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Abstrakt 
Förskolepedagogers uppdrag synes befinna sig i en kontext där det råder svårigheter 

kring att definiera och urskilja en kränkande behandling. Syftet med denna studie är att 

utöka en kunskap om förskolepedagogers olika uppfattningar om begreppet kränkande 

behandling i relation förskolepedagog gentemot barn och försöka synliggöra detta. Hur 

tolkar förskolepedagoger begreppet kränkning? För att få svar på detta har en 

enkätstudie genomförts med 101 deltagare. Förskolepedagogers individuella 

vardagsteorier är materialet som studien bygger på vilka har analyserats genom 

Noddings omsorgsetiska teori, barnperspektiv och barns perspektiv, orättvisa samt 

makt. Studien visar att det förekommer skiftandet tolkningar av begreppet kränkande 

behandling hos förskolepedagoger i förskolan där definitionen av begreppet skiljer sig 

åt beroende på vem som tolkar det. Detta är det komplexa i en mångfacetterad tolkning 

av begreppet, vilket kan göra att frågeställningar uppstår angående vilken situation barn 

hamnar i på grund av förskolepedagogers skiftande definitioner av en kränkande 

behandling. 
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1. Inledning 
”Mothåll sa man förr. Mobbning, kränkning eller trakasserier heter det nu. Vad vi än 

kallar det, känner sig fler elever illa behandlade av någon lärare än av en annan elev” 
(Petterson, 2004). 

 

Ovanstående citat återfinns i en artikel i lärarnas tidning år 2004 och pekar på att det 

förekommer att lärare kränker elever inom skolan sfär. Förskolan, likt skolan, berörs av 

Skollagen, vilken betonar att inga barn ska utsättas för kränkande behandling där all 

personal inom förskolan, inklusive huvudmän, ska verka för att motverka och förebygga 

att barn kränks (SFS 2010:800). Då kan en fråga sig om detta fenomen även uttrycker 

sig inom förskolans sfär? Tidigare litteratur vänder sig mestadels till skolan, dock 

behöver det inte betyda att det bara förekommer kränkningar inom skolans sfär. 

Cameron och Kovac (2017) menar att när det kommer till kunskap kring kränkande 

behandling från förskolepedagog gentemot barn går det att finna okunskap om 

kränkande behandling. Okunskap hos förskolepedagoger kan vara en orsak till att en 

kränkande behandling förekommer. Forskarna menar att förskolepedagoger behöver en 

tydlig vägledning och utbildning för att kunna förstå och hantera kränkande behandling 

i förskolan i relation förskolepedagog gentemot barn (a.a.). 

 

Det kan även vara att förskolepedagoger som berörs av förskolans läroplan och dess 

uppdrag, ofrivilligt kan kränka barn. Både förskolans läroplan, Skollagen och 

barnkonventionen poängterar att barn ska bemötas med respekt, omsorg och trygghet 

där alla beslut som tas ska utgå från barns bästa (Skolverket, 2018; SFS, 2010:800; 

UNICEF, 2009). Detta innebär att oavsett vilken yrkeskategori personen tillhör vilar ett 

pedagogiskt ansvar hos all verksam personal i förskolan vilket är att motverka och 

skydda barn från kränkande behandling i all dess form. 

 

Tidigare forskning har visat att verbal kränkande behandling av lärare tenderar att få 

negativa konsekvenser i sin framtida utveckling. Barn utvecklar tillitssvårigheter till 

andra människor och får svårt att vistas i sociala kontexter och därmed svårt att bilda 

nya relationer (Brendgren, Bukowski, Wanner, Vitaro & Tremblays, 2007; McEachern, 

Aluede & Kenny, 2008).  
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När det kommer till kränkningar i förskolan uppstår ett problem, nämligen hur den 

enskilda förskolepedagogen tolkar vad en kränkning innebär. I Delfabbro, Winefield, 

Trainor, Dollard, Anderson, Metzer och Hammarströms (2006) studie visar resultatet att 

över 40% av eleverna hade blivit utsatt för kränkande behandling eller upplevt att de 

blivit “hackad på” av lärare. Att lärare utsätter elever för kränkande behandling och 

därmed bidrar till att elever far illa tyder på att det behövs verktyg, 

undervisningsstrukturer och förståelse som främjar ömsesidig respekt och ett gott 

samarbete mellan elever och lärare (Delfabbro et al., 2006). 

