvis kollegor eller från sin chef, för risken kan annars vara att
maktmissbruket fortsätter. Alla människor har makt och det kan träda fram under olika
omständigheter, men det är viktigt att man som lärare är medveten om det. De pedagoger som
missbrukar sin makt på ett oacceptabelt sätt och kränker elever har vid det tillfället inte
förmågan att visa empati eller se situationen utifrån elevens perspektiv (Colnerud 2007, ss.
130–131).
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT
Här nedan presenteras Foucaults maktteori som vår teoretiska utgångspunkt. Vi hänvisar både
till ett av Foucaults originalverk samt från undersökningar och litteratur där olika forskare
beskrivit hans teori. Vi kopplar denna teori till vår undersökning för att ”när kränkningar sker
finns en maktobalans där någon utövar negativ makt över någon annan” (Bartley 2015, s. 42).
Bartley (2015, s. 42) beskriver att den gemensamma nämnaren i vuxenkränkningar mot barn
är ett missbruk av den makt en vuxen besitter i en skolverksamhet.

Foucaults syn på makt
Enligt Foucaults syn på makt innebär makten inte endast maktmissbruk utan den kan brukas
på ett positivt sätt. All maktutövning har inte med något negativt maktmissbruk att göra utan
makt kan användas “...positivt och produktivt genom att den frammanar vad som kan
uppfattas som nyttiga och förnuftiga handlingar…” (Bartholdsson 2008, s.18) och “makten
producerar vetande” (Foucault 1998, s. 37). Denna positiva syn på makt kan brukas för att
förebygga och avstyra negativa handlingar som kan förstöra en grupps dynamik. Om lärare
och förskollärare exempelvis ger barnen och eleverna inflytande över tiden i förskolan eller
skolan utövas den makten vänligt (Bartholdsson 2008, s. 18, 2007, s. 29).
“Man måste kort sagt inse att denna makt är något man utövar snarare än besitter” (Foucault
1998, s. 36). Bartholdsson (2008, s. 17) beskriver utifrån Foucault synsätt på makt, att makt är
ett agerande och utövande med fokus på att kontrollera andras ageranden och handlingar.
Foucault såg på makt som något som brukas eller tillämpas i relationer av olika slag (Bartley
2015, s. 45). Vanligtvis har vuxna makt över barn och det skiljer sig inte från hur det förhåller
sig i skolan, där har lärarna makt över eleverna (Bartholdsson 2008, s. 17). Hermann (2004,
s. 86) beskriver att utifrån ”Foucaults historiska undersökningar är det möjligt att ganska
kortfattat precisera hur kan man formulera och definiera pedagogik som en specifik
maktform”. Utbildning, uppfostran och utveckling är metoder och tekniker som finns i skolans
värld. Lagar och policyer styr hur skolan och förskolan utformas och hur utbildning,
uppfostran och utveckling ser ut i dessa institutioner. Barn och elever formas där av olika
metoder och tekniker genom värden, normer och de mål som finns (Bartley 2015, s. 45). För
att dessa metoder ska vara effektiva behöver de vila på kunskap om barnet och om vad
uppfostran är (Hermann 2004, s. 86). Foucault (1998, s. 218–219) beskriver att inom skolan är
det inte endast kunskapsöverföring från lärare till elev utan en lärare kan även lära och få
kunskap av eleven.

Olika typer av makt
Foucault urskilde olika typer av makt som bland annat självtekniker, reglerande makt och
disciplinär makt, dessa kan utövas både ihop och enskilt. Med självtekniker syftar Foucault på
den makt man har över sig själv, sina tankar och åsikter. I denna maktteknik påverkar man
själv sitt beteende och handlingar. Makt kring regler, lagar och politik som påverkar
befolkningen är den reglerande makten (Bartley 2015, ss. 45–46). Hermann (2004 s. 94)
beskriver att den reglerande makten fokuserar på befolkningen, till exempel dess trygghet och
omsorg under hela individens liv. Enligt Hermann (2004, s. 89) har den disciplinära
maktutövningen ett mål att forma individer på olika nivåer, i exempelvis individens relationer.
Hermann (2004, s. 90) beskriver utifrån Foucault syn på makt att den disciplinära makten ser
normalisering som ett sätt där individer lever upp till samma normer. Den disciplinära makten
har som utgångspunkt i olika tekniker där fokus ligger på att individer ska lära sig om
uppförande och att vara lydiga (Hermann 2004, s. 90). “Sammanfattningsvis kan man säga att
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disciplinen är en teknik för att bringa ordning i den mänskliga mångfalden” (Foucault 1998, s.
254).

Disciplinär makt
Skolan är ett disciplineringssystem och i alla enheter där disciplinär makt kan utövas finns
olika regler och normer som man kan bli straffad för om man går emot eller bryter. Det kan
handla om normer som bestämmer hur ett beteende ska se ut i olika skolverksamheter och om
en bryter mot dem kan man bli straffad (Foucault 1998, s. 208–209). Foucault (1998, s. 209)
beskriver att de strafformer som förekommer i den disciplinära maktutövningen är straff som
får barnet i fråga att skämmas eller få barnet bli medveten att hon eller han har begått ett fel.
”Det disciplinära straffet har till funktion att minska avstegen från ordningen” (Foucault 1998,
s. 210). Foucault (1998, s. 210) redogör för att ibland är det mer effektivt att belöna dem som
gör rätt inför dem som gör fel för att indirekt straffa dem.
Genom att det förekommer straff, i de former som beskrivs ovan, i ett disciplinärt system,
som till exempel i en förskoleverksamhet, delas individer upp, jämförs och sätts in i en
rangordning för att normalisera de individer som befinner sig i aktuellt system (Foucault
1998, s. 214). Bartley (2005, s. 6) beskriver utifrån den moderna maktutövningen att
användandet av olika metoder kan leda till att personer och dess relationer formas. Metoder
som att individualisera, jämföra eller utesluta vissa personer kan användas och sådant
agerande kan leda till normalisering och bilda gemensamma normer för en viss kontext.
Utifrån Bartleys (2015, s. 48) studie ”Den provokativa (van)makten” är den disciplinära
makten vanligast i de fall hon undersökt där en vuxen inom skolan kränkt ett barn på ett eller
annat sätt. Vidare beskriver Bartley (2015, s. 49) att det är i lärares uppfostrande roll
kränkningarna oftast sker. Lärare och andra som utövar den disciplinära makten gör det ofta
genom normalisering då de som utsätts inte följer normen som exempelvis läraren eller
samhället har (Bartley 2015, s. 49). Normalisering är enligt Foucault (1998, ss. 208–210) en
maktteknik som kan tillämpas i utövandet av makt. Vanligtvis sker detta genom att barnen
antingen blir bestraffade fysiskt, tillsagda eller tillrättavisade och det är vanligt att detta sker
inför andra människor (Bartley 2015, s. 49). Ytterligare en maktteknik är övervakning ”…
makten blir så fullkomlig att den inte behöver utövas…” vilket betyder att den som besitter
makten övervakar de underordnade (Foucault 1998, s. 235). Genom övervakning synliggörs
de som faller utanför normerna för att de ska kunna dresseras för att passa in i normerna
(Foucault 1998, ss. 237–238).
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METOD
I kommande avsnitt presenteras undersökningens metod och redskap som tillämpades för
insamling av data. Det framgår hur urvalet genomfördes och vilka etiska aspekter vi tagit
hänsyn till under studiens gång. Studiens reliabilitet, validitet och tillförlitlighet presenteras
och slutligen beskrivs bearbetningen av datan.

Vetenskapsteoretiska utgångspunkt
De inriktningar som finns inom vetenskapsteorin är hermeneutik och positivism, de skiljer sig
åt och beskriver olika syn på kunskap och hur vägen till att nå kunskap ser ut (Thurén 2014, s.
16). I och med att en del av studiens syfte är att förstå tolkningar och kunskap om ett specifikt
fenomen, kränkande behandling, har vi den hermeneutiska inriktningen som utgångspunkt.
Inom hermeneutiken ligger fokus på att förstå andra människor och få förståelse för deras
ageranden och tankar (Thurén 2014, ss. 94–95). Studier som lägger fokus på att få fram
fullständiga fakta utgår från den positivistiska inriktningen (Thurén 2014, ss. 16–18).

Kvalitativ studie
Utifrån uppsatsens syfte genomfördes en kvalitativ studie. Syftet är att få fram hur
förskolechefer och förskollärare ser på kränkande behandling, vad de har för kunskaper om
det och hur de arbetar med det och då är en kvalitativ undersökning relevant. En kvalitativ
studie är att föredra om man vill undersöka hur någon tänker eller ser på ett fenomen samt hur
någon agerar och handlar i olika situationer (Trost & Hultåker 2016, s. 23). “Ett överordnat
mål med kvalitativ forskning är att nå insikt om fenomen som rör personer och situationer i
dessa personers sociala verklighet” (Dalen 2008, s. 11). En kvalitativ studie lägger alltså
fokus på att få en förståelse för någons synpunkter, ståndpunkter och uppfattningar (Dalen
2008, s. 11).
För att samla in data till studien användes intervju som metod. En kvalitativ intervju kan bidra
till att få fram hur respondenten uppfattar och tänker kring området som undersöks (Patel &
Davidsson 2011, s. 82). Har man som uppsåt att ta reda på tankesätt, synsätt och vad någon
anser om ett ämne är intervjuer som metod att föredra (Ejvegård 2009, s. 49). Intervjuer inom
kvalitativa studier används för att de som intervjuar är intresserade av breda och detaljerade
svar av respondenterna (Bryman 2011, s. 413).
Intervjuguidens utformande
I studien genomfördes intervjuer med en blandning av halvstrukturerad form och riktat öppna
frågor utifrån att syftet med vår undersökning bland annat var att ta reda på förskolechefers
och förskollärares kunskaper om ett visst fenomen samt att kunna jämföra respondenternas
svar. Lantz (2013, s. 47) beskriver att “den riktat öppna” intervjun har vida och öppna frågor
där “intervjuaren följer upp inom områdena”. I en halvstrukturerad intervju faller frågorna i
en given ordning med utrymme för följdfrågor. I och med riktat öppna frågor har den som
intervjuar möjlighet att få reda på vad respondenten anser om ett specifikt ämne eller
fenomen. I genomförandet av halvstrukturerade intervjuer med öppna frågor med samma
utgångspunkt kan datan jämföras i kvalitativa studier (Lantz 2013, s. 47). Vi hade innan
intervjuerna formulerat ett antal frågor vi ville ha svar på för att få tillräckligt och relevant
data för vår undersökning och det brukar man inte om man håller sig till formen “den riktat
öppna” som intervjuform. Utifrån att vi hade öppna frågor som vi hade formulerat innan i en
viss ordning blev vår intervjuform en blandning av halvstrukturerade och riktat öppna frågor.
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Lantz (2013, s. 71) beskriver att det inte är betydelsefullt med strukturerade frågor i intervjuer
av den riktat öppna karaktären då frågorna formuleras efter respondentens tidigare svar.
I skapandet av intervjufrågorna utformades olika teman utifrån studiens syfte. Under de olika
temana formulerades frågor att ställa under intervjun. Under intervjun började vi med att
ställa bakgrundsfrågor för att dels ta reda på hur länge respondenten varit yrkesverksam dels
vad respondenten fått för utbildning inom området. Bryman (2011, ss. 419–420) beskriver
vikten av frågor om bakgrunden för att kunna sätta in respondenternas svar i en särskild
kontext. En viss struktur i intervjuguiden utifrån teman är positivt, “frågorna som rör dessa
teman följer på varandra på ett bra sätt” (Bryman 2011, s. 419). Men det ska trots struktur
finnas möjlighet till flexibilitet i ordningen av frågorna (Bryman 2011, s. 419).

