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Abstrakt 

I studien har förskollärares förhållningssätt till anmälningsskyldigheten vid kränkande 

behandling inom förskolan undersökts och beskrivits. Genom en enkätundersökning har 

40 förskollärare tagit ställning till fem olika ”fall” som representerar vardagliga 

situationer som uppkommer inom förskolan och gett sin syn på om situationerna 

innehåller kränkande behandling som bör anmälas eller inte. Vidare fick respondenterna 

även svara på frågor som var av en mer övergripande karaktär, samt svara på huruvida 

denna typ av handlingar anmäls eller inte i det dagliga arbetet. Studiens resultat visar att 

förskollärare upplever svårigheter med att veta vad som är en kränkning eller inte, samt 

veta var gränsen går för vad som egentligen ska anmälas. Detta syns också i studiens 

resultat, där antalet förskollärare som bedömer att anmälan bör göras i olika situationer, 

är lågt. Detta tyder på en stor kunskapsbrist bland förskollärare, vilket överensstämmer 

med tidigare forskning som gjorts inom området kränkande behandling. 

 

 

Nyckelord: Förskola, anmälningsskyldighet, kränkande behandling, förskollärares 

förhållningssätt 
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Förord 
 
 

Ett stort tack vill vi rikta till alla Er förskollärare som avsatt er dyrbara tid för att delta 

och gjort denna undersökning möjlig. Vi vill också tacka Er förskolechefer som hjälpt 

oss med spridningen av enkäterna. Utan Er gemensamma hjälp, hade denna studie inte 

kunnat göras.  

Ett särskilt stort tack vill vi säga till vår handledare Paula Larsson, som hjälpt oss och 

väglett oss genom hela studien vilket vi är mycket tacksamma för! Dina tankar och 

synpunkter har hjälpt oss att få rätt fokus och bidragit till att arbetet blivit vad det blivit.  

 

Slutligen riktar vi även ett stort tack till våra familjer som stöttat oss och haft tålamod 

med oss dessa veckor.  Givetvis tackar vi också varandra för ett gott samarbete och en 

god vänskap som kommer att fortsätta livet ut! 
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Inledning 
 

 

Läroplanen för förskolan Lpfö 98 (Skolverket, 2016) syftar till att forma en verksamhet 

där varje enskilt barn utvecklas som människa utifrån dess individuella förmågor och 

behov. Ett långsiktigt mål med verksamheten är att lägga grunden för det livslånga 

lärandet men även skapa förutsättningar för att barnen ska kunna växa upp och bli 

trygga, starka individer och bli goda medborgare i vårt samhälle. Barnen ska veta och 

känna att de är viktiga och har rätt att synas och höras utifrån sina tankar och 

upplevelser. I förskolan läggs grunden för ett synsätt där alla människor är lika mycket 

värda oavsett kön, etnicitet, religionsuppfattning eller annat som kan variera mellan 

människor. Något som kan utgöra ett hinder i arbetet med jämställdhet, jämlikhet och 

demokrati är kränkningar som har sin utgångspunkt i olikheter mellan individer och 

som på ett eller annat sätt har till syfte att skapa en maktstruktur mellan människor, där 

de som kränker placerar sig högre än offret (Olweus, 1999; Öhman, 2009). 

 

Förskolechefen har en skyldighet att se till att förskoleverksamheten bedriver ett arbete 

som förebygger kränkningar och trakasserier och även främjar alla elevers möjligheter 

och rättigheter. Därtill har förskollärare utifrån Skollagen (SFS 2010:800) en 

anmälningsplikt när det gäller kränkningar och trakasserier, vilket ska fungera som ett 

verktyg för att förhindra att kränkningar upprepas inom verksamheten. 

Anmälningsplikten innebär att förskolläraren gör en anmälan till förskolechefen som i 

sin tur är skyldig att anmäla situationen vidare till huvudmannen, vilken är den som är 

ytterst ansvarig för att vidta åtgärder för att kränkningar och trakasserier ska upphöra 

och inte återupprepas (Skolverket, 2017). Detta är en del i arbetet med aktiva åtgärder 

som Skollagen förespråkar. Det är även här vårt fokus kommer att ligga i denna studie. I 

studien synliggör vi olika typer av kränkningar för att ge en större förståelse för hur 

kränkningar kan se ut. 

 

 

Syfte och frågeställning 
 
 

Inom kunskapsområdet kränkningar, har vi i detta arbete valt att fokusera specifikt på 

anmälningarnas funktion. Syftet med studien är att utifrån förskollärares egna 

uppfattningar om förekomsten av kränkningar inom förskolan, undersöka hur 

förskollärare ser på anmälningsskyldigheten inom ämnet. Detta gör vi utifrån 
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frågeställningarna: 

     - Hur ser förskollärare på förekomsten av kränkande behandling inom  

    förskolan? 

        - Vid vilka tillfällen väljer förskollärare att anmäla kränkande behandling? 

        - I vilka situationer väljer förskollärare att inte anmäla? 

        - Hur uppfattar förskollärare sina möjligheter att avgöra om en handling är  

     kränkande eller ej? 

 

Bakgrund 
 

I detta avsnitt kommer inledningsvis olika centrala begrepp att definieras och förklaras 

för att tydliggöra skillnader mellan olika slags kränkningar. Vidare beskrivs hur 

förskollärare kan arbeta förebyggande mot kränkningar och slutligen beskrivs 

anmälningsplikten och dess funktion. 

 
 
Definitioner av begrepp 

Diskriminering	  
	  
 

I Sverige finns Diskrimineringslagen (SFS 2017:282) och den övervakas av 

Diskrimineringsombudsmannen. Lagen finns i syfte att skydda alla människor i Sverige 

från att missgynnas, särbehandlas eller nekas sina rättigheter på grund av vem eller hur 

individen är. Lagen fungerar som ett paraply över offentliga verksamheter och 

sammanhang såsom organisationer, företag, sjukvård, utbildningar eller vid offentliga 

tillställningar men den gäller inte mellan privatpersoner. Exempelvis ska lagen se till att 

kvinnor inte missgynnas på grund av sitt kön utan att de får samma rättigheter och 

förutsättningar som männen. Likaså ska en rullstolsburen person kunna ha samma 

tillgänglighet som en person med full rörelsekapacitet och så vidare. Det finns sju 

specifika diskrimineringsgrunder, vilka är: 

 

     1. Kön                                          5. Funktionsnedsättning 

      2. Könsöverskridande identitet eller uttryck    6. Sexuell läggning 

      3. Etnisk tillhörighet    7. Ålder 

      4. Religion eller annan trosuppfattning 
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Genom att Sveriges riksdag formulerar och legitimerar en lag som exempelvis 

Diskrimineringslagen (SFS 2017:282), skapas riktlinjer som visar hur hantering av 

situationer inom lagens ramar skall ske. Diskrimineringsombudsmannen får in 

anmälningar om diskriminering eller trakasserier och utför därtill tillsyn vid olika 

verksamheter och har möjlighet att driva fall till domstol. Om ett ärende går till domstol 

och det blir en fällande dom, blir domen vägledande för andra liknande fall i framtiden 

(Skolverket, 2017). Diskrimineringslagen gäller alla utbildningsanordnare och 

huvudmannen står som ytterst ansvarig för handlingar som sker inom verksamheten. 

Diskrimineringar kan ske från personal, men inte mellan barnen då lagen inte omfattar 

privatpersoner. 

	  
Trakasserier	  
 

Handlingar utförda mellan privatpersoner som leder till att en individ upplever att 

dennes värdighet förminskas på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna 

kallas för trakasserier. Via Diskrimineringsombudsmannens hemsida framgår det att 

trakasserier kan yttra sig genom sex olika former: direkt diskriminering, indirekt 

diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och 

instruktioner att diskriminera. I en situation där en lärare eller personal inom förskolan 

utsätter ett barn för trakasserier, gör sig huvudmannen skyldig till diskriminering. 

	  
Kränkningar	  
 

Utifrån Skolverkets definition av kränkningar, handlar detta om ett oönskat beteende 

eller handlingar som innebär att en utsatt individ upplever det som kränkande för sin 

värdighet (Skolverket, 2017). Handlingarna kan se olika ut men det som gör det till en 

kränkning och inte trakasseri, är att kränkningarna saknar koppling till 

Diskrimineringslagen (SFS 2017:282). Öhman (2009) ger en vidare beskrivning av 

begreppet kränkningar när hon använder begrepp som att bli avvisad eller ”sänkt”, samt 

menar att den utsatte hamnar i ett underläge gentemot någon annan. Precis som i 

Skolverkets definition, menar Öhman (2009) att det handlar om att individens värdighet 

sätts ur spel vilket ofta leder till att det utsatta barnet upplever skamkänslor. Olweus 

(1999) menar att kränkningssituationer definieras av att de inte behöver föregås av 

någon specifik händelse eller situation, utan kan uppstå helt oprovocerat. Vidare menar 

Olweus att kränkningshandlingar kan se väldigt olika ut och handla om alltifrån en 
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blick, verbalt ord eller slag men sker ofta även på ett relationellt plan i form av 

exempelvis uteslutningar, ryktesspridning eller att några individer gör det svårt för ett 

annat barn att få vänner. Vid kränkande behandling, är det den utsatta individen som 

avgör om handlingen är en kränkning eller inte. Denna upplevelse kan ingen ta ifrån 

individen. 

 

Digitala	  kränkningar	  
	  

I takt med den digitala utvecklingen som sker i vårt samhälle, ökar även en ny form av 

kränkning, nämligen den digitala kränkningen som främst sker på internet (Jämterud, 

2013, 14 juni). Detta är kränkningar som sker genom användande av digitala medel som 

exempelvis mobiltelefoner, surfplattor eller datorer vilka används för att exempelvis 

fotografera eller filma en person och därefter visa dessa bilder i olika sammanhang eller 

publicera bilder i olika forum på internet, mot individens vilja. Kränkningarna kan 

bland annat handla om kommentarer, ryktesspridning eller öknamn. Örn (2013, 4 juni) 

visar i en artikel i Psykologtidningen att en svårighet med de digitala kränkningarna är 

att spåra kränkningarna till den som är ansvarig för handlingen eftersom det är lättare att 

vara anonym på internet än i den ”fysiska världen”. Vidare skriver Örn om att denna typ 

av kränkning blir särskilt svårhanterlig för det utsatta barnet eftersom barnet inte ens 

kan vara trygg i hemmet som annars ska vara en fristad. Kränkningar som sker via 

internet, följer med barnet överallt vilket är väldigt allvarligt. Även om denna typ av 

kränkningar främst sker mellan barn i skolåldern, måste även personal inom förskolan 

vara medvetna om att risken finns att barn även inom förskolans verksamhet, riskerar att 

känna sig kränkta när de fotograferas i verksamheten och dessa bilder eller filmer 

används på olika sätt.  

 
Ett dilemma uppstår då lagtexten tolkas och en skillnad blir tydlig mellan upplevelse 

och intention i kränkningssammanhang. I Skollagen (SFS 2010:800) regleras barnens 

rättigheter och verksamhetens skyldigheter i situationer som berör barn och elever samt 

vårdnadshavare, inom utbildning som drivs av staten. Där framgår att inget barn får bli 

diskriminerad, trakasserad eller kränkt, samt vilka åtgärder som skall tas när kränkande 

handlingar uppstår. En lag formas alltid på ett sätt som kan gälla generellt och omfatta 

flera individer och kan då inte döma individuella upplevelser. Därför ser lagens 

definition istället till intentionen bakom en handling. I lagen som avser kränkande 
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behandling står det att en handling är en kränkning om den som utför handlingen 

uppenbart är medveten om att dennes handling kan skada en annan individ fysiskt eller 

psykiskt. Likaså är det en kränkande behandling om individen utför handlingen med ett 

medvetet syfte att skada (Skolverket, 2017). Detta kan upplevas som att stå i kontrast 

till den förstnämnda definitionen av kränkningar som säger att den bedömningen ligger 

hos barnet själv och att ingen kan ta ifrån barnet dennes upplevelse av att ha blivit 

kränkt. Å andra sidan kan Skollagens (2010:800) text förtydliga förskollärarens 

skyldighet i situationer där barnet som blir utsatt inte själv uppfattar kränkningen men 

där det finns en tydlig intention i handlingen som förskolläraren uppfattar. Det är viktigt 

att en förskollärare är medveten om att kränkande behandling är ett negativt beteende 

som också är skadligt för individen som utför handlingen eftersom barnet kan få 

problem med den psykosociala anpassningen senare i livet (Vlachou et al., 2011; 

Öhman, 2009). Därför blir det viktigt att tydliggöra att förskollärarens anmälningsplikt 

gäller i det ögonblick denne blir uppmärksam på att ett barn kan ha blivit kränkt och 

därefter ligger ansvaret för att utreda situationen på förskolechef och huvudman. I en 

utredning finns också möjligheten att fallet ”läggs ner” om det under tidens gång visar 

sig att situationen exempelvis bygger på ett missförstånd. Lagens definition får 

betydelse i en sådan situation där en utredning visar att det saknas grund för den 

upplevda kränkningen. Utifrån detta resonemang kan förskollärarens anmälningsplikt 

sammanfattas med att gälla både i situationer där barn visar tecken på att ha blivit 

kränkt men också i situationer där det finns ett tydligt uppsåt att skada någon annan 

även om det utsatta barnet inte självt tycks uppleva eller förstå detta där och då. 