 

I samband med detta har vi noterat att det förekommer skiftande tolkningar kring vad en 

kränkning kan innebära och att en samsyn kring begreppet är utom synhåll. Detta var en 

central orsak för denna studie. Hur kommer det sig att de flesta förskolepedagoger anser 

att det förekommer kränkningar i förskolan men inte kan ge en gemensam definition av 

vad en kränkning är. Förskolepedagogen kan förstås som barns trygghet på förskolan 

och ska vara den som beskyddar dem. Därmed vill vi med denna studie utöka en 

kunskap om förskolepedagogers varierande synsätt på begreppet kränkning. Vi har valt 

att endast fokusera på förskolepedagoger i denna studie. Därav berörs enbart 

förskolepedagogers olika tolkningar och kunskap i att definiera och urskilja kränkande 

behandling i förskolan. Pronomen förskolepedagoger kommer att användas genom hela 

arbetet och ersätter ord som förskollärare, barnskötare och annan verksam personal 

inom förskolans utbildningssystem. 

 

 

2. Syfte 

Utifrån problemet att förskolepedagogers uppdrag synes befinna sig i en kontext där det 

råder svårigheter kring att definiera och urskilja en kränkande behandling är syftet med 

denna studie att utöka en kunskap om förskolepedagogers olika uppfattningar om 

begreppet kränkande behandling i relation förskolepedagog gentemot barn. 

 

 

2.1 Frågeställning 

Hur tolkar förskolepedagoger i förskolan begreppet kränkning? 
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2.2 Disposition 

I kapitlet bakgrund presenteras vad styrdokument och lagar poängterar kring kränkande 

behandling följt av hur kränkande behandling som begrepp kan förstås och beskrivas. 

Fortsättningsvis presenteras relevant litteratur vilka berör förekomsten av att 

förskolepedagoger utsätter barn för kränkande behandling samt vikten av hur 

förskolepedagogers förhållningssätt utförs. I kapitlet tidigare forskning presenteras 

forskningsartiklar som belyser problematiken kring kränkande behandling i 

utbildningssystemet. Avsnittet som rör den teoretiska utgångspunkten redogörs de 

teorier som avser att fördjupa studiens resultat. Vidare beskrivs studiens 

undersökningsmetod, urval, utformning av enkät, genomförande, etiska aspekter, hur 

materialet har samlats in och analyserats samt studiens reliabilitet och validitet. I 

studiens resultatdel presenteras resultatet genom den kategorisering som gjorts. 

Resultatet kommer att presenteras utifrån studiens frågeställning och avslutas med en 

tillhörande analys utifrån de valda teoretiska perspektiven samt tidigare forskning. I 

kapitlet diskussion kommer vi att diskutera studiens resultat utifrån relevans för studiens 

syfte och frågeställning. Fortsättningsvis diskuterar vi vårt metodval och slutligen 

presenteras en konklusion av studiens resultat samt förslag på fortsatta studier kring vårt 

valda ämne. 

 

 

3. Bakgrund 

Detta kapitel inleds med vad styrdokument och lagar betonar angående kränkande 

behandling följt av hur kränkande behandling som begrepp kan definieras och innefatta. 