Urval
Studien genomfördes i en stad i Västra Götalands län. Utifrån studiens syfte beslutades det att
intervjua sammanlagt åtta personer varav fyra förskolechefer och fyra förskollärare. Vi har
valt att ange fiktiva namn på deltagarna i studien. Alla förskolechefer har fått tilldelat ett
namn som börjar på bokstaven C och alla förskollärarna på bokstaven L. Utgångstanken var
att ha ett urvalskriterium vilket var att respondenterna skulle ha varit yrkesverksamma inom
förskolläraryrket sedan innan Skollagen trädde i kraft. Det var svårt att få tag på deltagare till
vår studie och därav var ett sådant önskvärt kriterium inget som gick att uppnå fullt ut. Alla
utom två av respondenterna har på något sätt varit yrkesverksamma inom förskolan sen
Skollagen (SFS 2010:800).
I studien används både slumpmässigt urval och ett bekvämlighetsurval. Ett slumpmässigt
urval innebär att det är slumpen som bestämmer urvalet och det finns olika metoder att
använda sig av för att få fram ett sådant urval (Trost & Hultåker 2016, s. 34). Bryman (2011,
s. 194) beskriver att bekvämlighetsurval är ett urval då respondenterna ”består som namnet
antyder av sådana personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren”. I urvalet
användes stadens hemsida för att få fram fyra förskolechefer att kontakta. På hemsidan finns
en karta med en ikon för varje förskola, beroende på hur zoomad kartan är ser man
stadsområde, gator och liknande. När det zoomades ut syntes endast ikonerna och inte var i
staden de olika förskolorna låg. Vi klickade med datormusen slumpmässigt över kartan och de
förskolor som blev utpekade blev vårt urval. Nästa steg var att ta reda på förskolechefernas
namn till de fyra olika förskolorna och vi började kontakta dem. Två av förskolecheferna hade
inte möjlighet att ställa upp i vår studie och då gjordes samma urvalsprocess igen för att få två
nya förskolechefer att kontakta. Vi fick kontakt med två förskolechefer och bokade intervju
med dem och en av deras anställda förskollärare. De två andra förskolecheferna var svåra att
få tag på och när vi väl fick kontakt ville de återkomma om de hade möjlighet att ställa upp i
studien. Båda återkom några dagar senare och meddelade att det inte fanns tid till att ställa
upp på någon intervju. Då gjordes samma urvalsprocess igen och då fick vi tag på ytterligare
två förskolechefer där en av dem skulle återkomma men med den andra bokade vi in en
intervju. Förskolechefen som skulle återkomma gjorde det och då bokades en intervjutid.
Efter några dagar hörde ena förskolechefen av sig och kom med återbud och då genomförde
vi samma urvalsprocess återigen och fick tag på en förskolechef som kunde ställa upp redan
dagen efter. Alla de förskolechefer vi bokade in intervjuer med hade varsin anställd
förskollärare som också var intresserade att ställa upp på intervju. Utifrån valet att fråga varje
förskolechef om den hade en anställd förskollärare som skulle kunna tänka sig ställa upp blev
det urvalet inte slumpmässigt utan ett bekvämlighetsurval.
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Genomförande
Ett informationsbrev mailades ut till förskolecheferna där det stod information om
undersökningen, vilka som genomför denna studien och hur genomförandet av studien berör
de etiska aspekterna. I mailet bifogades även intervjufrågorna som respondenterna fick ta del
av innan intervjun.
Intervjuerna skedde på respektives arbetsplatser i enskilda rum för att minska risken för att
något störningsmoment skulle påverka intervjun vilket Bryman (2011, s. 421) beskriver är
betydelsefullt för intervjuns utförande. Varje intervju hade 30 minuter till sitt förfogande och
enligt Lantz (2013, s. 95) är det av vikt att det finns gott om tid för intervjun för att det inte
ska uppstå tidsbrist. Genomsnittstiden på studiens intervjuer är 18 minuter och 30 sekunder.
Material som användes under intervjun var en dator till anteckningar, utskrift av
intervjufrågorna samt mobiltelefon för inspelning. Fördelen med att använda ljudinspelning
ger möjlighet till att lyssna på materialet efteråt och få med allt respondenten har sagt
ordagrant under intervjun (Trost 2010, s. 74). Information om hur vi tar hänsyn till de etiska
principer som stod med på informationsbrevet sker även muntligt vid intervjuns början. Lantz
(2013, s. 71) beskriver att det är betydelsefullt att informera om de etiska principerna som
intervjuaren tar hänsyn till samt information om hur upplägget för intervjun ser ut.
Respondenten fick möjlighet att ge sitt godkännande av inspelning av intervjun vilket alla
deltagare i denna studien gjorde. Under intervjun ställde en av oss frågorna medan den andra
antecknade vilket vi även muntligt informerade deltagarna om. Denna metod användes för att
underlätta framtida transkribering samt att få ner minnesord under intervjuns gång ifall att det
finns behov att återgå till någon specifik fråga eller svar. Det är till fördel att vara två som
intervjuar då det bidrar till en lättare förståelse och att det ger en större mängd information då
båda parterna tar del av vad respondenten svarar (Trost 2010, s. 67). Om det förekom tunna
svar under intervjun ställde vi följdfrågor eller bad respondenten utveckla sitt svar för att få
datan tillräckligt omfattande. Om följdfrågor ställs är det för att få mer fakta och förståelse
kring respondentens svar (Trost 2010, s. 78).
Eftersom anteckningarna som gjordes under intervjuerna inte var fullständiga transkriberade
vi intervjuerna. Det gjordes genom att lyssna på inspelningen som vi skrev av ordagrant för
att sedan kunna ställa svaren mot varandra. Bryman (2011, s. 420) belyser att det är positivt
att transkribera ordagrant för att kunna tolka respondenternas utsagor bättre i det kommande
analysarbetet.

Etiska principer
Studien tar hänsyn till de etiska principerna som krävs för att personerna som medverkar ska
ha anonymitet, få information angående studien samt att deltagandet är helt frivilligt. Dessa
principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
Informationskravet innebär att de som medverkar i studien får information om deras
deltagande och hur vi hanterar informationen datan ger oss. Samtyckeskravet innefattar att de
som deltar får själva bestämma över sitt deltagande och de som är minderåriga behöver ha en
vårdnadshavares tillstånd. Konfidentialitetskravet innebär att det tas hänsyn till att deltagarnas
personuppgifter eller annan information är sekretessbelagt. I och med att vi tar hänsyn till
nyttjandekravet kommer endast den data som samlas in att brukas i aktuell studie (Bryman
2011, ss. 131–132).
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Genom kontakt med cheferna beslöt de själva om de ville delta i vår studie eller ej och om de
kunde fråga någon av sina anställa förskollärare om de ville medverka. När vi fick svar på att
de ville delta skickades det ut ett informationsbrev där det framgick vad studien handlade om,
information om vilka vi är och vilket program vi läser samt våra kontaktuppgifter om det
skulle uppstå några frågor. I informationsbrevet stod det beskrivet om de etiska principer vi
förhåller oss till vilket även förtydligades muntligt innan intervjuerna startade. I studien
används fiktiva namn på deltagare, arbetsplats och alla deltagare och deras personuppgifter
har hanterats med sekretess. Information den insamlade datan ger kommer endast användas
till denna studie.

Reliabilitet och validitet
Reliabilitet i en studie handlar om att genomförandet av undersökningen är korrekt gjorda i
relation till hur forskning ska genomföras. Validitet innebär att man i studien undersöker
endast det som har i syfte att undersökas (Thurén 2014, s. 26). Genom att intervjufrågorna är
utformade utifrån att få reda på syftet i studien ökar det undersökningens validitet (Roos 2014,
s. 55). Vi utformade våra intervjufrågor utifrån teman som skapades från uppsatsens syfte och
frågeställningar för att syftet ska genomsyra hela undersökningen. Bryman (2011, s. 351)
beskriver att dessa kriterier är betydelsefulla i kvantitativa studier och dess kvalitet, det går att
överföra dessa till en kvalitativ forskning men Bryman (2011, s. 352) beskriver även att det
finns andra kriterier som kan avgöra kvaliteten i kvalitativ forskning.

Tillförlitlighet
De andra kriterier Bryman (2011, s. 354) belyser som kan stärka undersökningens kvalitet är
tillförlitlighet och dess fyra underkriterier, pålitlighet, överförbarhet, trovärdighet och
möjlighet att bekräfta och styrka. Med pålitlighet innebär det att det beskrivs en fullkomlig
och absolut redogörelse för hur genomförandet har skett (Bryman 2011, s. 355). För att en
studie ska vara överförbar eller ej behöver delar som metod delen vara detaljerat beskriven.
Detta har vi uppnått då uppsatsens metoddel har ett detaljerat förklarande hur vi genomfört
undersökningen och de val som togs i och med metod. Trovärdigheten i resultatet av studien
ökar när forskarna har tagit hänsyn till de forskningsregler som finns och om man visar
respondenterna resultatet för att ge dem en chans att ändra om de blivit feltolkade (Bryman
2011, ss. 354–355). Vi har inte visat resultatet för respondenterna som nämns ovan men
eftersom vi hade intervju som metod hade vi möjlighet att be respondenterna om ett
förtydligande svar vid tvetydighet. Med kriteriet, möjlighet att bekräfta och styrka, innebär att
inga egna värderingar från forskarna “eller teoretisk inriktning påverka utförandet av och
slutsatserna från en undersökning” (Bryman 2011, s. 355) förekommer. I genomförandet av
intervjuerna har vi båda varit noga med att inte värdera något respondenterna ger till svar och
inte heller nämnt något om vår teoretiska utgångspunkt.