 

Mobbning	  
	  
 

Mobbning är ett begrepp som inom forskning används för att benämna kränkningar som 

återkommande upprepas under en viss tid (Olweus, 1999). Olweus menar att det i 

mobbningssituationer finns en ojämn maktbalans i en relation mellan en eller flera 

aktörer som kan ses som ”starka” mot ett ”svagare” offer. Olweus hänvisar till en 

trestegsmetod som kan användas för att definiera mobbning, där samtliga tre kriterier 

ska uppfyllas för att handlingarna ska räknas som mobbning. Dessa är: 

      1. att handlingen är ett aggressivt beteende som görs utifrån en intention att skada 

      2. att det är en återkommande handling som händer vid upprepade tillfällen 
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      3. att handlingen sker mellan minst två individer där det förekommer en ojämn  

          maktbalans 

                                                                 (Olweus & Limber, 1999) 

Begreppet mobbning används inte i några styrdokument. Därför kommer begreppet 

kränkningar att användas fortsättningsvis i denna studie, även om handlingen också 

innefattar mobbningskriterierna. Skyldigheterna utifrån Skollagen (2010:800) är att 

ingripa redan vid kränkningar och trakasserier, i syfte att förhindra att mobbning ska 

kunna uppstå (Skolverket, 2017). 

 

Förebyggande arbete 
 

I Skollagen (2010:800) är det reglerat att huvudmannen har ett ansvar för att se till att 

personalen inom förskolan handlar utifrån de skyldigheter de har i frågor som är reglerat 

i såväl Skollagen som Diskrimineringslagen (SFS 2017:282). I kapitel fem beskrivs 

huvudmannens skyldighet att ansvara för att ett målinriktat arbete bedrivs med 

utgångspunkt i målet att förebygga och förhindra kränkande behandling. En av 

metoderna i detta arbete är att upprätta en likabehandlingsplan, vilken förskollärarna är 

med och skapar. I denna plan ska det framgå vilka insatser som gjorts under året som 

har gått, samt vilka åtgärder och insatser som kommer att göras i förebyggande syfte 

under året som kommer (Skolverket, 2017). Även en utvärdering av det tidigare årets 

arbete ska göras varje år för att säkerställa att verksamheten har fullföljt sina plikter. 

Repo och Sajaniemi (2017) visar med deras forskning att förskolor som arbetar aktivt 

och kontinuerligt utifrån en likabehandlingsplan, har mindre förekomst av kränkningar 

än förskolor som inte arbetar på detta kontinuerliga sätt.  

 

 

Anmälningsplikten avseende kränkande behandling 
 
 

Utifrån Skollagen (2010:800) har alla vuxna som finns inom förskolan en skyldighet att 

anmäla kränkande behandling. Vest på Skolinspektionen menar att det inte finns något 

formkrav på hur en anmälan ska se ut, utan enbart ett krav på att en anmälan ska göras 

och att den skyldigheten gäller redan vid misstanke om kränkning (H. Vest, personlig 

kommunikation, 24 november, 2017). Anmälan ska göras till förskolechefen som i sin 

tur är skyldig att anmäla vidare till huvudmannen. Syftet med en anmälan är att den ska 

leda till en utredning av situationen (Skolverket, 2017). En sådan utredning ska vidare 

leda till att huvudmannen åtgärdar och ser till att den kränkande behandlingen inte 
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upprepas. En anmälan ska således leda till en förebyggande insats. Utifrån Skolverkets 

hemsida framgår det att omfattningen på den utredning som görs, baseras på varje 

individuellt fall och har på så vis ingen bestämd ram att följa.  

I skollagen kapitel 10 står följande: 
 

“En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en 

elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är 

skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som 

får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 

behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. 

Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna 

kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att 

förhindra kränkande behandling i framtiden.  

 

Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn 

eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt 

som avses i Diskrimineringslagen (2008:567).”    

                                    (Utbildningsdepartementet, 2017, s 32) 

 

Även om det tydligt framgår att huvudmannen är ytterst ansvarig, blir det även tydligt 

att anmälningsskyldigheten ligger på de vuxna som finns i verksamheten och vistas i 

barnens närhet och därigenom har möjlighet att se situationer som uppstår. Om 

förskoleverksamheten och huvudmannen brister i sitt ansvarstagande inom området, kan 

huvudmannen bli skyldig att betala skadestånd för att barnet blivit åsidosatt eller blivit 

utsatt för repressalier vilket innebär en bestraffning av barnet för att denne anmält 

kränkningen (Utbildningsdepartementet, 2017). I paragraf 14 i Skollagen (2010:800) 

beskrivs även tydligt hur barnets upplevelse av kränkning är bevis i sig, tills dess att 

huvudmannen för verksamheten kan bevisa att kränkande behandling eller repressalier 

ej har skett. Huvudmannen är skyldig att utreda en eventuell kränkning samt vidta de 

åtgärder som behöver göras, även om anmälan har gjorts till någon annan instans som 

exempelvis polis eller socialtjänst (Skolverket, 2017). 

 

 

Kränkningar i förskolans verksamhet 
 
 

Kränkande behandling förekommer i många former inom förskolans verksamhet. De 

uppkommer mellan barn, men barnen kan också bevittna kränkningar som sker mellan 
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vuxna eller faktiskt bli utsatta för kränkningar av vuxna. Kortfattat kan man säga att 

kränkningar används för att skapa eller bibehålla maktförhållanden i det sociala 

samspelet (Ingram & Bering, 2010; Tellgren, 2004; Öhman, 2009). Freeman (2013) har 

gjort en undersökning, där trettio barn själva har fått ge sin syn på vad kränkande 

behandling kan vara. 22 % av dessa deltagande barn tyckte att den som kränker är elak 

och 66.6 % av barnen definierar kränkning som då någon som säger dumma saker eller 

skrattar åt en eller andra barn. 60 % av barnen menar att kränkning är när någon slåss 

eller gör illa en annan person. För 30 % av barnen innebär situationer där någon tar 

saker av någon annan en kränkning. 13,3% av deltagarna sa att bitande var kränkande. 

Ingram och Bering har också gjort en liknande undersökning och där framgår det att 

barnen främst ser kränkande behandling som när någon förstör ett annat barns lek, slåss, 

bits, tar någon annans saker, skriker åt någon eller kallar någon för fula namn.  

 

Ingram och Bering (2010) menar vidare att det är vanligare att barnen vänder sig till 

vuxna för hjälp i de fall där fysisk kränkning har ägt rum, jämfört med andra former av 

kränkningar. Vlachou, Botsoglou, och Andreou (2013) visar genom sin studie att barn 

identifierar kränkningar som fysiska- och verbala handlingar, samt att bli socialt 

utesluten eller att bli utsatt för ryktesspridning. Vidare menar Vlachou et al. (2013) och 

Freeman (2013) att problematiken med kränkande behandling är väldigt stor inom 

förskolan och att det därför krävs mer forskning som baseras på barnens egna 

upplevelser för att kunna uppmärksamma kränkningar bättre. Forskning visar att det 

generellt anmäls fler fall av fysiska kränkningar, än relationella och verbala 

kränkningar, samt att det finns en tendens hos lärare att förvänta sig kränkningar av 

relationellt slag när det handlar om flickor och fysiska kränkningar när det gäller pojkar 

(Olweus, 1999; Swit & Mc Maugh, 2012). 

 

 

Kamratkulturer 
 
 

Löfdahl (2007) använder begreppet kamratkulturer då hon beskriver hur det i alla 

grupper där individer återkommande möts, skapas en egen kultur med ett särskilt sätt att 

prata, agera och vara och att det i detta även finns en statusdimension där de olika 

individerna tilldelas olika positioner. Tellgren (2004) menar att det är viktigt att 

förskollärare är medvetna om hur kamratkulturen ser ut i respektive barngrupp för att 

kunna förutse och förebygga att exempelvis relationella kränkningar sker. Öhman 
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(2009) hävdar samma sak och menar vidare att det inom en barngrupp på en förskola 

kan bli så att vissa barn får en roll som innebär en låg status, ofta beroende på att barnet 

avviker något från det som bland den övriga gruppen uppfattas vara ”normalt” och 

därför blir ett legitimt offer. Enligt Öhman kan det inom gruppen uppstå ett mönster 

som innebär att de övriga barnen skyller på detta offer och säger att det var dennes fel i 

alla möjliga situationer, trots att barnet ifråga inte ens varit närvarande. Likaså menar 

Öhman att vissa barn får svårt att komma med in i lekar och istället för att få hjälp och 

vägledning så blir det ett accepterat beteende att utesluta barnet som uppenbart ”förstör 

leken”, vilket leder till att barnet lägger skulden på sig själv och utvecklar en negativ 

självbild som bygger på en falsk ”sanning” om sig själv. Detta kan relateras till det 

Pramling, Sommer och Hudeide (2011) beskriver gällande hur omgivningens tilltro och  

förväntningar på en individ formar dennes eget sätt att uppfatta sig själv samt sättet 

individen därefter kommer att agera utifrån.  

 

Inom förskolan är det vanligt att förskollärare tillsammans med barnen bestämmer en 

regel som innebär att “alla får vara med” men trots detta hittar barnen egna sätt att 

använda sina positioner för att behålla makt i sina lekar samt för att skydda sitt 

interaktionsutrymme (Tellgren, 2004). Exempelvis kan ett barn som inte är önskvärt att 

ha med i leken från början, tilldelas en undergiven roll eller en roll som snabbt dör i 

leken, för att denne inte ska störa eller inkräkta för mycket på interaktionsutrymmet och 

i detta kan kränkningar lätt uppstå. Swit och Mc Mough (2012) menar att uteslutningar 

tidigare setts mer som en norm, något normalt som barn växer ifrån med tiden men som 

dagens forskning istället visar kan ge allvarliga fysiska och emotionella men senare i 

livet för både den som kränker och för den som blir kränkt. Vidare visar forskning att 

många saknar kunskap om att uteslutningar faktiskt är relationella kränkningar 

(Eriksson, 2002). 

 
 
Kunskapsbrist 
 
 

Cameron och Kovac (2017) menar att det råder stor kunskapsbrist bland såväl 

förskollärare som föräldrar gällande kränkningar. I en undersökning som de gjort, 

visade resultatet att föräldrar sällan blev informerade när det förekom kränkningar hos 

deras barn då förskollärare ofta missade att delge föräldrarna denna typ av information. 

Cameron och Kovac menar därför att det är av stor vikt att de som arbetar med barn får 
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möjlighet till rätt utbildning gällande kränkningar för att få rätt redskap för att kunna 

hantera situationer som uppstår men även kunna förebygga uppkomsten av dem. 

Förskollärarens förhållningssätt i detta är väldigt betydelsefullt då deras handlingsval 

kommer att ha en stor inverkan på barnen både positivt och negativt. I en studie som 

Vlachou et al. (2013) har gjort, visar resultatet att förskollärare ofta har svårigheter med 

att urskilja om det är en kränkning som sker i en viss situation eller om det handlar om 

en vanlig konflikt. Även detta tyder på kunskapsbrist.  

 

Vikten av tidiga insatser 
 
 

Vlachou et al. (2011) menar att det är viktigt att insatser görs i ett så tidigt skede som 

möjligt för att undvika att konsekvenserna ska bli så stora för de utsatta barnen. 

Förskolan är oftast barnets första möte med omvärlden på ”egna ben” där barnets 

sociala förmågor för första gången ställs på prov utanför familjeramen. Här har 

förskollärare en möjlighet att fånga upp barn som har svårt med det sociala samspelet 

och kan i ett tidigt skede hjälpa barnen att utveckla ett positivt samspel. På så vis är det 

möjligt att förhindra att barnen fastnar i en negativ spiral med oönskat beteende. 

Konsekvenserna av att ett barn återkommande utsätts för kränkande behandling kan bli 

mycket allvarliga. Exempelvis menar Vlachou et al. (2011) att upprepade kränkande 

behandlingar kan leda till att barn riskerar att få svårigheter med psykosociala 

anpassningar både nu och senare i livet. Öhman (2009) menar att ett barn som vid 

upprepade tillfällen utsätts för kränkningar, upplever skamkänslor som leder till att 

barnet utvecklar en felaktig ”sanning” om sig själv. Detta är givetvis mycket skadligt 

för barnets utveckling av självkänsla och självbild. Vidare menar Öhman (2009) att 

barns lärandekapacitet påverkas negativt av att återkommande bli kränkt. 

 

 

Förskollärarens förhållningssätt 
 
 

Precis som inom alla olika områden i läroplanen, har förskollärare ett särskilt ansvar när 

det gäller trygghet och trivsel, vilket är en del i värdegrundsarbetet där det förebyggande 

arbetet mot kränkningar hör hemma. Det Lpfö98 (Skolverket, 2016) tydliggör som 

förskollärarens ansvar, är att de ska se till att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att 

varje barn får uppleva sitt eget värde samt får sina behov respekterade och 

tillgodosedda, samt att förhållningsregler och normer arbetas fram som visar hur arbetet 
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och samvaron i barngruppen skall se ut. Vidare har förskollärare även ett ansvar när det 

gäller barnens sociala utveckling, där de ska kunna stödja och stimulera barnen samt 

arbeta på ett sådant sätt så att barnen får de förutsättningar som krävs för att kunna 

bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen (Skolverket, 2016). 

