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Sammanfattning 
 
Vi lever i ett samhälle där barnen ses som kompetenta medmänniskor som har egna rättigheter. 
Att barnen ska få inflytande och vara delaktiga i sin egen vardag är någonting som uttrycks i 
förskolans styrdokument. För att inkludera barnen mer i förskolan behöver vuxna vara 
engagerade, intresserade och lyhörda för barnens egna åsikter och tankar. Det betyder att goda 
relationer mellan vuxna och barn är en viktig del för barns inflytande. Vuxna kan ibland genom 
sin oaktsamhet kränka barnen, då de inte reflekterar kring hur och vad de säger till och om 
barnen. Det huvudsakliga syftet med vårt examensarbete var att ta fram ett arbetsmaterial för 
personal i förskolan. Materialet strävar mot att bidra till förbättrad kommunikation och samarbete 
i arbetslagen för att motverka kränkningar mot barn genom att lyfta barns perspektiv. För att få en 
grund för vårt material genomförde vi två enkätundersökningar. Vi ville undersöka hur personal i 
förskolan ser på samarbetet och kommunikationen i sitt arbetslag, samt hur specialpedagoger och 
psykologer ser på vuxnas bemötande av barn i förskolan. Enkäterna var webbaserade och 74 
personer som arbetar i förskolan och 17 specialpedagoger och psykologer valde att dela med sig 
av sina erfarenheter kring detta. Resultaten visar att det förekommer kränkningar mot barn där 
några av de vanligaste handlar om att höja rösten och vara ironisk mot barnen, samt att sätta 
etikett på dem. En annan del av resultatet visar på att personalen i förskolan generellt anser att de 
kan diskutera kring känsliga ämnen med kollegor men att det samtidigt finns outtalade 
förväntningar på arbetssätt och bemötande i arbetslaget som går emot personens egna 
yrkesmässiga värderingar. Undersökningarna vi gjorde resulterade i ett arbetsmaterial som fick 
namnet Utvecklingskalendern. Det fokuserar på personlig och kollegial utveckling genom att 
både enskilt och i grupp ta upp diskussionsfrågor, fallbeskrivningar och tankeställare som lyfter 
barns perspektiv. I Utvecklingskalendern finns även tips på hur man kan kommunicera med både 
barn och vuxna samt ändra sitt sätt att se på saker. Det kan till exempel handla om hur man ser på 
regler, vilka krav som är rimliga att ställa på barn utifrån utvecklingsnivå och förhållningssätt 
kring bemötande. Detta för att vi vill minska risken för att barn i förskolan blir kränkta av vuxna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: arbetsmaterial, barns perspektiv, förskola, kollegialt lärande, kommunikation, 
kränkande behandling, personlig utveckling  



 

 

Innehåll 
1 Inledning 6 

2 Bakgrund 7 

2.1 Utvecklingen av idén 7 

2.2 Styrdokument, lagtexter och statistik 8 

3 Litteraturgenomgång 9 

3.1 Barns perspektiv 9 

3.2 Kränkningar 10 

3.3 Maktbalans mellan vuxna och barn i förskolan 11 

3.4 Att reflektera över värderingar och bemötande i förskolan 11 

3.5 Samsyn mellan personal i förskolan 12 

3.6 Litteratur för Utvecklingskalendern 13 

4 Syfte och frågeställningar 14 

5 Metod 14 

5.1 Enkäter 14 

5.1.1 Utformning av enkäterna 15 

5.1.2 Utskick av enkäterna 16 

5.2 Metod för analys av enkäter 16 

5.3 Tillförlitlighet 16 

5.4 Urval av litteratur för Utvecklingskalendern 17 

5.5 Procedur för Utvecklingskalendern 17 

6. Resultat 19 

6.1 Enkätsvar 19 

6.1.1 Privat eller professionell identitet 19 

6.1.2 Reflektion och prioriteringar 20 

6.1.3 Respekt och ärlighet 20 

6.1.4 48-timmarsregel 21 

6.1.5 Ledningens ansvar 21 

6.1.6 Bristande kunskaper 22 

6.1.7 Barnsyn och förhållningssätt 22 

6.1.8 Kränkningar 23 

6.1.9 Samarbete och kommunikation 24 

6.1.10 Sammanfattning av enkätresultat 26 

6.2 Utvecklingskalendern 26 

6.2.1 Korten 27 

6.2.2 Reflektionsbladen 28 

7 Diskussion 29 

7.1 Metoddiskussion 29 



 

 

7.2 Vägen till Utvecklingskalendern 30 

7.3 Relevans för läraryrket 32 

7.4 Fortsatt utveckling av arbetsmaterialet och vidare forskning 33 

Referenslista 34 

Bilagor: 
Bilaga 1 Utvecklingskalendern 
Bilaga 2 enkät 1 till personal i förskolan 
Bilaga 3 enkät 2 till specialpedagoger och psykologer 

 
 
 
 
 
 



 

6 
 

1 Inledning 

Både inom förskolan och i andra sammanhang har vi sett och upplevt många situationer där vi 
tolkar det som att barn inte tas på allvar, och där de vuxnas upplevelser och tolkningar står i 
fokus. Dessa situationer kan också av barnen uppfattas som kränkande. En studie visar att det 
finns situationer där barn känner sig orättvist behandlade och kränkta. Barn känner inte att de blir 
tagna på allvar eller får ha inflytande, och att det många gånger inte är värt att uttala sina åsikter 
eftersom vuxna ändå inte lyssnar (Arnér & Tellgren, 2006). Det går i Skolinspektionens (2018a) 
statistiktabeller gällande anmälningar för 2018 att utläsa att det för förskolan kom in 115 
anmälningar om kränkningar. Av dessa gällde 77 stycken kränkningar från personal mot barn. 
Förskolan är därmed den skolform som har högst andel anmälda fall av kränkningar mellan 
personal och elever procentuellt sett, förutom vuxenutbildningen där 14 av 15 anmälningar gällde 
lärares kränkningar. 

Vi vill med vårt examensarbete belysa hur människors grundläggande värderingar och 
förhållningssätt påverkar bemötandet av både barn och vuxna. För att lyfta detta inom förskolan 
ville vi undersöka hur det arbetas med och pratas om värdegrund i form av bemötande baserat på 
olika barnsyn och förhållningssätt. Vi ville också med hjälp av ett didaktiskt perspektiv ta fram 
ett arbetsmaterial som stöd för personalen i förskolan. Och för att få en grund till detta även göra 
undersökningar med hjälp av enkäter. I läroplanen står det: 

”Förhållningssättet hos alla som verkar i förskolan, och deras sätt att agera och tala om något, 
påverkar barnens förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett 
demokratiskt samhälle. Därför är alla som verkar i förskolan viktiga som förebilder.” (Skolverket, 
2018, s. 6) 

 
Vår tolkning av läroplanen är att all personal i förskolan kontinuerligt ska utvärdera sin 
professionella roll och påminna sig om att man är en viktig förebild för barnen. Elfer (2012) 
beskriver att i arbetet med människor behöver man både fundera över och diskutera hur ens egna 
känslor påverkar dem man kommer i kontakt med i sitt yrke. I läroplanen står det också att 
arbetslaget ska ”följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen 
samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter” 
(Skolverket, 2018, s. 18). För att nå dessa mål menar vi att barnsynen måste diskuteras i 
personalgruppen, samt att det behöver finnas förståelse för alla kollegors förhållningssätt. Detta 
bekräftar Arnér och Tellgren (2006) som i sin studie kommit fram till att vuxna kontinuerligt 
behöver reflektera kring sin barnsyn och syn på barndom för att närma sig barns perspektiv. Att 
inte närma sig barns perspektiv är enligt Arnér och Sollerman (2018) oprofessionellt utifrån 
förskolans styrdokument, och kan leda till att barnen kränks. De beskriver att barns perspektiv 
handlar om barnens egna upplevelser, vilka vuxna kan få en uppfattning om genom intresse för, 
goda relationer till och god kommunikation med barnen. Barnperspektiv å andra sidan handlar 
om vuxnas tolkningar av vad som är barns perspektiv, barn får alltså inte själva komma till tals. 
Det är inte ovanligt att dessa begrepp förväxlas och vuxna tror de ser barns perspektiv fast det i 
själva verket handlar om deras egna perspektiv på barns upplevelser (Arnér & Sollerman, 2018). 
Även Kinge (2015/2016) menar att varje enskild person som arbetar i förskolan regelbundet 
behöver reflektera över sin förmåga att kommunicera och visa empati. Detta för att barnen ska 
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ges de bästa förutsättningarna att utveckla dessa förmågor. Att förstå sig själv är en förutsättning 
för att kunna förstå andra (Kinge, 2015/2016).  
 
Målet med arbetet är att ta fram ett arbetsmaterial riktat mot personal i förskolan för att underlätta 
diskussioner och skapa en samsyn för förskolans uppdrag i syfte att lyfta barns perspektiv. Vi har 
valt att kalla materialet för Utvecklingskalendern (bilaga 1). Malm och Källhage (2018) beskriver 
att en förändring i förskolan hela tiden bör sträva mot en förbättring. Förändringar ska inte ske 
bara för att förändra, utan målet ska vara att göra det bättre för framförallt barnen. Att sträva mot 
förbättring behöver inte innebära att det är dåligt i nuläget, men att det oftast går att utveckla 
något till det bättre. Även i läroplanen (Skolverket, 2018) används ordet förbättra när det gäller 
utveckling av verksamheten samt förutsättningar för barns lek och lärande. I arbetet och i 
materialet använder vi därför ordet förbättra istället för förändra när vi pratar om utveckling. 
 

2 Bakgrund 
 

2.1 Utvecklingen av idén 
 
Att få chansen att göra skillnad för barn ute i landets förskolor var en av tankarna bakom idén 
med att ta fram ett konkret och användbart arbetsmaterial. Den ursprungliga tanken med 
Utvecklingskalendern (bilaga 1) har hela tiden varit att motverka kränkande behandling mellan 
vuxna och barn i förskolan, kopplat till hur vuxna själva kommunicerar och agerar samt deras 
makt i tolkning av barns kommunikation. Att undersöka fenomenet kränkningar ansåg vi tidigt 
vara ett känsligt område. Vi förstod att detta skulle vara svårt att arbeta med, men samtidigt så 
otroligt viktigt för barnens rättigheter. Vi vill med Utvecklingskalendern synliggöra vikten av att 
försöka förstå barns perspektiv. Detta för att arbeta i enlighet med barnkonventionen (UNICEF, 
2009) som bland annat säger att alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Efter 
tips, råd och diskussioner med lärare under vår utbildning kom vi fram till att fokus inte i första 
hand skulle vara kränkningar av barn, utan istället kommunikation i arbetslagen om känsliga 
ämnen, kollegialt samarbete och personlig utveckling genom självreflektion. Detta för att lyfta 
det didaktiska perspektivet och ställa sig frågorna om vad man gör, varför och för vem. 
 
Vår tanke med ett ändrat fokus var att ha en mjukare framtoning i såväl enkäten till personal i 
förskolan som i Utvecklingskalendern. Det var viktigt för oss att varken Utvecklingskalendern 
eller enkäten skulle uppfattas som utpekande eller dömande gentemot personalen i förskolan. 
Colnerud (2007) skriver att kränkningar kan förekomma omedvetet. Och om ett kränkande 
beteende inte lyfts fram, av till exempel kollegor, kan det vara så att den vuxna saknar perspektiv 
på sina egna handlingar och inte är medveten om att det av barnen kan uppfattas kränkande. 
Genom att skapa ett material i syfte att sprida kunskap om barns perspektiv, istället för att vi 
ägnar tiden åt ett traditionellt examensarbete, är förhoppningen att bland annat barnsyn och 
förhållningssätt ska diskuteras mer i arbetslagen. Det framgår i läroplanen att rektorn ansvarar för 
att ”…förskollärare, barnskötare och övrig personal får den kompetensutveckling som krävs för 
att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges möjligheter att dela 
med sig av sin kunskap och att lära av varandra för att utveckla utbildningen.” (Skolverket, 2018, 
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s. 20). Kollegialt lärande ingår därmed i förskolans uppdrag och Utvecklingskalendern hoppas vi 
ska kunna bidra till detta. 
 
Vi har fört många diskussioner oss emellan där vi tagit upp vad kränkningar är och varför 
människor kränker andra. Vi insåg ganska snart att våra uppfattningar skilde sig lite åt. Att man 
ser saker på olika sätt behöver inte leda till osämja menar vi. Det kan lika gärna handla om att se 
saker ur ett annat perspektiv. Ibland omvärderar man sin egen uppfattning och ibland inte. En 
viktig anledning till att reflektera i ett arbetslag är att kritiskt förhålla sig till både vuxna och 
barns känslomässiga upplevelser (Elfer, 2012). För att kunna förstå begreppet kränkningar undrar 
vi om man därför behöver reflektera även kring barnsyn, förhållningssätt och barns perspektiv? 
Frågor värda att diskutera i ett arbetslag kan vara: Vad är en kränkning för mig? Hur ser andra på 
kränkningar? Varför uppstår de? Vad kan man göra för att motverka? Vad har vi för 
förhållningssätt till barn? Detta är även frågor som har tagit form i våra egna diskussioner i 
processen för examensarbetet. För att få en så djup förståelse som möjligt har vi därför valt att 
dels undersöka vad styrdokument, lagtexter och statistik säger (se avsnitt 2.3), dels söka svensk 
och internationell forskning kring barns perspektiv, makt, värderingar, samsyn och reflektion (se 
kapitel 3).  
 
När man arbetar i förskolan är det inte ovanligt att stöta på barn som på ett eller annat sätt 
utmanar till exempel regler, andra barn eller personal. Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) 
beskriver att dessa utmanande beteenden kan handla om ett funktionshinder som inte syns eller 
upptäckts ännu, i form av någon diagnos. Det kan göra att det ställs högre krav på barnen än vad 
de klarar av, vilket kan leda till att de gång på gång misslyckas menar författarna. För att minska 
risken för diskriminering och kränkningar är det är viktigt att försöka ta sig an barnets perspektiv 
och visa förståelse för beteendet så man hittar en lösning som fungerar för bägge parter (Krantz 
Lindgren, 2014).  
 

2.2 Styrdokument, lagtexter och statistik 

Vid återkommande kränkningar definieras det som diskriminering enligt diskrimineringslagen 
(hädanefter DL, SFS 2008:567). Där finns följande sju diskrimineringsgrunder angivna: kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Definitionen på funktionsnedsättning är enligt 
DL både psykiska, fysiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons 
funktionsförmåga (SFS 2008:567, 1 kap. 5 §). I läroplanen (Skolverket, 2018) står det att inget 
barn ska bli utsatt för diskriminering på grund av de sju lagstadgade diskrimineringsgrunderna, 
eller för annan kränkande behandling. Där står också att ”…Alla sådana tendenser ska aktivt 
motverkas” (Skolverket, 2018, s. 5). Även diskrimineringsombudsmannen (DO, 2015) tydliggör 
att arbetet i förskolan mot kränkande behandling ska pågå aktivt och inte begränsas till enstaka 
tillfällen, utan genomsyra hela verksamheten. Det gäller såväl pedagogik, planering, regler och 
rutiner som personalens förhållningssätt.  

Barnkonventionens artiklar 3, 12 och 13 berör barns rätt till inflytande. Dessa innebär att beslut 
som berör barn ska göras för barnets bästa, att barnet har rätt till inflytande i dessa beslut och att 
barn har rätt till sina egna åsikter och att uttrycka dessa (UNICEF, 2009). Även läroplanen säger 
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att vuxna i förskolan ska respektera barns rätt till att uttrycka sina åsikter, samt även säkerställa 
att åsikterna tas tillvara och används i utbildningen (Skolverket, 2018). Enligt Skollagen är syftet 
med förskolan att barnen ska få en trygg omsorg, samt stimulans i sin utveckling och lärande 
(SFS 2010:800, 8 kap. 2 §). Det som också står i läroplanen (Skolverket, 2018) är att det i 
arbetslaget ska föras en aktiv diskussion om barnens lärande där personalen tillsammans ska 
definiera vad som är viktig kunskap både nu och i framtiden. I läroplanen (2018, s. 10) står det 
dessutom att ”Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, 
övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen“. 

I Skolinspektionens (2018b) rapport om kvaliteten i förskolan framkommer det att det finns 
förskolor med stora behov av utveckling. I dessa förskolor saknas en gemensam syn på det 
pedagogiska uppdraget i förskolan. Det finns brister i kommunikationen och samarbetet när det 
kommer till hur arbetslagen ska arbeta och implementera läroplanen i verksamheten. I 
förskolorna med behov av utveckling visar det sig att personalens roller inte är tydliga och på 
vissa förskolor har det uppstått klyftor i personalgrupperna. Dessutom finns det kunskapsbrister i 
hur arbetet bör utföras för att ge barnen de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande 
(Skolinspektionen, 2018b). 

3 Litteraturgenomgång 

I det här kapitlet presenteras den litteratur som ligger till grund för vårt arbete. Litteraturen består 
av vetenskapliga artiklar, facklitteratur samt avhandlingar. Vi har använt oss av databaser som 
EBSCO Host för akademiska texter, såsom vetenskapliga artiklar och forskningsrapporter. För att 
söka fram relevant forskning har vi använt begrepp kring ämnena kränkningar, barns perspektiv, 
makt, kommunikation, värdegrund och samarbete. Både svensk och internationell forskning har 
sökts fram där vi även använt de engelska översättningarna för orden ovan, samt begrepp som 
”models of reflection” och ”values education”. Översättningen av begreppen kopplade till 
kränkningar var inte helt oproblematisk då forskningen vi hittade till stor del handlade om grövre 
övergrepp än vårt fokusområde. Då målet med vårt arbete var att ta fram ett arbetsmaterial 
(Utvecklingskalendern, bilaga 1) för personal i förskolan har vi även valt ut facklitteratur som 
inspirerat oss till bland annat övningar kring reflektion, samarbete och kommunikation. Först i 
detta kapitel presenteras fem avsnitt med den forskning och facklitteratur som står till grund för 
examensarbetet, med indelning i teman. Slutligen presenteras litteraturen vi valt till 
Utvecklingskalendern. En redogörelse för hur vi sökt fram och valt ut litteraturen till 
Utvecklingskalendern finns vidare beskriven under rubriken Metod i avsnitt 5.4.  

3.1 Barns perspektiv 

Johansson (2003) beskriver att barns perspektiv handlar om hur barn uppfattar sin omvärld och 
vad de har för erfarenheter. Hur barn ser på och uppfattar sina liv är centralt för barns perspektiv, 
och det är endast de som kan uttala sig om detta (Arnér & Sollerman, 2018). En förutsättning för 
att närma sig barns perspektiv handlar om att bygga en relation med barnet för att skapa trygghet. 
Att samtala med barn och även visa intresse för vad barnen har att säga är ett steg i att förstå 
barns perspektiv (Arnér & Sollerman, 2018). Barns perspektiv är någonting som vuxna inte får 
tillträde till per automatik, utan någonting som barnen bjuder in till, menar Johansson (2003). 
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Hon hävdar att människor aldrig kan få full tillgång till någon annans livsvärld, eftersom det är 
personerna som ingår i samtalet som själva väljer vad de vill visa den andre. Barnet har makt 
över vad det vill säga eller visa för den vuxna som vill träda in i barnets livsvärld, därför kan 
vuxna aldrig helt få tillträde till, eller förstå barns perspektiv (Johansson, 2003). Även Arnér och 
Sollerman (2018) framhäver att det inte går att utgå från en annan människas perspektiv, bara 
närma sig det. De menar även att en viktig del för att verkligen kunna förstå en annan människa 
kan vara kommunikation genom samtal.  

Emilson (2008) menar att en vuxens ambition om att försöka närma sig barns perspektiv är 
avgörande för barns delaktighet och inflytande i förskolan. Barns perspektiv är inte att förväxla 
med barnperspektiv. Ett barnperspektiv handlar om hur vuxna ser på barn och uttalar sig om dem. 
Med ett barnperspektiv sätts barnen i fokus, men utifrån de vuxnas föreställningar om barn och 
det innebär att vuxna har tolkningsföreträde (Arnér och Sollerman, 2018). Om att närma sig barns 
perspektiv skriver Öhman (2008) att det är nödvändigt att som vuxen granska sig själv och sina 
egna uppfattningar. Hon menar att man för att förstå andra behöver förstå sig själv, samt förstå 
hur de egna handlingarna och tankarna påverkar andra. När vuxna uttrycker att de har ett 
barnperspektiv handlar det i själva verket om hur vuxna utifrån sin egen synvinkel tolkar barnens 
situation (Arnér & Tellgren, 2006). Personal i förskolan har ett ansvar att försöka läsa barnens 
signaler, skriver Öhman (2008). Genom att vara riktigt uppmärksam går det att få inblick i 
barnens livsvärld om man ser till vad som sker i samspelet mellan barn och mellan vuxna och 
barn, menar både Johansson (2003) och Öhman (2008). Hur väl de vuxna uppmärksammar och 
bekräftar barnens signaler påverkar också barnens egna uppfattningar om vad som sker i deras 
livsvärld.  