Analys och bearbetning
Eftersom anteckningarna som gjordes under intervjuerna inte var fullständiga transkriberade
vi intervjuerna. Det gjordes genom att lyssna på inspelningen och vi skrev sedan ner
intervjuerna ordagrant för att sedan kunna ställa svaren mot varandra. Bryman (2011, s. 420)
belyser att det är positivt att transkribera till stor del ordagrant för att ge möjlighet att tolka
respondenternas utsagor bättre i det kommande analysarbetet.
Efter transkriberingen koncentrerade vi den insamlade datan, det innebär att det mest
väsentliga från svaren tas med och formuleras om till ett mindre omfång av ord (Fejes &
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Thornberg 2015, s. 37). Detta gjorde vi genom att stryka under det i respondenternas svar som
var betydelsefullt utifrån studiens syfte. Den koncentrerade datan kategoriserades utifrån de
likheter och skillnader som hittades, kategorierna blev liknande de teman vi använt oss av i
formuleringen av intervjufrågorna. Utifrån kategoriseringen skapade vi ett analysschema där
det koncentrerade datamaterialet placerades in. Schemat gjorde det tydligt för oss att se de
likheter och skillnader i kategorierna som fanns. I schemat placerade vi förskolecheferna och
förskollärarna från samma enhet bredvid varandra för att det skulle underlätta att urskilja
likheter och skillnader. Utifrån schemat delade vi in kategorierna i två huvudkategorier med
underrubriker.
Huvudkategori

Underrubrik

Kunskaper och syn på kränkande
behandling

Definitionen av kränkande behandling skiljer sig åt

Arbetssätt i relation till
lagstiftningen

Olika orsaker till att vuxenkränkningar sker
Utbildning, kompetensutveckling och fortbildning om
kränkande behandling
Lagstiftningens betydelse för arbetet mot kränkande
behandling
Möjligheter och svårigheter i arbetet till kränkande
behandling i relation med lagstiftningen
Strategier för att få reda på kränkningar
Åtgärder när en kollega kränker ett barn
Motverkande arbetssätt mot kränkande behandling

Figur 1. Intervjukategorier
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RESULTAT
Här nedan presenteras studiens resultat. Vi har gjort ett medvetet val och ibland presenterat
våra värderande tolkningar av vissa av citaten.

Kunskaper och syn på kränkande behandling
Här presenteras resultatet från en av de två huvudkategorierna som handlar om hur
respondenterna ser på sina kunskaper om ämnet. Det presenteras även skillnader och likheter i
förskolechefers och förskollärares uppfattning kring ämnet.
Definition av kränkande behandling skiljer sig åt
Resultatet i denna kategori visar på att hälften av respondenterna visar på medvetenhet kring
skillnaden på kränkande behandling och mobbning. Charlotta uttrycker det på följande sätt:
Likheterna är att den som blir utsatt som avgör utifrån upplevelsen om det handlar
om kränkning, mobbning eller något annat. Skillnaden är att mobbning är något
systematiskt återkommande som kränker en annan person. (Charlotta)

Utifrån Charlottas beskrivning av kränkande behandling och mobbning synliggörs det att hon
har kunskap om begreppen eftersom hon beskriver dem på ett korrekt sätt. Flertal av
respondenterna hade svårigheter med att definiera kränkande behandling. Charlie beskriver
kränkande behandling på följande sätt:
Något man säger till någon, det man gör mot någon, eller inte gör. (Charlie)

Charlie belyser att kränkande behandling kan handla om något verbalt eller en handling som
kränker en annan person. Vi anser att beskrivningen är vag då det endast framgår hur en
kränkning kan ske och inte vem som har tolkningsföreträde som i sin tur avgör om det handlar
om kränkande behandling eller inte. Lisa redogör också för att en kränkning kan vara något
verbalt eller en handling, hon uttrycker det på följande sätt:
När man känner att det här inte var okej […]. En kränkning kan man göra fysiskt
eller verbalt som är riktat mot en annan person. (Lisa)

I citatet ovan beskrivs det hur Lisa ser på vad kränkande behandling är men beskrivningen är
även här enligt oss diffus. Det som skiljer dem åt är att Charlies beskrivning endast handlar
om hur en kränkning kan ske medan Lisa även belyser känslan efter en kränkning. Trots att vi
ser att Lisas beskrivning är diffus belyser hon att det är den som känner att en viss händelse
inte är okej som avgör om det handlar om en kränkning eller inte. Charlotta definierar
kränkande behandling på ett sätt som skiljer sig mot Charlies och Lisas beskrivning och visar
på att Charlotta besitter kunskap om ämnet. Charlotta uttrycker det på följande sätt:
En handling som kränker en annan person, vem som avgör är den som blir utsatt.
(Charlotta)

Charlotta redogör för en mer precis beskrivning av vad kränkande behandling är och vem som
avgör om handlingen är en kränkning eller ej. Dock beskrivs det inte hur en kränkning kan se
ut vilket Charlie och Lisa belyste. Även Linda beskriver hur kränkningar kan ske, hon uttalar
det på kommande sätt:
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Ja, det är ju att någon våldför sig eller förolämpar någon annan ser jag det som. Sen
det här med kränkning, det är den människan som blir kränkt som egentligen kan
definiera det. (Linda)

Linda redogör för hur en kränkning kan ske men eftersom kränkning kan även ske på andra
sätt blir beskrivningen enligt oss vag. Dock definierar Linda vem som avgör om det handlar
om kränkande behandling eller inte vilket visar på en viss kunskap om kränkande behandling.
Några av de intervjuade upplever sig ha god kunskap vilket inte framkommer i alla deras svar
vilket snarare pekar på en bristande kunskap enligt oss. Till exempel säger Catarina att hon
har kunskap inom området men definierar inte vem som har tolkningsföreträde i samband
med kränkande behandling och vi anser att den övriga beskrivningen är vag. Catarina
uttrycker det på följande sätt:
Det är så mycket och det som uppfattas som en kränkning kanske inte är det rent
juridiskt. Det är ett väldigt svårt begrepp. Det kan vara allting från att man säger
dumma ord, hotar, slår, fryser ut, knuffas och så vidare. (Catarina)

Begreppet är bredare än vad Catarina beskriver, det kan handla om mer än de verb som tas
upp. Juridiskt sätt är kränkande behandling något som kränker eller förminskar ett barns
värdighet enligt Skollagen (SFS 2010:800) och eftersom det är den som man ska förhålla sig
till i förskolan är alla kränkningar utifrån definitionen juridiska. Vi ser att Catarinas
beskrivning ovan, om vad kränkande behandling är, visar på brister i hennes kunskap då hon
beskriver att kränkande behandling kan delas upp i att vara juridiska och icke juridiska.
Christina nämner diskrimineringsgrunderna i förhållande till kränkande behandling och även
det visar på bristande kunskap inom området enligt oss. Christinas redogörelse visar på att
hon inte förstått innebörden om vad kränkande behandling är och blandar ihop begreppet med
diskriminering. Hon uttrycker det på följande sätt:
Inte helt enkelt men det finns olika diskrimineringsgrunder […]. Har man blivit
kränkt utifrån det, då är det dem vi tittar på om någon blivit kränkt. (Christina)

Christinas beskrivning är osammanhängande och svår att tolka och är enligt oss ett tecken på
okunskap om kränkande behandling då hon tar upp åtgärder kring diskriminering.
Kränkningar utan samband med diskrimineringsgrunderna är inget annat än kränkande
behandling.
Trots att resultat pekar på att det råder bristande kunskaper inom området vilket synliggörs
ovan anser fler än hälften att de besitter kunskap om kränkande behandling. En gemensam
nämnare bland majoriteten av de intervjuade är att de anser sin kunskap som tillräcklig men
de redogör för att det alltid finns ett behov av ytterligare kunskap. Charlotta uttrycker det på
följande sätt:
Jag skulle säga att jag har tillräckliga kunskaper men utrymme för förbättring.
(Charlotta)

Till skillnad från Charlotta belyser Christina endast behovet av ytterligare kunskap om
kränkande behandling. Christina beskriver på kommande sätt:
Jag skulle vilja ha mer kunskap om det [...]. Tror alla behöver mer kunskap om det.
(Christina)
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Christina belyser att hon anser att alla behöver utveckla sina kunskaper om kränkande
behandling. Liv redogör för att hon behöver mer kunskap genom att begrepp inom ämnet
konkretiseras, vilket hon uttrycker på följande sätt:
Jag behöver mer kunskap. Vissa saker behöver konkretiseras, här arbetas det mycket
med det men det är egentligen ingen som pratar om vad en kränkning konkret kan
vara. (Liv)

Liv menar att bilden av vad en kränkning är och kan vara är oklar och att det behöver
tydliggöras genom att konkret klargöra vad kränkande behandling innebär. Liv belyser även
att det är ett ämne som det arbetas mycket kring men hon beskriver att reflektioner om det
saknas. Catarina redogör för att utvecklandet av ens kunskaper är ett kontinuerligt arbete
genom olika kompetensutvecklingsstrategier. Catarina säger:
Vi arbetar hela tiden för att utvecklas och bli bättre. Skaffar sig ny kunskap i och
med att man läser om kränkande behandling, Skollag och så vidare och även då får
man fortbildning. (Catarina)

I och med att Catarina beskriver att det bedrivs ett kontinuerligt arbete kring att utveckla
kunskaperna kan det tolkas som att även hon anser att ny kunskap om ämnet behövs.
Respondenternas definitioner betonar olika saker och de anser att det är svårt att avgöra vad
som är kränkande. Vi ser en viss skillnad mellan förskolechefers och förskollärares
uppfattningar om vad kränkande behandling är. Den främsta skillnaden är betoningen i
beskrivningen av definitionerna. Både Lisa och Linda betonar tolkningsföreträde, Lisa gör det
mer vagt än Linda. Varken Charlie, Catarina eller Christina belyser vem som avgör om det
handlar om kränkning eller ej vilket Charlotta gör på ett precist sätt. Att kränkning kan ske
både verbalt och genom handlingar är Charlie, Lisa och Linda överens om. Vi ser likheter
mellan förskolechefernas och förskollärarnas uppfattningar om behovet av att utveckla sina
kunskaper då de flesta upplever ett behov av det.
Olika orsaker till att vuxenkränkningar sker
Resultatet visar att respondenterna tror att olika orsaker kan ligga till grund för att
vuxenkränkningar inom förskoleverksamhet sker. Majoriteten tror att kränkningar som begås
av vuxna mot barn beror på okunskap. Ytterligare en orsak som benämns är att ens egen
värdegrund avgör hur vissa situationer bemöts samt att förhållningssättet i mötet med barnen
kan vara en avgörande faktor till att vuxenkränkningar kan ske. Christina uttrycker det på
följande sätt:
En dålig värdegrund tror jag, dåligt förhållningssätt och okunskap. (Christina)

Christina synliggör olika orsaker till att vuxenkränkningar kan ske. Med en dålig värdegrund
menar hon att det brister i synen på allas lika värde och det kan orsaka att vuxenkränkningar
sker. Hon beskriver ytterligare att förhållningssättet kan ligga till grund för att kränkningar
uppstår vilket betyder hur man förhåller sig i mötet med barnen. Christina belyser även att
okunskap är en av orsakerna. Charlie lyfter en annan syn på vad som kan orsaka att
vuxenkränkningar sker, Charlie säger:
En sak är okunskap, kan säga att det är lika med dumhet. En annan sak kan vara brist
på professionalism, man kan också vara utbildad men kan ändå lyckas kränka ett
barn. (Charlie)
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Charlie lyfter också okunskap som en orsak till att vuxenkränkningar sker. Vidare menar
Charlie att brister i den professionella yrkesrollen kan vara avgörande för om
vuxenkränkningar sker. Charlies beskrivning kan kopplas till Christinas redogörelse av
förhållningssätt. Vi anser att i ens professionella yrkesroll som förskollärare och annan
yrkesbefattning inom förskolan bör man förhålla sig etiskt mot barnen. Därför går
förhållningssättet och den professionella yrkesrollen hand i hand enligt oss. Charlie menar att
om man inte är professionell i sitt arbete med barnen, oavsett utbildning och yrkesbefattning,
kan vuxenkränkningar ske.
Ett färre antal respondenter benämner att vuxenkränkningar kan bero på makt hos den vuxna.
Linda uttrycker det på följande sätt:
Det kan handla om makt tror jag faktiskt. (Linda)