 

Förskolläraren har alltså en viktig roll i arbetet med hanteringen av kränkande 

behandling i förskolan. Sommer et al. (2011) skriver om hur förskollärarens 

förhållningssätt beror på vilken barnsyn denne har, samt förskollärarens förmåga att 

kunna närma sig barnet och sätta sig in i barnets perspektiv istället för att agera utifrån 

sina egna antaganden i situationer som rör barnet. Detta har betydelse i arbetet med 

kränkande behandling då mycket handlar om att förstå barnets upplevelser och känslor i 

den uppkomna situationen. För att barnet ska kunna berätta om sina känslor, krävs att 

barnet känner förtroende och tillit till den vuxne. Detta förtroende tar tid att bygga upp 

men gynnas av att det förhållningssätt som Sommer et al. (2011) förespråkar präglar 

arbetet i barngruppen i det dagliga arbetet och inte enbart i de situationer då något 

speciellt inträffar.  

 

Bauman och Del Rio (2006) menar att det är vanligt att vuxna upplever att det är svårt 

att hantera de relationella kränkningarna och att bristen på kunskap leder till att de 

vuxna inte ingriper på samma sätt som vid exempelvis en verbal kränkning. De 

relationella kränkningarna inom förskolan måste även ställas i relation till den kunskap 

som en förskollärare har gällande barns lek och dess värde för barnens utveckling. En 

central del i den kunskapen är att de vuxna ska kunna respektera barnens 

interaktionsutrymmen vilket innebär den ”lekvärld” som barnen byggt upp (Löfdahl, 

2007; Tellgren, 2004). Detta kan bli en ”krock” mellan ett kunskapsområde och ett 

annat, där en förskollärare dels måste förhålla sig till skyldigheten att undvika att någon 

blir kränkt i samband med leken, samtidigt som förskolläraren å andra sidan ska 

respektera barnen som byggt upp sin lek och det som sker dem emellan.  

 

Precis på samma sätt som att det är förskollärares ansvar att stanna upp och försöka 

närma sig barnets perspektiv för att kunna förstå en situation på bästa tänkbara sätt, är 

det också förskollärarens ansvar att se till att inte alltför snabbt dra förhastade slutsatser. 

Ingram och Bering (2010) menar att det även uppstår situationer i förskolan som vid 

första anblick kan uppfattas som en kränkning, men som i själva verket varit en 
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oskyldig olycka. Exempelvis kan det handla om att ett barn kör på något annat barn med 

en cykel, på grund av att denne haft skymd sikt eller tittat åt annat håll. Barnet som blev 

påkörd kanske tolkar det som en uppsåtlig handling och ”skvallrar ”till förskolläraren. 

Skvaller är ett sätt för barnen att visa att det som hänt dem inte känns okej, men kan inte 

alltid ses som hela sanningen. Ingram och Bering menar att förskolläraren ofta tar 

“skvallrarens” sida och situationerna leder ofta till att det barn som orsakat olyckan blir 

tillrättavisad eller får ett straff. Detta menar Ingram och Bering också kan bli en slags 

kränkning för barnet som blivit falskt anklagad. Återigen blir det resonemang som 

Sommer et al. (2011) för, betydelsefullt i sammanhanget. Genom att prata med barnen, 

lyssna till deras upplevelser och inta deras perspektiv är det möjligt att avgöra hur 

barnet som blivit utsatt upplevt situationen men också få fram information gällande om 

det kan ha funnits en avsikt i handlingen eller om det bara var en olycka. Hur situationer 

tolkas, beror alltså till stor del på förskollärarens förhållningssätt i situationen. 

 

Repo och Sajaniemi (2017) har bedrivit forskning inom förskolan som visar att 

utbildade lärare anmäler fler kränkningar än outbildad personal, vilket de tror beror på 

att outbildad personal framförallt fokuserar på omvårdnaden och saknar den 

pedagogiska förmågan att se och ta tag i svårigheter i barnens samspel. Med ett 

förhållningssätt som präglas av förmågan att inta barnens perspektiv kan förskolläraren 

också lättare avgöra vilka syften handlingarna som skett mellan barnen haft, samt 

uppfatta barnens upplevelser vilket kan vara en orsak till att utbildad personal anmäler 

fler fall än outbildad personal (Sommer et al. 2011; Repo & Sajaniemi, 2017). 

 
 
 
Metod 
 
I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet i denna studie. Inledningsvis beskrivs val av 

metod, enkätens utformning samt urval och bortfall. Därefter redogörs för 

genomförandet, val av analysmetod och studiens validitet och reliabilitet lyfts. Slutligen 

belyses de etiska överväganden och val som legat till grund för studien. 
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Val av metod 
 
 

Utifrån syftet att undersöka hur förskollärare ser på anmälningsskyldigheten i avseendet 

kränkande behandling, resonerades det inledningsvis mycket om vilken typ av 

undersökning som skulle göras. I en studie som denna, finns två alternativa metoder att 

välja mellan; en kvalitativ metod eller en kvantitativ metod. Bryman (2002) och Patel 

och Davidson (2003) beskriver skillnaden mellan dessa metoder som att den 

kvantitativa metoden som exempelvis en enkätundersökning, framförallt har fokus på 

statistik, ”det generella” och att få svar på forskarens frågor. Därmed ger det inte lika 

stort utrymme för respondenternas egna resonemang som i en kvalitativ metod, som 

bygger på exempelvis intervjuer eller observationer. En kvalitativ metod kan ge en 

djupare förståelse för något medan en kvantitativ metod kan visa bredden eller mängden 

av någon förekomst och görs genom mätningar och redovisas genom statistik 

(Backman, 1998). Trost (2005) menar att en kvalitativ metod som bygger på intervjuer 

är en bra metod när det handlar om att fånga och synliggöra individers tankar, 

resonemang och handlingsmönster. Utifrån detta resonemang borde en kvalitativ metod 

kanske ha använts i denna studie eftersom detta skulle kunna tydliggöra förskollärarnas 

förhållningssätt på ett bra sätt. Eftersom ämnet kränkningar kan vara ett känsligt ämne, 

ansåg vi att risken var stor att intervjuerna inte skulle bli helt ärliga på grund av obehag 

eller skamkänslor. Likaså att risken var stor att vi som samtalsledare skulle kunna styra 

samtalet utifrån våra förutfattade meningar och på så vis få vinklade svar (Johansson & 

Svedner, 2001). Ämnets karaktär låg till grund för beslutet att istället använda en 

kvantitativ metod genom en enkätundersökning där vi kunde säkra respondenterna 

anonymitet, vilket ökade möjligheterna att få så ärliga svar som möjligt av 

respondenterna i undersökningen.  

   

En annan orsak till valet av metod, var att en enkätundersökning innebär en möjlighet 

att se hur förskollärare ser på anmälningsplikten mer generellt än om enbart några få 

intervjurespondenter tillfrågas (Patel & Davidson, 2011). Enkätens utformning gjordes 

utifrån syftet att undersöka hur förskollärarna förhåller sig till anmälningsplikten i 

arbetet med kränkande behandling. Därför bestod fem av enkätens tolv frågor av 

situationer som förskollärarna fick ta ställning till. För att samtidigt få en bild av 

förskollärarnas kunskap och förståelse gällande olika former av kränkningar, valde vi att 

de respondenter som svarade att de skulle anmäla situationen också fick svara på en 

följdfråga där de fick precisera vilken typ av kränkning situationen innehöll. De 
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resterande sju frågorna formulerade vi för att få en bredare överblick över hur 

förskollärare generellt ser på kränkningar inom förskolan samt se hur verkligheten 

överensstämde med den forskning som vi fått fram i ämnet.  

 

I studien användes en internetbaserad enkät som utformades genom programmet Google 

Forms. Valet att använda en digital enkät gjordes utifrån fördelar som att dessa var lätta 

att distribuera då respondenterna enbart behövde tilldelas en länk för att kunna delta, 

samt att respondenternas svar kunde sammanställas och redovisas direkt. Båda 

funktionerna ansåg vi kunde spara oss mycket tid. En annan fördel med den digitala 

enkäten är att den går att svara på oberoende av plats, vilket skapade möjligheter för 

respondenterna att kunna svara när de själva önskade vilket kunde leda till mer 

genomtänkta svar från respondenterna (Hjalmarsson, 2014). Vidare var det ekonomiskt 

gynnsamt då tjänsten var gratis och vi dessutom slapp kostnader för papper, kopiering 

och porto, till skillnad mot en fysisk pappersenkät. Genom användandet av en 

digitalenkät kunde vi även följa utvecklingen avseende antalet svar som kom in, vilket 

var en viktig funktion som skapade möjlighet att kunna bjuda in fler respondenter om 

antalet svarande blev för lågt. 

 

Enkäten	  
 
I enkätens utformning försökte vi att göra den så bred och öppen som möjligt för att inte 

riskera att vi styrde svaren genom för snäva svarsalternativ. Därför kombinerade vi 

beskrivna fall som förskollärarna fick ta ställning till, med frågor som kunde ge en 

generell bild av hur förskollärare ser på förekomsten av kränkande behandling inom 

förskolan vilket har betydelse för synen på anmälningsplikten. Vi valde även att 

använda förklarande följdfrågor samt en fråga med öppet svarsalternativ för att kunna 

synliggöra förskollärarnas förhållningssätt och lämna utrymme för deras resonemang. 

Samtidigt utgick vi från Trost och Hultåkers (2007) rekommendationer gällande att 

enkätundersökningar i allmänhet bör utgå från slutna frågor med fasta svarsalternativ 

eftersom öppna svar dels kräver mycket analys och tolkningsarbete, samt att det inte 

alltid framgår vad respondenterna menar av olika skäl. Likaså menar Trost och Hultåker 

(2007) att öppna svar även kan leda till att frågorna blir obesvarade om respondenten 

inte själv vet vad denne tycker och tänker i frågan.  
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Enkäten bestod av två delar. Den första delen bestod av fem skrivna ”fall” där olika 

scenarier presenterades utifrån våra egna upplevelser från flera förskolor samt en 

situation som inspirerats av ett liknande exempel i Öhmans (2009) bok Hissad och 

dissad. Förskollärarna fick svara på om de ansåg att situationen innehöll en kränkning 

som de skulle välja att anmäla. Svarsalternativen var ”Ja”, ”Nej” och ”Vet ej” och de 

som svarade ”Ja” fick en sluten följdfråga där förskolläraren fick välja ett 

svarsalternativ som angav vilken form av kränkning det var. Trost och Hultåker (2007) 

problematiserar användandet av svarsalternativet ”vet ej” vilket de menar riskerar att 

leda till att respondenter inte tar ställning i frågor som de är osäkra på, utan ser ”vet ej” 

som det lättaste alternativet. Vi valde att ändå använda detta val eftersom bristen på 

kunskap i ämnet kränkande behandling kan leda till att en förskollärare inte vet hur 

denne ska göra i en situation och att detta därför är viktigt att belysa. I sådana fall menar 

Trost och Hultåker (2007) att användandet av ”vet ej” är befogat. I avslutningen av den 

första delen fanns ett öppet svarsalternativ vid fråga sex, för att ge respondenterna 

möjlighet att motivera sina tankar gällande de val som de gjort i de fem föregående 

frågorna. Valet av ett öppet svarsalternativ gjordes utifrån syftet att kunna få ta del av 

förskollärarnas resonemang och tankegångar.  

   

Den andra delen av enkäten bestod av frågor som syftade till att få en mer generell bild 

av hur förskollärare ser på förekomsten av kränkningar inom förskolan och fungerade 

som ett komplement till situationsfallen. Genom dessa frågor var syftet att fånga 

respondenternas bild av det dagliga arbetet med kränkande behandling och studera detta 

utifrån anmälningsplikten. Även i dessa frågor bestod svarsalternativen av de olika 

kränkningsformerna och slutligen två ”ja” och ”nej” -frågor för att få så tydliga svar 

som möjligt. ”Ja” och ”nej” frågor menar Trost och Hultåker (2007) är problematiskt 

eftersom respondenterna kanske inte egentligen tycker ”ja” eller ”nej” utan skulle vilja 

motivera sig vilket de kunnat göra om de blivit intervjuade eller haft öppna 

svarsalternativ. Fler svarsalternativ eller öppna frågor hade å andra sidan kunnat leda till 

att svar helt uteblivit, vilket låg till grund för valet att ändå använda dessa ”ja” och ”nej” 

svarsalternativ. Trost och Hultåker belyser vikten av ordningsföljden på frågorna i en 

enkätundersökning så att de inte hamnar ”huller om buller”. I inledningen (bilaga1) 

beskrevs därför upplägget på enkäten för respondenterna och vidare var enkäten 

utformad så att frågorna skulle uppfattas som logiska i förhållande till förekommande 

och efterföljande frågor. Genom användandet av en internetenkät som enbart visade en 
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fråga i taget i kombination med en tydlig beskrivning av upplägget på enkäten, var vårt 

syfte att skapa en så ”luftig” och ”lätt” enkät som möjligt för respondenterna för att 

undvika att de drabbades av enkättrötthet vilket ofta resulterar i oavslutade enkäter 

(Bryman, 2011). Likaså försökte vi att formulera våra frågor så enkelt och tydligt som 

möjligt, för att respondenterna inte skulle fastna på någon fråga och avsluta för tidigt. 

 

 

Urval 
 
 

Vi gjorde inledningsvis ett så kallat bekvämlighetsval (Trost & Hultåker, 2007) utifrån 

en snäv tidsram samt få ekonomiska resurser. Detta val innebar att en mindre 

undersökning gjordes samt att vi tog hjälp av förskolechefer för spridning av enkäten 

istället för att dela ut den själva. Hjalmarsson (2014) menar att det är viktigt att välja ut 

en relevant grupp för studiens syfte och därför vände vi oss bara till förskollärare. 