3.2 Kränkningar 
 
En kränkning är enligt Öhman (2008) ett agerande som förminskar någon annans värdighet eller 
känslor. De kan förekomma i verbala, icke-verbala, fysiska och psykiska uttrycksformer. 
Kränkningar kan förekomma både medvetet och omedvetet, menar både Colnerud (2007) och 
Öhman (2008). När det kommer till kränkningar mot barn är det barnets egna upplevelse som 
avgör om det är en kränkning eller inte (Öhman, 2008). Kinge (2015/2016) beskriver att barnen 
kan uppfatta det kränkande att få tillrättavisningar istället för förståelse för sitt handlande. Några 
kränkningar Arnér och Tellgren (2006) tar upp utifrån sin forskning med intervjuer av sexåringar 
är fysiska bestraffningar eller tillrättavisningar samt orättvis behandling och skäll för något man 
inte gjort eller rår för. De nämner också att barnen tar illa vid sig när ett barn i dess närhet, 
särskilt syskon, får skäll. Kränkningar kan alltså handla om att använda fula ord mot eller om 
någon, knuffa, dra eller rycka i någon.  
 
Gällande vuxnas tolkningar kan det också förekomma övertolkningar. Det vill säga att vuxna ser 
något som kan uppfattas som kränkande, men att barnet inte alls känt sig kränkt. Öhman (2008) 
beskriver att vissa barn verkar ha förmåga att själv hitta förklaringar till andras beteenden och 
inte låter sig kränkas så lätt. Slutligen problematiserar Colnerud (2018) över formuleringen i 
skollagen (SFS 2010:800) som säger att det är förbjudet att kränka barn, men den tydliggör inte 
vad som räknas som kränkande behandling. Det kan vara svårt att som vuxen veta vad som är en 
kränkning eftersom det är barnens upplevelse som avgör. Enligt Colnerud (2018) ger skollagen 
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heller inga exempel. Det framgår dock av skollagen (SFS 2010:800, 6 kap. 8 §) att förskolan själv 
ska upprätta en plan mot kränkande behandling och diskutera och definiera kränkningar och 
åtgärder för att förhindra dessa.  
 

3.3 Maktbalans mellan vuxna och barn i förskolan 

Barnen är underordnade de vuxna i vårt samhälle och enligt Arnér och Tellgren (2006) är detta 
det minst ifrågasatta maktförhållandet. Om kommunikationen mellan den vuxna och barnet har 
en karaktär av intersubjektivitet, alltså att personerna som är i samspel kan se sina egna intressen, 
upplevelser och värderingar i förhållande till den andres, bryts makten ned och utjämnas mellan 
parterna (Emilson, 2008). Genom att försöka närma sig barns perspektiv och livsvärld på detta 
sätt innebär det också att barnet ses som en medmänniska med rättigheter, snarare än ett barn med 
skyldigheter att lyssna och lyda vuxna. Att jämna ut makten mellan vuxen och barn är en 
nödvändighet för att kunna ge barn inflytande. Emilson (2008) skriver att inflytande och makt är 
begrepp som näst intill aldrig skiljs åt då de står så nära varandra. Att barn ska få ökad 
delaktighet och ökat inflytande handlar om att öka deras möjlighet att påverka sin vardag och 
barndom, vilket innebär att även den fria viljan behöver få plats i förskolans verksamhet 
(Emilson, 2008). Hejlskov Elvén och Edfelt (2017, s. 124) uttrycker att personal i förskolan bör 
vara ”medståndare istället för motståndare”. Med det menas att vuxna fördelar makten så att 
barnen gör det de vuxna önskar, men av egen fri vilja. Författarna beskriver det genom exemplet 
att om ett barn inte går med på det den vuxna vill att barnet ska göra, kan den vuxna tillfälligt 
avsäga sig makten och intressera sig för vad barnet vill göra en kortare stund, för att sedan få 
barnet att frivilligt gå med på det den vuxna ursprungligen ville. De menar att om man av barnet 
uppfattas som motståndare kommer även barnet göra motstånd tillbaka mot den vuxna vilket kan 
leda till onödiga konflikter. Även Kinge (2015/2016) beskriver att man behöver visa ett intresse 
för barnens upplevelser och att en korrigering av ett oönskat beteende i själva verket kan förvärra 
situationen. 

3.4 Att reflektera över värderingar och bemötande i förskolan 

Sigurdardottir, Williams och Einarsdottir (2019) diskuterar värderingar i förskolan och hur dessa 
kommuniceras och överförs till barnen. Det är samhällets demokratiska värderingar som ska 
speglas men i förskolan speglas även personalens egna värderingar. Sigurdardottir m.fl har i sin 
studie undersökt värdepedagogik i förskolan och förskollärares professionella utveckling på 
området. De menar att den vuxnes roll är avgörande för hur barn lär sig om värderingar i 
förskolan, genom att de både medvetet och omedvetet förmedlar värderingar i sitt sätt att reagera 
och ge respons till barnen. Även Emilson (2008) diskuterar det tolkningsbara i styrdokumenten 
gällande vilka värderingar som ska förmedlas och hur. Det problematiska blir när personens egna 
värderingar inte stämmer överens med de som beskrivs i läroplanen (Skolverket, 2018). Hon 
menar att personal i förskolan behöver reflektera över detta. 

Elfer (2012) beskriver reflektion som en nödvändighet för att närma sig andra människors 
upplevelser och känslor. Han menar att det i förskolan förekommer och ska förekomma 
känslomässiga band till barnen. Öhman (2008) beskriver att de känslor personalen kan uppleva, 
till exempel när barn agerar utmanande, kan behöva ventileras med vuxna vid ett annat tillfälle. 
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Personal behöver lyfta sina känslor så att de inte omedvetet leder till negativt bemötandet av 
barnen (Öhman, 2008). Det behöver enligt Elfer (2012) finnas ett forum för att i arbetslagen 
diskutera dessa känslor och upplevelser. Kinge (2015/2016) beskriver att barn med beteenden 
som vuxna kan uppfatta som utmanande ofta har det på grund av vuxnas bemötande. Hon menar 
att vuxna dock ofta fokuserar på att korrigera barnens oönskade beteenden istället för att försöka 
se orsaken till dem. Vuxnas försök att korrigera istället för att förstå, kan av barnen uppfattas 
förminskande och kränkande (Kinge, 2015/2016).  

3.5 Samsyn mellan personal i förskolan 

Att ha en samsyn på och ett gemensamt förhållningssätt kring värderingar och hur de 
kommuniceras med barnen är enligt studier viktigt för personal i förskolan (Dolk, 2013; 
Sigurdardottir m.fl., 2019). Det kan uppstå situationer i förskolan som kräver förändring eller 
åtgärder, såsom att barnen springer inomhus. När en sådan förändring behöver ske menar Dolk 
(2013) att det är viktigt att avsätta tid för såväl individuell som gemensam reflektion och 
planering. Att ha brist på tid för sådant ställer högre krav på ett gemensamt förhållningssätt bland 
personalen, vilket dessvärre kan ha negativa effekter på att närma sig barns perspektiv och låta 
dem vara delaktiga och ha inflytande. Att inte ta sig tid att skapa en samsyn på mål och syfte, 
utan enbart på förhållningssätt kring tillvägagångssätt och regler menar Dolk (2013) kan begränsa 
samspelet mellan vuxna och barn. Personalens flexibilitet och kreativitet i att hitta lösningar i det 
specifika sammanhanget kan försvåras av att det i arbetslaget finns en uttalad samsyn kring 
förhållningssätt och konkreta lösningar snarare än på mål och syfte (Dolk, 2013). En flexibel och 
kreativ lösning kan i vår tolkning till exempel handla om att som vuxen vara närvarande i 
situationen där barnen springer. På så sätt kan man uppmärksamma vad barnen egentligen leker 
och leda och styra leken i en annan riktning. Ett alternativ kan vara att barnen tillåts springa 
under säkra och trygga former. Finns det en uttalad samsyn om hur man ska förhålla sig till 
spring kan det leda till att personalen inte är öppen för barnens perspektiv och i alla lägen 
tillrättavisar eller påminner barnen om att de inte får springa inomhus. Palla (2011) beskriver en 
samsyn som handlar om förskolans uppdrag och att ha en gemensam syn på vilka värden som ska 
förmedlas till barnen. Även Emilson (2008) berör detta, gällande de fall då enskilda personers 
uppfattningar om värderingar inte stämmer helt med läroplanens (Skolverket, 2018). De olika 
författarna tycks vara eniga om att det kan vara nödvändigt att ta sig tid till att skaffa sig en 
samsyn på vad barnen ska få med sig från tiden i förskolan.  

Gällande kränkningar lyfter Colnerud (2018) frågan om att i arbetslaget ha en gemensam syn på 
hur dessa ska förhindras. Till exempel genom att i förväg ha bestämt hur konstruktiv kritik ska 
lyftas med en kollega. Att ha en överenskommelse om att berätta för varandra när man närmar sig 
eller kliver över gränsen för kränkande behandling leder till en professionell hållning i frågan. 
Man behöver då inte riskera att kollegan tar det som personlig kritik, utan man är i förväg 
införstådd med att det handlar om det professionella uppdraget i förskolan (Colnerud, 2018). 
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3.6 Litteratur för Utvecklingskalendern 

I det här avsnittet presenterar vi den litteratur som ligger till grund för Utvecklingskalendern, 
utöver den forskning och de styrdokument och lagar som nämns i ett tidigare avsnitt. Litteraturen 
berör till stor del barns perspektiv på ett eller annat sätt.  

Arnér och Tellgren (2006) och Arnér och Sollerman (2018) bygger på studier som innefattar 
samtal med barn om hur de ser på vuxna. Arnér och Sollerman behandlar särskilt hur ledarskapet 
i förskolan tar hänsyn till barns perspektiv. Utifrån ledarskap beskriver även Öhman (2008) att 
personal i förskolan i enlighet med läroplanen (Skolverket, 2018) har i uppgift att skapa ett gott 
lärandeklimat där barns rättigheter tas i beaktande och kränkande behandling motverkas. Öhman 
tar också upp några för Utvecklingskalendern relevanta reflektionsfrågor som till exempel 
”Reflektera tillsammans över vad det innebär för er att det är barnets upplevelse av att ha blivit 
kränkt som ska stå i centrum.” (Öhman, 2008, s. 27). Såväl Hejlskov Elvén och Edfelt (2017), 
Krantz Lindgren (2014) som Öhman (2008) berör barnsyn och människosyn som en viktig faktor 
i att bemöta andra respektfullt. Krantz Lindgren (2014) tar i sin bok upp konkreta exempel som 
lyfter barns perspektiv. Hon beskriver ur ett föräldraperspektiv hur man kommunicerar med barn 
utan att kränka, muta eller hota dem och vad man kan göra för att stärka deras självkänsla. 
Mycket av det hon beskriver handlar också om att skapa goda relationer med barn som bygger på 
ömsesidighet. Enligt henne finns det alltid ett behov bakom barns beteenden och som vuxen är 
det viktigt att se vilket behov det är för att kunna förändra något. Hejlskov Elvén och Edfelt 
(2017) presenterar forskning som säger att barn upp till elva års ålder lär sig bättre av att lyckas 
än av att misslyckas och att tillrättavisningar av barn i förskolan således inte har någon effekt.  

Det kan också vara så att barnen känner sig missförstådda, inte sedda eller rent av kränkta när 
vuxna inte tycks förstå vad som ligger bakom ett beteende, och det är något som både Hejlskov 
Elvén och Edfelt (2017), Kinge (2015/2016) och Krantz Lindgren (2014) sätter ord på. Kinge 
(2015/2016) menar också att en nyckel till att förstå barn och deras perspektiv är att minnas den 
egna barndomen och känslorna man själv hade. För att hjälpa barnen förstå sina egna känslor, 
upplevelser och behov kan personal i förskolan visa sympati, dvs. förstå och bekräfta barnens 
känslor. Sympatin bör därefter, enligt Kinge (2015/2016), övergå i empatisk kommunikation och 
handling. Det räcker nämligen inte att identifiera och bekräfta känslor för att barnen ska utveckla 
den egna empatiska förmågan, vilket det i läroplanen (Skolverket, 2018) framgår att barnen ska 
få möjlighet till. Vi förstår Kinges (2015/2016) beskrivningar som att om ett barn slår sig kan en 
vuxen med sympati uttrycka ”oj, jag förstår att det där gjorde ont”. Använder man istället sin 
empati kan man säga ”oj, hur gick det?”. Då får barnen möjlighet att använda sina egna förmågor 
att uttrycka sig. Har barnet svårt att uttrycka sig kan man hjälpa barnet genom att tillägga ”det såg 
ut som att det gjorde ont. Hur känns det?”. 
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4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med det valda ämnet är att lyfta vikten av självreflektion och att förbättra 
kommunikationen i arbetslagen för att personalen lättare ska kunna se barns perspektiv. Elfer 
(2012) beskriver självreflektion som en del av det professionella uppdraget i förskolan. Vi vill 
öka medvetenheten bland rektorer och personal om att barnens upplevelser kan skilja sig från den 
vuxnas. Att som personal ställa sig de didaktiska frågorna varför, för vem och hur man agerar 
som man gör är något vi med materialet vill uppnå. Våra frågeställningar är: 
 

● Hur ser personalen i förskolan på kommunikationen och det kollegiala samarbetet i sina 
arbetslag? 

 
● Hur ser specialpedagoger och psykologer på personalens bemötande av barnen i 

förskolan? 
 

● Hur kan ett material utformas för att förbättra kommunikationen och öka samarbetet i 
arbetslagen för att försöka närma sig barns perspektiv och motverka kränkningar? 

 

5 Metod 

I detta kapitel presenterar vi vårt val av enkäter som metod. Vi beskriver de etiska överväganden 
vi gjort samt hur enkäterna har utformats. I avsnitt 5.2 beskriver vi analysen av enkäterna. 
Därefter presenteras tillförlitligheten i undersökningen. Vi beskriver också urvalet av litteratur till 
Utvecklingskalendern (bilaga 1) för att slutligen under avsnitt 5.5 ge en bild av processen för 
skapandet av materialet. 

5.1 Enkäter 

Vi arbetade fram två olika enkäter. En av enkäterna riktade sig till personal i förskolan, såväl 
förskollärare som barnskötare. Fortsättningsvis kommer denna enkät benämnas som enkät 1 eller 
den första enkäten (bilaga 1). För att anpassa Utvecklingskalendern ville vi kartlägga 
förskolepersonalens syn på kommunikation och samarbete, och vad som eventuellt kan förbättras. 
Vi ville också få ett annat perspektiv, därför riktades en annan enkät till specialpedagoger och 
psykologer verksamma inom förskolan, hädanefter benämnd enkät 2 eller den andra enkäten 
(bilaga 3). Från denna målgrupp önskade vi svar av en mer kvalitativ form. Vi ville ta reda på 
deras uppfattningar om hur personal i förskolan bemöter barnen, samt om kränkningar och 
diskriminering i vuxen-barn relationen förekommer, och i så fall på vilket sätt. På grund av 
ämnets något känsliga karaktär ville vi låta respondenterna vara anonyma, även gentemot oss. 
Därför valde vi bort intervjuer som metod och använde istället enkäter (Stukát, 2011). Att vi 
valde att använda oss av digitala enkäter berodde således på etiska överväganden 
(Vetenskapsrådet, 2017). En annan anledning till att vi valde enkäter var att dessa enligt Bryman 
(2016/2018) ger något ärligare svar än vid intervjuer där man möter respondenterna personligen. 
Alla som deltog i enkäterna blev på förhand informerade om att anonymitet skulle råda genom 
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hela enkäten. Deltagarna informerades även om att svaren skulle ligga till grund för vårt 
arbetsmaterial, samt att vissa svar kunde kommas att citeras i arbetet. 

5.1.1 Utformning av enkäterna 

Genom att vi använde det färdiga digitala verktyget Google Formulär för att skapa båda 
enkäterna behövde vi inte lägga någon vikt vid den grafiska layouten vilket Bryman (2016/2018) 
annars menar kan påverka svarsprocenten. Både Hjalmarsson (2014) och Bryman (2016/2018) 
beskriver att det ska vara lätt för respondenterna att svara på en enkät samt tydligt hur frågorna 
ska besvaras. Det ska också framgå om det är tillåtet att ange fler än ett svarsalternativ. 
Användningen av en digitalt utformad enkät underlättade för både oss och respondenterna 
gällande tydlighet i hur frågorna skulle besvaras. Det går till exempel inte att som respondent 
skicka in enkäten om inte alla obligatoriska frågor är besvarade. Vi försökte formulera enkäterna 
så att respondenterna inte skulle uppfatta dem som utpekande eller dömande. 

Genom att försöka se vad som kan ligga bakom en kränkning riktades fokus i enkät 1 mot 
kommunikation och samarbete i arbetslagen samt barnsyn. Den bestod av tio obligatoriska frågor 
med olika svarsalternativ och en öppen fråga som var frivillig att svara på. Vi övervägde att göra 
en digital enkät där olika frågor med fallbeskrivningar öppnades beroende på vilken åldersgrupp 
personalen arbetade med, vilket Bryman (2016/2018) menar är en möjlighet med en digital enkät. 
Vi konstaterade dock att enkäten inte skulle vara så omfattande, utan att mer tid istället skulle 
ägnas åt att producera Utvecklingskalendern. För att även bearbetningen av resultaten skulle vara 
tidseffektiv valde vi primärt slutna frågor. Bryman (2016/2018) påtalar att man redan i 
utformningen av enkäten behöver ha en tanke med hur analysen ska gå till. Eftersom det kan vara 
svårt att formulera svar som passar alla (Hjalmarsson, 2014) gavs det på några frågor möjlighet 
att svara ”Vet inte” utöver alternativen ”Ja”, ”Nej” och ”Delvis”. På en fråga med möjlighet att 
kryssa för ett eller flera alternativ gavs också möjligheten att lägga till egna svarsalternativ. Fyra 
av frågorna hade svarsalternativ i form av en fem- eller sjugradig skala (bilaga 2). Med en fråga i 
enkäten ville vi undersöka i vilken utsträckning personalen diskuterar bland annat kränkande 
behandling. För att inte begränsa ämnet till enbart kränkningar, utan istället få en mer 
övergripande bild av diskussioner i arbetslagen valde vi att fråga i vilken utsträckning de 
diskuterar ”känsliga ämnen”. Vi gav också exempel på vad det kan handla om: värderingar, 
bemötande, förhållningssätt, genusfrågor, diskriminering och kränkande behandling. En annan 
tanke bakom frågorna i enkät 1 var att lyfta barns perspektiv genom att delvis väcka 
självreflektion hos respondenterna. En av frågorna var: ”Var på skalan placerar du din förmåga 
att vara en god förebild i att behandla såväl vuxna som barn med respekt och förståelse?” Den 
sista frågan i enkäten var som vi påpekat tidigare av öppen karaktär och dessutom frivillig att 
svara på. Den frågan var: ”Vilket är ditt bästa tips för att förbättra kommunikationen och 
samarbetet med kollegor?” 

Enkät 2 bestod av totalt sex obligatoriska frågor. En sluten fråga om respondenternas yrkestitel 
och fem öppna frågor. En anledning till det var att vår kunskap om målgruppens arbete var mer 
begränsad än för den första enkäten. Vår tanke med enkätens utformning var att den skulle ha en 
mer kvalitativ form likt en intervju men avidentifierad och anonym med tanke på etiska aspekter 
(Vetenskapsrådet, 2017). Detta gav respondenterna möjlighet att ge svar som inte var låsta till vår 
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förkunskap. Det gav dem alltså möjlighet att besvara frågorna med egna ord (Hjalmarsson, 2014). 
Innan vi skickade ut den färdiga enkäten till respondenterna skickade vi den till en 
specialpedagog för granskning. Eftersom vår kunskap om målgruppens arbete var begränsad ville 
vi ha ett utlåtande från en person med mer kännedom. Hen svarade att hen ville ha utrymme att 
förklara sin egen syn på uppdraget gentemot förskolorna. Resultatet av utlåtandet blev att vi lade 
till fråga 1 (bilaga 3): ”Hur ser du på ditt uppdrag gentemot personal i förskolan?” 