Vi anser Lindas beskrivningen vag då hon lyfter att makt kan orsaka kränkningar men makt i
sig är inget kränkande utan det är genom utövandet av makten som kan kränka. Liv ger en
mer precis beskrivning men även den är vag enligt oss. Liv uttrycker sig på följande sätt:
Handlar om makt mot en som är eventuellt svagare. (Liv)

Liv betonar vem makten är riktad mot, den eventuellt svagare vilket gör Livs beskrivning mer
precis än Lindas. Varken Linda eller Liv lyfter fram att det är missbruket av makt som kan
orsaka vuxenkränkningar vilket vi anser gör båda citaten vaga.
Några få nämner att en orsak till att vuxenkränkningar sker kan bero på stress och ytterligare
några få av dem benämner även hur arbetssituationen ser ut och nämner att den kan orsaka
stress. Charlie beskriver:
Det kan också bero på arbetssituationen, den rådande arbetsmiljön, att den är
stressande som där kan finnas risker. (Charlie)

Charlie anser att arbetssituationen kan vara krävande och att den då kan orsaka stress hos
förskoleverksamhetens personal som i sin tur kan orsaka att vuxenkränkningar sker. Catarina
anser även hon att stress kan vara en bidragande faktor till att vuxenkränkningar sker.
Catarina uttrycker det på följande sätt:
[…] tror många gånger att är det stress som orsakar att man gör saker som man
normalt inte skulle göra. (Catarina)

Catarina betonar att stressen kan leda till ett visst agerande som man vanligtvis inte skulle
göra. Vidare beskriver Catarina att stressen kan uppstå på grund av vikariebrist och
överbelastning av arbetsuppgifter, med andra ord är det arbetssituationen som orsakar stress.
Likheterna här är att både Charlie och Catarina anser stress som en orsak till
vuxenkränkningar och att det är bland annat arbetssituationen som kan orsaka den stressen.
Här skiljer sig förskolechefernas och förskollärares uppfattningar om vad som kan orsaka
vuxenkränkningar åt. Det är endast förskollärare som betonar att makt kan vara avgörande i
de fall där vuxenkränkningar sker medan några av förskolecheferna upplever att en
bidragande faktor är stress. Likheter i yrkesrollernas uppfattningar om varför
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vuxenkränkningar kan ske är okunskap då majoriteten av respondenterna delar den
uppfattningen.
Utbildning, kompetensutveckling och fortbildning om kränkande behandling
Ett färre antal respondenter hade inslag av kränkande behandling i utbildningen till
förskollärare. På frågan om respondenterna har fått eller gett fortbildning om ämnet svarar
majoriteten att det har förekommit fortbildning i former som enstaka föreläsningar,
diskussioner på arbetsplats träffar och på studiedagar. Catarina belyser att diskussioner är
minst lika betydelsefulla för arbetet kring vuxenkränkningar som annan slags fortbildning.
Catarina uttrycker det på följande sätt:
Ingen riktad fortbildning under åren jag har varit chef men det vi har gjort är minst
lika viktigt, alltså diskussioner om kränkande behandling. (Catarina)

Hon beskriver vidare att det kontinuerliga arbetet kring planen mot kränkande behandling kan
kompetensutveckla personalen. Charlotta likväl som Catarina anser att bland annat
diskussioner kopplat till verksamhetens plan mot kränkande behandling är likvärdigt med
annan fortbildning. Dock benämner Charlotta att fortbildningen inte alltid är kopplat till vad
lagstiftningen säger om kränkande behandling. Charlotta beskriver det på kommande sätt:
Arbetet kring planen lyfts på arbetsplatsträffar och diskuteras men inte specifikt vad
lagen säger. (Charlotta)

Charlotta uttrycker att planen mot kränkande behandling lyfts och diskuteras men inte i
relation med Skollagen trots att det är Skollagen (SFS 2010:800) som har krav på vad planen
ska innehålla.
Hälften av förskolecheferna har erbjudit sina anställda fortbildning i form av en föreläsning
som främst handlade om normkreativitet. En av förskollärarna upplevde inte den föreläsning
som fortbildning inom kränkande behandling och ansåg sig inte fått någon fortbildning alls
inom området. Samtidigt beskriver förskolechefen till denne förskolläraren att hon gett sina
anställda fortbildning om kränkande behandling i form av bland annat föreläsningen med
fokus på normkreativitet.
Ett färre antal respondenter lyfte det egna ansvaret att hålla sig uppdaterad och skaffa sig en
egen fortbildning och utveckling av sin kompetens genom att bland annat läsa litteratur. Linda
uttrycker sig på följande sätt:
Man har ju ett eget ansvar att hålla sig uppdaterad och läsa egen litteratur och skaffa
sig en viss fortbildning själv. (Linda)

Det Linda redogör för är sitt egna ansvar över att utveckla sig själv som yrkesverksam i
förskolan. Catarina lyfter också vikten av att skaffa kunskap på egen hand men betonar inte
det egna ansvaret på samma sätt som Linda. Catarina säger:
Jag kanske inte har fått det serverat men man har ju sökt det själv för man måste ju
hålla sig uppdaterad för det är ju ett aktuellt ämne och man vill ju göra det så bra
som möjligt. (Catarina)

Catarina betonar att det ingår att uppdatera och utveckla sina kunskaper om man vill
genomföra ett professionellt arbete.
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En markant skillnad mellan yrkesrollerna är att en av förskollärarna inte anser sig fått
fortbildning om ämnet trots att förskolechefen anser tvärtom. Ytterligare skillnad är att fler
förskolechefer lyfter vikten av att diskussioner kan ses som kompetensutvecklande
fortbildning. Likheter mellan yrkesrollerna är att flera av respondenterna betonar att som
yrkesverksam i förskolan behöver man ta till sig en del fortbildning på egen hand.

Arbetssätt i relation till lagstiftningen
Här presenteras resultatet från ytterligare en av de två huvudkategorierna som handlar om hur
förskolechefer och förskollärare arbete i relation till lagstiftningen. Vi lyfter även fram hur
respondenterna hanterar situationen när en kränkning sker samt hur förskolechefer gör för att
få reda på sådana situationer.
Lagstiftningens betydelse för arbetet mot kränkande behandling
Majoriteten synliggör att lagstiftningen lägger vikt vid arbetet kring kränkande behandling.
Några av respondenterna anser att i och med Skollagen (SFS 2010:800) har det blivit ett
kontinuerligt och målinriktat arbete. Linda uttrycker det på följande sätt:
Det har blivit ett mycket mer målinriktat arbete och ett arbete som pågår liksom hela
tiden. (Linda)

Linda menar att det är skillnad i arbetet från innan lagen kom och efter. Det är alltså efter att
lagen trädde i kraft som arbetet blivit som Linda beskriver. Charlie belyser också att en
skillnad i och med lagstiftningen är att arbetet ska ske kontinuerligt. Charlie säger:
Planen för kränkande behandling ska man kontinuerligt arbeta med och det är inte
bara en plan som endast ska skrivas. (Charlie)

Charlie betonar också att det är ett arbete som ska drivas och inte bara en plan som ska
skrivas. Det som skrivs i planen ska även arbetas med systematiskt i verksamheten. Till
skillnad från Linda och Charlie anser Lisa att lagen ger tydligare riktlinjer, hon uttalar sig om
det på följande sätt:
Det sätts mer fokus på vad som är okej och inte. (Lisa)

Lisa anser att lagstiftningen har bidragit till en tydligare bild om vad som är okej och inte i
mötet med barnen. Till skillnad från vad Linda, Charlie och Lisa beskriver ovan anser
Charlotta att Skollagen (SFS 2010:800) har ställt krav på yrkesrollen och gett tydliga krav på
vad som ska göras. Charlotta uttrycker det på följande sätt:
Lagstiftningen ställer krav på att man ska arbeta förebyggande, upplysande och att
man ska upptäcka kränkningar. (Charlotta)

Charlotta belyser det faktum att lagstiftningen ställer krav på att kränkningar i
förskoleverksamhet ska upptäckas. Hon nämner även att det ska drivas ett förebyggande
arbete kring kränkande behandling.
Ett fåtal av respondenterna kunde inte se någon skillnad i arbetet med barnen före och efter att
lagen trädde i kraft. De beskriver att det fanns andra riktlinjer, de yrkesetiska riktlinjerna,
innan att luta sig mot därför ansåg de att de inte såg någon skillnad. Lisa uttrycker sig på
följande sätt:
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Jag har inte sett skillnad i arbete mot barnen [...] jämfört med innan lagen kom till
och efter. (Lisa)

Lisa likställer arbetet med yrkesetiska riktlinjer vilket enbart lägger fokus på ens
professionella yrkesroll och förhållningssätt. Lisa nämner inte något om de skyldigheter man
har som yrkesverksam i förskolan i relation med vad Skollagen (SFS 2010:800) säger om
kränkande behandling.
Likheter yrkesrollerna emellan är att majoriteten av respondenterna anser att lagstiftningen
sätter vikt i arbetet mot kränkande behandling. Ytterligare likheter är att det anses att det blivit
ett mer kontinuerligt arbete. Det som främst skiljer yrkesrollerna åt är att det finns
förskollärare som inte ser skillnad i arbetet kopplat till lagstiftningen.
Möjligheter och svårigheter i arbetet i relation till lagstiftningen
Resultat visar att ett flertal av respondenterna anser att förhållningssätt och bemötande
värderas i samband med krav från lagstiftningen och att det förs diskussioner kring hur man
ska förhålla sig och bemöta barnen. I och med diskussioner om förhållningssätt och
bemötande finns möjligheter till att utveckla det. Charlotta uttrycker sig på följande sätt
angående möjligheterna med lagstiftningen:
Skapar möjligheter att skapa bättre förhållningssätt och bemötande och utveckla det.
(Charlotta)

Charlotta betonar att förhållningssätt och bemötande mot barnen kan utvecklas och förbättras
utifrån att lagstiftningen ställer de krav som den gör. Till skillnad från Charlotta belyser Liv
att reflektion kring sig själv och sitt agerande är en av de möjligheter som lagstiftningen
bidrar med. Liv uttrycker det på följande sätt:
Att man är mer medveten, att man måste skaka om sig själv och reflektera. (Liv)

Liv menar att sen lagen trädde i kraft har medvetenheten om ämnet ökat och skapat reflektion
kring sin professionella yrkesroll och över sitt agerande. Linda anser att möjligheterna med
lagen är att diskussioner om förhållningssätt som kan förknippas med grundläggande värden
lyfts fram. Linda uttrycker det följande:
Det ger upphov till bra diskussioner om värdegrund och förhållningssätt. (Linda)

Det Linda menar är att i och med att arbetslaget diskuterar om förhållningssätt i relation med
värdegrunden kan det bidra till ett gemensamt synsätt på hur man ska förhålla sig i enskilda
verksamheter. Till skillnad från citaten ovan belyser Lisa att den främsta möjligheten med
lagstiftningen är att barnen är skyddade av lagen och att förhoppningsvis avtar
vuxenkränkningar mot barn utifrån Skollagen och dess krav. Lisa uttrycker det på följande
sätt:
Barnen är skyddade på ett sätt mot att inte bli utsatta för kränkningar. Lagen säger
att man inte ska bli utsatt och då minskar det förhoppningsvis att kränkningar sker.
(Lisa)