Fortsättningsvis presenteras litteratur vi funnit relevant för studien. Dessa berör 

förekomsten av att förskolepedagoger utsätter barn för kränkande behandling samt hur 

förskolepedagogers förhållningssätt kan påverka barn. Litteraturen vi funnit relevant för 

studien presenteras under rubriken förskolepedagoger som kränker barn. Med detta vill 

vi visa den komplexitet som kan uppstå vid skilda tolkningar av begreppet kränkande 

behandling. Förekomsten av att förskolepedagoger kränker barn kan bero på skiftande 

tolkningar kring vad en kränkande behandling är och kan innebära. 
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3.1 Styrdokument vilka berör förskolan och diskrimineringslagens grunder  

Sveriges utbildningssystem styrs delvis av Skollagen (SFS, 2010:800), vilken berör 

skolor och förskolor runt om i landet. Lagen redogör att det är förbjudet att lärare 

utsätter barn för kränkande behandling. Enligt Skollagen (SFS, 2010:800) ska 

huvudmannen ägna sig åt att målmedvetet arbeta mot kränkande behandling av barn och 

på varje arbetsplats ska det ha arbetats fram en åtgärdsplan för att förhindra kränkande 

behandling av barn. Planen ska innehålla en redovisning av vilka åtgärder som ska 

påbörjas samt arbetas med under året. Varken personal eller huvudman på förskolan får 

kränka ett barn (SFS, 2010:800).  

 

Om ett barn blivit utsatt för en kränkande behandling, trakasserier eller sexuella 

trakasserier vid återkommande tillfällen menar Skolverket (2019) att detta kan 

benämnas som mobbning. Gemensamt för de tidigare nämnda begreppen är att det är en 

kränkande handling, där barn nedvärderas och får sin dignitet förminskad. Däremot 

synliggörs inte begreppet mobbning i Skollagen (Skolverket, 2019). Istället lyfts 

begreppet kränkande behandling fram i både Skollagen (SFS, 2010:800) och förskolans 

läroplan (Skolverket, 2018). De som är verksamma inom förskolans utbildning ska utgå 

från förskolans läroplan (Skolverket, 2018) vilket är ett styrdokument som ligger till 

grund för hur förskolepedagoger ska arbeta med barn och stimulera deras utveckling 

och livslånga lärande. Barn i förskolan ska inte utsättas för kränkande behandling och 

varje verksam vuxen i förskolan ska “främja aktning för människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor” (Skolverket, 2018, s.2). 

All form av diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas av all 

personal som är verksam i förskolan (a.a.).  

  

Även diskrimineringslagen (SFS 2008:567) berör förskolans utbildning. Lagens 

ändamål är att motarbeta all diskriminering samt verka för att alla har lika rättigheter 

och alternativ, oavsett religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder, 

sexuell läggning, etnisk tillhörighet, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck. 

Kränkning benämns i diskrimineringslagen kapitel 1 §4 (SFS 2008:567) under rubriken 

trakasserier, där det framgår att när en individ blir kränkt innefattar det att någon 

kränker dess värdighet, vilka är utöver diskrimineringsgrunderna som tidigare nämnts. 

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) skildrar även utbildningsanordnarens uppdrag 
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samt skyldigheter, de ska arbeta för att stödja barns lika rättigheter med aktiva åtgärder. 

Utbildningsanordnarens ansvar är även att förekomma trakasserier samt säkerställa att 

barn inte diskrimineras av förskolepedagoger i förskolan. De enskilda situationerna 

bestämmer vad som är diskriminering eller inte (a.a.). Dock är det accepterat att i 

förskolan dela in barn i grupper utan att det anses vara en kränkande behandling och 

diskriminering (SFS 2008:567).  

 

Skollagen (2010:800) poängterar att om förskollärare, lärare eller annan personal som 

arbetar på förskolan ser eller får vetskap om att barn blir eller har blivit utsatt för 

kränkande behandling på förskolan är denne förpliktigad att anmäla händelsen till 

rektorn. Då rektorn fått in anmälan om en kränkande behandling, som utspelat sig på 

förskolan, måste denne anmäla det till huvudmannen för verksamheten. Ansvaret vilar 

då på huvudmannen att så snabbt som möjligt utreda detta samt vidta åtgärder för att 

den kränkande behandlingen inte ska förekomma igen (SFS, 2010:800). 