5.1.2 Utskick av enkäterna 

Den första enkäten skickades via e-post ut till rektorer för 25 förskolor i en och samma kommun, 
men det är oklart hur många som vidarebefordrats till personalen. Utöver det skickades enkäten 
också till ett nätverk på en social plattform bestående av närmare 37 000 personer som arbetar i 
förskolor i hela landet. E-postadresserna till specialpedagoger och psykologer som var 
målgruppen för enkät 2 hittade vi via olika kommuners webbsidor. Genom informationen på 
dessa webbsidor gjorde vi ett urval i att enbart skicka till dem som uttryckligen arbetade mot just 
förskolor. Totalt skickades enkäten till 24 specialpedagoger och 13 psykologer i 17 olika 
kommuner. För att begränsa antalet svar och den tid det skulle krävas att bearbeta dem 
begränsade vi antalet utskickade enkäter. 

5.2 Metod för analys av enkäter 

Eftersom syftet med enkäterna var att få fram ett underlag för Utvecklingskalendern har vi inte 
haft någon teoretisk utgångspunkt eller specifikt begrepp som grund i vårt analysarbete. Dock har 
ett didaktiskt perspektiv använts för att få relevant innehåll till Utvecklingskalendern. Vi ville 
synliggöra personalens didaktiska förhållningssätt, alltså vad personalen arbetar med, hur de 
arbetar, hur de arbetar, varför och på vilket sätt. Den första enkäten bestod av primärt slutna 
frågor, vilka sammanställdes statistiskt fråga för fråga. Denna sammanställning gjordes 
automatiskt i Google Formulär. På fråga 8 i enkät 1, ”Vad anser du är det svåraste med att 
genomgå verksamhetsmässiga förändringar, till exempel i arbetssätt? (Flera svar är möjliga)”, 
fanns möjligheten att utöver de angivna svarsalternativen även lägga till ett eget svar. Dessa svar 
analyserades både individuellt och tillsammans med svaren på fråga 11. Svaren på den öppna 
frågan i enkät 1 (fråga 11, bilaga 2) läste vi upprepade gånger för att sedan koda de svar som vi 
ansåg berörde liknande områden (Bryman 2016/2018). Det är primärt dessa svar som ligger till 
grund för de kategorier vi identifierade. Analysen av enkät 2 gjordes på liknande sätt som den 
öppna frågan på den förstnämnda enkäten. Genom att vi begränsat antal frågor och svar samt 
antalet respondenter blev mängden data inte alltför stor. Resultatet presenteras i kapitel 6. Citaten 
i resultatet kan till viss del vara korrigerade då vissa ord eller ändelser blivit felskrivna i 
enkätsvaren. Detta för att göra citaten mer läsbara. 

5.3 Tillförlitlighet 

Den första enkäten (bilaga 2) skickades som tidigare nämnts ut till rektorer för 25 förskolor i en 
svensk kommun och till ett nätverk bestående av närmare 37 000 personer som arbetar i förskolor 
i hela landet. Hur många av dessa som i själva verket nåtts av enkäten är oklart då det inte finns 
någon statistik på hur många aktiva medlemmar som sett just det inlägget. I samråd med 
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administratören för nätverket uppskattar vi att ca 5000 personer sett inlägget. I enkät 1 fick vi 74 
svar. Det skulle i så fall motsvara en svarsfrekvens på drygt 0,1 %. Reliabiliteten kan ifrågasättas 
på grund av den låga svarsfrekvensen. Reliabilitet handlar om kvaliteten på mätningen (Stukát, 
2011; Bryman 2016/2018). Hade vi fått samma resultat om vi hade fått fler svar? Detta diskuterar 
vi mer i avsnitt 7.2. Eftersom syftet med denna enkät var att få fram ett underlag till 
Utvecklingskalendern spelar svarsfrekvensen mindre roll. Att vi skulle ta fram 
Utvecklingskalendern var redan bestämt samt vilka ämnen det skulle beröra. Vi ville undersöka 
hur personalen uppfattar kommunikation och samarbete i sina arbetslag och var det kunde 
behövas extra stöd. Vi ville också få exempel på vad som fungerar bra. 74 svar var alltså ett 
tillräckligt underlag för att skapa Utvecklingskalendern. Enkäten innehöll en öppen fråga där 
respondenterna svarade med egna ord, likt en intervjufråga. På grund av att enkäterna är 
genomförda och sammanställda digitalt ökar reliabiliteten i analysen jämfört med manuell 
hantering. Vid en muntligt genomförd intervju behöver svaren skrivas ut av den som bearbetar 
materialet. Vid en enkätundersökning minskar den mänskliga faktorns inverkan och svaren på de 
öppna frågorna blir lästa och tolkade precis så som respondenten skrivit dem (Stukát, 2011).  

Enkät 2 skickades till 37 personer och gav 17 svar, vilket ger en svarsfrekvens på 46 %. 
Svarsfrekvensen är hög, men det säger ingenting om validiteten. Validitet handlar om att det som 
ska undersökas faktiskt framkommer med hjälp av de frågor som ställs (Stukát 2011; Bryman 
2016/2018). För att öka tillförlitligheten i denna enkät bad vi en specialpedagog granska den 
innan utskicket gjordes. Vi ville säkerställa att vi ställde relevanta frågor. I urvalet av målgrupp 
skickades enkäten enbart till specialpedagoger och psykologer som uttryckligen arbetar mot 
förskolor. Detta för att ytterligare öka tillförlitligheten. 

5.4 Urval av litteratur för Utvecklingskalendern 

För att på ett konkret och tydligt sätt kunna beskriva barns perspektiv söktes litteratur som var 
utformad just så, med tydliga exempel och övningar. Eftersom syftet med materialet också var att 
hitta kommunikations- och reflektionsövningar för personalen, valdes litteratur som beskriver 
både personligt och professionellt utvecklingsarbete. En del av litteraturen har vi haft med oss i 
tanken sedan tidigare kurser under vår förskollärarutbildning. Vi har även sökt litteratur utifrån 
författare vi kände till eller fått tips om på området. Annan litteratur hittade vi genom att söka i 
biblioteket på Högskolan i Gävle bland hyllorna för samhällsvetenskap. De specifika områdena vi 
tittade på var ”social interaktion inom grupper”, ”barn och unga”, ”skolor och deras verksamhet”, 
och ”skolsociala åtgärder” där vi valde ut titlar vi tyckte såg intressanta ut. 

5.5 Procedur för Utvecklingskalendern 

Våra idéer har varit många och spretat åt olika håll och en stor del av tiden ägnades åt att samla 
dessa för att få fram ett inspirerande och enkelt material. Den första enkätens (bilaga 2) roll i 
skapandet av Utvecklingskalendern var att kartlägga vad personal i förskolan kan uppleva för 
svårigheter i arbetslagen gällande samarbete, kommunikation och barnsyn, samt att se om det 
fanns något behov av stöd kring samtal om känsliga ämnen. Den andra enkäten (bilaga 3) 
användes dels för att få tips från personer som till viss del arbetar med att hjälpa personal i 
förskolan med frågor om barnsyn och kommunikation, dels för att få ett utifrånperspektiv på 



 

18 
 

kränkningar i vuxen-barnrelationen i förskolan, om respondenterna ansåg att sådana förekommer, 
hur de kan se ut och vad respondenterna tror kan ligga bakom dessa. Vi ansåg att detta skulle 
hjälpa oss på vägen för att smalna av vad vi kunde fokusera på gällande Utvecklingskalendern, 
men även för att få användarna av Utvecklingskalendern att känna igen sig i det vi vill få fram. 
Våra egna erfarenheter från olika föreläsningar och tidigare utbildning är att igenkänningsfaktorn 
har gjort mycket för vår självreflektion och personliga utveckling. Svaren vi fått fram i enkäterna 
har tillsammans med litteraturen legat till grund för de olika områden för reflektionsunderlag som 
finns i Utvecklingskalendern. 

Vi har också hittat inspiration hos bland annat psykologen Bo Hejlskov Elvén, beteendevetaren, 
jämställdhetsstrategen och författaren Kajsa Svaleryd och beteendevetaren och författaren Petra 
Krantz Lindgren till Utvecklingskalendern. Svaleryd som författare kom vi i kontakt med via 
kurslitteratur vi använt under vår förskollärarutbildning. Hejlskov Elvén och Krantz Lindgren har 
vi i vår roll som föräldrar kommit i kontakt med, dels via böcker de skrivit med inriktning mot 
föräldrar och dels via sociala medier, deras hemsidor (www.hejlskov.se; 
www.petrakrantzlindgren.se) och podcasts de har eller medverkar i. Under tiden som vi skrev 
examensarbetet var vi också på en föreläsning i Gävle med Krantz Lindgren (www.barnens-
basta.se). 

För att få inspiration sökte vi även efter liknande arbets- och stödmaterial som det vi ville 
producera, vilket inte har varit lätt att hitta. I arbetets slutskede hittade vi ett arbetsmaterial kallat 
”Levla Förskolan” som Umeå Kommun (2015) tagit fram. Även en vidareutveckling av det 
materialet kallat ”Växa” som Örnsköldsviks Kommun (2018)  tagit fram samt ett material från 
Danderyds Kommun kallat ”Danderydsmodellen” (www.danderydsmodellen.se). De två 
sistnämnda har vi fått kännedom om via podcasten av Hejlskov Elvén och Edfelt (2019). Vi har 
letat inspiration från hemsidor till olika organisationer, stiftelser, företag och myndigheter som 
lyfter frågor kring barns perspektiv, kränkningar och mobbning, såsom Friends (www.friends.se), 
Barn- och elevombudet (www.beo.skolinspektionen.se), Jämställt (www.jamstallt.se) och 
Skolverket (www.skolverket.se). 

Som en del i processen samlade vi våra idéer i en gemensam idébank. Därifrån gjorde vi en 
tankekarta som beskrev det vi ville ha med i materialet. Efter att ha sett Friends (2019) produkt 
”Snällkalendern” utvecklades tankarna i riktning mot att ha någon form av korta, enkla dag-för-
dag-kort med diverse inspirerande och utvecklande innehåll. Till dessa samlades bland annat 
olika citat, bilder, inspirerande ljudklipp och delar av förskolans läroplan (Skolverket, 2018). 
Utöver det har vi med hjälp av litteraturen tagit fram olika tankeställare och reflektionsfrågor 
kopplade till den professionella utvecklingen. Det slutgiltiga materialet går att se i sin helhet i 
bilaga 1, samt att läsa mer om under rubriken Resultat, avsnitt 6.2. 
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6. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten av de två enkäterna (bilaga 2 & 3). Vi presenterar även 
resultatet av Utvecklingskalendern (bilaga 1) i avsnitt 6.2. Där beskriver vi det färdiga materialets 
utformning. 

6.1 Enkätsvar 
 
Resultaten från analyserna av enkäterna redovisas nedan tematiskt i nio kategorier: Privat eller 
professionell identitet, Reflektion och prioriteringar, Respekt och ärlighet, 48-timmarsregel, 
Ledningens ansvar, Bristande kunskap, Barnsyn/Förhållningssätt, Kränkningar samt 
Kommunikation och samarbete. Resultaten från de två enkäterna redovisas tillsammans då vi 
bedömer att frågorna och/eller svaren i vissa fall knyter an till samma kategori. I de fallen 
tydliggörs detta i texten under berörd kategori. Under varje kategori finns en kort beskrivning av 
innehållet.  

6.1.1 Privat eller professionell identitet 

Denna kategori handlar om att personal i förskolan har såväl en privat som en professionell 
identitet i sitt yrke. I förskolans uppdrag ingår vara en god förebild och utvärdera sin 
professionella roll. Den privata identiteten behövs till exempel i relationsarbete (Kinge, 
2015/2016) men bör enligt respondenterna särskiljas från den professionella utvecklingen. Den 
första enkätens öppna fråga handlade om hur man kan förbättra kommunikation och samarbete 
inom arbetslaget. Där var det några av respondenterna som lyfte vikten av att skilja på sin 
personliga och professionella identitet. Svaren berörde olika sammanhang. Några respondenter 
beskrev åsikter, och att de personliga åsikterna inte hör hemma i förskolan. Andra berörde 
förmågan att kunna ta kritik utan att ta det personligt, vilket citatet nedan är ett exempel på. 

 ”Bygg upp en yrkesidentitet så tar du inte allt personligt.” 

Även i enkät 2 fanns svar som berörde skillnaden mellan privatperson och profession. Två 
respondenter berörde detta i sina svar. 

”När jag handleder pedagogerna ute i verksamheterna påminner jag dem ofta om att 
’man ÄR inte, man BLIR’ i olika situationer. Att man formas i den miljö man är i och 
beteendet från de människor man har runt omkring sig.” 

”Här är det viktigt att man kan skilja på person och profession, att det inte är personen 
man ifrågasätter, utan agerandet.” 
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6.1.2 Reflektion och prioriteringar 

Att prioritera och avsätta tid till reflektion är någonting som kan leda verksamheten framåt. Varje 
enskild person behöver tid för självreflektion, samtidigt som arbetslaget behöver gemensam 
reflektionstid. Den tillfrågade personalen sätter ord på att reflektionstid är en nyckelfaktor för 
utveckling, men är svår att prioritera. Detta resultat baseras utöver svaren på den öppna frågan, 
även på respondenternas egna svarsalternativ på fråga 8 i enkät 1 (bilaga 2).  

”Organisera verksamheten så tid rum och ro finns för såväl enskild reflektion som 
kollegial reflektion.” 

Reflektion handlar som citatet ovan berör både om kollegial och enskild reflektion. Även citatet 
nedan handlar om enskild reflektion, självreflektion. 

”Att förstå vikten av att allt börjar med mig själv i en förändringsprocess samt att vara 
lösningsfokuserad istället för att vara problemfokuserad.” 

Av personalen i förskolan är det 68 % som uppger att de dagligen reflekterar över sitt bemötande 
av och samspel med vuxna och barn på arbetsplatsen. 23 % av respondenterna gör det varje 
vecka, 7 % varje månad och 3 % gör det mer sällan än så. 

Större delen av respondenterna i enkät 2 skriver att gruppreflektion och självreflektion är det 
viktigaste för att utveckla personalens samarbete och förståelse för barns perspektiv. En av 
respondenterna skriver: 

”Jag tänker att pedagogerna bör självskatta sig själva för att öka medvetenheten om sig 
själv. Reflektera över sitt förhållningssätt och bemötande i olika situationer.” 

6.1.3 Respekt och ärlighet 
 
Det är viktigt att kunna vara ärlig och respektfull i ett arbete som involverar andra människor, 
vilket svaren på den öppna frågan i enkät 1 visar. Respondenterna svarar att ärlighet och respekt, 
samt att bemöta andra så som en själv vill bli behandlad, är de bästa tipsen för att förbättra 
kommunikationen och samarbetet med kollegor.  

Även några av de slutna frågorna berörde ärlighet och respekt. På den slutna frågan (fråga 7, 
bilaga 2) om känslan av att kunna ifrågasätta rutiner eller beteenden i sitt arbetslag svarade 35 % 
av respondenterna att de inte kan det. 
 
Bland personalen i förskolan svarar 45 % av respondenterna på fråga 3 (bilaga 2) att de upplever 
att det finns tysta regler som inte överensstämmer med deras egna yrkesmässiga värderingar. 65 
% av respondenterna anser enligt svaren på fråga 6 (bilaga 2) att arbetslaget diskuterar känsliga 
ämnen medan 15 % anser att de inte gör det. 
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Figur 1. Resultat av fråga 9 i enkät 1 samt svarsalternativen. 

Figur 1 visar att nästan 96 % av respondenterna placerar sin förmåga att bemöta andra med 
respekt och förståelse i den övre halvan av skalan. 

6.1.4 48-timmarsregel 

Öppen kommunikation inom ett arbetslag är en viktig faktor för att driva ett utvecklingsarbete 
framåt. Det kan vara bra att ha en överenskommelse om hur eventuell kritik ska lyftas med en 
kollega (Colnerud, 2018). Att ta upp funderingar och eventuella problem på en gång är det några 
som lyfter i enkätsvaren. Några av respondenterna i enkät 2 anser att det är av stor betydelse för 
arbetslaget att ta upp synpunkter så snart som möjligt för att minska kränkningar. I den första 
enkäten är det också några som tar upp detta i svaren på den öppna frågan. En av respondenterna 
i enkät 1 skriver: 

”...ta upp det inom 48 timmar, så att alla parter kommer ihåg vad det handlade om.” 

En respondent i enkät 2 har ett konkret förslag på hur personal kan jobba med detta i 
verksamheterna. Hen skriver: 

”Har man ett kodord att markera med i situationen tar man upp diskussionen så snart det 
blir tillfälle. Då kommer man lättare ihåg att det är något man vill prata om.”  

6.1.5 Ledningens ansvar 

Det är rektorn som har ansvaret över personalen i förskolan. Rektorn ska ge förutsättningar för 
personalen att utveckla både sig själva och utbildningen. Det handlar bland annat om tid och 



 

22 
 

resurser till kollegialt lärande (Skolverket, 2018). På fråga 8 (bilaga 2) i enkät 1, om vad som är 
svårast med att genomgå verksamhetsmässiga förändringar, till exempel i arbetssätt, är det 27 % 
som valt svarsalternativet ”Bristande styrning/upplysning från ledning”. På den öppna frågan i 
samma enkät framkommer det att rektor eller ledning har ett ansvar i att se till att arbetslagen 
fungerar och att tid till att utveckla samarbetet i arbetslagen finns. Ur svaren från den öppna 
frågan till personalen i förskolan går att läsa: 

”Se till att arbetslaget under ledning av någon utomstående får tid till att diskutera och 
reflektera kring vad var och en förväntar sig av sina kollegor. Även att ledningen 
funderar över vilka personligheter som passar ihop i ett arbetslag när det formas.”  

”Att ta stöd från chef och att lägga problemet på ett högre plan så att ingen känner sig 
ifrågasatt.” 

”Ta hjälp av rektor vid samarbetssvårigheter.” 

6.1.6 Bristande kunskaper 

Att det saknas kunskaper kan vara en anledning till att ett arbete inte utförs på ett sätt som ger 
barnen rätt förutsättningar för utveckling och lärande (Skolinspektionen, 2018b). Resultaten på 
fråga 8 i enkät 1 visar att 39 % av personalen i förskolan anser att en av svårigheterna med att 
genomgå verksamhetsmässiga förändringar är okunskap i personalgruppen.  

I enkät 2 var en av frågorna ”Om du i verksamheterna stöter på kränkande behandling i vuxen-
barnrelationen, vad anser du då är de främsta orsakerna till detta?” Mer än hälften av 
respondenterna svarade att de anser att det beror på okunskap. Bland annat nämns bristande 
kunskaper om barns utveckling men även följande citat: 

”Pedagogerna saknar förståelse för barnens beteende; vad det kan stå för.” 

 ”...omedvetenhet om hur tilltal kan uppfattas av barnet och omgivningen,” 

6.1.7 Barnsyn och förhållningssätt 

Eftersom personal i förskolan är viktiga förebilder är det nödvändigt att reflektera över sitt 
bemötande och förhållningssätt. På den öppna frågan i enkät 1 där respondenterna får ge sina 
bästa tips för att förbättra den kollegiala kommunikationen och samarbetet framkommer att det är 
viktigt att diskutera vilken barnsyn och vilket förhållningssätt personerna i arbetslaget har. En 
fråga (fråga 5, enkät 1) som specifikt berör ämnet barnsyn och förhållningssätt lyder ”I hur stor 
utsträckning anser du att ni i arbetslaget har liknande barnsyn och förhållningssätt till barn?”, 
med en svarsskala på 1–5 där 1 är inte alls och 5 är mycket stor. Svaren på den frågan visar att 
majoriteten anser att arbetslaget har en någorlunda liknande syn på detta (se figur 2)
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Figur 2. Resultat av fråga 5 i enkät 1. 

I enkät 2 svarar respondenterna att bemötandet av barn handlar om förhållningssätt och barnsyn, 
och att det finns anledning att diskutera och utveckla detta inom arbetslagen. På fråga 6 om 
respondenternas bästa tips för att väcka reflektion och diskussioner inom arbetslagen för att 
minska kränkningar och lyfta barns perspektiv gavs svaret: 

”Samtala i arbetsgruppen och bryta ner frågorna -vad är en kränkning för dig? När går 
du över gränsen? hur ser de på barns perspektiv, vad har de för barnsyn, har arbetslaget 
en samsyn kring dessa frågor.” 