Lisa ser lagen som ett stöd för barnen i deras rättigheter och de grundläggande värdena. Hon
belyser vikten av att en lag ställer krav. Bryter man mot lagen är ens handling olaglig. Lisa
litar på att lagen följs och att det kommer leda till att kränkningar som begås av vuxna mot
barn minskar.
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Några av respondenterna såg inga svårigheter i arbetssättet i relation till lagstiftningen. Medan
några andra ansåg att det är problematiskt att definiera vad kränkande behandling är och att
definitionerna skiljer sig åt. Linda beskriver vad hon anser som svårt i arbetet med
lagstiftningen, hon säger:
Att man ser kränkningar på olika sätt. (Linda)

Eftersom resultatet tidigare visar att kunskaperna om kränkande behandling skiljer sig från
varandra är det inte konstigt att det finns olika synsätt på kränkande behandling och att det
kan upplevas som en svårighet. Ett färre antal respondenter nämnde att det kan förekomma
svårigheter att upptäcka kränkningar då alla barn inte kan uttrycka sig och sätta ord på en
sådan känsla. Charlotta uttalar sig om det på följande sätt:
Svårt att veta om barnen känner sig kränkta om de inte kan sätta ord på det själva
eller själva kan uttrycka det. (Charlotta)

Liselott betonar också svårigheter att hitta kränkningar med barn som inte har verbala
förmågor att uttrycka det. Liselott säger:
Jag arbetar med små barn, de pratar inte om kränkande behandling så då får man
tolka deras känslor. (Liselott)

Till skillnad från Charlotta belyser Liselott att barnen kan uttrycka sig på annat sätt än verbalt
och att personal i förskolan får tolka deras känslor för att se om de blivit kränkta.
Uppfattningar om att lagstiftningen bidrar till att förhållningssättet mot barnen förbättras är en
likhet mellan yrkesrollerna dock betonar endast förskollärare vikten av ett gemensamt
förhållningssätt. Ytterligare en likhet är att båda yrkesrollerna betonar svårigheter med att
barn inte alltid kan uttrycka sig verbalt om att de blivit kränkta.
Strategier för att få reda på kränkningar
Respondenternas svar på denna fråga skiljde sig från varandra. Hälften av förskolecheferna
har som strategi att vara närvarande för att upptäcka kränkande behandling. De resterande
förskolecheferna har som strategi att förmedla och kontinuerligt lyfta upp att de anställda har
skyldighet att anmäla till förskolechefen om en kränkande behandling skulle uppstå. Catarina
beskriver vikten av att vara närvarande som förskolechef för att få reda på om det sker
kränkningar på förskolan, hon säger:
När jag finns här hör jag så mycket till exempel tonläge hos de anställda och deras
bemötande. (Catarina)

Catarina belyser att fördelen med att vara närvarande är att hon kan få reda på om det sker
kränkningar då hon ser och hör hur pedagogerna förhåller sig i barngruppen och mot
varandra. Charlie har en annan strategi som skiljer sig från Catarinas, nämligen att
systematiskt påminna medarbetarna om sina skyldigheter i samband med Skollagen. Charlie
uttrycker det på följande sätt:
Tydlighet i att man har skyldighet att anmäla om kränkande behandling sker, tror jag
att man måste ständigt vara på tå och påminna om. Den vägen kommer det fram om
det sker kränkningar. (Charlie)
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Charlie tror att om medarbetarna ständigt påminns om vad lagen säger om anmälningsplikt
och vad ens skyldigheter är om man till exempel ser en kränkning bidrar det till att fler
kränkningar uppmärksammas och att Charlie får kännedomen om kränkningar uppstår.
Charlie beskriver att ytterligare en strategi för att få reda på kränkningar är att skapa ett öppet
klimat där det är högt i tak. Charlie menar att det kan bidra till att våga ifrågasätta om en
kollega kränker ett barn. Charlie uttrycker det på kommande sätt:
Jag vill att mina medarbetare ska känna att det är högt i tak här och att man ska
kunna ifrågasätta sin kollega. (Charlie)

Charlie beskriver ett önskemål över att våga ifrågasätta sin kollega och vi tolkar det som om
det är ett önskemål för att det kan vara svårt att genomföra. Christina lyfter också svårigheter
med att ifrågasätta sin kollega ifall den begått en kränkning mot ett barn. Christina uttrycker
det på följande sätt:
Svårt som pedagog att ta det steget att gå emot en kollega. (Christina)

Christina redogör för att det kan vara problematiskt att ifrågasätta aktuell kollega. Vi ser
likheter i att båda förskolecheferna är medvetna om att gå emot sin kollega är en svårighet.
Likt Charlie anser Charlotta att om ämnet lyfts kontinuerligt på arbetsplatsträffar och
studiedagar bidrar det till att hon får kännedom om kränkande behandling. Däremot sätter
Charlotta vikten på de anställdas förhållningssätt och bemötande och inte som Charlie på att
påminna om skyldigheterna. Charlotta säger:
Det handlar mycket om att diskutera förhållningssätt och synsätt [...]. Det här är det
bemötandet och förhållningssättet vi ska sträva mot. (Charlotta)

Charlotta synliggör att det är betydelsefullt att diskutera hur förhållningssättet ser ut på den
enskilda förskolan och att det ska vara en diskussion för att gemensamt komma fram till hur
förhållningssättet på enskild verksamhet ska se ut.
Catarina lyfter att en trygg relation mellan förskolechef och dess anställd är viktig då den
anställda ska känna att den vågar gå till sin förskolechef och berätta om en kränkande
behandling uppstår. Catarina uttrycker det på följande sätt:
Jobbar på ett förtroende så att de kan komma till mig […]. Relationen mellan
anställda och chef är viktig. (Catarina).

Catarina betonar vikten av relationen mellan förskolechef och anställd och att den kan bidra
till att hon får kännedom om vuxenkränkningar sker.
Åtgärder när en kollega kränker ett barn
Här betonar alla förskollärare att första åtgärden att vidta är att ifrågasätta aktuell kollega om
kränkande behandling sker. Ingen nämner någon svårighet med det. Hälften nämner att nästa
steg är att gå till sin förskolechef och att vidare ansvar ligger där. Nedan presenteras vad Liv
skulle ha sagt till aktuell kollega om kollegan kränkt ett barn, hon säger:
Det här är inte okej, jag kommer att gå till chefen med det här. (Liv)
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Liv betonar att hon förbereder sin kollega att händelsen kommer tas upp med förskolechef.
Till skillnad från Liv skulle Liselott inte agera på samma sätt utan istället fråga kollegan
angående händelsen. Liselott skulle uttrycka sig följande:
Hur tänkte du här? (Liselott)

Liselott beskriver att hon skulle frågat sin kollega på sådant sätt dels för att kollegan själv ska
få reflektera över sitt förhållningssätt och dels för att synliggöra kränkningar.
Motverkande arbetssätt mot kränkande behandling
Charlotta beskriver att ett bra arbetssätt för att motverka kränkande behandling är att föra
diskussioner om ämnet på olika slags möten. Charlotta uttrycker det på följande sätt:
Lyfter ämnet på arbetsplatsträff och på studiedagar och för diskussioner i
arbetslaget. (Charlotta)

Charlotta beskriver vidare att genom att lyfta en viss litteratur kan pedagogerna få mer
kunskaper kring det och det bidrar till att de kränkningar som sker av okunskap motverkas.
Liselott beskriver också att det är viktigt att ha kontinuerliga samtal och diskussioner om
ämnet, hon säger:
Det motverkas genom att vi arbetar med ämnet ständigt genom att vi samtalar kring
hur vi förhåller oss mot varandra. (Liselott)

Liselott belyser att genom att det förs diskussioner kring förhållningssätt kan kränkningar
motverkas då det skapas en gemensam bild om vad som kan vara kränkande. Liselott lägger
även vikt i att kompetensutveckling inom ämnet kan motverka kränkningar. Till skillnad från
Liselott beskriver Liv att motverka kränkningar kan ske genom att ett gott bemötande mot
barnen förhoppningsvis kan smitta av sig till andra. Liv uttrycker det på följande sätt:
Man behöver ju inte alltid berätta för sin kollega att den bemött barnet på ett sätt
som inte är acceptabelt, när det handlar om en situation där den vuxna har höjt
rösten. Men när man visar upp ett annat bemötande som är mer acceptabelt kan det
spegla av sig. (Liv)

Ovanstående citat synliggör Livs uppfattningar om hur hon hade bemött ett oacceptabelt
beteende hos en kollega. Det Liv menar är att förhoppningsvis sprids ett etiskt riktigt
bemötande som ringar på vatten. Enligt oss är denna strategi inte hållbar om det i
verksamheten ska råda nolltolerans mot kränkningar då kollegan som beter sig oacceptabelt
behöver reflektera över sitt förhållningssätt och få det till sig. Är personen ifråga omedveten
om att den kränker, kommer inte ett bättre bemötande att smitta av sig.
Catarina anser att det är betydelsefullt att lyssna på sina anställda och lägger vikt i att ha en
bra relation med sina anställda och att det är en relation som får arbetas med kontinuerligt och
som inte kommer av sig självt. I och med en god relation kommer kränkningar upp på bordet
och det är då de kan motverkas. Catarina uttrycker det på kommande sätt:
Viktigt att ha en bra tillit mellan chef och anställd, denna tillit är något man får jobba
på. (Catarina)

Catarina anser att en god relation mellan förskolechef och dess anställda där förskolechefen
får kännedom om kränkningar sker bidrar det till att kränkningar kan motverkas.
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Likhet i yrkesrollernas uppfattningar om vad som kan motverka vuxenkränkningar är att det
diskuteras och lyfts på bland annat arbetsplatsträffar. En markant skillnad är att en
förskollärare betonar att ett gott bemötande kan smitta av sig och att man därför inte alltid
behöver ifrågasätta en kollega eller ge förskolechef kännedom om vuxenkränkning skett.