Förskollärarna behövde inte uppfylla några särskilda kriterier utöver yrkesrollen, i och 

med att skyldigheten att anmäla kränkande behandling gäller oavsett faktorer hos 

anmälaren som exempelvis kön eller ålder. Undersökningen gjordes i två kommuner i 

Mellansverige där kommun A har ca 10 000 invånare medan kommun B har ca 40 000 

invånare. 78 förskollärare har erbjudits deltagande i studien, men däremot kan vi inte 

säga hur många förskolor de representerar eftersom förskolecheferna fick fria händer att 

skicka ut till de som de ville.  

 

Urvalets- och undersökningens storlek kan ge en ungefärlig bild av hur 

förhållningssättet ser ut i de två aktuella kommunerna men kan inte säga något om hur 

det ser ut i resten av landet (Trost & Hultåker, 2007). Trost och Hultåker anser att det är 

viktigt att urvalet representerar en så stor del av undersökningsgruppen som möjligt och 

vår uppfattning är att förskollärarsituationen ser liknande ut i båda kommunerna. 

Majoriteten av förskollärarna är kvinnor och inom kommunerna finns enbart några få 

manliga förskollärare. 

 

Bortfall	  
 

 

Enkäten spreds till 78 förskollärare. Totalt fick vi svar från 40 av dem. Detta ger ett 

bortfall på 48,7 %. Detta kan dels bero på den korta svarstiden men även på att 

människor generellt sett är väldigt trötta på att få förfrågningar om att delta i 
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undersökningar och ofta ignorerar dessa, om de själva inte får ut någonting av dem 

(Strandell & Westling, 2015). Vi hade ingen möjlighet att erbjuda någon kompensation 

för att förskollärare deltog, vilket kan ha påverkat det låga svarsantalet. Bortfallet hade 

även kunnat bli mindre om vi hade haft mailadresserna direkt till de som delgivits 

enkäten och vi då kunnat maila en påminnelse (Trost & Hultåker, 2007) till de berörda, 

men nu visste vi inte vilka det var som fått enkäten och ville inte kräva ytterligare en 

sak av förskolecheferna så vi påminde enbart förskolecheferna som inte svarat oss, att 

skicka ut enkäten.  

  

 

Genomförande 
 
 

Studien inleddes med att forskning på ämnet ’kränkande behandling i förskolan’ 

sammanställdes. Sedan utformades enkäten (se bilaga 2). För att säkerställa att enkäten 

fungerade, använde vi en testfunktion som finns i Google Forms där enkäten kan 

genomföras utan att svaren sparas till den riktiga undersökningen. Därefter skrevs ett 

missiv (se bilaga 3) med information till verksamhetschef och förskolechefer samt 

ytterligare ett missiv (se bilaga 4) som var lite mer kortfattat till respondenterna. När 

detta var klart, ringde vi till verksamhetschefen i en av kommunerna. Då vi inte fick 

kontakt via telefon, valde vi att maila missivet till verksamhetschefen och be om hjälp 

med att få epost-adresser till förskolechefer i kommunen för spridning av enkäten. 

Missivet innehöll både en fråga om hjälp med spridning av enkät, information om 

studien samt våra etiska ställningstaganden såsom anonymitet, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet. Vi fick därefter ett mailsvar, som innehöll en lista med e-postadresser 

och skickade då missivet till förskolecheferna och bifogade samtidigt det andra missivet 

(se bilaga 3) inklusive länk till enkäten som förskollärarna skulle få. I missivet till 

förskollärarna fanns information om studiens syfte, rätten att avbryta samt upplysning 

om att deltagandet var konfidentiellt. Vi ringde även till en förskolechef i en annan 

kommun och bad denne att skicka ut enkäten till sina anställda. Även där såg 

proceduren likadan ut som när de övriga förskolecheferna skickade ut missivet med 

enkäten. 

 

Vi valde att ha en kort svarstid från onsdag till nästföljande tisdag och följde 

utvecklingen av antalet inkomna svar under tiden. Efter tre dagar hade för få svar 

kommit in och i samband med detta fick vi en förfrågan från en förskolechef att 
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förlänga svarstiden med tre dagar då denne förskolechef kunde nå 19 förskollärare till. 

Detta gjordes och därtill skickades en förfrågan via en Facebooksida ut, där vänner och 

bekanta som var utbildade förskollärare tillfrågades om de ville delta i studien genom 

att svara på en enkät. De som svarade ja, fick därefter ett mail innehållande samma 

missiv och länk till enkät som förskollärarna tilldelades av förskolecheferna. Totalt fick 

78 förskollärare en inbjudan att delta i vår studie. 

 

Analysmetod 
 
 

I denna studie har resultatet studerats genom en deskriptiv analys. I programmet Google 

forms där internetenkäten skapades, fanns en funktion som sammanställde 

respondenternas svar automatiskt och överförde dessa till matematiska diagram direkt. 

Dessa diagram har studerats och jämförts med den forskning som beskrivits i detta 

arbete. Fråga 6 i undersökningen innebar ett öppet svarsalternativ där 40 skrivna fria 

svar kom in. Dessa svar lästes flera gånger och därefter klippte vi citaten i remsor för att 

kunna sortera dem utifrån likheter och skillnader dem emellan (Lanz, F., 2008; Patel & 

Davidson, 2003). Utifrån denna sortering kunde svaren sedan kategoriseras utifrån 

innehållsliga teman där en ”röd tråd” kunde återfinnas i de olika kategorierna som 

svarade på frågeställningarna i studien. De svar som liknade varandra eller hade samma 

tema, samlades ihop och därefter definierades de olika kategorierna genom en 

rubriksättning samt lyftes citat från svaren, som innehållsligt överensstämde med 

kategorin (Personlig kommunikation, Johan Liljestrand, 20 oktober 2016). 

 

Validitet	  och	  reliabilitet	  
 
Innan enkäten skickades ut, kontrollerades frågor och upplägget av enkäten för att se till 

att frågorna verkligen besvarade frågeställningen och vårt syfte, för att styrka validiteten 

i studien. Enkäten kontrollerades även av vår handledare och vissa justeringar gjordes 

utifrån detta. Ett exempel på en sådan ändring är att vi fick dela upp en fråga i två 

separata frågor, då vår formulering var otydlig och egentligen innebar två 

frågeställningar. För att få ett resultat som var så trovärdigt som möjligt, var det viktigt 

för oss att svaren i enkäten fick komma fram genom flera steg så att de som svarade att 

de skulle anmäla situationer även visade att de hade verklig förståelse för hur 

kränkningar ter sig, genom att benämna vilken typ av kränkning det handlade om. 

Genom att respondenterna dels svarade i detta steg, samt det faktum att många 
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respondenter även svarade att de faktiskt inte skulle anmäla flera av situationerna, 

menar vi styrker studiens reliabilitet eftersom det inte finns någon vinning hos någon 

part att svara på ett felaktigt sätt.  

 

Trost och Hultåker (2007) beskriver reliabilitet som att undersökningen är rättvis och 

erbjuder samma förutsättningar för alla för att undersökningen ska kunna vara stabil. 

Genom användandet av en digital enkätundersökning fick förskollärarna samma 

möjlighet att svara på enkäten när de själva önskade. Däremot kan eventuellt vår korta 

svarstid ha spelat in på så sätt att vissa av respondenterna riskerar att ha varit stressade 

medan de svarat medan andra som frivilligt erbjudit sig kan ha upplevt situationen 

mindre stressande. Hur stor inverkan detta kan ha haft, är dock svårt att säga något om. 

Vi kan heller inte veta om förskollärarna hade svarat likadant om de faktiskt var i den 

fysiska situationen som vi försökte måla upp genom att beskriva situationer i fallen 

(Patel & Davidson, 2003). Å andra sidan har många i sina fria svar beskrivit att de ofta 

låter bli att anmäla situationer som de vet att de ”borde” anmäla och det talar ju emot att 

förskollärare skulle svara annorlunda även i situationen. Sammantaget upplever vi att de 

data som samlats in i denna enkätundersökning har mätts på ett tillförlitligt sätt vilket 

professor Gunnarsson (2002) beskriver som viktigt i en kvantitativ undersökning. 

 

 

Etiska överväganden 
 
Löfdahl (2014) beskriver att god forskningssed handlar om att det etiska 

förhållningssättet och etiska överväganden präglar hela forskningsprocessen från början 

till slut. Detta är något som funnits i åtanke genom hela studien och i ett tidigt skede 

valde vi bland annat bort att göra ett arbete som innebar intervjuer eller observationer av 

barn, eftersom det är svårt att fullt ut kunna garantera att vi lyckas förklara för barnen 

vilken funktion deras medverkan ska fylla samt vad det innebär för dem (Löfdahl, 

2014). Utifrån Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer var vi tydliga med att i vår kontakt 

med förskolechefer och förskollärare, förklara syftet med studien och förskollärarnas 

medverkan, samt vad det insamlade materialet kommer att användas till i enlighet med 

informationskravet. Utifrån nyttjandekravet tydliggjordes i såväl missivet och 

följebrevet att materialet enbart kommer att användas i detta arbete och inte spridas 

vidare (Löfdahl, 2014; Vetenskapsrådet, 2017). Där framgick även tydligt att 
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respondenternas medverkan var konfidentiellt och att de hade rätt och möjlighet att 

avbryta deltagandet när som helst och att de enkäter som inte var fullt genomförda inte 

skulle användas. Rätten att avbryta även om en respondent först gett sitt medgivande till 

att delta, är något som Löfdahl menar är den viktigaste principen ur ett etiskt perspektiv. 

Utifrån samtyckeskravet (Löfdahl, 2014) tydliggjordes också att de deltagare som 

fullföljde enkäten i och med inlämnande gav oss samtycke till att använda materialet i 

vår studie. 

 

 
Resultat 
 
 

Nedan presenteras resultatet av förskollärarnas svar från bedömningen av de olika fall 

som var beskrivna i enkäten. Resultatet som redovisas bygger på frågeställningen om 

förskollärarna skulle välja att anmäla situationerna. Resultatet redovisas utifrån studiens 

frågeställningar och svaren är placerade under den rubrik som bäst överensstämmer med 

respondenternas svarsmajoritet. Därefter presenteras de öppna svarsalternativen som 

utifrån kategorisering svarar på frågeställningen gällande hur förskollärare uppfattar 

sina möjligheter att avgöra om en handling är kränkande eller ej. 

 

 

Kränkande behandling som bör anmälas 
 

Fall 1: Stryptag vid staketet 
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24 av respondenterna ansåg att denna situation innehöll en kränkning som de skulle 

välja att anmäla, medan 12 personer svarade att de inte skulle anmäla. 4 av 

respondenterna svarade ”vet ej”. De 24 respondenter som svarade ”Ja” på frågan, var 

överens om att det rörde sig om en fysisk kränkning. 

 

 

Situationer som förskollärare inte anmäler 
 

 

Fall 2: kalaset 

                   
Av de 40 svar som kom in på denna fråga, svarade 60 % (vilket motsvarar 24 av 

respondenterna) ”Nej” vilket innebär att de inte skulle välja att anmäla denna situation. 

Diagrammet visar vidare att 27,5 % (11 respondenter) anser att situationen visst 

innehåller en kränkande behandling som bör anmälas och av dessa har 6 personer svarat 

att kränkningen var verbal medan 5 personer ansåg att det handlade om en relationell 

kränkning. Ytterligare 5 respondenter svarade ”vet ej”. 
 
Fall 3: ”Jag vill leka med dem!” 
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I detta fall svarade 33 personer (82,5 %) att situationen inte innehöll en kränkande 

behandling som respondenterna skulle välja att anmäla. 3 personer svarade att de var 

osäkra, medan 4 personer ansåg att situationen innehöll kränkande behandling som de 

skulle välja att anmäla. Av de 4 som ansåg att situationen innehöll en kränkning, menar 

3 personer att kränkningen var av relationell karaktär medan 1 person ansåg att 

kränkningen var verbal. 
 
Fall 4: Galonkläder 

                      
 

33 respondenter svarade ”nej” på frågan om situationen innehöll en kränkande 

behandling som de skulle välja att anmäla. 4 personer svarade ”vet ej” medan 3 
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respondenter svarade att de skulle välja att anmäla den kränkande behandlingen i 

situationen. Samtliga som svarade ”Ja”, ansåg att kränkningen var av fysiskt slag. 

 

 

Förskollärarnas syn på bedömningen av de beskrivna fallen 
 
 
Nedan beskrivs en sammanställning av de öppna svarsalternativen som förskollärarna 

svarade på utifrån frågan; Tycker du att det var lätt att avgöra om situationen innehöll 

en kränkande behandling? Resultatet redovisas utifrån sex kategorier som är 

rubriksatta, beskrivna och där citat lyfts från varje svarsgrupp för att synliggöra 

resonemangen. 

 

Kategori	  1:	  Trygghet	  i	  yrkeserfarenhet	  
	  
Denna kategori kännetecknas av att respondenterna ansåg sig kunna förlita sig till sin 

yrkeserfarenhet och de dagliga upplevelserna av liknande situationer som i exemplen, 

för att kunna dra sina slutsatser gällande anmälan. 

 

”Ja, jag har jobbat med barn i några år och lärt mig urskilja vad som är en kränkning 

och inte ganska bra. Trots det kan det ibland vara svårt men dessa exempel var ganska 

lätta.” 