Fråga 5 i enkät 2 handlar om vad respondenterna anser är de främsta orsakerna till att barn 
kränks. Där får vi svaret nedan, som antyder att vuxna har en oförmåga att närma sig barns 
perspektiv. Samma respondent anser också på fråga 4 att det är en kränkning att inte lyssna till 
barnens uttryck och kommunikation. Oförmåga att närma sig eller förstå barns perspektiv är 
återkommande i svaren på fråga 4 och 5 från en stor del av respondenterna i enkät 2. 

”Okunskap, att pedagogerna ser sig själva som bättre vetande och inte frågar barnen om 
deras tankar/perspektiv. Tar för givet i olika situationer.” 

6.1.8 Kränkningar 

Kränkningar kan förekomma både medvetet och omedvetet, samt i många olika former. I enkät 2 
ställde vi frågan (fråga 4, bilaga 3) om det förekom kränkningar mellan vuxna och barn i 
förskolan och vilka de vanligaste i så fall var. I svaren framkom bland annat att respondenterna 
anser att skäll och tillrättavisningar kan vara kränkande. De skriver: 

”Snäsningar, höga röster, hårda tillrättavisanden” 

”tillsägelser, skäll och höjda röster” 

”Att man tillrättavisar/skäller/uppfostrar på ett sätt som blir utlämnande för barnet” 
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Övriga kränkningar respondenterna nämner handlar om att man pratar över huvudet på barnen, 
ställer för höga krav på dem, sätter etikett eller epitet på dem eller talar nedsättande om barnen 
med andra vuxna. Respondenterna skriver: 

”Att pedagogerna har en tro på att barn som inte har förmågan ska klara av saker. Ex. 
Men ta på dig skorna det borde du kunna.” 

”Krav som är för högt satta som då leder till att barnet gång på gång misslyckas och då 
får tillsägning.” 

”...däremot kan det handla om värderingar tex hen är så envis, kräsen osv.” 

Orsakerna till kränkningar i förskolan är enligt respondenterna i enkät 2 många. Bland annat 
nämns okunskap, stress, barnsyn, brist på självinsikt, värderingar och ledarskapsstil.  

”Bristande kunskaper om barns utveckling och verksamma åtgärder, samt upplevd stress 
i personalgruppen.” 

”Min uppfattning är att det ofta beror på okunskap och oförmåga. Man kanske inte vet 
hur man uppfattas. I stressade situationer tar man till det man förmår. Man höjer rösten 
eller tar till olika bestraffningar för man vet inte vad man annars ska göra. Här spelar 
personalens barnsyn stor roll tycker jag. Tänker man att barnets agerande beror på att 
barnet inte vill eller att barnet inte kan?” 

”Att man inte diskuterat vad och när kränkningar kan uppstå. Omedvetenhet om hur 
tilltal kan uppfattas av barnet och omgivningen,” 

Resultaten under denna kategori visar på att det finns många typer av kränkningar och 
bakomliggande orsaker. 

6.1.9 Samarbete och kommunikation 

För att som arbetslag kunna samarbeta kan det vara viktigt att kommunikationen fungerar. Det 
kan handla om kommunikation som avser förhållningssätt, regler, bemötande och 
tillvägagångssätt. 69 % av respondenterna i enkät 1 anser att det råder ett gott samarbete i 
arbetslagen (fråga 1). Resultaten visar även att respondenterna känner tillit till sina kollegor och 
till största delen kan diskutera känsliga ämnen med varandra. Svaren på fråga 3 i den första 
enkäten som berör tysta regler i arbetslaget visar på att 66 % anser att det finns eller delvis finns 
tysta regler (se figur 3). 
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Figur 3. Diagram över svaren på fråga 3 i enkät 1. 

45 % av respondenterna anser enligt svaren på fråga 4 att de tysta reglerna helt eller delvis inte 
stämmer överens med deras egna yrkesmässiga värderingar (se figur 4). 

 
Figur 4. Diagram över svaren på fråga 4 i enkät 1. 

Det framgår också av resultatet att majoriteten av personalen tycker att de kan ifrågasätta rutiner 
och beteenden i arbetslaget men att 36 % inte tycker att de kan det (se figur 5). 
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Figur 5. Diagram över svaren på fråga 7 i enkät 1. 

Det framkommer också av respondenternas svar att majoriteten anser att det saknas en samsyn på 
förändringar i verksamheten. 54 % av respondenterna anser att det svåraste med att genomgå 
verksamhetsmässiga förändringar beror på olika synsätt på förändring hos kollegor. 

6.1.10 Sammanfattning av enkätresultat 
 
Resultatet av enkäterna visar på att personal i förskolan, specialpedagoger och psykologer anser 
att personlig utveckling, kommunikation och samarbete är viktigt för den professionella rollen 
vuxna har i förskolan. Undersökningarna visar också att respondenterna anser att det bör finnas 
en skillnad mellan den professionella och den privata identiteten. Att ärlighet och respektfullhet 
mot kollegor råder, anses vara viktigt för att vårda relationerna. Resultatet visar att diskussioner 
kring barnsyn, förhållningssätt, kränkningar och erfarenheter är en förutsättning för kollegialt 
lärande inom arbetslaget. Att rektorn är ytterst ansvarig för att ge förutsättningar till att utföra ett 
gott arbete framgår i resultatet. Respondenterna uttrycker också att så inte alltid är fallet. De anser 
att de främsta anledningarna till att det är svårt att förbättra utbildningen är olika syn på 
förändring inom arbetslaget, brist på styrning från ledningen, bristande engagemang och intresse 
hos kollegor och tillgängligt stödmaterial. 
 
6.2 Utvecklingskalendern 
 
Arbetsmaterialet Utvecklingskalendern (bilaga 1) kom att bestå av två delar. Dels 200 små kort 
att ha tillgängliga för personalen och byta ut dag för dag, som en kalender. Dels ett arbetsmaterial 
bestående av 17 sidor varav 12 reflektionsblad med fallbeskrivningar, reflektionsfrågor och 
kopplingar till olika delar av läroplanen (Skolverket, 2018). I avsnitten nedan beskriver vi de två 
delarna i Utvecklingskalendern. Arbetsmaterialet är fritt att använda för alla. Vi vill påtala att om 
man vill skriva ut enbart Utvecklingskalendern och inte hela examensarbetet ligger den som 
bilaga 1 av 3, och för att inte få med övriga bilagor behöver man välja att skriva ut sida 37–78. 
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6.2.1 Korten 

Korten kommer i ett format om 25 A4-sidor med åtta kort per sida. Dessa har grafiskt olika 
layout och är fördelade i åtta olika kategorier. Kategorierna står inte tydligt skrivna på korten, 
men en ledtråd finns i layouten bakom texten. De olika kategorierna är citat, dagens uppdrag, 
styrdokument, frågor, tankeställare, diskussionsfrågor, självreflektion och QR-koder (se figur 6). 
Några av kategorierna är likartade och vi har valt att inte tydligt skriva dem på korten. QR-
koderna leder till olika material på nätet som ljudklipp, inspirerande bilder från sociala medier 
och olika texter. Tanken med korten är att användarna ska använda dem som en kalender, ett kort 
om dagen. Korten ska fungera att använda enskild/individuellt, men även gemensamt i grupp. 
Exempelvis kan ”dagens uppdrag” göras enskilt, men arbetslaget kan också utföra uppdrag 
tillsammans. Korten har också den funktionen att de ska vara lättillgängliga och tidseffektiva. 
Innehållet i korten baseras bland annat på förskolans läroplan (Skolverket, 2018), litteraturen i 
detta examensarbete och podcasts av psykologerna Hejlskov Elvén och Edfelt (2019). Citaten i 
korten handlar om exempelvis självreflektion och utveckling både inom och utanför förskolan. 
Människorna bakom citaten är av blandad karaktär, och vi har inte kontrollerat den vetenskapliga 
grunden bakom orden. Bland korten finns också QR-koder till innehåll på sociala medier i syfte 
att väcka positiva känslor och tankar kring utveckling. Allt innehåll har således inte vetenskaplig 
grund.  
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Figur 6. Korten med de olika kategorierna: QR-koder, dagens uppdrag, citat, självreflektion, styrdokument, diskussionsfrågor, 
tankeställare och frågor. 

6.2.2 Reflektionsbladen 

Den textbaserade delen av materialet är uppbyggd av ensidiga arbetsblad där varje enskilt blad tar 
upp ett specifikt område. Exempel på reflektionsblad är ”48-timmarsregeln”, ”Barns perspektiv”, 
”Sätt en tidsgräns på regler” och ”Skapa och vårda relationer”. Varje blad har en egen 
beskrivande inledning av området som följs av reflektionsfrågor som kan behandlas antingen i 
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grupp eller enskilt, citat från läroplanen och barnkonventionen i färgkodade rutor. I den nedre 
delen av varje arbetsblad förekommer oftast en fallbeskrivning följt av diskussionsfrågor att 
diskutera i arbetslagen. I en av fallbeskrivningarna säger en vuxen ”Du är så stor nu att det kan du 
göra själv!”, följt av frågan om huruvida det är privata tankar och åsikter bakom kommentaren 
eller ett professionellt uttryck. Ibland förekommer citat istället för fallbeskrivningar, men då följs 
de ändå av olika diskussionsfrågor. På några av arbetsbladen har vi även lagt in prat- eller 
tankebubblor med citat, lästips och QR-koder. Detta gjorde vi med tanken att väcka reflektion 
och inspirera i vardagen. Lästipsen är till för att erbjuda användarna att läsa mer om det som tas 
upp i arbetsbladet. Dessa tanke- och pratbubblor är även en repetition från korten. 
Reflektionsbladen är fristående så användarna själva kan välja vad de vill arbeta med. Materialet 
förutsätter inte att användarna ska arbeta med ett reflektionsblad först för att kunna gå vidare till 
nästa, eftersom vår tanke med materialet hela tiden var att det ska vara enkelt att använda. Det är 
också individuellt vilket område som är mest angeläget att börja arbeta med.  

7 Diskussion 

I detta kapitel redovisar vi om våra frågeställningar har blivit besvarade. Vi diskuterar 
inledningsvis i 7.1 delar ur resultaten av undersökningarna i förhållande till litteraturen, samt hur 
vi har använt dessa i materialet. I avsnitt 7.1 diskuterat vi även vårt val av metod. Därefter 
kommer en diskussion kring skapandet av Utvecklingskalendern (bilaga 1) och allt som ligger 
bakom den. I avsnitt 7.3 diskuterar vi vad materialet kan bidra med i förskolläraryrket. Vi 
avslutar kapitlet med avsnitt 7.4 där vi diskuterar hur man kan gå vidare med både materialet och 
fortsatt forskning. 
 

7.1 Metoddiskussion 

Vi lyckades med vårt val av undersökningsmetod besvara frågeställningarna. Våra 
frågeställningar handlade om att ta reda på hur personal i förskolan ser på det kollegiala 
samarbetet och kommunikationen, hur specialpedagoger och psykologer ser på 
förskolepersonalens bemötande av barn samt hur ett arbetsmaterial för att minska kränkningar 
och lyfta barns perspektiv kan utformas. Att vi beslutade om att göra två enkätundersökningar 
gjorde att vi fick svar på det vi ville undersöka. Eftersom vi ville undersöka kränkningar mellan 
vuxna och barn men samtidigt inte ville uppfattas som utpekande eller dömande mot 
respondenterna var det bra att vi kunde ta upp ämnet med en annan målgrupp. Därför är vi nöjda 
med beslutet att fråga personer med insyn men som inte direkt arbetar med barnen på samma sätt 
som övrig personal. Vi hade önskat fler svar på enkät 1 och ställer oss frågan varför det bara var 
74 av ca 5000 som svarade på enkäten? Vi funderar på om det var för att syftet var otydligt eller 
om det var ”jobbigt” att svara på en sådan enkät med det ämnet. Det kan också bero på att det vid 
tidpunkten var ett stort antal enkätundersökningar i omlopp för målgruppen, vilket en av 
förskolerektorerna skrev till oss som svar på e-postutskicket. 

Vid analysarbetet av enkät 1 upplevde vi att respondenternas svar till viss del var motsägelsefulla. 
Det gjorde att vi funderar på om frågorna kunde ställas på ett annorlunda sätt. Specifikt på frågan 
om det förekommer ”tysta regler”, där vi funderar på om det var oklart vad vi egentligen menade. 
Funderingar fanns på att förtydliga detta när vi formulerade frågorna, men vi valde till slut att inte 
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göra det då vi inte ville vara alltför ledande, dömande eller utpekande. Vi ville heller inte med 
eventuella exempel begränsa respondenternas tankar på vad som räknas till ”tysta regler”. På 
fråga 7 (bilaga 2) var vår tanke att den handlade om ”tysta regler”, men vi ser att detta inte alls 
var tydligt för respondenterna. Hade resultatet sett annorlunda ut om det framgick att ”rutiner och 
beteenden” handlade om bland annat ”tysta regler”? I resultatet på den öppna frågan i enkät 1 
fick vi fram svar gällande privat och professionell roll. Det hade vi önskat att fler respondenter 
hade tagit upp då det är relevant för vad som kan ligga bakom kränkningar. Det hade varit 
intressant att få reda på vad respondenterna hade svarat om vi hade formulerat en fråga om detta. 

7.2 Vägen till Utvecklingskalendern 
 
Som vi tagit upp i avsnitt 2.3 om bland annat styrdokument säger läroplanen (Skolverket, 2018, s. 
10) att ”Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, 
övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen”. Det gäller att vuxna i förskolan är 
medvetna om hur man uppmärksammar framsteg, samt hur vi hjälper barn att lyckas eftersom det 
också finns forskning som säger att barn lär sig mer av att lyckas än att misslyckas (Hejlskov 
Elvén & Edfelt, 2017). Vilka framsteg uppmärksammas i förskolan och hur? Kan det vara så att 
vi behöver se barns perspektiv för att se vad varje enskilt barn gör för framsteg? Kinge 
(2015/2016) beskriver att vuxna ibland försöker korrigera barns oönskade beteenden istället för 
att se bakomliggande orsaker till beteendet. Detta kan av barnen uppfattas förminskande och 
kränkande menar hon. Det förekommer alltså att vuxna uppmärksammar barns misstag vilket 
även respondenterna i enkät 2 sätter ord på. Respondenterna menar att vanligt förekommande 
kränkningar är när vuxna skäller eller använder hårda tillrättavisningar. Detta ämne tar vi upp i 
Utvecklingskalendern under en rubrik som heter ”Skäll och tillrättavisningar”. Två av våra 
frågeställningar besvaras därmed av detta: vi har fått en bild av hur specialpedagoger och 
psykologer ser på bemötande av barn i förskolan, samt att vi utifrån detta har utformat ett 
reflektionsblad som ska framhålla barns perspektiv i frågan. 
 
I resultatavsnittet 6.1.1 får vi svar på vår frågeställning om hur personal i förskolan ser på 
samarbete och kommunikation. Där redovisar vi att respondenterna i enkät 1 anser att det är 
viktigt att skilja på privatperson och profession. De menar att det är viktigt att ha en professionell 
identitet för att kunna vara objektiv och ta kritik på ett bra sätt. Respondenternas svar styrks av 
det Colnerud (2018) skriver om att ha en överenskommelse med kollegor om att lyfta övertramp 
och hur. Detta var inte en av frågorna vi ställde i enkäten, utan någonting som respondenterna tog 
upp på den öppna frågan (fråga 11) om deras bästa tips för förbättrad kommunikation och 
samarbete i arbetslaget. Vi ser det som positivt att det kom fram i resultatet. Vi anser att det är ett 
viktigt ämne att ta upp i arbetslaget för att veta hur alla tänker kring sina roller, men även så att 
alla har en chans att tala om hur man skulle vilja att eventuell kritik framförs. Ett av 
reflektionsbladen i Utvecklingskalendern tar därför upp detta ämne. Där finns en fallbeskrivning 
där en av personalen i förskolan bland annat säger ”Du är så stor nu att det kan du göra själv!” till 
ett barn. De tillhörande reflektionsfrågorna handlar dels om hur en kollega som observerat detta 
kan ta upp det med personen i fråga dels frågor om huruvida det är ett professionellt bemötande 
av barnet eller om det är personliga privata tankar och åsikter. Kinge (2015/2016) menar att vi 
använder oss själva som verktyg när vi arbetar i förskolan och behöver ta fram erfarenheter ur 
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vårt privatliv, exempelvis från vår egen barndom, för att kunna närma oss barns perspektiv. Vi 
förstår detta som att personal i förskolan behöver skilja på privata åsikter och privata 
erfarenheter. Med det menar vi att man behöver ifrågasätta om ens privata åsikter hör hemma i 
arbetet med barnen. Dock kan de privata erfarenheterna vara till nytta när det handlar om att 
försöka förstå barnen. 
 
Svaren i enkät 1 visade att respondenterna anser att de till stor del diskuterar känsliga ämnen, har 
liknande barnsyn och förhållningssätt samt att det generellt råder ett gott samarbete i arbetslagen. 
En av våra frågeställningar i examensarbetet var ”Hur ser personalen i förskolan på 
kommunikationen och det kollegiala samarbetet i sina arbetslag?”. Trots att respondenterna anser 
att det råder god kommunikation kring känsliga ämnen är det 45 % av respondenterna som anser 
att de ”tysta regler” som de upplever finns, inte stämmer överens med de egna yrkesmässiga 
värderingarna. Vi undrar hur det kommer sig att det alls finns ”tysta regler” om 
kommunikationen och samarbetet är så bra. Bör inte dessa ”tysta regler” då vara uttalade och 
gemensamt överenskomna? Resultaten av enkät 2 visar att respondenterna anser att dessa frågor 
behöver diskuteras i större utsträckning. De menar att det behöver finnas en samsyn kring 
förhållningssätt, barnsyn och kränkningar. Även skolinspektionens rapport (2018b) pekar på att 
de förskolor som är i behov av utveckling inte har en samsyn på förskolans uppdrag, samt 
behöver förbättra kommunikationen och samarbetet. Det är detta vi vill att Utvecklingskalendern 
ska bidra med. Reflektionsbladen syftar till att dels få en samsyn på frågor som förhållningssätt, 
kränkningar och barnsyn, dels att förbättra kommunikationen generellt. 

Barnkonventionens artiklar 3, 12 och 13 handlar om att barnets bästa ska vara i fokus kring beslut 
som rör barn, att barn ska få vara med att fatta beslut som rör dem själva beroende på barnets 
ålder och mognad och att barn ska få yttra sina åsikter och tankar, men med respekt för andras 
rättigheter (UNICEF, 2009). Artiklarna i barnkonventionen låter självklara när vi läser om dem, 
men lever samhället upp till dessa? Vi anser att barnkonventionen ställer höga krav på vuxna i 
samhället för att kunna efterlevas. Det är någonting vi vill lyfta med hjälp av materialet. Under 
processen med examensarbetet har vi även diskuterat detta mellan oss. Frågor har dykt upp under 
diskussioner vi har haft kring detta ämne. Hur avgör man vad som är barnets bästa? Vem är det 
som avgör om barnet är moget nog för att ta ett visst beslut? Går det att möta barnet i sådana 
beslut och gör vuxna det? Barnen har rätt till inflytande om beslut som rör deras liv och barndom, 
men låter vuxna barn komma till tals, och blir de lyssnade på? Vi anser med stöd i vad Emilson 
(2008) skriver att det är viktigt att vuxna diskuterar det för att verkligen kunna närma sig det 
konventionen syftar till, barns rättigheter och barns bästa. Hon menar att vuxna först och främst 
behöver intressera sig för barnen och deras perspektiv för att därefter dela med sig av makten och 
på så sätt ge barn större inflytande och delaktighet. Vi strävar efter att Utvecklingskalendern ska 
kunna bidra till detta. Vi har därför utformat materialet med stöd i forskning och styrdokument. 
Undantaget är korten i Utvecklingskalendern, för vilka vi redogör grunden för ovan i avsnitt 
6.2.1. 

Några av våra funderingar ovan om barnkonventionen tar även Arnér och Tellgren (2006) upp. I 
deras forskningsprojekt har de intervjuat sexåringar för att ta reda på hur barnen själva ser på 
vuxna och sin vardag. De beskriver att barnen ofta känner att de inte tas på allvar och blir 
lyssnade på. Det är vuxna som bestämmer och barnen har svårt att påverka sin situation (Arnér & 
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Tellgren, 2006). Trots att boken är från 2006 upplever vi att barn i viss mån fortfarande känner 
hopplöshet över att kunna påverka sin egen situation. Vi har själva både sett situationer och pratat 
med barn som bekräftar detta. Även respondenter i enkät 2 svarar att dom anser det kränkande att 
inte lyssna på barnen, samt att det finns personal i förskolan som inte frågar barnen om deras 
perspektiv utan ser sig själva som bättre vetande. För att jobba mer inkluderande och ge barn mer 
inflytande anser vi att vuxnas tolkningsföreträde behöver lyftas upp till diskussion. 
Utvecklingskalendern har ett reflektionsblad med rubriken ”Barns perspektiv” som ska bidra till 
att lyfta frågan i arbetslagen. 