  

Olsson (2019) poängterar att dokumentationskravet ökat i förskola och skola då det 

visat sig att utredningar angående kränkande behandlingar inte dokumenterats i enlighet 

med förskolepedagogers skyldighet. Enligt Olsson måste förskolor och skolor kunna 

påvisa att de har vidtagit åtgärder när det förekommit ett fall av kränkning (Olsson, 

2019). Skolverket (2018) lyfter att det inte får förekomma kränkningar i förskolan och 

Skollagen (SFS, 2010:800) lyfter att kränkningar måste anmälas. Dock visar tidigare 

studier den problematik som råder kring kränkande behandling i förskolan då 

förskolepedagoger problematiserar att det är svårt att uppfatta vad en kränkning är 

(Vlachou, Botsoglou & Andreou, 2013). Att dessa styrdokument och lagar finns 

underlättar inte för förskolepedagoger att kunna utföra sitt uppdrag i förskolan. 

Förskolepedagogen befinner sig i en miljö där kränkande behandling från 

förskolepedagogen gentemot barn kan förekomma. Därmed är det av stor vikt att 

förskolepedagoger kan uppfatta och urskilja en kränkande behandling så att uppdragen i 

förskolans läroplan (Skolverket, 2018) fullföljs. 

 

 

3.2 Kränkande behandling som begrepp 

Utifrån Öhmans (2008) definition av kränkning menas att det är en handling där den 

utsatte nedvärderas vilket kan ske både verbalt, icke verbalt, fysiskt och psykiskt. 
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Kränkning som begrepp innefattar en handling där det berörda barnet upplever sig själv 

mindre värd, sårad och nedstämd (Friends, 2019). Öhman (2008) ger en vidare 

definition av kränkning där hon menar att en individ kan bli sänkt eller avvisad, att 

individen hamnar i ett underläge gentemot den andre. Likt Öhmans beskrivning 

förklarar Skollagen (SFS, 2010:800) kränkning likställt en handling där det oanständiga 

bemötandet inte kan anknytas till diskrimineringslagen men menar att det fortfarande är 

en kränkande handling eftersom det kränker ett barns värdighet.  

  

Colnerud (2007) hävdar att lärare inte alltid är medveten om vad en kränkande 

behandling är och hur den uttrycks, hon beskriver en situation där en lärare gör sitt 

bemötande omedvetet där beteendet resulterar i att eleven kränks. 

  
När en elev frågar sin lärare om var storhjärnan och lillhjärnan finns svarar läraren skrattande: 

”storhjärnan sitter här” och pekar på sitt eget huvud, och ”lillhjärnan sitter där”, varvid hon pekar 

på elevens huvud. (Colnerud 2007, s. 129) 
  

En kränkning kan utspela sig och tolkas på olika sätt beroende på situation. Edling 

(2012) förklarar att en kränkande behandling innefattar alla situationer där den utsatta 

individen upplever sig själv dåligt behandlad.  

  

Skolverket (2000) föreslår att begreppet kränkande behandling kan användas och 

fungera som ett paraplybegrepp för varierande former av negativa handlingar. Under 

kränkande behandling som huvudbegrepp kan företeelser såsom trakasserier och grovt 

språkbruk ingå. Att det råder en problematik i att definiera begreppet mobbning går i 

linje med Stoor-Grenner och Kirves (2010) beskrivning där de förklarar mobbning 

utifrån att det är en negativ handling vilket måste ske upprepade gånger under en viss 

tid till skillnad från kränkande behandling vilket är negativa handlingar som 

förekommer vid enstaka tillfällen. 