 

”Ja för att dessa händelser sker ofta i dagliga situationer”  

 

”Ja. När kränkningen blir farlig blir det enklare, svårt om det ’bara’ är verbalt” 

 

Svar som placerats i denna kategori, visar tydligt att respondenterna ansåg att det var 

lätt att avgöra om situationerna i de exempel som vi beskrivit i enkäten innehöll en 

kränkande behandling som de skulle anmäla. I svaren framgår även att det är lättast att 

identifiera fysiska handlingar medan verbala kränkningar kan vara svårare att uppfatta. 
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Kategori	  2:	  Helhetsbild	  krävs	  för	  att	  kunna	  göra	  en	  bedömning	  
	  
Inom denna kategori kännetecknas svaren av att förskollärarna anser att de behöver vara 

med i situationen för att kunna göra en helhetsbedömning, samt av problematiken som 

finns i att bedöma någonting utifrån en annan individs upplevelse.  

 

”Det är aldrig lätt att avgöra hur en annan människa känner. Att ha hela händelsen klar 

för sig i situationen är viktigt.” 

 

”Nej. Det är svårt att avgöra något genom att bara läsa om det. Det skulle ha varit lättare 

om man var där på plats.” 

 

Svårigheterna som framgår utifrån svaren, handlar om att förskollärare anser sig behöva 

en helhetsbild av situationerna, där omständigheter från resten av dagen tas i beaktning 

samtidigt. Flera svar i kategorin betonar svårigheterna med att veta hur en annan individ 

upplever en situation och därigenom kunna avgöra om det var en kränkning eller inte. 

 

Kategori	  3:	  Upprepandet	  av	  handlingen	  är	  avgörande	  för	  anmälan	  
 
 

I denna kategori framgår det att det är upprepningar av kränkande handlingar som skulle 

få förskollärarna att välja att anmäla. 

 

”Om dessa saker skulle bli upprepade skulle jag göra en anmälan men första gångerna 

så pratar och resonerar jag tillsammans med de barn som är berörda.” 

 

”Är det en enskild händelse eller finns det ett mönster av upprepade händelser av eller 

emot vissa barn” 

 

Denna kategori visar att förskollärarnas förhållningssätt till anmälandet av kränkningar, 

beror på om handlingarna är upprepade eller inte. Första gången som kränkningar 

uppstår finns enligt respondenternas svar en vilja att reda ut situationen själv på plats 

och förhindra att det händer igen. Om situationen skulle återupprepas menar 

respondenterna att en anmälan är befogad. 

 



 

 
 

30 

Kategori	  4:	  Uppenbara	  kränkningar	  men	  de	  skulle	  inte	  anmälas	  
 
 

Kategorin präglas av svar som säger att det var kränkande handlingar i exemplen men 

att det inte var den typen av kränkningar som respondenterna skulle anmäla utan istället 

hantera på plats och arbeta med utifrån ”lika behandlingsplanen”. 

 

”Handlingarna var ju på ett eller annat sätt kränkningar av barnet i fråga men om man 

skulle anmäla varenda sådan grej som händer skulle man inte få göra mycket annat..” 

 

”Sen finns vissa situationer som jag vet att jag borde anmäla som man ändå inte gör 

som tex flickan med galonbyxorna. Då skulle man få anmäla jämt.” 

 

”Ja, frågorna i början var tagna från helt naturliga situationer som uppstår. Att barn inte 

alltid får vara med i leken eller upplever utanförskap. Eller att barn ibland drämmer en 

pinne i huvudet på en annan. Jag tänker att frågorna fram till ’stryp’ situationen var 

enkla att tänka omkring: jag hade inte anmält MEN jag hade pratat med föräldrarna” 

 

”Jag tycker att flera av situationerna innehöll kränkande handlingar men då det handlar 

om barn i förskolan så tänker jag att konsekvenserna av en anmälan inte alltid är den 

effekt jag vill uppnå. Att följa upp ärenden, tala med både barn och föräldrar, att arbeta 

förebyggande och ständigt problematisera olika situationer tänker jag är bättre och 

effektivare metoder för att förebygga kränkningar.” 

 

”Första steget i vår handlingsplan mot kränkningar och våld är att samtala med berörda 

barn och deras familjer och förskolans leding innan nästa steg är en anmälan om 

beteendet fortsätter. Därför har jag valt att inte anmäla något av de exempel som 

beskrivits.” 

 

Denna kategori handlar mycket om att lyfta de uppkomna situationerna till samtal 

mellan barnen och deras föräldrar. Vidare uttrycker flera förskollärare att de inte ser 

något syfte med själva anmälan utan att det är just arbetet ”på plats” som är det 

väsentliga. Bland svaren framgår även att förskollärare upplever att de ”vet” att vissa 

situationer ska anmälas men att de ändå väljer att inte anmäla eftersom de då skulle få 

sitta med sådant hela tiden. Vidare ifrågasätts om anmälningarna verkligen leder 

någonstans. 
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Kategori	  5:	  Förskollärarna	  skulle	  enbart	  anmäla	  vissa	  kränkningar	  
 
 

Svaren som faller inom ramarna för denna kategori indikerar att anmälningar görs i de 

fall då det skett en fysisk kränkning och att det annars är för svårt att avgöra i 

situationen. 

 

”Dock skulle jag säga att jag själv anmält fler fysiska kränkningar än verbala. Kanske 

för att de oftast hörs mer än verbala, genom gråt.” 

 

”Detta är en fysisk kränkning och jag skulle i alla fall göra en kia anmälan om detta och 

självklart se till att detta inte händer flera gånger.” 

  

I dessa svar framgår det att förskollärare anmäler fysiska kränkningar i högre grad än 

andra former av kränkningar. Exempelvis framgår bland svaren att det är lättare att 

upptäcka denna form av kränkning i och med att de hörs mer genom gråt vilket leder till 

att förskollärare agerar på ett annat sätt. 

 

Kategori	  6:	  Svårt	  att	  avgöra	  vad	  som	  är	  kränkningar	  
 
Inom denna kategori ryms de svar som uttryckligen säger att det är svårt att bedöma vad 

som är en kränkning och vad som ska anmälas.  

 

”Nej, jag tyckte inte det var enkelt att avgöra om det var kränkningar eller ej. Vilket jag 

även anser som förskollärare då man ser och hör situationer på arbetet.” 

 

”Det är alltid svårt att avgöra om det är en kränkning eller inte.” 

 

”Det var svårt att avgöra vilka som var kränkningar och vilka som ska anmälas.” 

 

”Det är svårt att bedöma efter en incident om det är en kränkning, men i fallet med 

stryptaget är på gränsen men jag skulle ta upp det med de berörda föräldrarna” 

 

Utifrån svaren i denna kategori framgår det att vissa förskollärare upplever svårigheter 

med att bedöma vad som är kränkning eller inte i situationer som förekommer i det 
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vardagliga arbetet. Vidare uttrycker förskollärare i sina svar att det råder osäkerhet i vad 

som ska anmälas och hur den bedömningen görs.  

 

 

 
Förskollärarnas syn på kränkande behandling inom förskolan 
 
Följande stycke sammanfattar förskollärarnas uppfattning om förekomsten av 

kränkande behandling inom förskolan, samt hur de ser på sin egen kunskap i ämnet 

vilket är av betydelse för hur förskollärare förhåller sig till anmälningsplikten. 

 

Majoriteten (52,2 %) av förskollärarna som deltog i enkätundersökningen svarade att de 

upplevde att den vanligaste formen av kränkningar som förekommer i förskolan, är de 

verbala kränkningarna. Samtidigt svarar 32,5 % att det är de fysiska kränkningar som 

förekommer oftast, medan ytterligare 15 % menar att det är de relationella  

kränkningarna som är vanligast. Vidare visar resultatet att 75 % av respondenterna anser 

att det är de fysiska kränkningarna som är lättast att upptäcka i förskolan medan 10 % 

menar att det är de relationella kränkningarna och ytterligare 10 % anser att det är de 

verbala kränkningarna som är lättast att se. De resterande 5 % svarade att det är 

trakasserier som är lättast att upptäcka. 

 

När det gäller bedömning och ingripande i kränkande situationer visar resultaten på att 

75% av förskollärarna i undersökningen, upplever det som lättast att ingripa vid de 

fysiska kränkningarna. De verbala kränkningarna kommer på en andra plats med 17,5% 

medan några enstaka svar har hamnat inom svaren relationell kränkning och trakasseri. 

När det gäller frågan om vilken typ av kränkning som förskollärare anser är svårast att 

bedöma gick svaren isär en hel del. 47,5 % av respondenterna var eniga om att de 

relationella kränkningarna är de svåraste att bedöma, medan 30 % ansåg att det är de 

verbala kränkningarna. När det gäller de digitala- och fysiska kränkningarna, fick de 

ungefär lika många svar med 10 % och 12,5 %. Det som också blir tydligt utifrån 

resultaten är att hela 90 % svarar att inte all kränkande behandling anmäls. Likaså anser 

77,5 % av respondenterna att de inte får tillräcklig fortbildning på området kränkande 

behandling på sin arbetsplats. 
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Diskussion 
 
 

Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare förhåller sig till 

anmälningsskyldigheten som finns i avseendet kränkande behandling inom förskolan. 

Genom vår kvantitativa studie har förskollärarnas svar redovisats i form av diagram och 

genom kategorisering av öppna svarsalternativ. I följande del av arbetet redovisas 

resultatet med koppling till forskningsöversikten och styrdokumenten som 

presenterades under bakgrundsavsnittet. Därefter diskuteras metoden och ett framtida 

forskningsområde föreslås. 

 

 
Resultatdiskussion 

Förskollärares	  syn	  på	  kränkande	  behandling	  
 
 

I likhet med det Ingram och Bering (2010), Tellgren (2004) och Öhman (2009) 

beskriver vad gäller kränkningars förekomst och former inom förskolan, visar även 

resultatet från denna studie att kränkningar förekommer inom förskolans verksamhet. 

Utifrån de citat som lyftes i kategorin Uppenbara kränkningar men de skulle inte 

anmälas, tycks kränkande handlingar vara ett återkommande problem inom förskolan. 

Om orden ”då skulle vi inte få göra mycket annat än att anmäla” verkligen syftar till 

antalet kränkningar eller snarare till proceduren som anmälan innebär, framgår dock inte 

i vår studie. Det som Freeman (2013) och Vlachou et al. (2013) säger när de menar att 

problematiken med kränkande behandling inom förskolan är stort, tycks utifrån denna 

studies resultat också överensstämma med hur det ser ut på flera håll inom den svenska 

förskolan.  

 

Utifrån diagrammen som visar förskollärarnas uppfattningar av olika situationer 

framkommer det att allvaret i en och samma handling uppfattas och bedöms på olika 

sätt av förskollärarna. Detta kan bero på orsaker som att förskollärarna definierar 

kränkande behandling på olika sätt, har olika syn på anmälningsplikten, har tolkat 

enkätfrågorna på olika sätt eller upplever sig ha för lite kunskap i ämnet för att kunna 

göra en bedömning. Även i de fall där respondenter svarat att det är en kränkande 

behandling, syns skillnader i synen på vilken slags kränkning det faktiskt handlade om. 

I fallet med barnet som blir utsatt för stryptag, var de respondenter som svarat att de 
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skulle anmäla handlingen eniga om att det gällde en fysisk kränkning. Detta kan 

kopplas till resultatet rörande vilken kränkningsform som respondenterna upplevde var 

lättast att identifiera i verksamheten vilken var just de fysiska kränkningarna, vilket kan 

ligga till grund för att förskollärarna skulle anmäla dessa handlingar i högre 

utsträckning än övriga kränkningar. Dock svarade samtidigt 12 personer att samma 

situation inte innehöll en kränkning som de skulle anmäla och ytterligare 4 respondenter 

svarade att de var osäkra i frågan. 

 

Kränkande	  behandling	  som	  anmäls	  
 
 

Utifrån resultatet, framgår det att den situation som flest av förskollärarna skulle välja 

att anmäla, är fallet med stryptaget som sågs som en fysisk kränkning. I fallet där en 

förskollärare ”tvingar” ett barn att ta på galonbyxor mot dennes vilja, är det enbart 3 

personer som svarade att de skulle anmäla och dessa svarade vidare att även detta rörde 

sig om en fysisk kränkning. I situationen där ett barn blir utesluten i ett leksammanhang 

svarade endast 4 personer att de uppfattade situationen som kränkande och att den 

skulle anmälas som relationell- eller verbal kränkning. När det gäller exemplet där ett 

barn inte skulle få komma på kompisens kalas om denne inte utförde tjänster åt 

kompisen, ansåg 11 respondenter att situationen skulle anmälas. Bland dessa ansåg 

ungefär hälften av dem att det var en relationell kränkning medan resterande hälft ansåg 

att det var en verbal kränkning. Utifrån detta kan en trend anas som innebär att de 

fysiska kränkningarna anmäls i högre grad än de relationella- och verbala 

kränkningarna, samt trakasserier. Detta bekräftas även av de öppna svarsalternativen där 

det framgår att förskollärare oftare anmäler fysiska kränkningar. 

  

Flera av respondenterna menar att de fysiska kränkningarna är lättare att upptäcka 

eftersom de ofta leder till att ett barn gråter på grund av fysisk smärta medan de 

relationella- och verbala kränkningarna inte gör fysiskt ont utan istället skadar psykiskt. 