En av svårigheterna med att skapa ett material som detta är att det egentligen inte finns någon 
ände på vad som kan vara värt att lyfta. När det gäller kränkande behandling och förmågan att se 
barns perspektiv är det många delar som spelar in. Vi valde att rikta materialet mot att lyfta 
diskussioner och reflektioner i arbetslagen, men var går gränsen för vad som är tillräckligt? 
Idéerna och tankarna har varit många, men tiden har inte räckt till. Vi ser detta som en början på 
ett material som kan byggas på egentligen hur mycket som helst. Materialet Levla förskolan 
(Umeå Kommun, 2015) tog två år för flera personer att lägga grunden till. Att göra ett 
arbetsmaterial på motsvarande 10 veckors heltidsstudier har alltså varit att sikta högt. Det fanns 
inledningsvis tankar om att hinna göra färdigt Utvecklingskalendern och be några arbetslag testa 
den för att därefter få ett utlåtande. Vi förstod dock tidigt att tiden inte skulle räcka till.  

7.3 Relevans för läraryrket 

När vi letade efter liknande material hittade vi först ingenting. Det som gjorde att vi i slutänden 
hittade material som till viss del tar upp det vi vill bidra med genom Utvecklingskalendern, var 
människorna bakom litteraturen till examensarbetet. Det kom bland annat på tal i podcasten av 
och med Hejlskov Elvén och Edfelt (2019). Vi hittade heller inte någon forskning som specifikt 
berör kränkningar mellan vuxna och barn i förskolan, och vad som kan ligga bakom kränkningar. 
Forskningen vi hittade handlar till större del om kränkningar mellan barn, eller grövre övergrepp 
mot barn. När vi letade internationell forskning var det svårt att få till en bra översättning av 
begreppet kränkningar. Vi vill med Utvecklingskalendern bidra till ökad reflektion och 
diskussion mellan vuxna där vi lyfter de didaktiska frågorna, men i ett syfte att granska sig själv i 
sin professionella roll. Tanken är att reflektion och diskussioner i arbetslagen kring 
förhållningssätt och bemötande ska göra det lättare att nå de mål som är formulerade i läroplanen 
(Skolverket, 2018) och även barnkonventionen (UNICEF, 2009) som blir lag i januari 2020. 
 
Några av de didaktiska frågorna vi avser att lyfta med Utvecklingskalendern är 
 

● Hur kan vi närma oss barns perspektiv? 
● Vad innebär barns inflytande och hur kan vi öka det? 
● Varför ska barnen ha inflytande? 
● Hur gör jag? 
● Varför gör jag som jag gör? 
● Hur kan jag göra annorlunda? 
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För att minska risken för kränkningar i förskolan och för att frågor om kränkningar inte ska 
behöva bli alltför stora innan det sätts in åtgärder vill vi bidra med ett lättarbetat material. Det 
finns förstås stöd att få via rektorers insatser och genom specialpedagoger och psykologer men vi 
vill göra det enkelt för personal i förskolan att själva lyfta frågor som kan ligga bakom 
kränkningar. I enkät 2 visade resultaten att en orsak bakom kränkningar i vuxen-barnrelationer 
anses vara okunskap. Dels okunskap om barns utveckling och förmågor men även okunskap om 
hur ens eget bemötande påverkar barnen. Vi vill sprida Utvecklingskalendern och 
förhoppningsvis öka kunskaper för att på så sätt lyfta barns perspektiv. 
 

7.4 Fortsatt utveckling av arbetsmaterialet och vidare forskning 
 
Vi har under hela examensarbetets gång upplevt att arbetet med att lyfta barns perspektiv och 
motverka kränkningar av barn är alltför stort. Enkätundersökningarna visar att det finns många 
bakomliggande orsaker till att barn kränks och vad det går att göra för att motverka detta. För att 
bygga vidare på det material vi hittills tagit fram i vårt examensarbete tänker vi att fler områden 
kan beröras och fler ämnen lyftas till diskussion. Det kan vara till exempel rättvisa; Vad är det i 
förhållande till att möta alla barns behov? Barn i behov av särskilt stöd; Hur identifierar vi 
behoven och anpassar vårt förhållningssätt kring dessa barn? Relationsarbete i förskolan; Hur kan 
vi bygga trygga relationer med alla barn? Vem har ansvaret för relationerna? Gällande frågan om 
ansvar tänker vi också att det behöver diskuteras vilka ansvar vi lägger över på barnen, som 
kanske egentligen bör ligga hos de vuxna. Ett exempel utanför förskolans kontext kan vara om 
man ställer en skål med godis framför ett barn och säger att hen inte får äta av godiset. Barnet 
kommer förmodligen ändå att äta av det. Vem bär ansvaret för att barnet ”gjorde fel”? Det finns 
som sagt många frågor att lyfta utöver de vi tar upp i Utvecklingskalendern. Vi har tänkt att en 
mer praktisk utveckling av materialet kan vara att ta fram en kalender i ett färdigt fysiskt format 
som inte behöver bearbetas (skrivas ut, klippas, lamineras) i förskolorna. Vi har inte hunnit låta 
något arbetslag använda Utvecklingskalendern, så vi kan inte säga något om användarvänligheten 
och effekterna av materialet. Däremot har vi skickat ut ett Google Formulär för 
intresseanmälningar till att ta del av det färdiga materialet. Där har vi sett ett stort intresse. Det är 
fler som har anmält sig till utskick än vad vi fick svar på enkäterna. Vi anser att det tyder på att 
det finns ett behov och intresse för ett material som Utvecklingskalendern. 
 
Eftersom vi har haft svårt att hitta forskning om kränkningar i vuxen-barn relationen i förskolan 
är vårt önskemål är att det forskas mer om det. Det var också svårt att hitta forskning som pekar 
på orsakerna till kränkningar. Vi hade gärna sett forskning om hur vuxnas förhållningssätt, 
bemötande och barnsyn påverkar barnen. Det vore intressant att se hur det hade sett ut om det 
gjorts en ny undersökning efter att Utvecklingskalendern använts i verksamheten en tid. Frågor 
som skulle kunna ställas då är: Vad tycker vuxna om Utvecklingskalendern? Har det bidragit till 
någon utveckling? Om det hade varit möjligt att forska på vilka effekter vuxnas bemötande av 
barn hade haft på lång sikt skulle vi gärna ta del av sådan forskning. Vi förstår dock att det kan 
vara problematiskt då barn ingår i så många sammanhang även utanför förskolans värld. Barnen 
möter många vuxna människor i sin vardag. Personalen i förskolan kan vara en stor del i deras 
livsvärld. Därför vill vi se mer forskning om personalens bemötande i förskolan. 
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Utvecklingskalendern är en produkt av 
examensarbetet Att lyfta barns perspektiv och 

motverka kränkningar – ett arbetsmaterial 
som stöd för förbättrad kommunikation och 

ökat samarbete i arbetslagen, skriven av Anna 
Rudenmo och Tina Wernersson. 

Examensarbetet skrevs under den sista 
terminen på Förskollärarprogrammet vid 

Högskolan i Gävle höstterminen 2019. Delar av 
detta material grundar sig på resultat från två 

enkätstudier som gjordes till grund för 
Utvecklingskalendern. Examensarbetet finns att 

läsa i sin helhet genom att söka efter titeln 
och/eller våra namn på www.diva-portal.org
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Vilka är personerna bakom Utvecklingskalendern?
Vi som har skapat det här materialet heter Anna 

Rudenmo och Tina Wernersson. Vårt intresse för barns 
perspektiv väcktes under vår förskollärarutbildning. Efter 
en tid i förskolans värld kände vi att det, för att minska 
risken för kränkningar av barn, på olika håll kan behövas 

en uppdaterad syn på barn, förhållningssätt och 
bemötanden. Vi vill också utifrån våra roller som 

föräldrar säga att vi förstår att det inte alltid är enkelt 
att ha med barn att göra. Barn med starka viljor som får 

utrymme att uttrycka dem kan vara en utmaning för 
vuxna att hantera. I och med examensarbetet har vi 

själva startat en tankeprocess kring vårt bemötande av 
människor.



BARNS PERSPEKTIV

REFLEKTION
Om du blir arg, hur 
känner du då om någon 
förminskar din känsla och 
påstår att det inte är 
något att bli arg över. 
Försvinner känslan då, 
eller känner du även 
känslan av att vara 
missförstådd och 
överkörd?

NÄR BÄGAREN RINNER 
ÖVER OCH VARFÖR

Länk till text på 
webbsida

BARNKONVENTIONEN 
SÄGER
Barn har rätt att uttrycka 
sin mening och höras i alla 
frågor som rör barnet. 
Hänsyn ska tas till barnets 
åsikter, utifrån barnets 
ålder och mognad.*

KÄNSLOR OCH KÄNSLOREGLERING
När känslor svämmar över är det lätt att tappa kontrollen. Vad det är som får bägaren
att rinna över beror på vad som ligger i den från början. Det kan till synes vara en
bagatell, men den har ändå framkallat känslor som får dig att tappa kontrollen. 
Genom att tömma bägaren med jämna mellanrum minskar risken för översvämning. 
Hur kan du tömma din egen bägare, och hur kan du hjälpa barnet tömma sin bägare? 
Försök se och bekräfta barnets känslor så minskar risken för att de samlas och fyller på
bägaren. 

DISKUSSIONSFRÅGOR
Varför behöver vi närma oss barns perspektiv?
Hur kan vi närma oss barns perspektiv? 
Hur gör vi för att bygga trygga relationer så att barnen
delar med sig av sina tankar, känslor och åsikter?

Barn är människor, med mänskliga behov. Människor har behov av näring, närhet, att 
känna tillhörighet, trygghet och behov av att utvecklas. Barn har samma mänskliga 

känslor som vuxna. De kan känna glädje, stolthet, kärlek, sorg, ledsamhet, besvikelse och 
otillräcklighet för att nämna några. Hur stora de behoven är och hur de uttrycks skiljer 

sig lite mot för vuxnas. Hur känslor reglerar och uttrycks ser också olika ut. 
Konsekvenstänket är till exempel inte fullt utvecklat förrän vid 25-årsåldern. 

En ledtråd för att närma sig barns perspektiv kan vara att se tillbaka på sin egen 
barndom.

5
* UNICEF, 2009, Barnkonventionen, artikel 12 
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För enskild reflektion. Ur ett 
annat perspektiv…

Primärt enskild 
reflektion, men bra att 
även diskutera i 
arbetslaget.

Vad säger litteratur om barns 
perspektiv?



KRÄNKNINGAR

REFLEKTIONSFRÅGOR
● Vad är en kränkning 

för mig?
● När går jag över 

gränsen?
● Har arbetslaget en 

samsyn kring dessa 
frågor?

● Har jag något minne 
från barndomen där 
jag kände mig 
förminskad av en 
vuxen?

● Kan jag ha fått något 
barn att känna sig 
förminskad?

UNDERSÖKNING VISAR
De specialpedagoger 
och psykologer som 
tillfrågades i vår 
undersökning sätter ord 
på kränkande 
behandling av vuxna 
mot barn. De säger 
bland annat att höjda 
röster, ironi, ignorans 
och för högt ställda 
krav på barnen är det 
vanligaste de stöter på i 
förskolan.*

STYRDOKUMENTEN 
SÄGER
Arbetslaget ska samverka i 
arbetet med aktiva 
åtgärder för att förebygga 
diskriminering och 
kränkande behandling.**

FALLBESKRIVNING
Ett barn ramlar och slår sitt knä och börjar gråta. En personal går till barnet för att
trösta. Trots detta är barnet fortfarande ledset och fortsätter gråta. Efter ett tag säger
den vuxne till barnet: “Nä, nu är det bra. Det var ju längesen du gjorde illa dig. Schh. 
Det räcker nu. Det gör inte ont längre.” Barnet slutar inte att gråta. Den vuxna anser
sig här ha tröstat färdigt barnet och väljer att avgöra att det inte gör ont längre. Barnet 
upplever sig uppenbarligen inte färdig. Kan det finnas något annat som gör att hen 
gråter, t.ex. att hen blev rädd, att byxorna blev smutsiga eller kanske ett litet sår på
handen som den vuxna inte uppmärksammat?

DISKUSSIONSFRÅGOR
Kan vi tänka oss att en liknande situation uppstår skulle kunna uppstå?
Hur kan man lösa den på ett respektfullt sätt?
Kan det finnas något annat behov bakom barnets beteende?
Finns det situationer där man behöver gå emot ett barns egen vilja? 
Hur kan man ta sig an en sådan situation utan att kränka barnet?
Prova ställa er själva frågan; “Hur skulle jag känna om jag var ett barn och…?” skulle
detta underlätta i arbetet med barnen?

Vad räknas egentligen som kränkningar? Vad är det 
barnen kan uppleva som kränkande behandling? En 

av nycklarna i att försöka förstå barnen är att 
minnas de upplevelser och känslor man själv hade 

som barn.
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* Rudenmo, A. & Wernersson, T. (2019). Att lyfta barns perspektiv och motverka 
kränkningar. (Examensarbete)
** Skolverket, 2018, Läroplan för förskolan, lpfö18, s. 13 
*** Öhman, M. 2008, Hissad och dissad, s. 15
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“Vad som är en kränkning 
kan bara den som känner sig 
kränkt avgöra. Därför är det 
oerhört viktigt att ta fasta på 
barnets egen upplevelse. Det 
här är också centralt i lagen 
(2006:67)...”  (texten i 
hänvisad lag står numer i 
skollagen, 2010:800)***



48-TIMMARSREGELN
I förskolan kan det ofta vara hög aktivitetsnivå. Många konflikter 

uppstår på grund av stress, vilket kan leda till situationer som 
inte är förenliga med läroplan för förskolan eller 

Barnkonventionen. Det kan till exempel vara att en vuxen talar 
nedsättande till ett barn eller ställer för höga krav på barnets 

förmågor och färdigheter.
Hur gör man då?

KODORD
Det kan finnas någonting 
du reagerar på, positivt 
som negativt, men inte 
har möjlighet att uttrycka 
i stunden. 
Kom överens om ett 
gemensamt kodord för 
att flagga om någonting 
som behöver diskuteras 
vid ett lämpligare tillfälle.

48 TIMMAR
Oavsett om du flaggat 
med ett kodord eller 
inte, ta upp det du vill 
säga inom rimlig tid. 
Detta för att alla 
inblandade ska komma 
ihåg vad det handlade 
om

STYRDOKUMENTEN 
SÄGER
“Det handlar ytterst om att 
utveckla bättre 
arbetsprocesser, kunna 
bedöma om arbetet sker i 
enlighet med målen...”*

“Alla barn är lika mycket 
värda och har samma 
rättigheter. Ingen får 
diskrimineras.”**

FALLBESKRIVNING
Ett barn har svårt att sitta stilla på samlingen, som av någon anledning dragit ut lite på 
tiden. En kollega tar barnet, sätter det ned och säger “Men nu har jag sagt åt dig flera 
gånger. Nu får du sitta stilla här. Du som är så stor ska väl kunna det”. 

DISKUSSIONSFRÅGOR
Förekommer situationer som den ovan på er avdelning/förskola?
Om man får säga till ett barn upprepade gånger, är det då barnet eller den vuxne som 
är ytterst ansvarig för att förändra situationen?
Är det rimligt att åldern avgör vilka förväntningar som finns på personen?
Kan det anses kränkande att ha förväntningar på sig baserat på ålder?

Om en liknande situation förekommer, hur kan man då arbeta för att “...utveckla bättre 
arbetsprocesser...”* som tar hänsyn till barns perspektiv?

Hur kan vi diskutera varandras förhållningssätt på ett respektfullt, professionellt och 
sakligt sätt? 
Hur ställer jag mig till att ge och ta konstruktiv kritik?
Konstruktiv kritik syftar till förbättring. Att lyfta en 
persons positiva ageranden kan även inspirera andra
än den som är mottagare av kritiken.
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* Skolverket, 2018, Läroplan för förskolan, lpfö18, s. 18 
** UNICEF, 2009, Barnkonventionen, artikel 2

”Alla vill bli 
uppskattade, så om du 
uppskattar någon, håll 

det inte hemligt.”
– Mary Kay Ash
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SÄTT EN TIDSGRÄNS PÅ REGLER

DISKUTERA FRÅGORNA
● Vilka regler finns på

er avdelning/ 
förskola?

● Vad är behovet
bakom regeln?

● Finns behovet kvar?
● Är alla berörda

medvetna om 
reglerna?

● Är reglerna
begripliga för alla
berörda?

● Är det rimligt att
förvänta sig att
regeln efterföljs?

OMVÄRDERA
När ni fått klarhet i vilka
regler som ska finnas, 
sätt en tidsgräns på
dessa. Diskutera och
sätt ett
“utgångsdatum” på
varje enskild regel när
denna ska utvärderas
och eventuellt
omvärderas.

STYRDOKUMENTEN 
SÄGER
“Förskolan ska ge varje
barn förutsättningar att
utveckla förmåga att
fungera enskilt och i grupp, 
samarbeta, hantera
konflikter och förstå
rättigheter och
skyldigheter samt att ta 
ansvar för gemensamma
regler,”**

CITAT
“Det finns många exempel på personal som i all välmening sätter upp plakat i 
tamburen med rubriken ‘Regler’. Där står det ofta att personal och barn tillsammans 
har kommit överens om regelsystemet. Om man tror att det här skulle kunna leda till 
att då Kalle och Stina precis är i färd med att drabba samman i en konflikt på gården, 
plötsligt skulle stanna upp och säga till varandra: ‘Nej, vad tokigt det här blev, du vet ju 
plakatet i hallen, där står det ju att vi inte ska slåss.’ ‘Vad tokiga vi är’ - och så är 
konflikten avvärjd.”* 

DISKUSSIONSFRÅGOR
Finns regler till för barnen eller för vuxna? Vad händer om regler inte efterföljs, och 
varför tror vi det är svårt att följa vissa regler? Finns det andra sätt att lösa 
situationen? Hur hjälper vi barnen “ta ansvar för gemensamma regler”? **

EXEMPEL FRÅN VUXENVÄRLDEN
Kliver jag av cykeln när jag ska över ett övergångsställe och går över 
med cykeln som man SKA göra, eller cyklar jag över? Kör jag alltid i 
den hastigheten som anges på skyltarna eller ligger jag lite högre?

Det finns ofta ett behov av regler i olika former på en 
förskola. Många av dessa skapas på grund av behov 

som finns där och då men det kan vara så att regeln 
finns kvar trots att behoven ändras. 
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* Arnér & Tellgren, 2006, Barns syn på vuxna - Att komma nära barns perspektiv,  s.94
** Skolverket, 2018, Läroplan för förskolan, lpfö18,  s. 13
*** Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017, Beteendeproblem i förskolan - Om lågaffektivt bemötande, s.31-35
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Lästips!
“Obegripliga 

regler är svåra 
att följa”***



TYSTA REGLER

INDIVIDUELLA 
REFLEKTIONSFRÅGOR
● Vad har du för 

förväntningar på dina 
kollegor?

● Har du uttalat dessa 
till berörda kollegor?

● Vad har dina 
kollegor för 
förväntningar på dig?

● Har de uttalat dessa 
eller är det vad du 
tror?

En mindre
enkätundersökning
med 74 personer som
arbetar inom förskolan
visar att 66 % av de 
tillfrågade anser att det 
helt eller delvis finns
tysta regler på
arbetsplatsen. 45 % av 
de tillfrågade anser att
dessa delvis eller inte
alls stämmer överens
med de egna
yrkesmässiga
värderingarna.*

BARNKONVENTIONEN 
SÄGER

“Vid alla beslut som rör 
barn ska i första hand 
beaktas vad som bedöms 
vara barnets bästa.”**

FALLBESKRIVNING
Ett barn gråter vid lämning. Vårdnadshavaren har lämnat förskolan och barnet har svårt 
att bryta sin känsla. En kollega säger “Men nu räcker det” och suckar “Såhär är det varje 
gång”. Du känner att du vill erbjuda tröst och hjälpa barnet ur sin känsla. Samtidigt 
känner du att kollegan har en annan uppfattning om hur situationen ska lösas. Du låter 
dig påverkas av kollegan, går ned på barnets nivå och säger “Jag ser att du är ledsen, men 
nu ska vi gå och äta frukost.” (sätt in i valfritt sammanhang). Egentligen hade du velat 
lägga mer tid och engagemang i att möta barnets känsla.