Skolverket (2009a) skriver om hur begreppet mobbning kombinerades med begreppet 

kränkande behandling under den senare delen av 1990-talet. Skolverket lyfter fram att 

kränkande behandling och kränkning ibland används synonymt till begreppet mobbning 

(a.a.). Därmed kan varje persons uppfattning om kränkande behandling skilja sig åt och 

osäkerhet kan uppstå om hur ofta den kränkande behandlingen ska upprepas för att 

betraktas likställt med mobbning, i och med det kan tolkningen av begreppet bli 

problematiskt (Skolverket, 2009a). 
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Vidare redogör Skolverket (2009b) en kränkande behandling enligt figur nedan. 

Annan kränkande behandling – vilka inte 

kan kopplas till diskrimineringslagen 

grunder 

Diskriminering – vilka kan kopplas 

till diskrimineringslagens grunder 

  

Mobbing 

Trakasserier 

Trakasserier 

Direkt diskriminering 

Indirekt diskriminering 

Figur 1. Begreppsförklaring från skolverket (2009b) 

  

Den här genomgången visar att en kränkning kan förstås utifrån olika perspektiv och 

hur en kränkande behandling definieras kan bero på vem som tolkar den. En kränkande 

behandling kan förstås utifrån att en individs värdighet nedvärderas och denne upplever 

sig nedstämd. En kränkning kan även vara att en individ blir utsatt för ett grovt 

språkbruk av en annan individ där den utsatte upplever sig mindre värd. I situationer där 

en utsatt individ upplever sig illa behandlad kan även ingå i definitionen och förståelsen 

för en kränkande behandling. Just kränkande behandling som begrepp kan fungera som 

ett paraplybegrepp för alla former av destruktiva och negativa handlingar. Dock är det 

varje enskild individ som bedömer vad en kränkande behandling är och i alla situationer 

där den utsatte känner sig förminskad eller dåligt behandlad bör betraktas som en 

kränkande behandling. Detta visar den komplexitet som förekommer i att tolka en 

kränkning eftersom definitionen av och förståelsen för en kränkning är socialt betingat 

och skiljer sig åt från individ till individ. 

 

 

3.3 Förskolepedagoger som kränker barn 

Förekomsten av att förskolepedagoger utsätter barn för kränkande behandling i 

förskolan kan enligt Colnerud (2007) bero på en rad olika faktorer. Det kan enligt 

Colnerud handla om att förskolepedagogen hamnat i konflikt med barn eller att 

förskolepedagogen betraktar barn som motståndare istället för medmänniskor i de fall 

barn får förskolepedagogen att känna sig dum. Detta menar Colnerud kan mynna ut i att 

förskolepedagogen utnyttjar sin maktposition vilket i sin tur kan leda till en kränkande 

behandling gentemot barn. Å andra sidan menar Colnerud att det också kan bero på att 
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förskolepedagogen befinner sig under stress eller utbrändhet, vilket kan utgöra att 

förskolepedagogens agerande sker i affekt och därmed utsätter barnet för en kränkande 

handling (a.a.).  

 

Fortsättningsvis menar Colnerud (2007) att de förskolepedagoger, som utsätter barn för 

en kränkande behandling, kan ha personliga problem med sina egna normer och 

värderingar vilket inte alls är gynnsamt för den professionella yrkesrollen (Colnerud, 

2007). Vidare menar Colnerud (2007) att inom skolans sfär förväntas lärare uppfostra 

och disciplinera barn och elever. Utifrån detta perspektiv, att institutionen ska fungera 

som en disciplinerande plats, skapas risken att lärarnas utgångspunkt blir att styra 

barnen auktoritärt på ett negativt sätt. Enligt Strander (2008) besitter vuxna mer makt än 

barn i förskolan och i situationer där barn inte följer de angivna reglerna och lyssnar på 

förskolepedagogens direktiv kan det uppstå konflikter där förskolepedagogen intar en 

onödigt hård och auktoritär roll vilket kan upplevas likt en kränkande behandling av 

barnen.  