Det framgår även av svaren i studien, att det är svårt att bedöma kränkningar av verbalt- 

och relationellt slag, vilket också kan ses som en orsak till att denna typ av anmälningar 

inte görs i lika stor omfattning. Detta resultat bekräftar den forskning som både Olweus 

(1999) och Swit och Mc Maugh (2012) presenterar som säger just att det generellt 

anmäls fler fysiska kränkningar jämfört med de andra formerna av kränkningar. Detta 

menar Swit och Mc Maugh också har att göra med att vuxna har förväntningar på olika 
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slags beteenden hos barnen, så som exempelvis att flickor oftare kränker andra genom 

relationella handlingar medan pojkar i högre grad kränker genom fysiska handlingar. I 

denna studie har ämnet inte belyst ur ett genusperspektiv, vilket gör att studien inte kan 

ställas i relation till den nämnda forskningen i det hänseendet, men dessa förväntningar 

kan däremot inverka på förskollärares förhållningssätt överlag. Om de vuxna har en 

förutfattad mening om att barn är på ett särskilt sätt eller agerar på olika sätt utifrån 

könstillhörighet kan det leda till att förskollärare omedvetet också styrs i sitt agerande 

och finns närmare i de situationer där de vill förebygga de fysiska kränkningarna och då 

missar de verbala- och relationella kränkningarna som inte ”syns” lika mycket men som 

är minst lika viktiga att förebygga (Swit & Mc Maugh, 2012). 

	  
Kränkande	  behandling	  som	  inte	  anmäls	  
 
 

Majoriteten av svaren från respondenternas ställningstaganden visar att förskollärarna 

inte skulle välja att anmäla kränkande handlingar i situationerna. Resultatet i denna 

studie visar att förskollärare i större omfattning agerar själva och reder ut situationer 

som uppstår i verksamheten än väljer att göra en anmälan om kränkande behandling till 

förskolechefen. Utifrån resultaten från både bedömningarna av situationerna i enkäten 

som i förskollärarnas egna motiveringar i det öppna svarsalternativet, framgår det att de 

kränkande handlingarna ska vara relativt ”grova” så som fysiskt våld, för att en anmälan 

ska vara självklar att göra. Flera förskollärare uttrycker att de ser en större mening med 

att ta hand om situationen på plats, samt samtala med barnen och deras föräldrar om det 

som hänt. Detta blir tydligt bland annat genom de svar som sammanställts utifrån 

kategorin Uppenbara kränkningar men de skulle inte anmälas. Där framgår det att flera 

förskollärare var medvetna om att situationerna var kränkande – det fanns till och med 

svar som indikerade att samtliga situationer innehöll handlingar som var kränkande för 

barnet- men att de ändå inte skulle anmäla dessa. Flera förskollärare uttrycker att de är 

kritiska till anmälningsskyldigheten och att de inte ser något syfte med den. 

Förskollärare hänvisar i flera fall till det kontinuerliga arbetet med likabehandlingsplan 

och värdegrundsarbete och ser det som lösningen på problemet snarare än att en 

anmälan till förskolechefen skulle hjälpa.  
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Kunskapsbrist	  
 
 

Bristen på kunskap inom området kränkande behandling är ett stort problem, vilket 

bland andra Cameron och Kovac (2017) betonar starkt. I likhet med detta visar även 

resultatet i denna studie att 77,5 % av förskollärarna som svarat på enkäten, anser att de 

inte får tillräcklig fortbildning inom ämnet på sin arbetsplats. Flera av förskollärarna i 

denna studie, svarade också uttryckligen att det var svårt att avgöra och veta vad som är 

en kränkning i det vardagliga arbetet och när förskollärare förväntas göra en anmälan. 

En förskollärare som inte har tillräcklig kunskap i ämnet, kan inte heller förväntas 

ingripa och agera utifrån den anmälningsskyldighet som råder. Repo och Sajaniemi 

(2017) skriver om att utbildad personal anmäler fler fall av kränkande behandling än 

vad outbildad personal gör. Vid en jämförelse av den forskningen och denna studies 

resultat som visar att förskollärare inte anmäler kränkande behandling i den omfattning 

som det sker, indikeras ett stort mörkertal som kan finnas vad gäller barn som upplever 

kränkningar i förskolans värld. Detta visar också på vikten av att förskolechefer tar 

ansvar för att fortbilda personal på plats i arbetsgruppen både vad gäller vad 

kränkningar faktiskt är och vilka skyldigheter förskollärare har i dessa situationer.   

 

Bauman och Del Rio (2006) menar att just bristen på kunskap leder till att vuxna inte 

agerar i situationer där kränkningar förekommer, på grund av att de saknar tillräcklig 

kunskap och därför inte vet hur de ska agera. Respondenternas svar i denna studie visar 

på samma problematik. Det tycks nästan enbart vara i de fysiska 

kränkningssituationerna som förskollärare väljer att agera. Vidare är det även i fallen 

med de fysiska kränkningarna som förskollärare upplever att det är lättast att agera 

eftersom det är tydligt vad som är rätt och fel. Okunskapen visar sig tydligare i de 

verbala- och relationella kränkningarna. I flera fall svarade förskollärarna ”vet ej” när 

en relationell kränkning kunde anas och likaså svarade flera ”nej” i desamma. Swit och 

Mc Maugh (2012) menar också att en bidragande orsak till att de relationella 

kränkningarna inte anmäls, är att detta beteende tidigare setts som en ”norm” eller som 

något som barnen naturligt går igenom och som de kommer att växa ifrån. Utifrån 

dagens forskning ses dock uteslutningar som relationella kränkningar, vilket 

förskollärare behöver få utbildning och kunskap om (Eriksson, 2002). 

 

Utifrån respondenternas svar i fallet med barnet som blev uteslutet i leken framgår det 

att det var få förskollärare som skulle välja att anmäla situationen som kränkande 
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behandling. Detta trots att barnet uppenbart var ledset och att förskolläraren dessutom 

försökte medla och förklara utifrån Skollagens (2010:800) definition att det utsatta 

barnet blev ledset av de andra barnens handlingar. Även detta indikerar att förskollärare 

inte ser uteslutningar som relationella kränkningar i någon hög grad, vilket Eriksson 

(2002) också belyser. Detta är ett problematiskt område ur ett förskollärarperspektiv på 

så vis att dagens förskollärarutbildningar lägger stor vikt vid lekens funktion och plats i 

barnens utveckling och lärande, där hänsynen för barnens lek är viktigt (Löfdahl, 2007; 

Tellgren, 2004). Förskollärare förväntas ha respekt för de interaktionsutrymmen som 

barnen byggt upp och som inte alltid rymmer plats för fler deltagare eftersom lekens 

spelregler då förändras (Tellgren, 2004). Alla situationer där ett barn inte får vara med i 

leken behöver inte innebära att barnet känner sig kränkt men det är viktigt att 

förskolläraren har förståelse och kunskap om att uteslutningar är en form av relationella 

kränkningar, vilket omfattas av anmälningsplikten på samma sätt som de fysiska 

kränkningarna. Här är det viktigt att förskollärarens förhållningssätt präglas av 

förmågan till att ta det perspektivtagande som Sommer et al. (2011) beskriver när de 

talar om ett vuxet barnperspektiv eller att utgå från barnets perspektiv. Genom att finnas 

nära barnen och prata om det som händer och förklara varför barnen vill slutföra leken 

själva och visa på att det inte finns något kränkande syfte, kan en uteslutning motverkas 

och barnet istället kan förstå avvisandet och acceptera det. Återigen handlar avgörandet 

om barnets upplevelse i situationen, vilket förskolläraren är skyldig att uppmärksamma.  

 

Öhman (2009) och Tellgren (2004) betonar vikten av att förskollärare gör sig medvetna 

om hur kulturen och relationerna ser ut inom den aktuella barngruppen. I denna studie 

svarar också en del av förskollärarna att de hade behövt uppleva hela situationen för att 

kunna bedöma om det var en kränkning som skulle anmälas eller inte. Likaså menar 

någon att det underlättat om förskollärarna hade känt barnen. Detta indikerar att 

förskollärare också har en viss förståelse för att kamratkulturen spelar in och att det 

finns olika tillskrivna roller bland barnen, precis som Öhman (2009) och Tellgren 

(2004) skriver om. Medvetandegörandet om hur kamratkulturen ser ut i gruppen, är en 

central del i arbetet med kränkande behandling. Ett närvarande och reflekterande 

förhållnings- och arbetssätt skapar förutsättningar för att kunna upptäcka miljöer, 

situationer och roller som kan skapa negativa utvecklingsspiraler bland barnen. Sommer 

et al. (2011) menar att barn formas till att ”bli” på ett visst sätt utifrån hur omgivningens 

tilltro och förväntningar på den enskilde individen ser ut. Om det då i en kamratkultur 
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råder ojämn maktbalans och ett barn tillskrivs underordnade roller som på något sätt blir 

accepterade bland både barn och personal på ett omedvetet sätt, kan det få stora 

konsekvenser för barnets självuppfattning och utveckling. Kränkningar som pågår under 

längre tid kan ge allvarliga fysiska och emotionella men senare i livet för båda parter i 

kränkande beteenden (Swit & Mc Maugh, 2012). Om anmälningen fyller den funktion 

som den är avsedd att göra, kan anmälningar i situationer där det råder problematik på 

relationsnivå i en grupp, ha stor betydelse i och med att det blir tydligt var problemen 

finns. 

	  
	  
Förskollärares	  förhållningssätt	  till	  anmälningsplikten	  
 
 

Utifrån Skollagen (2010:800) ska all kränkande behandling anmälas till förskolechefen. 

Denna anmälningsplikt gäller alla vuxna som arbetar inom förskolan, trots detta visar 

resultatet i denna studie att förskollärare inte anmäler kränkande behandling i den 

utsträckning som det förekommer. Flera förskollärare uppger att de sällan anmäler 

kränkande behandling men att de istället tar hand om situationen direkt. Det är ju också 

det som är det främsta syftet med arbetet med kränkande behandling, att handlingarna 

ska upphöra så fort som möjligt eftersom det barn som utsätts far illa (Vlachou et al., 

2011; Öhman, 2009). Förskollärarnas resonemang tyder på att de uppfattar kränkande 

situationer och agerar, de tycks bara inte välja att anmäla situationerna och uttrycker i 

flera fall att de inte ser något syfte eller vinning med det. Detta resonemang leder till 

frågan om anmälningsplikten då verkligen fyller den funktion som den är avsedd att 

göra? Om förskollärare inte upplever att de ser något syfte med den utan ser den som ett 

av alla ”måsten”, vad har den då egentligen för effekt? Om syftet med 

anmälningsplikten är att anmälan ska leda till en utredning av situationen som i sin tur 

leder till en förändring för att situationen inte ska kunna uppstå igen (Skolverket, 2017) 

borde förskollärare se en märkbar reaktion på anmälan. Utifrån respondenternas svar 

tycks förskollärarna sakna en uppföljning som visar på vad anmälningen har lett till. Det 

blir därför inte meningsfullt. Och om förskollärare verkligen anmälde alla kränkningar 

som kan ha uppstått, skulle då förskolechefen och huvudmannen följa upp samtliga fall? 

Är detta ens genomförbart tidsmässigt? Frågan är om anmälningsplikten som uppenbart 

är formad ur ett gott syfte att säkerställa att alla barn har det bra i förskolan och skolan, 

verkligen är utformad på ett sätt som är relevant och fungerar i verksamheten?  
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Bland de öppna svarsalternativen i enkäten betonar flera respondenter svårigheten i att 

bedöma om en situation är en kränkning eller inte samt om situationen ska anmälas. 

Kunskapsbrist har lyfts som en förklaring till detta och bedömningarna av de olika 

fallen visar att förskollärare ser på kränkningar med olika förståelse och kunskaper. En 

annan orsak kan vara den dualism som uppstår mellan de två tidigare beskrivna 

definitionerna av vad en kränkning är. Förskollärare kan ha kunskap om båda 

definitionerna vilket kan skapa förvirring gällande när anmälan egentligen ska göras. 

Resultatet i studien som visar att det är handlingar av ”grövre” karaktär som anmäls, 

skulle kunna tyda på att förskollärare i större utsträckning förlitar sig på den definition 

som ser till intentionen i handlingen. Problemet med detta, är att det framförallt blir de 

grövre handlingarna som faktiskt anmäls. Exempelvis kan bortförklaringar lätt finnas i 

situationer som då ett barn inte får komma med i en lek. Respekten för barns 

interaktionsutrymme (Tellgren, 2004) gör att en uteslutning istället ses som att barnen i 

leken ville vara ensamma. I själva verket kanske det var just vilket barn som ville 

komma in i leken som var avgörande för uteslutningen, vilket är en 

anmälningssituation.  

 

Ytterligare en annan orsak kan vara svårigheter med att skilja mellan vad som är 

konflikt och en kränkning. Återigen blir förskollärarens närvaro och delaktighet oerhört 

betydelsefull för att kunna se situationen ur barnens perspektiv och på så vis få en 

klarhet i vad som händer och hur maktbalansen ser ut i relationen där och då (Sommer 

et al. 2011).  