DISKUSSIONSFRÅGOR
Vad kan vi se för “tyst regel” i exemplet ovan? Vad kan det finnas för “tysta regler” på vår 
avdelning/förskola? Tror vi att dessa påverkar vårt sätt att agera gentemot barnen? 
Varför/Varför inte? 
Finns det olika sätt att bryta en annan människas känslor?
Bortse från min privata syn på händelsen. Hur ser jag på det ur ett 
professionellt perspektiv?
Har vi rätt att låta “tysta regler” påverka hur vi bemöter barn utifrån barnets bästa, eller 
kan vi anses ha en skyldighet att sätta ord på förväntningar och värderingar kollegor 
emellan?

Det finns ibland tysta regler på förskolorna som personalen 
förväntas hålla sig till. Det kan handla om en eller flera 

personers värderingar som på ett eller annat sätt påverkar 
andra personers handlingar. Antingen har värderingarna 

uttalats högt, eller så tror man att personer förväntar sig 
att man ska bete sig på ett särskilt sätt. Oavsett orsak kan 

det vara värt att sätta ord på de tysta regler som finns.
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* Rudenmo, A. & Wernersson, T. (2019). Att lyfta barns perspektiv och motverka 
kränkningar. (Examensarbete)
** UNICEF, 2009, Barnkonventionen, artikel 3 

Barnens rätt till sina 
känslor...
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PRIVAT ELLER PROFESSIONELL

ENSKILD REFLEKTION
● Finns det stöd i

professionen och
styrdokumenten för
mina åsikter
/tankar/ageranden?

● Hur hanterar jag 
kritik från andra?

● På vilket sätt framför
jag kritik till andra?

● Tar jag beslut utifrån
egna åsikter
och/eller egna
erfarenheter?

● Vad är skillnaden, 
sett till barns 
perspektiv?

GEMENSAM 
REFLEKTION
Diskutera gemensamt i 
arbetslaget hur alla 
enskilda personer är på 
att ta och ge kritik. Alla 
människor är olika och 
tar synpunkter från 
andra på olika sätt. 
Kom fram till hur ni ska 
bemöta varandra och 
respektera varandras 
önskemål om hur 
förbättringar ska kunna 
lyftas på ett 
professionellt sätt.

LÄROPLANEN SÄGER
“Förhållningssättet hos alla 
som verkar i förskolan, och 
deras sätt att agera och 
tala om något, påverkar 
barnens förståelse och 
respekt för de rättigheter 
och skyldigheter som gäller 
i ett demokratiskt 
samhälle. Därför är alla 
som verkar i förskolan 
viktiga som förebilder.”**

FALLBESKRIVNING
Ett barn står och stampar i hallen med skorna framför sig. En kollega som hjälper ett
annat barn säger “Men ta på dig skorna”. Barnet ropar “jag kan inte”. Du står en bit 
ifrån men ser att barnet i fråga har problem med en strumpa och därför inte tagit på
sig skorna än. Kollegan säger än en gång “Men ta på dig skorna nu. Du är så stor nu att
det kan du göra själv!” Du är också upptagen med annat och kan inte hjälpa barnet
just nu. Du känner att du vill prata med kollegan om vad som hände och flaggar därför
med det överenskomna kodordet “grodlår”.

DISKUSSIONSFRÅGOR
Uttrycker sig kollegan professionellt gentemot barnet? Hur hade man kunnat bemöta
barnet annorlunda?
Hur hade situationen kunnat se ut om kollegorna utgått från barnets perspektiv?
Är vi öppna för barnens perspektiv i alla händelser, eller har vi förutfattade meningar
om varför barnet gör som det gör?
På vilket sätt skulle situationen kunna göras till ett lärtillfälle för barnet istället?

Diskutera hur ni i en liknande situation skulle kunna ge och ta emot feedback på ett
professionellt och respektfullt sätt. Kom ihåg att barnen är kärnan i uppdraget.

När man arbetar i förskolan använder man sig själv
som verktyg. Man är en person i en profession där det 
finns styrdokument att följa. Var gränsen går mellan
privat och professionellt tänkande och agerande kan

ibland vara svårt att avgöra.
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* Anonymt citat ur enkätundersökning i Rudenmo, A. & Wernersson, T. (2019). Att lyfta
barns perspektiv och motverka kränkningar. (Examensarbete)
** Skolverket, 2018, Läroplan för förskolan, lpfö18, s. 6 

“Bygg upp en 
yrkesidentitet 
så tar du inte 

allt 
personligt.”*
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SKÄLL OCH TILLRÄTTAVISNINGAR

ENSKILD REFLEKTION
● Skäller jag på barnen?
● Varför skäller jag på 

barnen?
● Vad vill jag uppnå med 

tillrättavisningen? 
● Hur skulle jag känna 

om jag blev 
tillrättavisad för 
någonting som jag själv 
vet inte blev rätt eller 
bra?

● Kan barnen ibland 
känna sig oskyldigt 
tillrättavisade av mig?

ENKÄTUNDERSÖKNING
En enkätundersökning 
som ligger till grund för 
detta material visar de 
tillfrågade 
specialpedagogerna 
och psykologerna 
upplever att vanligt 
förekommande 
kränkningarna mellan 
vuxna och barn i 
förskolan består av 
tillsägelser, skäll, hårda 
tillrättavisanden, 
snäsningar och höjda 
röster.

STYRDOKUMENTEN 
SÄGER
“Förskolan ska ge varje
barn förutsättningar att
utveckla förmåga att ta 
hänsyn till och leva sig in i
andra människors
situation…”*

Läroplanen säger också att
det är vi vuxna som är
förebilder, och att vårt
eget förhållningssätt
påverkar barnens
förståelse för vad som
gäller i ett demokratiskt
samhälle.CITAT

Ida: Det kan vara så att man gör fel fast man inte vet det. 
Anders berättar om sin syster Lisa: Som igår när vi gick ner för trappan då fastna en
blomma i Lisas tröja och då blev mamma arg fast vi inte hade gjort någonting. Vi 
kunde ju inte hjälpa att den fastna där. Då blir man ju arg på henne.
Vuxen: Vad sa du då?
Anders: Jag sa ingenting, det var ju Lisa som skulle ha sagt det. Det var ju Lisas tröja
som hade ner den.**

DISKUSSIONSFRÅGOR
Vad är det vi skäller på barnen för?
Kan det vara så att det vi ser och det som faktiskt hände inte är samma sak?
Är straff i förskolan nödvändigt eller ens tillåtet?
Vad definierar ett straff, och vem bestämmer det? 
Är time-out tillåtet? Vad betyder time in? 
Vad är behovet bakom beteendet vi tillrättavisar?
Sparar vi tid på att hitta en syndabock och ett offer? Vad gör vi i så fall avkall på?
Slösar vi på vårt pedagogiska kapital när vi skäller på barnen?

Vi skäller på och tillrättavisar barn i förskolan av olika 
anledningar. Har vi något syfte med det förankrat i 

läroplanen eller är det styrt av våra egna tankar, känslor 
och impulser? Kan det vara så att vi lägger för stort 

ansvar på barn i vissa situationer och klandrar dem när 
det blir fel istället för att ta vårt ansvar som vuxna 

pedagogiska ledare?

11
* Skolverket, 2018, Läroplan för förskolan, lpfö18, s. 12
** Arnér & Tellgren, 2006, Barns syn på vuxna, s. 65
*** Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017, Beteendeproblem i förskolan, s. 54-55

Hejlskov Elvén och 
Edfelt säger att 

eftersom barn inte 
lär sig av att göra 

fel är det 
meningslöst med 
tillrättavisningar i 

förskolan. ***
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Straff eller logiska 
konsekvenser?
länk till text på 

webbsida



TIME-IN

ENSKILD REFLEKTION
● Kan jag minnas 

någon gång i min 
barndom när jag fick 
time-out? 

● Hur upplevde jag 
det?

● Hur ser jag på att ge 
ett barn time-out?

● Har jag använt time-
in någon gång, utan 
att kanske veta det. 

● Hur gick det i så fall?

“Att förvisa barnen till 
en skamstol eller 
busmatta när det gjort 
något galet är 
detsamma som att 
skambelägga barnet 
och det minner om 
gamla tiders 
barnuppfostran… Det 
står för en barnsyn som 
betraktar barn som 
ociviliserade och 
potentiella problem.”*

STYRDOKUMENTEN 
SÄGER
“Förskollärare ska ansvara 
för att barnen får sina 
behov respekterade och 
tillgodosedda och får 
uppleva sitt eget värde”**

FALLBESKRIVNING
Två barn springer runt och leker polis. Flera vuxna har sagt åt dem att sluta springa, 
men de glömmer snabbt av sig och blir fångade i sin lek igen. De vuxna är inte
närvarande, men har ändå uppsikt medan de är upptagna med annat. Slutligen får en
av de vuxna nog, ryter till och säger “nu får ni sitta här på en varsin stol och lugna ner
er!”

DISKUSSIONSFRÅGOR
Kan exemplet ovan tolkas som en form av time-out?
Med hänvisning till läroplanscitatet ovan, vilket värde är det barnet får uppleva i en
sådan situation?
Hur kunde den vuxna gjort annorlunda? Kunde hen t.ex. bemött de uppvarvade
barnen med lugn och inspiration till andra aktiviteter istället? Använt time-in istället
för tillsägelser?
Hur tror vi att barnen lär sig “lugna ner sig” genom att sitta på en stol? Hur ska barnen
lära sig något utan att veta hur de ska göra? 
I vilka andra situationer använder vi metoder som skulle kunna liknas vid time-in?
Hur kan vi göra för att ta oss tid till time-in, eller en paus, med barn som behöver det?

Ibland kan barn behöva en paus. Det kan vara 
självvalt eller något som en vuxen bestämmer. Time-
in innebär att låta barnet få en paus tillsammans 
med en vuxen. Antingen för att diskutera känslor 

kring en händelse eller för att helt enkelt förstå och 
få hjälp att bearbeta en känsla.

12
*Öhman, M. 2008, Hissad och dissad, s. 229
**Skolverket, 2018, Läroplan för förskolan, lpfö18, s. 12
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SKAPA OCH VÅRDA RELATIONER

ENSKILD REFLEKTION
● Har jag en bra 

relation med alla 
barn i min 
barngrupp?

● Finns det någon 
relation som kan 
förbättras?

● Hur är relationerna 
med 
vårdnadshavarna?

● Påverkar de min syn 
på deras barn?

GEMENSAM 
REFLEKTION
● Vad har vi för 

personliga 
åsikter/tankar/värd
eringar/fördomar 
om barn och 
vårdnadshavare?

● Påverkar det vårt 
arbete och våra 
relationer?

STYRDOKUMENTEN 
SÄGER
Det är viktigt att alla som 
ingår i arbetslaget har 
förmåga att förstå och 
samspela med barnen och 
att skapa tillitsfulla 
relationer med hemmen, 
så att förskoletiden blir 
positiv för barnen.*

PEDAGOGISKT KAPITAL
Relationer är inte något som bara finns. Relationer måste byggas upp och vårdas. De 
kan också brytas ner eller skadas. Med barnen i förskolan börjar vi nästan alltid från
noll. När vi får en person att göra något hen inte självmant skulle gjort påverkas
relationen och barnens förtroende till oss negativt. Har vi rätt metod kan det vara så
att relationen stärks mer än den skadas. Då bygger vi på det pedagogiska kapitalet. 
Med små barn är förtroendet till vuxna större eftersom de måste förlita sig på oss i
situationer de inte klarar själva. Har vi tillräckligt med pedagogiskt kapital kan vi få
barnen att göra som vi vill trots att vi egentligen har bristfälliga metoder. Det kan
handla om att barnen gör som vi vill för att de skäms eller är rädda för att få
tillsägelser. Vi måste dock vara noggranna med att väga upp det och hitta sätt att fylla
på kapitalet, för att stärka förtroendet till oss. I de fall vi inte har ett tillräckligt stort
kapital fungerar inte bristfälliga metoder, och barnen slutar göra något mot deras vilja. 
**

DISKUSSIONSFRÅGOR
Hur ser våra relationer till olika barn ut? 
Om vi förbrukat barnens förtroende och minskat
vårt pedagogiska kapital, hur kan vi då bygga
upp det igen?
Hur gör vi för att vårda goda relationer?

För att kunna förstå barn bättre och närma sig 
deras perspektiv är det en del i arbetet att skapa bra 

relationer till barnen. Genom att visa intresse, 
engagemang och att vara lyhörd mot barnen bygger 

vi tillit och förtroende.  

13
* Skolverket, 2018, Läroplan för förskolan, lpfö18, s. 8
** https://hejlskov.se/skolan/om-pedagogisk-kapital/
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Ljudklipp från avsnitt 6, 
ca 1 minut



SAMSYN. KRING VAD?

Att ha ett gemensamt 
överenskommet 
förhållningssätt till 
exempelvis vad barn får 
ha inflytande över kan 
begränsa pedagogernas  
egna kreativa 
lösningar.*

SKOLINSPEKTIONEN 2018
Skolinspektionens rapport 
pekar på att en del 
förskolor som är i behov av 
utveckling inte har en 
samsyn på förskolans 
uppdrag, samt behöver 
förbättra 
kommunikationen och 
samarbetet.**

FALLBESKRIVNING
Arbetslaget har kommit överens om att (situation x) inte fungerar särskilt bra. De 
försöker tillsammans hitta en lösning. Plötsligt säger en kollega: “Vi behöver göra så 
här så vi är konsekventa i vad vi gör.” Egentligen är alla inte förtjusta i förslaget, men 
går med på att prova det ändå. Arbetslaget märker efter en tid att ett gemensamt 
arbetssätt inte hjälper denna (situation x). 

DISKUSSIONSFRÅGOR
Är det viktigt att vara konsekvent? I så fall varför?
Vad är det vi behöver vara konsekventa i?
Är det viktigt att ha en samsyn på förhållningssätt och/eller arbetssätt?

EXEMPEL
Barnet äter lunchen med händerna. De vuxna har bestämt att de ska påminna barnet 
att använda besticken. De har ett gemensamt arbetssätt.

Barnet äter lunchen med händerna. De vuxna har bestämt att de ska försöka få barnet 
att använda besticken. De har ett gemensamt mål.

Ett gemensamt arbetssätt är inte alltid det viktigaste. Huvudsaken är att vi har 
samma syn på vad vi vill uppnå.

När man ingår i ett arbetslag behöver man fungera 
som ett team. Det innebär gemensamma reflektioner 
och diskussioner för att skapa en samsyn. Men vad 
är det egentligen man behöver ha en samsyn på? 

14
*Arnér & Sollerman, 2018, Barnet och förskolans pedagogiska ledarskap, s. 75
** Skolinspektionen, 2018, Anmälningar per verksamhetsform år 2018 
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ENSKILD REFLEKTION
● Vad har vi en 

samsyn kring idag?
● Vad är viktigast, ett 

gemensamt mål eller 
ett gemensamt 
förhållningssätt?

● Kan arbets- och 
förhållningssätt se 
olika ut men ändå nå 
samma mål?



BESVÄRLIGA BARN

REFLEKTIONSFRÅGOR
● Har jag lätt eller 

svårt att relatera till 
barns känslor?

● Hur upplever jag det 
när människor i min 
närhet inte tycks 
förstå mig?

● Hur kan jag öva mig 
på att se vilket behov 
som ligger till grund 
för barns beteenden?

● Klarar jag av att 
behålla mitt lugn när 
barn “provocerar” 
mig?

LÄSTIPS
”Att barn har svårt att
hålla tillbaka impulser
borde inte överraska
någon. Om vi säger till 
ett barn på ett till två år
att du inte får slå
skeden i border, 
kommer hen nog att
göra det. Vi startar
impulsen och barnet
kan inte hålla den 
tillbaka.”*

STYRDOKUMENTEN 
SÄGER
Utbildningen ska ge barnen
möjlighet att utveckla sin 
förmåga till empati och
omtanke om andra genom
att uppmuntra och stärka
deras medkänsla och
inlevelse i andra
människors situation.**

FALLBESKRIVNING
Ett barn kommer upprörd till förskolan med en stressad vårdnadshavare. Barnet tycks
inte vilja släppa taget, men vårdnadshavaren måste gå. Barnet skriker, gråter och
kastar sig på golvet. Du som personal möter barnet på barnets nivå, finns närvarande
utan att vara påstridig. När barnet lugnat sig lite frågar du “Hur är det idag? Var det 
något som blev fel hemma?” Ni jobbar fortfarande på att bygga en tillitsfull relation, 
men idag har du tur och barnet svarar snyftande “jag fick inte stänga bildörren”. Du 
bekräftar barnets känsla och visar att du förstår hur hen känner. Du frågar om hen vill
vara ledsen en stund till för sig själv eller komma och sätta sig vid frukostbordet. Hen 
frågar: “får jag sitta bredvid dig?”. Du svarar “ja, det får du” och så går ni tillsammans
och sätter er för att äta frukost.

DISKUSSIONSFRÅGOR
Är detta något som skulle kunna hända på vår avdelning?
Vad ser vi som positivt med den vuxnes agerande?
Ser vi några hinder med att bemöta ett barn som i exemplet?
Om det finns hinder, kan dessa övervinnas?
Om jag är ledsen (eller i ett annat känslotillstånd), vill jag då mötas av förståelse eller
någon som säger åt mig att sluta vara ledsen (eller annan känsla)?

Barn som upplevs besvärliga kan i själva verket vara
barn som har det besvärligt. Är barn manipulativa, 
gör saker oprovocerat, bråkar bara för att bråka? 
Kan det finnas en orsak och ett behov bakom alla

beteenden?

15
* Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017, Beteendeproblem i förskolan, s. 19
** Skolverket, 2018, Läroplan för förskolan, lpfö18, s. 5 
*** Anonymt citat ur enkätundersökning i Rudenmo, A. & Wernersson, T. (2019). Att lyfta 
barns perspektiv och motverka kränkningar. (Examensarbete)
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Angående kränkningar i 
förskolan: ”Vuxna som 

sätter etiketter på 
barnen som gör att 

barnet upplevs som ett 
"problem". Tex Typiskt 

ensambarn”***



FÖRÄNDRA ELLER FÖRBÄTTRA

REFLEKTIONSFRÅGOR
● Vilken var den 

senaste förändringen 
du/ni gjorde på er 
avdelning? Blev det 
en förbättring?

● Är det primärt 
barnens intresse som 
ligger till grund för 
förändringar på 
avdelningen?

● Hur ser jag på 
förändring? Som 
någonting roligt och 
spännande eller mest 
jobbigt och svårt? 
Kanske på ett annat 
sätt?

STYRDOKUMENTEN 
SÄGER
2.6 UPPFÖLJNING, 
UTVÄRDERING OCH 
UTVECKLING:
Förskollärare ska 
ansvara för att
analysen används för
att vidta åtgärder för
att förbättra
utbildningen.*

STYRDOKUMENTEN 
SÄGER
Det handlar ytterst om att 
utveckla bättre 
arbetsprocesser, kunna 
bedöma om arbetet sker i 
enlighet med målen och 
undersöka vilka åtgärder 
som behöver vidtas för att 
förbättra 
förutsättningarna för barn 
att leka, lära, utvecklas, 
känna sig trygga och ha 
roligt i förskolan *

UTMANING I FÖRÄNDRING GENOM SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE **
Ett verktyg för att se om förändringar leder till förbättring kan vara systematiskt 
kvalitetsarbete genom dokumentation, utvärdering och reflektion.

Var är vi? Vad visar barnen intresse för?
Vart ska vi? Vad vill vi ge barnen möjlighet till?
Hur gör vi? Vad ska vi förändra för att uppnå det?
Hur blev det? Ledde förändringarna till förbättring?
Varför/varför inte? Vad gjordes bra?/Vad kan förbättras?
Hur går vi vidare? Hur utvecklar vi?/Hur förändrar vi?

DISKUSSIONSFRÅGOR
Hur upplever vi förändringar?
Arbetar vi regelbundet med systematiskt kvalitetsarbete?
Om vi har svårt för förändring, hur kan vi då göra för att övervinna det?