Sammanfattning
Resultatet av studien visar att respondenternas kunskaper om ämnet skiljer sig från varandra.
De flesta redogör för att de har god kunskap om ämnet samtidigt som det framgår i andra svar
att kunskapen brister. Det som synliggörs är att kunskaperna inom de olika yrkesrollerna
skiljer sig åt då de definierar begreppet på olika sätt. Resultatet presenterade ytterligare vad
respondenterna vidtar för åtgärder om de ser en kollega kränka ett barn samt vad
förskolecheferna har för strategier för att få kännedom om vuxenkränkningar. Förskollärarnas
åtgärder var att ifrågasätta aktuell kollega och ingen betonade någon svårigheter med det. Det
fanns uppfattningar hos förskolecheferna att det inte faller naturligt att ifrågasätta en kollega
om den uppträtt på ett kränkande sätt och de såg det som en svårighet vilket förskolecheferna
ville motverka. Förskolecheferna hade som strategier för att få kännedom om
vuxenkränkningar att vara närvarande, föra och lyfta diskussioner om förhållningssätt och att
påminna om skyldigheterna lagstiftningen innefattar.
Mer än hälften av respondenterna anser att lagstiftningen stärker arbetet kring kränkande
behandling då de beskriver att det är nu en klarare bild på vad arbetet ska innebära och att det
är ett arbete som ska ske kontinuerligt. Resultatet visar även att respondenterna har olika
uppfattningar om vilka orsaker som gör att vuxenkränkningar sker, men det gemensamma
som synliggörs är att det beror på okunskap, det framgår även att det kan bero på stress eller
makt hos den vuxne. Det framgår i resultatet att respondenterna arbetar på olika sätt för att
motverka att kränkningar som begås av vuxna gentemot barn sker. Några av de arbetssätt som
visar sig i resultatet är att respondenterna anser att man behöver ta upp ämnet på
arbetsplatsträffar, få fortbildning och att kontinuerligt föra diskussioner kring ämnet.
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DISKUSSION
Nedan presenteras diskussion utifrån undersökningens resultat, tidigare forskning, vår
teoretiska utgångspunkt och egna slutsatser i relation till studiens syfte. I en separat del
diskuteras metodval och även det i relation med studiens syfte.

Resultatdiskussion
I detta avsnitt använder vi oss av de två huvudkategorier som framställdes i analysen som
rubriker vilket även gjordes tidigare i resultatdelen.
Kunskaper och syn på kränkande behandling
Resultatet visar att respondenternas kunskaper om kränkande behandling skiljer sig åt samt
deras medvetenhet om sina kunskaper. Hälften upplever sig ha tillräcklig kunskap men kan
inte definiera begreppen kränkande behandling eller mobbning. Utifrån Skollagens krav på att
en plan ska skrivas och arbetas med borde alla i verksamheten ha kunskap om hur begreppen
definieras och vad lagen säger då planen inte endast ska skrivas en gång utan vartenda år, det
är alltså ett återkommande systematiskt arbete. I verksamhetens plan mot kränkande
behandling ska det stå beskrivet hur ett förebyggande arbete ser ut för att motverka och
förhindra kränkande behandling (6 kap. 7 - 8 § av skollagen. SFS 2010:800). Vi anser att det
kan bli problematiskt att arbeta motverkande och förebyggande mot kränkningar om inte alla i
arbetslaget har tillräckliga kunskaper om kränkande behandling. Ytterligare ett problem i
arbetet mot kränkande behandling är att det skiljer sig i förskolechefers och förskollärares
uppfattningar om begreppet. Eftersom det är förskolechefens ansvar att leda arbetet inom
ämnet bör de ha tillräckliga kunskaper vilket inte resultatet visar. Flygare och Johansson
(2013, s. 92) redogör för att okunskap kan vara en bidragande faktor till att lärare kränker
elever och vi ser ingen anledning till att det inte förhåller sig på samma sätt inom förskolan.
Eftersom begreppet kränkande behandling är brett och att det är den som blivit utsatt som har
tolkningsföreträde och att handlingen inte behöver vara menat som en kränkning (Bartley
2015, s. 44) kan de bli svårt att sätta finger på exakt vad en kränkning är. En kränkning kan
ske på många olika sätt, både omedvetet och medvetet (Nevander & Friström 2006, ss. 93–96)
och vi anser att även det kan orsaka svårigheter att definiera fenomenet. Vi upplever att detta
kan vara två bidragande faktorer till att det är skillnad mellan respondenternas uppfattningar.
Men utifrån Skollagens (SFS 2010:800) krav på en plan mot kränkande behandling som ska
innehålla strategier för att förebygga kränkningar av olika slag borde uppfattningarna vara
mer lika. Det är ett gemensamt arbete som all personal i en förskoleverksamhet ska driva.
Svaleryd & Hjertson (2014, s. 179) redogör för att i de fall där endast en liten grupp arbetar
fram en plan mot kränkande behandling kan det uppkomma svårigheter att tillämpa den i det
vardagliga arbetet. Det är därför betydelsefullt att alla i verksamheten blir förankrade med
planen och vad den säger eftersom det är inte endast de som skrivit planen som ska arbeta
med det utan alla i verksamheten ska driva det arbetet. I alla verksamheter som Skollagen
omfattar ska det råda nolltolerans mot kränkningar (Regeringens proposition 2005/06:38, ss.
22–23), men frågan är om det fungerar i praktiken när uppfattningarna om vad en kränkning
är skiljer sig från varandra. Ett exempel vi nämnde tidigare i bakgrunden innefattade en
kränkning som inte var meningen skulle uppfattas som en kränkning, en lärare pekade på ett
barn och benämnde barnets hjärna som lillhjärna och sin egna hjärna som storhjärnan
(Colnerud 2007, s. 129). Det går inte motverka kränkningar om inte alla har kunskaper om
kränkande behandling och om att det är den som utsätts som har tolkningsföreträde. Lpfö 98
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(rev. 2016, s. 4) redogör för att inget barn ska bli kränkt under sin vistelse i förskolan, vilket
betyder att alla som arbetar inom verksamheten har ansvar att se till att det inte sker.
Eftersom resultatet visade att alla respondenter inte vet vad en kränkning är kan det vara svårt
att arbeta med ämnet och motverka att kränkningar sker, men genom att pedagogerna får
fortbildning och kunskap inom det kan det gynna både verksamheten och pedagogerna.
Fortbildning bidrar positivt till både individuell utveckling och verksamhetens kvalité
(Regeringens proposition 2004/05:11, s. 44). Resultatet visar att bara ett fåtal av
respondenterna har fått inslag av ämnet i sin utbildning. Det borde bidra till en prioritering av
kompetenshöjande fortbildning inom yrket med tanke på att ämnet är aktuellt och eftersom
det framgår att resterande av respondenterna inte har fått det med sig när de utbildade sig till
sitt yrke. Svaleryd och Hjertson (2014, s. 179) beskriver att möjlighet till fortbildning är
betydelsefullt i arbetet med planen mot kränkande behandling. Utifrån resultatet visade det sig
att en förskolechef uttryckte att den hade erbjudit sina anställda fortbildning inom ämnet
kränkande behandling. Trots detta svarade den anställda förskolläraren att ingen möjlighet till
fortbildning inom ämnet hade erbjudits. Fortbildningen förskolechefen syftade på handlade
främst om normkreativitet men det kopplas till kränkande behandling då förskolechefen
upplever att många kränkningar sker utifrån normer. Enligt Foucault (1998, ss. 208–210)
används den disciplinära makten ofta med tekniken normalisering vilket handlar om att forma
individerna utefter normer. Det är den som besitter makten som utövar normaliseringen över
de den har makt över och straffar dem som inte når upp till normerna (Foucault 1998, ss. 208–
210). Vi anser att det kan ske kränkningar i en normaliseringssituation då viljan är att forma
individer utifrån sina normer och då avgörs det hur barnet ska vara och bete sig vilket bryter
mot det förskolan säger om att främja allas lika värde. I 6 kap. 3 § av Skollagen (SFS
2010:800) definieras en kränkning som en negativ handling som nedvärderar ett barn. Andra
respondenter hade också fått ta del av denna fortbildning inom normkreativitet och såg det
som fortbildning inom kränkande behandling. Vi har en förståelse för att begreppen kan
blandas ihop men samtidigt ser vi det som ett problem då det inte uppfattades som
fortbildning inom kränkande behandling för alla.
Av resultatet framgår det att några av respondenterna själva tar ansvar att fortbilda sig genom
litteratur och uppdatera sig inom senaste forskningen. Det ingår i en lärares profession att ta
det ansvaret att kompetensutveckla sig själv och det på grund av att lärare ska kunna arbeta
utifrån uppdaterad och ny forskning för att styrka sin professionella yrkesroll (Lärarförbundet
& Lärarnas riksförbund 2001, s. 8). Vi anser att förskollärare ska ta det ansvaret att fortbilda
sig på egen hand för att ha verktyg till att förhålla sig professionellt. Som vi nämnde ovan
brister det i många förskolechefers och förskollärares kunskaper om kränkande behandling
och därför bedömer vi att det är extra viktigt att själv ta det ansvaret att utveckla sin
kompetens genom fortbildning. En yrkesverksam lärares professionalitet har stor betydelse för
lärarens förhållningssätt och bemötande mot elever och barn. Har läraren en stark
professionalitet klarar den av att möta elever och barn i svåra situationer men om det är en
bristande professionalitet kan förhållningssättet och bemötande mot barn och elever bli sämre
(Colnerud 2007, ss. 141–143).
En av respondenterna kopplade kränkande behandling till diskrimineringsgrunderna och lyfte
vikten med att arbeta med dem i samband med kränkande behandling. Detta anser vi visar
bristande kunskaper om ämnet då det kan ske kränkande behandling utöver samband med
diskrimineringsgrunderna. Å andra sidan är det förståeligt då planen mot kränkande
behandling ofta slogs ihop med likabehandlingsplanen, där diskrimineringslagen kräver en
plan för att förebygga diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunderna
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(Svaleryd & Hjertson 2014, ss. 21–22). Vi ser att en ytterligare anledning till att begreppen
kan blandas ihop är att diskriminering är kränkande behandling, skillnaden är att när
kränkningar har med någon av diskrimineringsgrunderna att göra blir det diskriminering och
utan det sambandet är det enbart kränkande behandling (Svaleryd & Hjertson 2014, ss. 177–
178).
Resultatet visar att majoriteten av respondenterna ser okunskap som en av orsakerna till att
kränkningar gentemot barn sker. Utifrån diskussionen ovan kan även vi se det som en orsak
till att det kan ske. Resultatet visar även att vuxenkränkningar kan bero på den vuxnes
barnsyn och värdegrund. Ett flertal av respondenterna nämner att det kan bero att den
arbetssituation man befinner sig i kan orsaka stress och att det kan leda till att
vuxenkränkningar sker. Colnerud (2007, s. 129) beskriver att en av orsakerna till att
kränkningar gentemot barn sker är att lärare känner sig stressade under sin arbetstid och då
kan bli svårt för lärare att leva upp till en professionell yrkesroll. I resultatet framgår det att en
av respondenterna redogör för att vikariebrist och överbelastning av arbetsuppgifter kan
orsaka stress hos personalen i förskolan. Flygare och Johansson (2013, s. 92) ser också ett
problem med överbelastning av arbetsuppgifter och beskriver att det kan bidra till att
vuxenkränkningar inom någon av skolformerna sker. Det är förståeligt att en
förskoleverksamhet kan vara stressande på olika sätt men det är inte försvarbart att en
förskollärare eller annan personal i förskolan kränker ett barn på grund av stress. Oavsett hur
situationen ser ut ska det utan tvivel råda nolltolerans mot kränkningar i förskolan. Om denna
stress uppstår och det finns risk för att barnen råkar ut för kränkningar på grund av det har
personalen, både pedagogerna i verksamheten och förskolechefen, ansvar att hitta lösningar
för att hindra att det uppstår.
Resultatet visar ytterligare att en av orsakerna till att kränkande behandling sker kan vara
makt. Enligt Bartholdsson (2008, s. 17) har alla vuxna i förskoleverksamheten makt över
barnen men makten i sig är inte kränkande förrän den utövas på ett sätt som kränker barn.
Bartholdsson (2008, s. 18) beskriver att makten lärare besitter kan utövas på ett sätt som
gynnar barnen och bidrar till exempel till att barnens utveckling stimuleras. Foucault (1998, s.
37) redogör också för att makten i sig kan skapa kunskap och stimulera utveckling. Ett
exempel på det är att om en förskollärare använder sin makt och ger barn inflytande i
verksamheten (Bartholdsson 2008, s. 18). Däremot kan makten utövas på ett sätt som kränker
barn (McEvoy 2005, s. 1) och i vissa fall i samband med en stressande situation. Flygare och
Johansson (2013, s. 92) beskriver att en kombination av stress och makt kan orsaka att makten
missbrukas och att elever kränks av vuxna i skolan. Vi upplever inget skäl till att det skulle
ske på ett annorlunda sätt i förskoleverksamhet. Utifrån resultatet synliggörs olika
uppfattningar om vad vuxenkränkning kan bero på och Fors (2007, s. 48) menar på att genom
att det finns olika uppfattningar om vad det kan bero påverkar det vilka åtgärder som vidtas
för att motverka vuxenkränkningar.