 

Arbetet med likabehandlingsplanen är något som återkommande lyfts i förskollärarnas 

svar i vår studie. Likabehandlingsplanen är viktig och något som alla förskolor ska 

arbeta med i förebyggande syfte utifrån Skollagen (2010:800) som också omfattas av 

Diskrimineringslagen (SFS 2017:282). I den forskning som lyfts i detta arbete, framgår 

det också att de förskolor som aktivt arbetar utifrån en likabehandlingsplan även 

anmäler färre fall av kränkande behandling (Repo & Sajaniemi, 2017). Utifrån 

resultaten i denna studie där flera av förskollärarna svarar att de arbetar utifrån 

likabehandlingsplanen och agerar ”här och nu” istället för att anmäla, kan man ställa sig 

frågan vad det resultatet egentligen visar. Är kränkningarna verkligen färre eller är det 

bara så att man resonerar som förskollärarna i denna studie och menar att det viktigaste 

är att de tar itu med problemet ”här och nu”? I ett förhållningssätt där förskollärare alltid 
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går in i situationer och ”reder ut” dem, har definitionen av vad som är kränkning eller 

inte kanske inte lika stor betydelse. Situationen reds ju ut oavsett. Eller? Kan det vara så 

att det är i de förskolor där flest kränkande behandlingar anmäls som förskollärarna är 

mest uppmärksamma på kränkningar? Återigen måste anmälningarna leda till ett 

förebyggande arbete där situationer kartläggs och förståelse och en medvetenhet skapas 

som kan förhindra att liknande situationer uppstår igen. Detta måste förskolechefer bli 

bättre på att leda förskollärare i så att de upplever att deras anmälan har en funktion, 

annars finns en risk att lagen förblir en av alla ”uppgifter” som förskollärare känner sig 

ålagda att göra men inte ser någon mening med.   

 

När de öppna svarsalternativen från enkäten studerades, framgick det att förskollärare 

använde olika begrepp på anmälan av kränkande behandling. Enligt skolinspektionen 

finns det inte någon specifik lag som framställer på vilket sätt en anmälan till 

förskolechefen ska göras, däremot står det i Skollagen (2010:800) att det ska göras (H. 

Vest, personlig kommunikation, 24 november, 2017). Det kan alltså se olika ut i olika 

kommuner och heta olika saker. Om förskolechefen och huvudmannen vill säkerställa 

att förskollärarna fullföljer sin skyldighet att anmäla kränkande behandling, bör 

förskolechefen och huvudmannen även göra hanteringen av anmälningar så enkel som 

möjligt för förskollärare. Kanske kan ett telefonsamtal till chefen vara lättare att göra än 

att fylla i ett dokument på nätet, vilket kan vara en svårighet och en högre tröskel för 

ovana datoranvändare eller individer som av annan anledning hindras att göra anmälan. 

En förskolechef som följer upp en anmälan och pratar med den som anmält samt utreder 

situationen, signalerar att handlingen är viktig och meningsfull och skapar 

förutsättningar för att förskollärare i högre grad kommer att fullfölja sina skyldigheter 

att anmäla vilket även skapar större medvetenhet i det förebyggande arbetet, vilket är 

det huvudsakliga syftet.  

	  
Sammanfattning	  
 

Resultatet i denna studie visar alltså att de förskollärare som deltog i denna studie, anser 

att kränkande behandling är vanligt förekommande inom förskolan och att det då är 

fråga om kränkningar i varierade former. Svaren visar vidare att flera av respondenterna 

dock upplever svårigheter med att avgöra vad som är kränkande behandling eller inte i 

det vardagliga arbetet. Genom kategoriseringen av respondenternas egenformulerade 
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svar, framgår det att förskollärarna gör sin bedömning utifrån yrkeserfarenhet, 

helhetsbild i situationen samt utifrån om kränkningarna sker vid upprepade tillfällen 

eller inte. Studiens resultat visar vidare att förskollärarna uppfattar att de verbala 

kränkningarna är de vanligaste förekommande men att det är de fysiska kränkningarna 

som är lättast att uppfatta. Enligt förskollärarnas egen uppfattning är det de fysiska 

kränkningarna som anmäls i högst utsträckning, vilket även överensstämmer med 

resultatet från de ”fall” som respondenterna fick ta ställning till. Resultatet visar tydligt 

att förskollärare i de flesta kränkningssituationer (både i enkäten och i det vardagliga 

livet) väljer att agera på plats och reda ut saken på egen hand utan att göra en anmälan 

om kränkande behandling.  

 

 

Metoddiskussion 
 
 

Med tanke på att det var förskollärarnas tankar och förhållningssätt som skulle studeras, 

hade en kvalitativ studie med intervjuer kanske varit bättre. Tidsaspekten gjorde oss 

skeptiska till att vi skulle kunna göra ett tillfredställande antal intervjuer för att kunna 

visa ett resultat som presenterade en större grupp. Där såg vi fördelar med att göra en 

enkätundersökning som innebar en möjlighet att nå fler respondenter och på så vis 

kunna ge en bättre bild av hur det ser ut mer generellt. Vidare befarade vi att de svar vi 

eventuellt skulle få vid en intervju kanske inte fullt ut skulle spegla verkligheten 

eftersom det är ett känsligt ämne och därför fanns risk att svaren vinklats för att 

respondenten inte vill ge ett dåligt intryck. Styrkan i vår enkätundersökning anser vi 

vara just det att respondenterna verkligen förblir anonyma och i och med det kan säga 

ärligt hur de faktiskt ser på anmälningsplikten och hur de agerar i verkligheten.  

 

Undersökningen hade ett stort bortfall av respondenter, vilket kan bero på flera olika 

orsaker. En av de främsta orsakerna kan ha varit att vi inte tog någon personlig kontakt 

utan använde oss av förskolecheferna som mellanhand. Detta val gjorde vi eftersom 

respondenternas anonymitet var en central och viktig fråga för oss, eftersom vi ville 

skapa bästa tänkbara förutsättningar för att få ärliga svar från deltagarna i studien. Vi 

menar att tillvägagångssättet som vi valde, var det enda sättet för att kunna uppnå och 

säkra de etiska ställningstaganden som vi gjort vad gäller anonymiteten. Ett möte med 

respondenterna hade också kunnat leda till att förskollärarna av prestige ”förbättrat” 

sina svar av oro för att bli identifierad. Å andra sidan hade ett personligt möte med 
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respondenterna kunnat ge en fördjupad information och genomgång av upplägget på 

enkäten och framför allt hade respondenterna kunnat ställa frågor om de upplevde några 

konstigheter med fallen som de skulle ta ställning till. Respondenternas fria tolkningar 

av ”fallen” kan ha lett till att de svarade annorlunda mot för vad de hade gjort om de 

hört oss beskriva fallen exempelvis. 

 

En annan sak som möjligen hade kunnat påverka det stora bortfallet, var om vi hade 

uppmanat förskolecheferna till att påminna om enkäten. På grund av den korta 

svarstiden valde vi att inte göra det, då vi var rädda för att upplevas som för påträngande 

av förskolecheferna (Trost & Hultåker, 2007). Även om bortfallet blev större än vad vi 

på förhand förväntat oss, anser vi att de svar vi fått in har gett oss det vi behöver. Även 

om ett stort urval är bra eftersom resultaten i de fallen blir mer tillförlitliga i relation till 

populationen i övrigt, menar Trost och Hultåker att det inte alltid behöver vara dåligt 

med mindre undersökningar. Mindre undersökningar gör att hanteringen av insamlad 

data samt bearbetningen av densamma underlättas samt att exempelvis mätproblem som 

ofta förekommer i större undersökningar undviks.  

 

Bortfallets betydelse för studiens resultat får framförallt konsekvensen att denna studie 

inte kan ses som beskrivande för hur förskollärare generellt ser på anmälningsplikten i 

samma utsträckning som vi inledningsvis hade önskat. Även om vi hela tiden varit 

införstådda med att vi genom en undersökning av denna omfattning och med det urval 

vi hade inte kunde presentera ett resultat som stod för hela Sverige, hade vi i alla fall 

hoppats kunna ge en mer generell bild över hur det ser ut i de två kommunerna. Detta 

hade ett större deltagande givetvis kunnat ge en tydligare bild av. Om fler respondenter 

hade svarat, hade möjligen även fler förklaringar till handlingssätt kunnat visas vilket är 

en central fråga i detta arbete. Likaså hade studien kunnat ge en säkrare bild av hur 

förskollärares kunskap gällande kränkningar och anmälningsplikten ser ut. Samtidigt 

anser vi att de resultat som framkommit i studien i flera aspekter överensstämmer med 

dagens forskning vilket stärker trovärdigheten i studien.  

 

I enkätundersökningen gjorde vi urvalet att begränsa enkätutskicket till anställda 

förskollärare i de två kommunerna. I efterhand hade det varit intressant att studera 

eventuella skillnader i synsättet mellan förskollärare och barnskötare eftersom det också 

är något som vi tar upp i samband med utbildningens del i hanteringen av anmälningar. 
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Vårt val gjordes utifrån ett bekvämlighets val utifrån tanken att förskolechefer lätt 

kunde hjälpa oss genom att skicka ut enkäten till färdiga epostlistor där förskollärarna 

fanns med. 

 

Vid utformandet av enkäten, valde vi att göra en internetenkät av typen Google forms. 

Det hade många fördelar men var också ganska krångligt att få till, eftersom 

utformningen av vår enkät innebar att olika svar skulle länkas vidare till andra frågor, 

vilket vi behövde programmera manuellt. Fördelen var att enkäten lätt kunde spridas 

digitalt, samt att det var möjligt att följa antalet inkomna svar vilket också skapade en 

möjlighet för oss att fiska fler respondenter under tidens gång. Den allra största fördelen 

var att det fanns en funktion i programmet som kontinuerligt sammanställde svaren i 

form av diagram vilket underlättade vår sammanställning. Däremot mötte vi problem 

när vi skulle plocka ner enkäten från nätet då funktionen att sammanställa enkäten i en 

pdf inte fungerade. Vi fick klippa och klistra digitalt för att få med all information vilket 

innebar ett jobb som vi inte hade räknat med. Det var även svårt att få till 

kategoriseringen av de öppna svarsalternativen på ett smidigt sätt. Dessa fick vi skriva 

ut, klippa i remsor och sortera i högar. 

 

Innan enkätundersökningen skickades ut gjordes aldrig någon pilotstudie, vilket i 

efterhand kan ses som en brist. Om detta hade gjorts, hade vi kunnat bli 

uppmärksammade på problematiken gällande våra enkätfrågors tolkningsbarhet i ett 

tidigt skede och eventuellt kunnat forma om frågorna innan det slutliga distribuerandet. 

Den största bristen i detta, bestod av att det i våra frågeställningar inte framgick att 

respondenterna kunde uppleva att en situation innehöll en kränkande behandling men 

som förskollärarna av någon anledning ändå inte skulle anmäla. Å andra sidan var det 

just denna problematik som gjorde att vi valde att ha med det öppna svarsalternativet i 

fråga 6 för att respondenterna skulle kunna uttrycka sig fritt angående sina tolkningar 

och sina ställningstaganden. Resultatet ifrån fråga 6 visar också på att de flesta 

respondenter även använt frågan i enlighet med vår avsikt, men i efterhand skulle detta 

möjligen ha formulerats tydligare i frågan. Orsaken till att pilotstudien inte gjordes var 

tidsbrist då vi behövde få ut enkäten snabbt. Detta kan ha påverkat studiens resultat om 

förskollärarna inte upplevde att de svar som erbjöds motsvarade deras egna tankar. Å 

andra sidan var det just i syfte att ge utrymme för förskollärarna att förklara sina val 

som vi hade den öppna frågan och där menar vi att förskollärarnas förhållningssätt till 
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anmälningsplikten i avseendet kränkande behandling framgick. Vi tror inte att 

tillförandet av en mängd ytterligare slutna svarsalternativ hade varit en lösning eftersom 

det riskerar att trötta ut respondenterna. Vi menar att risken varit stor att respondenterna 

upplevt enkäten som för tung, om de tvingats motivera och själv formulera svar vid 

flera tillfällen vilket kunde riskera att vi tappade respondenter under vägen (Trost & 

Hultåker, 2007). Möjligen hade vi kunnat formulera om våra frågeställningar för att 

undvika missförstånd i ännu större utsträckning.  

 

Förslag	  till	  vidare	  forskning	  
	  
 

Denna studie har ökat förståelsen för hur komplicerat arbetet med kränkande behandling 

är inom förskolans värld. De flesta är medvetna om att det förekommer men den största 

svårigheten tycks ligga i just bedömningen om vad som är en kränkning eller inte. 

Denna studies kunskapsbidrag är att den bedömningen inte ligger hos förskolläraren att 

göra, utan att förskollärarens ansvar är att närma sig barnet och inta dennes perspektiv 

för att kunna avgöra hur barnet upplevt situationen. Om förskollärare får den 

förståelsen, skapas bättre förutsättningar för det förebyggande arbetet i och med att 

förskolläraren blir mer medveten om hur barnen upplever olika situationer som uppstår i 

verksamheten. Eftersom det är just barnets egen upplevelse som är avgörande för om en 

handling är kränkande eller inte, skulle det vara viktigt att få kunskap om vad barn anser 

att kränkande behandling är. Detta skulle kunna göras genom att bland annat fråga barn 

vad som gör barnet ledsen i förskolan. 

 

Slutsats	  
 
 

Resultatet i denna studie visar på att majoriteten av respondenterna hade valt att inte 

anmäla situationerna i de olika fallen, utan skulle istället välja att reda ut situationerna 

på plats. Fallet med stryptaget var dock ett undantag som majoriteten skulle anmäla, 

men det var fortfarande många respondenter som svarade ”nej”. Resultatet från såväl 

”fallen” som de övergripande frågorna indikerar att fysiska kränkningar anmäls i högre 

grad än övriga kränkningar, men resultaten visar samtidigt att inte heller alla fysiska 

kränkningar anmäls. Resultatet visar även på att förskollärarna upplever svårigheter 

med att upptäcka relationella- och verbala kränkningar vilket också kan ses som en 

förklaring till att dessa kränkningar inte heller anmäls i lika hög grad som de fysiska 
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kränkningarna som är lättare att upptäcka. När förskollärarna beskriver vad som legat 

till grund för deras bedömningar i situationerna, visar resultatet att bedömningarna 

grundas i yrkeserfarenhet, helhetsbild i situationen, samt på om kränkningarna är 

upprepande eller inte. Detta i kombination med respondenternas egen uppfattning om 

att de får för lite vidareutbildning på arbetsplatsen, indikerar att mer forskning och 

utbildning inom ämnet behövs.  