Varför ska vi förändra vår verksamhet? Ska vi bara 
förändra eller ska all förändring leda till förbättring? Det 
är viktigt att understryka att en förbättring inte innebär 
att det är dåligt i nuläget, bara att det kan göras ännu 
bättre. Det ska alla vi som arbetar i förskolan sträva 

mot. Både för oss själva och för barnen.
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* Skolverket, 2018, Läroplan för förskolan, lpfö18, s. 18
** Skolverket, 2019, Systematiskt kvalitetsarbete i skola och förskola, Hämtat från
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/systematiskt-
kvalitetsarbete-i-skola-och-forskola/systematiskt-kvalitetsarbete-i-skola-och-forskola

Utvecklingskalendern - Anna Rudenmo & Tina Wernersson, 2019



Referenser
Arnér, E. & Tellgren, B. (2006). Barns syn på vuxna, att komma nära barns 
perspektiv. Lund: Studentlitteratur.

Arnér, E. & Sollerman, S. (2018). Barnet och förskolans pedagogiska ledarskap. Lund: 
Studentlitteratur.

Hejlskov Elvén, B. & Edfelt, D. (2017), Beteendeproblem i förskolan: Om lågaffektivt
bemötande. Stockholm: Natur & Kultur.

Kinge, E. (2016). Utmanande beteende i förskolan. (S. Uhler, övers.). Lund: 
Studentlitteratur. (Orginalarbete publicerat 2015).

Krantz Lindgren, P. (2014). Med känsla för barns självkänsla. Stockholm: Bonnier 
Fakta.

Rudenmo, A. & Wernersson, T. (2019). Att lyfta barns perspektiv och motverka
kränkningar – ett arbetsmaterial som stöd för förbättrad kommunikation och ökat
samarbete i arbetslagen. (Examensarbete).

Skolverket (2018). Läroplan för förskolan, lpfö 18. Stockholm: Skolverket,

Skolverket (2019). Systematiskt kvalitetsarbete i skola och förskola. Hämtad 2019-
12-21 från https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-
skolan/systematiskt-kvalitetsarbete-i-skola-och-forskola/systematiskt-
kvalitetsarbete-i-skola-och-forskola

UNICEF Sverige (2009). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. 
Stockholm: UNICEF Sverige.

Öhman, M. (2008). Hissad och dissad: om relationsarbete i förskolan. Stockholm: 
Liber. (Observera att det finns en ny uppdaterad upplaga från 2019).

och ytterligare läs- och lyssningstips

Stödmaterial:

Umeå Kommun (2015). Levla förskola. Från: 
https://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/elevhalsa/elevhalsaifo
rochgrundskolan/larmiljo/levla/levlaforskola.4.24812b5216debf2270e479.html

Örnsköldsviks Kommun (2018). VÄXA: ett stödmaterial för förskolan. Från: 
www.ornskoldsvik.se/utbildningochbarnomsorg/barnochelevhalsa/vaxastodmaterialfo
rforskolan.4.d76378b1660f053d5568428.html

Podcasts:

David & Bo Pratar Pedagogik - med David Edfelt och Bo Hejlskov Elvén

Förskolepodden: Vi pratar förskola - Med Sofie Källhage och Josefin Malm

Pedagogisk Psykologi - Av företaget Rova & Sjögren Psykologi AB 17

Foto: pixabay.com



 

 

Vad betyder det att ”Förskolan ska 
uppmuntra barnen att föra fram 
sina tankar och idéer och skapa 

förutsättningar för detta”? 
 (Lpfö18 s. 6) 

Hur uppmuntrar vi detta? 

Om orden förbättra och förändra 

Ljudfil, ca 1 minut, från Förskolepodden: vi 
pratar förskola, avsnitt 40 

 

Dagens uppdrag: 

Idag ska jag tänka på bra 

saker i min omgivning och 

ge en person positiv 

feedback. 

”Det är ingen 
lydnadskultur vi ska 

skapa, vi ska ju skapa en 
ansvarskultur” 

– David Edfeldt, podcasten David 
och Bo Pratar Pedagogik, avsnitt 

9. 

Ta alltid ut lyckan i 

förskott! 

Det värsta som kan hända 

är att du varit lycklig i 

onödan. 

Ett barn som kritiseras - lär sig att fördöma  
Ett barn som får stryk - lär sig att slåss  
Ett barn som hånas - lär sig blyghet  
Ett barn som utsätts för ironi - får dåligt samvete 
Men... 
Ett barn som får uppmuntran - lär sig förtroende  
Ett barn som möts med tolerans - lär sig tålamod  
Ett barn som får beröm - lär sig att uppskatta  
Ett barn som får uppleva rent spel - lär sig rättvisa  
Ett barn som känner vänskap - lär sig vänlighet  
Ett barn som får uppleva trygghet - lär sig tilltro  
Ett barn som blir omtyckt och kramat - lär sig känna kärlek i 
världen 
Av: Dorothy Law Holte 

 

Förändring är en oändlig 
process, det sker inte över 
en natt. Det viktigaste är 
att det finns en vilja att 

förändras. 

 

Vad har jag för förväntningar på 
mina kollegor? 

 
Har jag uttalat dessa 

förväntningar till berörda 
kollegor? 
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Vad är skillnaden mellan straff 
och det vi kallar ”konsekvenser”? 

Vad innebär en ”naturlig 
konsekvens”? 

 

Lästips! 
Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017, 

Beteendeproblem i förskolan, s. 41 

En tillrättavisning ger inte barnet nya förmågor. 
              länk till text på webbsida 

 

Dagens uppdrag: 

Idag ska jag kartlägga hur 

många gånger jag använder 

ordet Nej. 

’Vilken dag är det?’ 
frågade Puh. ’Det är idag’ 

svarade Nasse. ’Min 
favoritdag!’ sa Puh 

 
– A.A. Milne 

 
”Allting runt omkring oss är energi. 
För att attrahera positiva saker i ditt 

liv, så börja med att avge positiv 
energi.” 

 
– Okänd 

 

”När barn växer upp 
och vill vara som du 

– så har du gjort 
rätt.” 

– Okänd 

 

Vad har mina kollegor för 
förväntningar på mig? 

 
Har de uttalat dessa eller är det 

vad jag tror? 

Utvecklingskalendern av Rudenmo, A. & Wernersson, T. 2019 Utvecklingskalendern av Rudenmo, A. & Wernersson, T. 2019

Utvecklingskalendern av Rudenmo, A. & Wernersson, T. 2019

Utvecklingskalendern av Rudenmo, A. & Wernersson, T. 2019

Utvecklingskalendern av Rudenmo, A. & Wernersson, T. 2019
Utvecklingskalendern av Rudenmo, A. & Wernersson, T. 2019

Utvecklingskalendern av Rudenmo, A. & Wernersson, T. 2019

Utvecklingskalendern av Rudenmo, A. & Wernersson, T. 2019



 

  

Är vi tydliga med vilka 
förväntningar vi har på 

barnen? 
 

Är förväntningarna rimliga 

utifrån deras förmågor? 

När barnens bägare rinner över. 
länk till text på webbsida 

 

Dagens uppdrag: 

Idag ska jag efter varje 

agerande fundera över vad 

som styrde. Min privata eller 

min professionella roll? 

”Du är inte bara ansvarig 
för vad du säger, utan 

även för det du inte säger” 
– Martin Luther King Jr. 

För att förändra ett 
görande måste vi förändra 

ett tänkande. 

Barn har rätt till delaktighet och 
inflytande. De behov och intressen 
som barnen själva på olika sätt ger 
uttryck för ska ligga till grund för 

utformningen av miljön och 
planeringen av utbildningen. 

Lpfö18, 2018, s. 16 

”Var en första klassens 
version av dig själv, inte 

en andra klassens 
version av någon 

annan” 
– Judy Garland 

Vad kan jag göra för att 
inte lägga för mycket 

ansvar på barnen? Kan jag 
istället se till att ge dem 

lagom mycket ansvar och ta 
mitt ansvar i att hjälpa dem 

lyckas? 
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”Ingen vill förlora självkontrollen” 
– Hejlskov Elvén & Edfelt, 

Beteendeproblem i förskolan, s. 68 
Barn har kommit olika långt i att utveckla 
strategier för att inte förlora kontrollen. 
Kan vi försöka se barns beteenden som 
lösningar på deras problem istället för 

beteendeproblem? 

      Om att hjälpa barnen hitta strategier. 
         filmklipp, ca 5 minuter 

 

Dagens uppdrag: 

Idag ska jag reflektera över 

vilka ”konsekvenser” för 

barnen som är naturliga och 

vilka som är konstruerade av 

en vuxen. 

”Om du har tid att gnälla 
och klaga på något, så har 

du tid att göra något åt 
det.” 

– Anthony J. D’Angelo 

”Sätt igång direkt med det som du 
brukar skjuta upp och se sedan att 

det egentligen är väldigt enkelt” 

 
– Ola Wallström 

Alla barn är lika mycket värda 
och har samma rättigheter. 

Ingen får diskrimineras. 
 

– Barnkonventionen, artikel 2 

”Alla vill bli 
uppskattade, så om du 
uppskattar någon, håll 

det inte hemligt.” 

– Mary Kay Ash 

Hur känns det för dig när någon 
sätter epitet på dig? När 

personer förväntar sig att du ska 
vara på ett sätt för att du oftast 

eller ibland är så? 
 

”Du som alltid är så…” 
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Vad finns det för situationer 
där vuxna behöver gå emot ett 
barns egen vilja? Hur kan det 
i så fall göras så respektfullt 

som möjligt? 

Gör det omöjliga möjligt 
bild 

 

Dagens uppdrag: 

Idag ska jag tala om för 

barnen vad jag VILL att 

de ska göra istället för vad 

de INTE ska göra 

”Den som tror att han är 
för liten för att göra 

någon skillnad har aldrig 
haft en mygga i 

sovrummet” 
– Jan Cederquist 

”Barn ska behandlas med 

respekt. På det sättet lär vi 

dem att behandla andra 

med respekt.” 
– Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017, 

Beteendeproblem i förskolan, s. 183 

Barn gör som vi gör 
bild 

 

Hur tror jag att 
jag uppfattas ur 

barnens 
perspektiv? 

När en blomma inte blommar… 

                      bild 
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Vuxen: ”Om du fick bestämma vad 
skulle du då bestämma?” 

Sexåring: ”Springa i korridoren så 
klart.” – Barns syn på vuxna, Arner & 

Tellgren, 2006, s.83 
Vad kan vi göra för att låta barn 

bestämma en sak som denna någon 
gång? 

      Vi lär oss inte av våra erfarenheter… 
                                 bild 

 

Dagens uppdrag: 

Idag ska jag skryta över mig 

själv och dela med mig av 

min kunskap. 
– Åh vad jag är bra på… 

– Vet du vad jag kan/vet/är bra på… 

 

”Du måste kunna ta emot 
kritik som är riktad mot 

dig själv och se det som ett 
tillfälle att växa och inte ta 
saker och ting personligt” 

– Henrietta Gatestål 

Kan jag öva på att närma mig barns 

perspektiv? Kanske genom att fråga 

ett barn något som jag vanligtvis 

inte frågar? Exempelvis hur hen 

upplever olika saker eller skulle 

vilja ha det om hen själv fick 

bestämma. 

Arbetslaget ska följa upp och 
utvärdera hur barnen har möjlighet 

till inflytande över utbildningen 
samt hur utbildningen tar tillvara 

barnens behov, intressen, 
uppfattningar och åsikter 

Lpfö18, 2018, s. 18 

”Du bör aldrig skämmas 
för att erkänna att du har 
fel, för det betyder ju att 

du är klokare idag än 
igår” 

– Jonathan Swift 

 
Pågår det maktkamper på förskolan? 

 
Länk till text på sociala medier 
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6-åring: ”Ibland har vuxna fel 

och då är det barnen som har 

rätt… svårt att få vuxna att 

förstå att de har fel”  

– Barns syn på vuxna, Arner & Tellgren, 
2006, s.67 

 

Barn kan inte alltid få sin vilja fram men… 
                                 bild 

 

Dagens ironiska uppdrag: 
Idag ska jag slipa på mina 

argument och förklaringar 

till varför jag inte ska ta tag i 

det jag vill och borde göra. 

”Alla vinnare har en 
handlingsplan, alla 
förlorare har bara 

ursäkter!” 
– Gunde Svan 

Frihet under ansvar. Hur 

låter det för dig? Som 

ömsesidig respekt och 

förtroende för varandra 

tänker jag. 

Vid alla beslut som rör barn 
ska i första hand beaktas vad 

som bedöms vara barnets bästa. 
 

– Barnkonventionen, artikel 3 

”Var inte rädd för 
tomrummet mellan dina 

drömmar och verkligheten. 
Om du kan drömma det, 
kan du få det att hända.” 

– Belva Davis 

 

Är du stor nog att erkänna 

för barnen när du har fel 

och gör misstag? 
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I vilka situationer säger vi nej 
till barnen? Gör vi det 

rutinmässigt eller skulle detta 
nej många gånger kunna vara 

ett ja egentligen? 

    Time in, inte time out 
                 länk till text på webbsida 

 

Dagens uppdrag: 

Idag ska jag försöka få nya 

idéer. ”Tänk om…” 

 

”Att göra mer av det som 
inte fungerar får det inte 

att fungera bättre” 
– Charles Gibbons 

”Du behöver inte skrika högst för att bli 

hörd, eller vara störst för att bli sedd. När 

du visar respekt för den du pratar med, 

och engagemang för det du pratar om, 

kan det vara tillräckligt spännande med 

en viskning” 

– Daniel Mendoza 

För att stödja och utmana barn i 
deras lärande behövs kunskap om 

varje barns erfarenheter, kunnande 
och delaktighet samt inflytande över 

och intresse för de olika 
målområdena. 

Lpfö18, 2018, s. 18 

Hur känner jag när den 
jag pratar med inte 

tycks lyssna och/eller 
förstå mig? 

 
”Men Greta, nu är du 
faktiskt 45 år, du KAN 

hämta kaffe själv. Det vet 
jag. Du kunde ju igår!” 

 
Eller?! 
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Vad har vi i personalen för 
relation till varandra? 

Påverkar våra relationer 
barnen på något sätt?  

Istället för att skylla på någon annan… 

bild 

 

Dagens uppdrag: 

Idag ska jag tala om för andra hur de 

får mig att känna.  
Ibland sårar man någon utan att vara 

medveten. För att kunna förändra behöver 

man vara medveten. 

Ibland gör vi människor glada. Visst skulle 

det vara skönt att få veta det? 

”Om gräset är grönare på 
andra sidan om staketet, 
så kanske det beror på att 
du inte har tagit hand om 

ditt eget gräs.” 
– Okänd 

Hur står det till med den 

relationella ekonomin? 

Kapital? Hur mycket minus 

kan man ligga på ”kontot”? 

Hur bygger jag en buffert? 

Barnens åsikter ska tas tillvara i 
utbildningen och de ska få 
möjlighet att bilda sig egna 

uppfattningar och göra val utifrån 
sina egna förutsättningar. På så sätt 

kan barnen utveckla tilltro till sin 
egen förmåga samt bli delaktiga och 
utöva inflytande över utbildningen. 

Lpfö18, 2018, s. 6 

Time-in eller Time-out? 
Vad tänker jag om det? 

Vad betyder det? 

Är barn manipulativa? 

 
bild 
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Hur vet vi att barnen tycker 
det är roligt och meningsfullt 
att lära sig det vi försöker lära 

dem?  

Pedagogiskt kapital 
Ljudfil, ca 1 minut, från David & Bo Pratar 

Pedagogik, avsnitt 6 

 

Dagens uppdrag: 

Idag ska jag noga 

uppmärksamma hur barn 

reagerar på min kommunikation 

eller ett agerande. Fick jag den 

reaktion jag hade önskat? 

”När du inte är 
intresserad och frågar 
människor kommer du 

med all sannolikhet få fel 
bild av dem” 

– Daniel Mendoza 

Vuxen säger: ”Vi springer inte 

här inne!” 

Barn tänker: ”Eeh, jag gjorde 

ju nyss det, vad menar du?” 

Förskollärare ska ansvara för 
att varje barn upplever att det 
är roligt och meningsfullt att 

lära sig nya saker. 
Lpfö18, 2018, s. 15 

Vad upplever jag att 
jag aldrig har tid 

till? Kan jag 
prioritera 

annorlunda? 

 

Hur ofta ber du barnen om 

ursäkt för något du gjort 

eller sagt? 
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Hur säkerställer vi att ”varje barn 
upplever att det är roligt och 
meningsfullt att lära sig nya 

saker”? 
Lpfö18, 2018, s. 15 

Barn lär sig bäst av att lyckas 
Ljudfil, 2.43 minuter, från David & Bo Pratar Pedagogik 

avsnitt 1 

 

Dagens uppdrag: 

Idag ska jag hjälpa barn 
att lyckas. Jag ska inte 
ställa högre krav än de 

klarar av 

”Vad är avundsjuka om 
inte en reflektion av sina 
egna misslyckanden?” 

– Michael Connelly 

“Ju mer jag kommer ihåg av de 

känslor jag själv hade som 

barn, desto mer kommer jag 

kunna förstå de barn jag möter 

idag.”  
– Kinge, 2016, Utmanande beteenden i 

förskolan, s.43 

Barn har rätt att uttrycka sin 
mening och höras i alla frågor 
som rör barnet. Hänsyn ska tas 

till barnets åsikter, utifrån 
barnets ålder och mognad. 
– Barnkonventionen, artikel 12 

Är barnen delaktiga i 
och medvetna om vad 
som dokumenteras om 
deras lärande? Håller 

de med om det jag 
skriver? 

 
Vem är ”offer” i en konflikt mellan 
två barn? Kan det vara så att båda 

känner sig felbehandlade eller 
missförstådda? 

Hjälper vi barnen lösa konflikter 
genom att ge den ene skäll och den 

andre tröst? 
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Vilka konsekvenser hittar vi på för 
att straffa barnen och varför? 

Vad vet vi om barns lärande? Vad 
vill vi lära barnen med 

konsekvenserna, och funkar det 
enligt aktuell forskning? 
Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017, 

Beteendeproblem i förskolan, s. 41 

Om ordet förlåt 
Ljudfil, 1.43 minuter, från David & Bo Pratar Pedagogik,  

avsnitt 9 

 

Dagens uppdrag: 

Idag ska jag med nyfikenhet 

ta reda på orsaken bakom 

en konflikt mellan barnen 

och inte hitta en syndabock 

och ett offer. 

”Om en person du talar 
med inte tycks lyssna, var 

tålmodig. Det kan helt 
enkelt vara så att han har 

lite ludd i ena örat” 

– Nalle Puh 

Du är stressad och ska bara skynda dig in 

och hämta en sak du glömt. Du går in med 

skorna på, och möter en kollega i hallen 

som säger ”Man får INTE gå in med 

skorna, det vet väl du?” 

Hur känns det om någon på ett 

uppfostrande sätt talar om något för 

dig som du redan är medveten om? 

Mygga i rummet? 
filmklipp 

 

Vad upplever jag att 
jag alltid tar mig tid 

till? Är det rätt 
prioriterat? 

 
 

Hur kändes det för dig när du 
var liten, om du tvingades säga 

förlåt trots att du upplevde att du 
inte gjort något fel? 
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Hur kan vi lyfta varandra i 
arbetslaget? Hur kan vi till 
exempel uppmärksamma en 
kollega som gör något bra? 
Kan vi skapa ett system med 

kodord, listor, tecken eller andra 
markeringar? 

Om stress… 

bild 

 

Dagens uppdrag: 

Idag ska jag utgå från att 
barn och kollegor gör sitt 

bästa i alla situationer. 

 

”Attitude is a little thing 
that makes a big 

difference” 

– Winston Churchill 

Hur kan vi på bästa sätt 

hjälpa barn ”utveckla 

självständighet och tillit till 

sin egen förmåga”? 

Lpfö18, 2018, s. 13 

Förskolan ska spegla de värden och 
rättigheter som uttrycks i FN:s konvention 

om barnets rättigheter 
(barnkonventionen). Utbildningen ska 
därför utgå från vad som bedöms vara 

barnets bästa, att barn har rätt till 
delaktighet och inflytande och att barnen 

ska få kännedom om sina rättigheter. 
Lpfö18, 2018, s. 5 

Finns det omständigheter 
eller situationer som gör 
att du inte klarar vissa 
saker du normalt sett 

klarar av? 

Vi har nog tur som faktiskt kan 
somna på jobbet på förskolan… 

filmklipp 
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”Barn som kan uppföra sig 
gör det” – Beteendeproblem i 

förskolan, Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017, 
s. 16 

Vad tänker vi om det? 

Pappa på förskolan 
       Filmklipp ca 5 minuter. 
Tillgänglig fram till 8 april 2020 

 

Dagens uppdrag: 

Idag ska jag leva ut mitt inre 

barn och strunta i vad jag 

tror att andra tycker om det. 