Arbetssätt i relation till lagstiftningen
Av resultatet synliggörs det att majoriteten av respondenterna anser att arbetet har förändrats
sen lagstiftningen trädde i kraft och de anser att lagen lägger vikt vid arbetet kring kränkande
behandling. Dock visar resultatet att några av respondenterna inte ser någon skillnad i arbetet
från före lagstiftningen och efter. De respondenter som inte ser skillnad likställer lagen med
yrkesetiska riktlinjer och därför blev förändringen inte markant från att lagen trädde i kraft.
De yrkesetiska riktlinjerna lägger fokus på att lärares förhållningssätt ska vara etiskt riktigt för
att skydda elever och dess rättigheter. I dessa riktlinjer står det beskrivet hur man ska agera
gentemot en kollega som kränker ett barn (Lärarförbundet & Lärarnas riksförbund 2001, s. 8).
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Skillnaden på hur man bemöter en kollega som begår vuxenkränkningar innan och efter lagen
kanske inte är markant i alla avseenden då det ingår i de yrkesetiska riktlinjerna men lagen
syftar på mycket mer. Lagen ställer krav på ett aktivt arbete för att både förebygga och
motverka kränkande behandling, alltså lägger inte lagen endast fokus på förhållningssätt (SFS
2010:800). Frågan är om planen mot kränkande behandling och vad Skollagen säger och
sätter för krav är förankrad hos all personal inom förskolan om man inte ser tydliga skillnader
sen lagen kom. Som vi nämnde ovan är det betydelsefullt att planen förankras med all
personal i förskoleverksamhet för att arbetet ska drivas av alla (Svaleryd & Hjertson 2014, s.
179). Enligt lagen finns det även en anmälningsplikt mot kränkningar och krav på att
förskolechef ska få kännedom om händelsen vilket skiljer sig från de yrkesetiska riktlinjerna
då de endast beskriver hur man möter kollegan som begått vuxenkränkning. Förekommer inte
den medvetenheten om vad lagstiftningen säger kanske det kan leda till att en anmälan inte
sker eller att man inte ger förskolechefen kännedom om en vuxenkränkning inträffat och detta
anser vi som ett stort problem. Blir endast aktuell kollega ifrågasatt och förskolechefen inte
får vetskap om kränkningen lyfts inte problemet och inget arbete drivs för att motverka att
liknande situation sker igen. Vuxenkränkningar mot barn kan ge konsekvenser för barnen i
form av att deras självförtroende påverkas och de kan känna sig mindre värda. På grund av att
miljön i skolan påverkas om vuxenkränkning sker kan det leda till att elever inte får deras
utveckling stimulerad (McEvoy 2005, ss. 2–3). Forskningen syftar på skolverksamhet men vi
ser ingen anledning till att det inte förhåller sig på samma sätt i förskolan. I 6 kap. 1 - 10 § av
Skollagen (SFS 2010:800) beskrivs det att om personal i förskolan ser att kränkningar sker
ska det anmälas till förskolechefen som har vidare ansvar.
Av resultatet kan vi se att ett flertal respondenter anser det positivt att i och med arbetet med
lagstiftningen lyfts diskussioner om kränkande behandling. De belyser att de största
möjligheterna i arbetet med lagstiftningen är att den ger upphov till att diskutera och komma
fram till ett gemensamt förhållningssätt och ger utrymme till reflektion över sitt agerande.
Som vi nämnde ovan är det av vikt att ha en gemensam uppfattning kring kränkande
behandling och genom diskussioner i arbetslag och liknande leder det till en mer gemensam
syn på fenomenet. Den största möjligheten är att kränkningar förhoppningsvis minskar då
Skollagen (SFS 2010:800) sätter krav på att inga kränkningar i förskolan ska ske och belyser
vikten av att det finns en lag på det. Colnerud och Granström (2015, s. 27) lyfter fram att
lärares förhållningssätt ska grundas i vad lagen säger. Trots att personal i förskoleverksamhet
ska följa en lag som säger att vuxenkränkningar inte ska ske förekommer det ändå. Vi tror att
kränkningar kan minska om det strävas efter det som respondenterna säger vilket är att
diskutera och reflektera förhållningssätt kontinuerligt.
Resultatet synliggör att ett fåtal respondenter inte ser några svårigheter i arbetet i relation med
de krav Skollagen (SFS 2010:800) ställer. Resultatet visar ytterligare att en svårighet är att
olika definitioner av fenomenet förekommer och det leder till att det blir svårt att arbeta med
kraven. Oavsett hur skilda definitionerna är mellan personalen i förskoleverksamhet beskriver
Lpfö 98 (rev. 2016, s. 4) att inget barn ska utsättas för kränkande behandling i förskolan. Vi
ser också en svårighet med att personal i förskolan har olika uppfattningarna om kränkande
behandling som vi diskuterar ovan. Vi nämnde tidigare att olika uppfattningar om till exempel
vad en kränkning är kan leda till att inte alla kränkningar motverkas för det är svårt att
motverka något man inte anser är en kränkning. Men även de situationer där kränkningarna
inte uppfattas som allvarliga och stora kan konsekvenserna bli allvarliga för den som utsätts
(McEvoy 2005, s. 11). Förskolan ska kunna garantera att inget barn blir kränkt (Regeringens
proposition 2005/06:38, s. 23) och frågan är som tidigare nämnts hur det kan gå till när inte
alla delar samma uppfattningar om vad en kränkning är. Resultat visar att ett fåtal
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respondenter anser att det kan förekomma svårigheter att upptäcka kränkningar på grund av
att barnen inte kan uttrycka sig om de blivit kränkta. Däremot lyfter en respondent att det
ligger hos pedagogerna att tolka barnens känslor utifrån andra uttryck än verbala. Colnerud
(2013, s. 92) beskriver att eftersom barnen inte alltid vet hur de ska bli bemötta av en vuxen är
det betydelsefullt att lärare bemöter barnen etiskt i och med de grundläggande värden.
I resultatet framgår det att flera respondenter anser att en bra strategi för att få reda på om
kränkande behandling sker är genom diskussioner vilket de likställer med fortbildning.
Fortbildning bidrar till att verksamhetens kvalité stärks (Regeringens proposition 2004/05:11,
s. 44). Charlotta lyfter att genom diskussioner kan ett gemensamma uppfattningar och
förhållningssätt skapas vilket hon betonar vikten av som kan motverka kränkningar. Som vi
nämnt tidigare menar Fors (2007, s. 48) att det ofta förekommer skilda uppfattningarna om
vad som kan orsaka kränkningar vilket i sin tur påverkar det åtgärdsarbete som ska
genomföras mot kränkningar. Vi tror att det kan förekomma liknande förhållande i andra
uppfattningar som rör ämnet och att gemensamma uppfattningar kan underlätta arbetet
lagstiftningen kräver. Charlie lyfter att en bra strategi kan vara att man ständigt påminner sina
anställda om anmälningsplikten som lagen ställer krav på. Vi anser att påminnelse ska
egentligen inte behövas eftersom Skollagen kräver ett systematiskt arbete kring kränkande
behandling vilket borde vara tillräckligt för att personalen i förskolan ska veta om sina
skyldigheter. I kap 6. 8 § Skollagen (SFS 2010:800) beskrivs det att planen ska upprättas varje
år och innehålla “...en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra
kränkande behandling av barn…”. Eftersom att förskoleverksamheter och dess personal
omfattas av Skollagen ska detta följas av alla yrkesverksamma inom förskolan.
Både Charlie och Christina anser att om man ser en kollega utsätta ett barn för kränkning är
det svårt att ta upp det med kollegan i fråga. Colnerud (2002, ss. 28–30) beskriver just dessa
svårigheter som kan uppstå när man behöver ifrågasätta sin kollega angående ett oacceptabelt
beteende. I ett arbetslag kan det förekomma en kollegial lojalitet som innebär att kollegor
emellan ger varandra stöttning istället för att ge en kritisk åsikt om kollegan kränker ett barn.
Denna kollegiala lojaliteten behöver inte alltid vara negativ för att om arbetet sker på rätt sätt
skapas det istället en miljö som bidrar till att åtgärder vidtas om vuxenkränkningar sker
(Flygare och Johansson 2013, s. 94). En annan anledning till att inte säga till en kollega vid ett
oacceptabelt beteende kan vara att mod till det inte finns för att konsekvensen kan leda till att
bli utfryst (Colnerud 2007, ss. 132–133). Vi ser ett problem med att inte ha förmågan att
ifrågasätta sin kollega vid ett oacceptabelt beteende eftersom risken då kan bli att det
fortsätter och att problemet inte lyfts upp och åtgärdas. Catarina belyser att genom att ha en
god relation med sina anställda kan det bidra till att hon som förskolechef får kännedom om
vuxenkränkning har uppstått. Vi ser en likhet med att ifrågasätta sin kollega och att ge sin
chef kännedom om kränkande behandlingar då vi ser att den kollegiala lojaliteten spelar in i
båda situationer. Lika mycket som det är tabu att gå emot en kollega tror vi att det är i att
berätta för förskolechefen för då går man indirekt emot kollegan. Resultatet visar att alla
förskollärare hade sagt till en kollega i fråga om de ser att en vuxenkränkning sker men ingen
nämner någon svårighet med det till skillnad från vad några av förskolecheferna tror.
Forskning visar på att det råder svårigheter i att ifrågasätta en kollegas agerande som vi
beskriver ovan. Hälften av förskollärarna hade även gett förskolechefen kännedom om
vuxenkränkningar skulle ske i verksamheten och även här nämner ingen något hinder med
det.
Ytterligare ett utmärkande resultat är att Liv anser att ett gott bemötande och ett bra
förhållningssätt kan smitta av sig som ringar på vatten till en kollega som möter barn på ett
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oacceptabelt sätt. Vi ser inte att denna strategi är hållbar då problem som vuxenkränkningar
behöver lyftas och arbetas kring. Som vi nämnde ovan kan problemet inte motverkas om det
ej lyfts vidare. Skollagen (kap 6. av Skollagen SFS 2010:800) kräver att förskolechefen ska få
kännedom om alla kränkningar som sker i förskoleverksamhet och genom denna strategi följs
inte lagen. Vi upplever att Liv ser denna strategi som något positivt på grund av att det finns
en kollegial lojalitet och i stället för att gå emot en kollega vill hon visa hur ett etiskt
förhållningssätt bör se ut. Som vi tidigare nämnt menar Colnerud (2002, s. 29) att det är tabu
att gå emot och ge sin kollega kritik, trots om det förekommer vuxenkränkningar. Vi anser att
förskollärare och annan yrkesverksam i förskoleverksamhet ska ta det ansvaret att ifrågasätta
aktuell kollega för att i förskolan ska barnen absolut inte utsättas för vuxenkränkningar eller
bli illa behandlade på något sätt, enligt både Skollag (SFS 2010:800) och Lpfö 98 (rev. 2016,
s. 4). Colnerud (2007, ss. 130–131) belyser vikten av att bli medveten om sitt agerande och att
synliggöra beteenden som inte är accepterade inom förskoleverksamhet för att motverka bland
annat maktmissbruk som kan leda vuxenkränkningar. Det är betydelsefullt att få kännedom
om en situation där vuxenkränkningar skett och få chans att reflektera över beteendet (2007,
ss. 130–131). Därför anser vi att strategin som Liv beskriver är inget att föredra.