 

Utifrån denna studies resultat framgår det att den främsta orsaken till att förskollärare 

väljer att inte anmäla kränkande behandling är att de inte ser någon mening med att göra 

anmälan. Förskollärare upplever att det inte leder någonstans utan ser en större vinning i 

att de själva reder ut situationen där och då, genom att prata med barnen och deras 

föräldrar. Vi menar att anmälningsplikten inte fullt ut tycks fungera på det sätt som den 

är avsedd att göra, vilket också leder till frågeställningen om den verkligen är legitim i 

den utformning som den finns idag? Och om den är det, menar vi att förskolechefen har 

ett ansvar dels att utbilda personalen kontinuerligt men även se till att samtal förs i 

arbetsgrupperna om synen på vad kränkande behandling är och huruvida förskollärarnas 

bild av kränkningar verkligen är densamma som den Skollagen (2010:800) beskriver. 

Enligt Skolinspektionen ska en förskollärare, barnskötare eller övrig personal som får 

kännedom om att ett barn kan ha blivit utsatt för kränkande behandling i förskolan, 

anmäla detta till förskolechefen (H. Vest, personlig kommunikation, 24 november, 

2017). Utifrån resultatet i denna studie är det tydligt att detta inte sker överallt. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Inledning till enkät 

 
 
 
Enkät om kränkningar i förskolan 
Denna undersökning omfattas av 12 frågor. Frågorna 1-5 är exempel på situationer som 
kan uppstå i en barngrupp och där vill vi veta hur du skulle bedöma situationen. 
Därefter följer några korta frågor om hur du generellt ser på kränkningar i förskolan. 
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Bilaga 2: Enkätfrågor 
 
I följande fem frågor, ber vi Dig att göra en bedömning av situationerna. 

1a. Kalle slår Ruben med en pinne i huvudet när de är ute och leker. Ruben blir ledsen och ropar på  

      fröken som kommer och frågar de båda barnen vad som hänt. Kalle har ingen annan förklaring än att  

     ”det bara hände” och säger självmant förlåt till Ruben. Ruben säger att det är okej och barnen leker  

      vidare tillsammans. 

      Är detta en kränkning som du skulle anmäla?  

 

     - Nej 

     - Ja – 1b.) ange i så fall vilken form av kränkning: 

                     1. Verbal 

   2. Fysisk 

    3. Relationell 

  4. Digital 

  5. Trakasseri 

   - Vet ej 

 

   

2a. Emma har nyligen fyllt 5 år och ska bjuda in till kalas. När hon leker tillsammans med sina kompisar  

      Nellie, Klas, Petter och Ida på förskolan, hör plötsligt förskolläraren hur Emma säger till Ida: ”Om du  

      inte hämtar leksaken åt mig, så får du inte komma på mitt kalas”. Ida säger att hon inte vill hämta  

      leksaken, varpå Emma kontrar med att säga: ”Då får du inte komma.” Sen vänder hon sig mot de  

      andra och säger ”Kom så går vi”. 

     Är detta en kränkning som du skulle anmäla? 

     - Nej 

     - Ja             2b.) ange i så fall vilken form av kränkning:  

                  1. Verbal 

  2. Fysisk 

  3. Relationell 

  4. Digital 

  5. Trakasseri 

   - Vet ej 

 

 

3a. I den fria leken ute på förskolans gård, hör plötsligt en förskollärare att Lukas gråter och springer fram  

      och frågar vad som hänt. Lukas svarar: ”Jag vill leka med dem (pekar på Oskar och Knut) och de  

      säger att jag inte får vara med”. Förskolläraren vänder sig till Oskar och Knut och frågar vad de leker  

      och får till svar att det är en ”för läskig lek” för det ledsna barnet. Förskolläraren frågar om Oskar och  

      Knut har frågat Lukas om han tycker att det är för läskigt, men får till svar att det bara är för läskigt  

      för honom. Förskolläraren försöker en stund iaktta leken för att hjälpa Lukas in, men Lukas blir inte  
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      insläppt. 

      Är detta en kränkning som du skulle anmäla? 

 

      - Nej 

       - Ja               3b.) ange i så fall vilken form av kränkning:  

    1. Verbal 

    2. Fysisk 

    3. Relationell 

    4. Digital 

    5. Trakasseri 

     - Vet ej 

 

 

4a. Förskolläraren Lotta hjälper avdelningens 3 åringar att klä på ytterkläderna då de precis är på väg ut  

     för att leka. Det har regnat hela morgonen och eftersom det är blött ute säger Lotta att samtliga barn  

     ska ha galonkläder på. Barnet Ida går självmant och klär på sig, men väljer en vanlig jacka och stövlar  

     istället för galonkläderna. När Lotta ser Ida, säger hon att hon får byta till galonkläder. Ida säger att  

     hon inte vill ha galonkläderna för att hon är en stor tjej. Lotta säger att idag har även stora tjejer  

     galonkläder, för det är blött ute. Ida står kvar på sin plats, tittar ner i golvet och säger med gråt i rösten,  

     att hon är en stor tjej och inte vill ha galonkläderna. Förskolläraren går och hämtar galonkläderna, tar  

     av Ida stövlarna och klär på henne galonbyxorna och säger: ”Jag är ledsen Ida, men idag måste du ha  

     galonkläderna på även om du inte vill.” 

    Är detta en kränkning som du skulle anmäla?  

    

    - Nej 

    - Ja                4b.) ange i så fall vilken sorts kränkning: 

    1. Verbal 

  2. Fysisk 

  3. Relationell 

  4. Digital 

  5. Trakasseri 

   - vet ej 

 

 

5a.  Sex barn från en avdelning är på väg till skogen och står nu vid staketet och väntar in en av  

       fröknarna. En vikarie står tillsammans med barnen och väntar. Ett av barnen närmast vikarien  

       behöver hjälp med sin vante så vikarien vänder sig från de övriga i gruppen för att fokusera på  

       vanten och när vikarien åter vänder sig mot barngruppen får denne se att Elsa har tryckt upp Olof mot  

       staketet och håller med båda händerna kring Olofs hals. Vikarien rusar fram och säger ifrån på  

       skarpen att så får man väl inte göra, det är ju farligt! Vikarien frågar Olof hur det är, men Olof rycker  

       bara på axlarna och säger inget mer. Vikarien tar upp situationen med förskolläraren som precis  
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      kommer och de pratar med både Elsa, Olof och den övriga gruppen om vad som hade hänt och om det  

      var okej eller inte.  

      Är detta en kränkning som du skulle anmäla? 

 

     - Nej 

     - Ja               5b.) ange i så fall vilken sorts kränkning: 

   1. Verbal 

  2. Fysisk 

  3. Relationell 

  4. Digital 

  5. Trakasseri 

    - vet ej 

   

6. Tycker du att det var lätt att avgöra om situationerna innehöll en kränkande  

     handling eller ej? Motivera ditt svar.  

 

7. Vilken form av kränkning upplever du är den vanligaste inom förskolan? 

 

   1. Verbal 

    2. Fysisk 

    3. Relationell 

    4. Digital 

    5. Trakasseri 

 

8. Vilken form av kränkning upplever du är lättast att uppfatta och ingripa vid   

     inom förskolan? 

 

    1. Verbal 

    2. Fysisk 

    3. Relationell 

    4. Digital 

    5. Trakasseri 

 

9. Vilken form av kränkning upplever du är svårast att bedöma inom förskolan? 

 

    1. Verbal 

    2. Fysisk 

    3. Relationell 

    4. Digital 

    5. Trakasseri 
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10. Upplever du att all kränkande behandling inom förskolan anmäls? 

   

     - Ja 

     - Nej 

 

11. Tycker du att du får tillräcklig fortutbildning inom området kränkande  

        behandling på din arbetsplats? 

 

     - Ja 

     - Nej 
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Bilaga 3: Missiv till förskolecheferna 
Hej! 

 

Vi heter Jennie Fahlcrantz och Pernilla Sjöberg och vi studerar på förskollärarprogrammet vid Högskolan 

i Gävle. Just nu arbetar vi med vårt examensarbete som vi skriver inom området kränkande behandling i 

förskolan. Syftet med vår studie är att få en djupare kunskap i frågan hur förskollärare ser på 

anmälningsplikten rörande kränkningar. 

 

Vi kontaktar dig med anledning av att vi behöver komma i kontakt med förskollärare inom ditt område 

för att få deras hjälp med att svara på en kortare enkätundersökning. Vår fråga är om du skulle vilja dela 

den bifogade länken till enkätundersökningen och be dina anställda förskollärare att svara på den före den 

14 november?  

 

Enkäten är utformad utifrån vetenskapsrådet etiska riktlinjer och alla uppgifter kommer därför att 

behandlas konfidentiellt. Deltagandet är frivilligt och förskollärarna har möjlighet att avsluta när som 

helst under undersökningen och ej fullbordade enkäter används inte i arbetet. De enkäter som blivit fullt 

genomförda, sammanställs och används som statistik i vår studie vilket vi också informerar 

respondenterna om vid själva enkätens inledning. Det insamlade materialet kommer inte att användas i 

något annat sammanhang eller syfte, utan enbart till denna studie. 

Vi skulle vara mycket tacksamma om du har möjlighet att hjälpa oss! För att vi ska kunna beräkna 

eventuellt bortfall av respondenter i studien, ber vi dig även att svara på detta mail med information 

om antalet förskollärare som du mailat. Om vi inte hör något från dig, kommer vi att ta kontakt på nytt. 

Länk till enkät och följebrev finns i bifogad fil. 

 

Välkommen att kontakta oss om du har några funderingar eller frågor! 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar  

Jennie Fahlcrantz och Pernilla Sjöberg 

 

ofk14jfz@studentmail.hig.se ,  xxxx- xx xx xx 

plu09psg@studentmail.hig.se, xxxx- xx xx xx  

 

Handledare: Paula Larsson paalan@hig.se 
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Bilaga 4: Missiv till respondenter 
Hej! 

 

Vi heter Jennie Fahlcrantz och Pernilla Sjöberg och vi studerar på förskollärarprogrammet vid Högskolan 

i Gävle. Just nu arbetar vi med vårt examensarbete som vi skriver inom området kränkande behandling i 

förskolan. Syftet med vår studie är att få en djupare kunskap i frågan hur förskollärare ser på 

anmälningsplikten rörande kränkningar. 

 

Enkäten är utformad utifrån vetenskapsrådets etiska riktlinjer och alla uppgifter kommer därför att 

behandlas konfidentiellt. Deltagandet är frivilligt och ni har möjlighet att avsluta när som helst under 

undersökningen och ej fullbordade enkäter används då inte i arbetet. De enkäter som blivit fullt 

genomförda sammanställs och används som statistik i vår studie. Det insamlade materialet från enkäten 

kommer inte att användas i något annat sammanhang eller syfte, utan enbart till denna studie.  

 

Vi skulle vara väldigt tacksamma om ni vill hjälpa oss! 

Enkäten är öppen till och med tisdag 14 november. Du når enkäten genom att använda nedanstående länk: 

https://goo.gl/forms/mTEppgzKKrIrJypN2 

https://goo.gl/forms/2OisyTPCN0OvUfNU2 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Jennie Fahlcrantz ( ofk14jfz@studentmail.hig.se) och  

Pernilla Sjöberg    (plu09psg@studentmail.hig.se)  

 

 

Handledare: Paula Larsson, paalan@hig.se 
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Bilaga 5: Missiv till respondenter (ändrat datum) 
Hej! 

 

Vi heter Jennie Fahlcrantz och Pernilla Sjöberg och vi studerar på förskollärarprogrammet vid Högskolan 

i Gävle. Just nu arbetar vi med vårt examensarbete som vi skriver inom området kränkande behandling i 

förskolan. Syftet med vår studie är att få en djupare kunskap i frågan hur förskollärare ser på 

anmälningsplikten rörande kränkningar. 

 

Enkäten är utformad utifrån vetenskapsrådets etiska riktlinjer och alla uppgifter kommer därför att 

behandlas konfidentiellt. Deltagandet är frivilligt och ni har möjlighet att avsluta när som helst under 

undersökningen och ej fullbordade enkäter används då inte i arbetet. De enkäter som blivit fullt 

genomförda sammanställs och används som statistik i vår studie. Det insamlade materialet från enkäten 

kommer inte att användas i något annat sammanhang eller syfte, utan enbart till denna studie.  

 

Vi skulle vara väldigt tacksamma om ni vill hjälpa oss! 

Enkäten är öppen till och med fredag 17 november. Du når enkäten genom att använda nedanstående 

länk: 

https://goo.gl/forms/mTEppgzKKrIrJypN2 

https://goo.gl/forms/2OisyTPCN0OvUfNU2 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Jennie Fahlcrantz ( ofk14jfz@studentmail.hig.se) och  

Pernilla Sjöberg    (plu09psg@studentmail.hig.se)  

Handledare: Paula Larsson, paalan@hig.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