  

På grund av den asymmetriska relationen mellan lärare och barn uppstår det situationer 

där lärare kränker barn (Colnerud, 2007; Öhman, 2008). Den grövsta formen av 

maktmissbruk hävdar Colnerud (2007) är när barn blir utsatt för en kränkande 

behandling av vuxna. Strander (2008) menar att vuxna frekvent skäller ut och kränker 

barn, vilket är ovanligt i relationen vuxen till vuxen och ifrågasätter stark denna ovana, 

att aggressivt bemöta barn innebär att atmosfären försvåras, inte bara för barnen utan 

även för förekolepedogens kollegor. Öhman (2019) hävdar att varje enskild 

förskolepedagog ansvarar för sin individuella kommunikation genom ord och handling 

och att den förankras i respekt och värme. Enligt förskolans läroplan (skolverket, 2018) 

ska förskolepedagogers förhållningssätt fungera likt en vägledning för barn där de 

agerar goda förebilder för dem.  

  

Öhman (2008) poängterar att förskolepedagogers bemötande ska ske på ett respektfullt 

och bekräftande sätt eftersom deras förhållningssättet kan främja hur barn upplever sig 

och ser på sig själva som värdefulla och uppskattade. Öhman menar att de tankar 

förskolepedagogen har om barnet speglar även bemötandet av dem, därmed är det 

kritiska förhållningssättet gentemot sig själv som förskolepedagog av stor vikt för att 

vinna förståelse för hur förhållningssättet kan påverka barns agerande (Öhman, 2008). 
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Strander (2008) menar att när förskolepedagoger kränker barn i förskolan så får det inte 

bara konsekvenser för den enskilda individen, utan det får även konsekvenser för hela 

barngruppen. Enligt Strander kan barn gå samman i en grupp och göra motstånd mot 

pedagogen och dennes självkänsla kan få sig en törn. I dessa situationer visar det sig hur 

förskolepedagogen väljer att använda sin profession. I bemötandet med barnen kan 

förskolepedagogen välja att ta till sig att denne kränkt ett barn eller välja att placera 

problemet hos barnet (Strander, 2008).  

  

Enligt Delfabbro et al. (2006) förekommer både verbal och fysisk kränkning i förskolan 

av förskolepedagoger gentemot barn. Förekomsten av att barn kränks i förskolan hävdar 

Öhman (2019) kan bero på att förskolepedagoger agerar under stressiga förhållanden. 

Öhman menar att barngrupperna är stora och de krav som vilar på förskolepedagogerna, 

är övermäktiga och kan vara en orsak till att barn blir utsatt för kränkande behandling 

(a.a.). Fortsättningsvis lyfter Öhman (2019) upp att förskolepedagoger kan uppleva sig 

själv otillräcklig och att verka för barns bästa blir en utmaning, omedvetet kan därmed 

förskolepedagoger kränka barn.  

 

Öhman (2008) förklarar att en kränkning är individuellt för varje person och att det är 

individen som blivit utsatt som kan avgöra om det är en kränkning eller ej. I dessa fall 

menar Öhman på att det är av stor vikt att lyssna på barns personliga upplevelse och 

utgå från barnets egen livsvärld för att ges möjlighet att försöka urskilja den kränkande 

behandlingens omfattning. Förekomsten av kränkande behandling i förskolan är enligt 

Johansson (2017) värt att notera men den kan ha skiftande karaktär beroende på barns 

olika åldrar. Vidare menar Johansson på att det råder en begreppsförvirring kring 

kränkning och problematik kring att definiera vad en kränkning är. Med andra ord 

bekräftar Johansson förskolepedagogers svårigheter att beskriva en kränkande 

behandling och hur en kränkande behandling kan urskiljas. 

 

 

4. Tidigare forskning 

Under denna rubrik redogörs tidigare forskning vilka är av betydelse för studiens 

område. Vi kommer att lyfta den tidigare forskning med fokus på kränkande behandling 
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i skolans sfär eftersom den tidigare forskningen inte fokuserat på förskolans institution i 

lika stor omfattning (McEachern et al., 2008). Den tidigare forskning vi har valt att lyfta 

i arbetet är valt eftersom denna forskning även kan omfatta förskolan. Kapitlet redovisar 

vad den tidigare forskningen har gemensamt. Rubriken är förekomst av kränkning kan 

förstås som brist av kunskap. 