Metoddiskussion
Utifrån syftet, som är att ta reda på förskolechefers och förskollärares uppfattningar och
tankar kring kränkande behandling, var metoden kvalitativ intervju bäst lämpad. Med intervju
som redskap kan de som undersöker få reda på respondenternas synpunkter, uppfattningar och
tankar om ett specifikt ämne (Patel & Davidsson 2011, s. 82). I efterhand anser vi att valet av
metod var det som var bäst lämpat i denna studie. Under intervjuns gång hade vi möjlighet att
be respondenterna utveckla svaren om det behövdes och vi fick fram ett resultat som svarar på
vårt syfte.
Vi valde att ha ett slumpmässigt urval tillsammans med ett bekvämlighetsurval och vi ville
intervjua personer som vi har någon relation till där värderingar kunde förekomma, som i sin
tur ökar tillförlitligheten i studien. Bryman (2011, s. 355) beskriver att det är viktigt i en
studie att inte ha några värderingar då det kan påverka resultatet i relation till syftet. Genom
att vi kontaktade förskolecheferna i god tid gav det oss möjlighet till mer tid i arbetet med
studien. Detta var även positivt då några av de förskolechefer som kontaktades inte kunde
medverka på någon intervju och då hade vi möjlighet att kontakta nya deltagare utan att ha
ont om tid. Men vi ser även en nackdel med slumpmässigt urval eftersom det tog tid att få
respondenter att ställa upp i vår studie.
Ett tillvägagångssätt som vi ser som positivt var att vi mailade ut frågorna innan vilket gav
respondenterna möjlighet till att förbereda sig som i sin tur bidrog till att svaren blev mer
omfattande och detaljerade. Hade vi inte gjort på detta sätt tror vi att respondenterna inte hade
fått med allt de ville i svaren.
I genomförandet av intervjuerna förde en av oss anteckningar på en dator och den andra höll i
frågorna. Anledningen till att vi valde att en av oss skulle anteckna var för att underlätta
transkriberingen och att få ner minnesord under intervjuns gång. Men trots det fanns det
möjlighet för den som antecknade att ställa följdfrågor men mer uppmärksamhet på intervjun
hade förekommit om fokus inte låg på att anteckna. Å andra sidan fick den som antecknade
ner minnesord som en hjälp till följdfrågor, men man hade kunnat fokusera på att endast
anteckna minnesord och inte för att underlätta för framtida transkribering, då hade båda
skribenterna kunnat fokuserat på att vara aktiva som intervjuare. Trots detta fick vi tillräckligt
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med data men i bearbetningen insåg vi att på vissa ställen hade det varit lämpligt att be
respondenterna att utveckla svaret ytterligare. Eftersom vi spelade in alla intervjuer hade vi
båda haft möjlighet att vara aktiva intervjuare under intervjuns gång vilket vi hade varit om vi
hade genomfört denna studie igen. Hade vi gjort en pilotstudie hade det gett oss möjlighet att
reflektera över svaren och då i sin tur kunnat ställa fler frågor som exempelvis vad
förskolechefer och förskollärare ser för svårigheter med att säga till en kollega om
kränkningar uppstår. Om vi hade gjort om denna studie hade utformandet av intervjufrågorna
sett annorlunda ut med mer öppna frågor där vi hade följt respondenternas svar istället för vår
intervjuguide.
Med utgångspunkt i hur vi bearbetat datamaterialet fick vi fram vårt resultat. Vi valde att
analysera med koncentrering och kategorisering. Vi testade oss fram och analyserade flera
gånger om för att få fram det mest väsentliga till studiens resultat. Genom att vi använde oss
av ett analysschema blev likheterna och skillnaderna tydligare att se.

Didaktiska konsekvenser
Kränkande behandling får inte ske under några som helst omständigheter i
förskoleverksamhet eller annan skolform. Lagstiftningen säger att det ska råda nolltolerans för
vuxenkränkningar men trots att det finns en lag på det sker det ändå. Det har visat sig att
kränkande behandling är ett brett och svårtolkat begrepp och uppfattningar kring vad
fenomenet innebär skiljer sig åt. Konsekvenserna som vi ser i vårt resultat är att det
förekommer svårigheter i arbetet mot kränkande behandling då personalen inte besitter den
kunskap de behöver. För att pedagoger och andra yrkesverksamma inom förskolan ska få mer
kunskap om ämnet anser vi att förskolechefer ska leda arbetet med planen mot kränkande
behandling och att det ska vara en prioritering och ett levande dokument. En rekommendation
är att det ska finnas tydliga riktlinjer och tillvägagångssätt för arbetet mot kränkande
behandling. Det ska även finnas krav på att ta till sig mer kunskap om ämnet och att
förskolechefer ska ge sina anställda möjlighet till fortbildning. Vi lägger även vikt i att
kontinuerligt föra diskussioner kring ämnet för att få en gemensam bild av det. Vår önskan av
att detta sker är för att det kan bidra till att vuxenkränkningar minskar, i bästa fall avtar helt.
Vi ser gärna att det i vår kommande yrkesroll ställs krav på att fenomenet vuxenkränkningar
tas upp samt att vi ska ta eget ansvar att ta del av ny forskning som förskollärare. Vi ser gärna
att arbetet kring planen ska ske kontinuerligt för att förebygga, förhindra och motverka
kränkande behandling och att det ska genomsyra hela verksamheten. I
förskoleverksamheterna är vi där för barnens skull och därför ska vi göra allt i vår makt för att
skydda dem.

Vidare forskning
Eftersom utbudet av forskning inom detta ämne är begränsat och den forskning som finns är
riktad mot skolverksamhet anser vi att det vore intressant att forska vidare inom detta med
inriktning på förskolan. Det hade varit intressant att utifrån observationer se hur
förskolechefer och förskollärare arbetar kring ämnet tillsammans med plan mot kränkande
behandling och hur de tillämpar det i verksamheten. Intresset finns även i att i samband med
intervjuer ha observationer för att se hur förskollärare och annan personal i förskolan bemöter
barn på olika sätt och göra en jämförelse.
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BILAGA 1
Informationsbrev

Till förskollärare på “förskolans namn”
Vi heter Johanna Andersson och Maria Tauru Johansson och vi studerar till förskollärare vid
Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall
undersökas. Vi har valt att fokusera på kränkande behandling. Vi skulle gärna vilja intervjua
dig angående kränkande behandling och skulle även vilja se er verksamhets plan mot
kränkande behandling.
Det är viktigt att du som blir intervjuad vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de
forskningsetiska principerna, vilka innebär att:


Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att
inga obehöriga kan ta del av dem.



De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna
undersöknings syfte.



Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella.
Fiktivt namn på dig som blir intervjuad och på förskolan används så att allas
identiteter skyddas.



Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.

Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå oss på:
Johanna Andersson: 07xxxxxxxx
Maria Tauru Johansson: 07xxxxxxxx
Med vänliga hälsningar, Johanna och Maria

BILAGA 2
Intervjufrågor till förskollärare:
Bakgrundsfrågor:
 När utbildade du dig till förskollärare?
 Hur länge har du arbetat som förskollärare?
 Hur länge har du arbetat på denna förskola?
 Ingick utbildning om kränkande behandling när du studerade till förskollärare?
 Har du fått någon fortbildning om kränkande behandling under dina arbetsår?
Frågor kring kunskaper om kränkande behandling:
 Vad är en kränkning?
 Hur ser du på din kunskap om kränkande behandling?
 Vad tror du kränkning som begås av vuxna gentemot barn beror på?
 Hur ser du på skillnaden mellan kränkande behandling och mobbning?
Frågor kring arbetssätt i relation till Skollagen (2010:800):
 På vilket sätt har lagstiftningen mot kränkande behandling (Skollagen 2010:800)
förändrat ert arbetssätt?
 Berätta vilka möjligheter lagstiftningen mot kränkande behandling innebär i ditt arbete
med barnen?
- Ge gärna konkreta exempel
 Berätta vilka svårigheter lagstiftningen mot kränkande behandling innebär i ditt arbete
med barnen?
- Ge gärna konkreta exempel
Frågor kring vilka åtgärder vidtas om det sker en kränkande behandling från en vuxen
gentemot ett barn:
 Hur agerar du om du ser en vuxen kränka ett barn i förskolan?
 Vad säger eran plan mot kränkande behandling om en sådan situation uppstår?
 Vad önskar du att du får för stöd i från din chef när det gäller kränkande behandling?

BILAGA 3
Intervjufrågor till förskolechef:
Bakgrundsfrågor:
 Hur länge har du arbetat som förskolechef?
 Hur länge har du varit chef över denna förskola?
 Ingick utbildning om kränkande behandling när du studerade till
förskollärare/förskolechef?
 Har du fått någon fortbildning om kränkande behandling under dina arbetsår?
 Har du gett dina anställda möjlighet till fortbildning om kränkande behandling?
Frågor kring kunskaper om kränkande behandling:
 Vad är en kränkning?
 Hur ser du på din kunskap om kränkande behandling?
 Vad tror du kränkning som begås av vuxna gentemot barn beror på?
 Hur ser du på skillnaden mellan kränkande behandling och mobbning?
Frågor kring arbetssätt i relation till Skollagen (2010:800):
 På vilket sätt har lagstiftningen mot kränkande behandling (Skollagen 2010:800)
förändrat ert arbetssätt?
 Berätta vilka möjligheter lagstiftningen mot kränkande behandling innebär i arbete
med barnen?
- Ge gärna konkreta exempel
 Berätta vilka svårigheter lagstiftningen mot kränkande behandling innebär i arbete
med barnen?
- Ge gärna konkreta exempel
Frågor kring vilka åtgärder vidtas om det sker en kränkande behandling från en vuxen
gentemot ett barn:
 Vad har du för strategier för att få reda på vad som händer på dina förskolor när det
handlar om kränkande behandling?
 Vad säger er plan mot kränkande behandling om en sådan situation uppstår?
 Vad ger du för stöd till dina anställda när det gäller kränkande behandling?
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