”Att alltid vara en smula 
barn, det är att vara 

verkligt vuxen” 

– Nalle Puh 

Är det inte konstigt att man 

ibland fokuserar mer på 

vad vuxna tycker om oss än 

vad barnen tycker? 

Utbildningen i förskolan ska 
lägga grunden för ett livslångt 

lärande. 
Lpfö18, 2018, s. 7 

Hur skapar jag för 
min egen del balans 
mellan aktivitet och 

vila? 

 
Behöver du hjälp? 

 
bild 
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Kan vi förbättra arbetslagets 
arbetsfördelningar så att vi skapar 
bättre förutsättningar för att vara 

aktivt närvarande med barnen 
varje dag? 

Gör barnen inte som du säger? 

 bild 

 

Dagens uppdrag: 

Idag ska jag vara aktiv i 

barnens lek och introducera 

barnen i minst en lek. 
”Barnen ska ges förutsättningar både för lek 

som de själva tar initiativ till och som någon 

i arbetslaget introducerar.” Lpfö18, 2018, s. 8 

“Bygg upp en 
yrkesidentitet så tar du 

inte allt personligt.” 
– Anonymt citat ur 

undersökningen av Anna 
Rudenmo och Tina Wernersson, 

2019 

Respekterar du och lyssnar 

på någon som inte 

respekterar och lyssnar på 

dig?  

Varför eller varför inte? 

Alla som ingår i arbetslaget ska 
utifrån sina roller genomföra 
utbildningen i enlighet med de 

nationella målen och undersöka 
vilka åtgärder som behöver vidtas 
för att förbättra utbildningen och 

därmed öka måluppfyllelsen. 
Lpfö18, 2018, s. 18 

”Du säger: Var börjar 
man då? 

Jag säger: Där du står, 
med det du har” 
– Olof Röhlander 

 
 

Har vi funderat över vad 
syftet är med alla aktiviteter 

vi gör med barnen? 
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Tror vi att barn gör saker 
oprovocerat, eller finns det ur 

barnens perspektiv en förklaring 
till beteendet? Kan vi bli bättre på 

att se vad som ”provocerar” 
barnet? 

Vi smittas av barnens känslor 
Ljudfil, ca 3 minuter, från David & Bo Pratar Pedagogik,  

avsnitt 2 

 

Dagens uppdrag: 

Idag ska jag fundera över 

mina känslouttryck och vilka 

känslor jag både smittas av 

och smittar med. 

”Ingen vill följa en rädd 
ledare.” 

– Jan Carlzon 
 

Lägg energi på det du kan förändra 
istället för det du inte kan förändra. 

Om du inte kan förändra 
situationen, prova förändra ditt sätt 

att se på den. 

Barn har rätt till yttrandefrihet; 
att tänka, tycka och uttrycka 
sina åsikter, med respekt för 
andra personers rättigheter. 

 
– Barnkonventionen, artikel 13 

 

Tid är något vi alla 
har. Vad kan vi göra 

av den? 

 
 

Är du rädd för förändring? Om 
ja, vad gör dig rädd? Kan du 

övervinna den rädslan på något 
sätt? 
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Yttrar sig privata åsikter, tankar 
och fördomar i vår kommunikation 
i arbetslagen, på ett sätt som inte är 
professionellt? Har vi till exempel 
fördomar om vårdnadshavare som 
påverkar vår relation till barnen? 

    Att döma… 
                     bild 

 

Dagens uppdrag: 

Idag ska jag fundera över vilka 

aktiva åtgärder jag vidtar för att 

förebygga diskriminering och 

kränkande behandling. 
Lpfö18, 2018, s. 13 

”Ska man grotta ner sig i 
vad alla tycker om en, så 

blir man ju tokig.” 

– Per Gessle 

”Det är viktigt att alla som ingår i 

arbetslaget har förmåga att förstå 

och samspela med barnen…” säger 

Lpfö18 (2018, s. 8). Hur ser dina 

och kollegornas förmågor ut? 

Hur kan du utveckla dina och 

kollegornas förmågor? 

Utbildningen ska ge barnen 
möjlighet att utveckla sin förmåga 
till empati och omtanke om andra 
genom att uppmuntra och stärka 
deras medkänsla och inlevelse i 

andra människors situation. 
Lpfö18, 2018, s. 5 

Vill jag tappa 
kontrollen över mina 
känslor? Tror jag att 
barnen vill det? Hur 

känns det att göra det? 

 
Vi vill väl inte att barnen 
ska tala nedvärderande 

om sig själva eller andra, 
men föregår vi alltid med 

gott exempel? 
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Har vi en samsyn på vad 
diskriminering och 

kränkande behandling är? 

Känslor smittar 
Ljudfil, ca 2,5 minuter, från David & Bo Pratar  

Pedagogik, avsnitt 2 

 

Dagens uppdrag: 

Idag ska jag smitta andra 

människor med positiva 

känslor. 

”Många av våra rädslor är 
papperstunna, och ett 

enda modigt steg skulle ta 
oss rakt genom dem.” 

– Brendan Behan 

”En förändring innebär 

inte alltid en förbättring 

men en förbättring innebär 

alltid en förändring” 
– Paul Batalden 

Arbetslaget ska samverka i arbetet 
med aktiva åtgärder för att 

förebygga diskriminering och 
kränkande behandling. 

Lpfö18, 2018, s. 13 

I vilka situationer 
kan jag känna mig 

kränkt eller 
felbehandlad? 

”Att leda är att se till att andra låter 
en bestämma” – Beteendeproblem i 

förskolan, Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017, s. 134. 

Har jag lyckats bygga tillitsfulla 
relationer med barnen så att de låter 

mig bestämma över dem, eller 
bestämmer jag för att jag kan och har 
makt över barnen. Har jag förtjänat 

min makt? 
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Är det långsiktigt hållbart att 
brandmän bara släcker 

bränder eller behöver de också 
arbeta med förebyggande 

brandskydd? 

Time-in 
Ljudfil, ca 2,5 minuter, från David & Bo Pratar 

Pedagogik, avsnitt 31 

 

Dagens uppdrag: 

Idag ska jag fundera på vilket 

behov hos barnet som kan ligga 

bakom ett beteende.  

Självkontroll, närhet, trygghet, 

stimulans, distans, 

förutsägbarhet? 

”Barn gör det mest 
begripliga i varje 

situation.” 
Beteendeproblem i förskolan, 

Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017, 
s. 30 

Vad har jag för rädslor eller 

osäkerheter?  Har jag 

provat övervinna dem? Det 

kanske visar sig vara 

ogrundade rädslor.  

Förskolan ska uppmuntra barnen att föra 
fram sina tankar och idéer och skapa 

förutsättningar för detta. Barnens åsikter 
ska tas tillvara i utbildningen och de ska 

få möjlighet att bilda sig egna 
uppfattningar och göra val utifrån sina 

egna förutsättningar. 
Lpfö18, 2018, s. 6 

Vi behöver akta oss för att bli 
hjärntrötta. Vad är vila för 

mig? Vad kan jag få för 
hjärnvila på arbetsplatsen? Är 

det vila att få hämta 
matvagnen, sitta på golvet med 

barnen eller vara ute på 
gården? 

Brukar du sjunga i duschen eller 
bilen? 

 
filmklipp 
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Om ett barn inte lever upp till 
vuxnas förväntningar, är det 

då mest rimligt att det är 
barnet som ska förändras eller 

förväntningarna? 

Om nyfikenhet och behov 
Ljudfil, ca 2,5 minuter, från David & Bo Pratar  

Pedagogik, avsnitt 34 

 

Dagens uppdrag: 

Idag ska jag fundera över vilka 

behov som ligger bakom mina 

ageranden. 
Är det behov av trygghet, gemenskap, 

makt, tillhörighet, bekräftelse, 

självförverkligande, glädje? 

”I’m not telling you it’s 
going to be easy, I’m 

telling you it’s going to be 
worth it” 

– Art Williams 

”Det är inte rättvist att 

behandla alla lika” 
– Beteendeproblem i förskolan, 

Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017, s. 
128 

Skolan ska hjälpa barnet att 
utvecklas och lära barnet om 

mänskliga rättigheter. 

– Barnkonventionen, artikel 29 

Vuxna är vana att 
lyckas och lär av sina 
misstag. Barn är vana 
att misslyckas och lär 

av att lyckas. 

Kan gränsen mellan att skuld- och 
skambelägga och att peppa ligga i 

attityd och tonfall? 
 

”Kom igen, du fixar det. Prova 
såhär.” 

 
”Men jag vet att du kan det där. Du 

kunde ju igår!” 
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”Att skälla på barn är ett verbalt 
övergrepp som kan svida lika ont i 

barnets själ som ett fysiskt 
övergrepp. Vad vet vi om hur barn 
upplever verbala övergrepp från 
vuxna?” – Hissad och dissad, Öhman, 

2008, s- 36–37 

Om fördomar 

bild 

 

Dagens uppdrag: 

Idag ska jag öva på att skifta 

perspektiv genom att tänka 

”hur hade jag upplevt det att 

bli bemött så som *valfri 

person* blev bemött?” 

”Om du önskar att saker 
skulle vara annorlunda, så 
kanske svaret är att vara 

annorlunda själv.” 

– Norman Vincent Peale 

Är det du eller jag som vet 

vilka känslor jag upplever? 

Det är viktigt att alla som ingår i 
arbetslaget har förmåga att förstå 
och samspela med barnen och att 
skapa tillitsfulla relationer med 

hemmen, så att förskoletiden blir 
positiv för barnen. 

 
Lpfö18, 2018, s. 8 

 

”Jämför aldrig barn med 

varandra – varje barn är 
unikt.” 

Om att stärka barns 
självkänsla. 

– Hissad och dissad, Öhman, 
2008, s. 121 

Vad har präglat min 
människosyn genom 

uppväxt, utbildning och 
yrkeserfarenhet? 

 
– Hissad och dissad, Öhman, 2008, s. 

59 
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Kan våra arbets- och 
förhållningssätt se olika ut 
men ändå nå samma mål? 

Behöver vi i så fall prata om 
att vi ser olika på saker? 

Det smittar… 

bild 

 

Dagens uppdrag: 

Idag ska jag öva på att använda 

metaforer. Att knyta ny kunskap 

till någon annans tidigare 

erfarenheter kan vara effektivt. 

Vad vet vi om varje barns 

tidigare erfarenheter? 

”Jag tycker att alla 
människor borde få bli rika 

och berömda och kunna 

göra allt de drömmer om, så 
att de kan inse att det inte är 

lösningen”. 
– Jim Carrey 

Har du svårt att hålla fokus 

eller slutföra saker? 

Ha en en-punkts-lista. 
Det innebär att man har EN sak i 

taget på sin att-göra-lista. 

Tips från minnesmästaren Mattias 

Ribbing. 

Ibland är det kämpigt, men vi kan lära av 
varandra. Eller? 

filmklipp 

 

Ekonomiskt tänkande 
kring min egen energi? 
Hur mycket minus kan 

jag ligga på energikontot, 
och hur länge? Vad är 

återhämtning för mig?  

 
 

Vad vill vi att barn ska lära 
sig av att tvinga fram ett 

förlåt? 
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Hur hjälper vi varandra att 
övervinna rädslor eller 

osäkerheter? Känner vi till 
varandras rädslor och 

osäkerheter? 

Varför gör vi som vi gör i olika situationer? 
bild 

 

Dagens uppdrag: 

Idag ska jag öva på att 

bryta en dålig vana. 

”Tvinga aldrig ett barn att 
be om ursäkt – fundera i 
stället tillsammans hur ni 

kan göra det bra igen” 

– Hissad och dissad, Öhman, 
2008, s. 121 

Vad utvecklar jag för 

kunskaper genom att alltid 

göra som jag brukar? 

Förskolan ska ge varje barn 
förutsättningar att utveckla 

självständighet och tillit till sin 
egen förmåga 

 
Lpfö18, 2018, s. 13 

 

Vågar jag prova 
något nytt idag? 

Vilka etiketter eller epitet har jag på 
människor? 

Vilka etiketter eller epitet har 
människor på mig? Hur får dessa 
mig att känna? Om folk förväntar 

mig att jag ska vara ex. påhittig och 
den som ”alltid” tar initiativ, vad 
händer den dagen jag inte känner 

så? 
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Ibland händer det att vi ger 
barnen dubbla budskap när 
personalen inte vet vad den 
andre sagt. Vad kan vi göra 
för att inte klandra barnen i 

dessa situationer? 

Om att hjälpa barnen… 
bild 

 

Dagens uppdrag: 

Idag ska jag tänka positivt 

om någon som jag inte 

riktigt kommer överens 

med. 
Det mesta har sin början i en tanke. 

”För att lyckas 
måste vi först tro att 

vi kan.” 

– Michael Korda 

Undrar du något? 

Ibland räcker det att fråga 

för att få svar. 

Ibland behöver vi skriva arga mail. Det 
kan räcka med att bara skriva för att 

ventilera sina känslor, men det kan också 
behöva skickas till personen i fråga, eller 

pratas om muntligt 

.  

Ju mer vi låter barn 
veta att vi lyssnar och 
värdesätter deras ord 
och tankar, desto mer 
kommer vi kunna lära 

oss av varandra. 

 
 

Vad har jag lärt mig 
idag? 
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VARNING – ledande frågor! 
 

Vill vi ha snabba lösningar eller 
lösningar som fungerar över tid? 

Vill vi fortsätta släcka bränder 
eller hitta brandskydd som 

förebygger? 

Ta kontroll genom att… 

bild 

 

Dagens uppdrag: 

Idag ska jag göra något direkt 

istället för att skjuta upp det. Att 

tänka på allt du borde göra 

istället för att bara göra det tar 

onödig energi och tid. 

Barnperspektiv är 
svårt att ta för oss vuxna. Vi 
kräver ofta att barnen ska ta 

vårt vuxenperspektiv. 
– Anne-Marie Körling 

Ibland har barnen bra 

lösningar på problemen. 

Det gäller bara att fråga 

dem. 

”Att göra som någon säger är 
som att lämna ifrån sig eller låna 
ut kontrollen till någon annan. 

Och för att kunna göra det måste 
man ha kontrollen” 

 
– Beteendeproblem i förskolan, Hejlskov 

Elvén & Edfelt, 2017, s. 66 

 

Vad är jag 
tacksam över 

idag? 

 
6-åring: ”Jag får bestämma att vi 

ska åka till Gustavsvik när mamma 
vill det också” 

– Hissad och dissad, Öhman, 2008, s. 85 

 

Låter vi barn få verkligt inflytande 
också, eller är det mest på låtsas? 
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En undersökning om kommunikation och det
kollegiala samarbetet i förskolan
Vi är två studenter på förskollärarprogrammet på Högskolan i Gävle som nu skriver vårt 
examensarbete om kommunikation och samarbete inom arbetslaget, i syfte att lyfta barns perspektiv 
och bemötandet av dem. Arbetet kommer bestå av ett stödmaterial för personal att ta del av för att 
väcka diskussioner och reflektion inom arbetslagen om detta ämne. 
Syftet med den här enkäten är att kartlägga personalens syn på hur kommunikationen och 
samarbetet med kollegor fungerar, och vad som eventuellt kan förbättras. Eftersom alla som arbetar i 
förskolan är viktiga som förebilder (lpfö 18) är tanken också att väcka självreflektion och att lyfta 
barns perspektiv.
Dina svar kommer att vara anonyma och sammanställas som en helhet med övriga enkätsvar. 
Enkätsvaren kommer också ligga till grund för stödmaterialets utformning. Eventuella svar på vissa 
frågor kan komma att citeras.
Vi uppskattar att denna enkät tar max 10 minuter att svara på och vi är väldigt tacksamma för de svar 
vi får in. 
Enkäten är tillgänglig att besvaras fram till och med fredagen den 27/9 klockan 10.00.
Vår handledare under examensarbetet heter Tobias Fredlund.

Tack för din medverkan! 
Med vänlig hälsning, 
Anna Rudenmo
Tina Wernersson

*Obligatorisk

1. Anser du att det råder ett gott samarbete mellan kollegor i ditt arbetslag? *
Markera endast en oval.

Ja

Nej

Delvis

Vet inte

Övrigt:

2. I hur stor utsträckning upplever du att du känner och kan lita på dina kollegor i
arbetslaget? *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls Mycket väl

         y
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3. Upplever du att det finns ”tysta regler” och förväntningar på hur man bör bemöta barn i
olika situationer? *
Markera endast en oval.

Ja

Nej

Delvis

Vet inte

Övrigt:

4. Upplever du ibland att dina yrkesmässiga värderingar inte stämmer överens med
arbetslagets "tysta regler"? *
Markera endast en oval.

Ja

Nej

Delvis

Vet inte

Övrigt:

5. I hur stor utsträckning anser du att ni i arbetslaget har liknande barnsyn och
förhållningssätt till barn? *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls Mycket stor

6. I hur stor utsträckning diskuteras känsliga ämnen i ditt arbetslag? *
Exempel på sådana ämnen kan vara: värderingar, bemötande, förhållningssätt, genusfrågor
diskriminering och kränkande behandling.
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls Mycket stor

7. Om du vill ifrågasätta rutiner eller beteenden, känner du att du kan göra det? *
Markera endast en oval.

Ja

Nej

Delvis

Vet inte

         y
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Tillhandahålls av

9. Var på skalan placerar du din förmåga att vara en god förebild i att behandla såväl vuxna
som barn med respekt och förståelse? *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7

Kan
förbättras
avsevärt

Jag bemöter andra med
samma respekt och
förståelse jag själv önskar
mötas av

10. Hur ofta reflekterar du över ditt samspel med och bemötande av barn och vuxna på din
arbetsplats? *
Markera endast en oval.

Varje dag

Varje vecka

Varje månad

Mer sällan

11. Vilket är ditt bästa tips för att förbättra kommunikationen och samarbetet med kollegor?

         y

3 av 3  

Övrigt:

Olika synsätt på förändring i personalgruppen så det blir svårare att genomföra

Okunskap i personalgruppen

Bristande styrning / upplysning från ledning

Brist på tillgängligt stödmaterial

Brist på engagemang/inspiration hos dig eller andra i arbetslaget

Markera alla som gäller.

exempel i arbetssätt? (Flera svar är möjliga) *
 Vad anser du är det svåraste med att genomgå verksamhetsmässiga förändringar, till8. 
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En undersökning om personalens bemötande av barn
i förskolan
Vi är två studenter på förskollärarprogrammet på Högskolan i Gävle som nu skriver vårt 
examensarbete om kommunikation och samarbete inom arbetslaget, i syfte att lyfta barns perspektiv 
och bemötandet av dem. Arbetet kommer bestå av ett stödmaterial för personal att ta del av för att 
väcka diskussioner och reflektion inom arbetslagen om detta ämne. 
Syftet med enkäten är att få en bild av specialpedagogers och psykologers uppfattningar om hur 
personal i förskolan bemöter barnen. Vi vill veta om kränkningar och diskriminering i vuxen-barn 
relationen förekommer och på vilket sätt.
Dina svar kommer att vara anonyma och sammanställas som en helhet med övriga enkätsvar. 
Enkätsvaren kommer också ligga till grund för stödmaterialets utformning. Eventuella svar på vissa 
frågor kan komma att citeras.
Vi uppskattar att denna enkät tar max 15 minuter att svara på och vi är väldigt tacksamma för de svar 
vi får in. 
Enkäten är tillgänglig att besvaras fram till och med torsdagen den 3/10 klockan 18.00.
Vår handledare under examensarbetet heter Tobias Fredlund. 

Tack för din medverkan! 
Med vänlig hälsning, 
Anna Rudenmo
Tina Wernersson

*Obligatorisk

1. Jag arbetar som *
Markera endast en oval.

Specialpedagog

Psykolog

Övrigt:

2. Hur ser du på ditt uppdrag gentemot personal i förskolan? *
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Tillhandahålls av

4. Om du i verksamheterna stöter på kränkande behandling i vuxen-barnrelationen, vilka är
de vanligaste typerna av kränkningar? *

5. Om du i verksamheterna stöter på kränkande behandling i vuxen-barnrelationen, vad anser
du då är de främsta orsakerna till detta? *

6. Vilka är dina bästa tips för att väcka reflektion och diskussioner inom arbetslagen för att
minska kränkningar och lyfta barns perspektiv? *
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En undersökning om personalens bemötande av barn i förskolan

värdera barn med avvikande utveckling/beteende. Finns det andra anledningar?
Vill personal exempelvis ha hjälp att utveckla sitt arbetssätt och/eller miljön eller är det för att 
Vilken är den främsta anledningen till att du blir kontaktad av personal i förskolor? *3.
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