 

 

4.1 Förekomsten av kränkning kan förstås likt brist av kunskap  

Twemlow, Fonagy, Sacco och Brethour (2006) studie visar att de lärare som har mobbat 

eller blivit mobbad när de var yngre, mobbar själv i större utsträckning elever i sin roll. 

Dessa lärare tillåter även andra elever att mobba sina klasskamrater i en högre grad 

(a.a.). Delfabbro et al. (2006) visar med sin studie att förskolepedagoger kränker barn 

och att även barn upplever sig kränkta. Resultatet visar att de flesta av barnen upplevt en 

kränkande behandling i större omfattning av förskolepedagoger än vad de upplevt en 

kränkande behandling av andra barn i deras omgivning på förskolan (a.a.). 

 

Att lärare utsätter barn för kränkande behandling betraktas idag likt ett mycket mer 

allvarligare problem än vad det gjorts tidigare. Tidigare forskning visar att lärare inte 

har tillräcklig kunskap om förekomsten av en kränkande behandling där barn blir offer 

för vuxnas negativa agerande (Zerillo & Osterman, 2011). Colnerud (1995) lyfter att det 

i förskolan finns en speciell yrkesetik som handlar om hur förskolepedagoger moraliskt 

ska arbeta med barn i förskolan. Colnerud menar att den egna moralen borde vara 

tillräcklig för att lärare ska besitta nödvändig kunskap för att kunna arbeta moraliskt 

riktigt i sitt arbete med elever (a.a.). 

  

I McEachern et al. (2008) studie hävdar forskarna att det inte finns tillräckligt med 

forskning och litteratur som förklarar existensen av kränkande behandling i relationen 

lärare gentemot barn. Cameron och Kovac (2017) resultat poängterar att det råder en 

kunskapsbrist hos personal gällande arbetet med kränkande behandling i förskolan. 

Cameron och Kovac lyfter fram att det är av stor vikt att personal i förskolan 

tillhandahålls utbildningar vilka innefattar kränkande behandling och får de redskap och 

verktyg som behövs för att motverka situationer där kränkande behandling förekommer 

(a.a.). 
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Även Vlachou, Botsoglou och Andreou (2013) har i sin studie påvisat bristen kring 

lärares kompetens i att avgöra vad som är en kränkande behandling eller inte. Dilemmat 

som uppstår menar Vlachou et al. (2013) är att lärarna inte besitter tillräcklig kunskap i 

att bedöma om situationen ska betraktas likt en kränkande behandling eller en konflikt. 

Förekomsten av kränkande behandling i förskolan är markant och därmed behövs mer 

forskning som utgår från barns perspektiv för att förskolepedagoger ska kunna urskilja 

kränkningar i större utsträckning (Vlachou et al., 2013). I Cameron och Kovacs (2017) 

studie visar resultatet på att lärare som arbetar i förskolan många gånger missar att delge 

vårdnadshavare information om att deras barn blivit utsatt för en kränkande behandling. 

Detta kan ha att göra med den kunskapsbrist som råder på förskolan och därmed 

förskolepedagogers problem med att definiera kränkning och vad en kränkande 

behandling kan omfatta (a.a.). 

 

 

5. Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkt studien vilar på syftar till att fördjupa förskolepedagogers 

vardagsteorier vilka är formulerade i vår studie (Nilholm, 2016). Även skiftande tankar 

kring hur en kränkande behandling uttrycker sig är centralt. För att bearbeta studiens 

resultat har vi utgått från en omsorgs etisk teori (Noddings, 2012; Colnerud, 2006; 

Smith, 2016) samt teorier vilka berör, barnperspektiv och barns perspektiv (Halldén, 

2003; Sommer, Pramling Samuelssons & Hundeide, 2011; Johansson, 2003), orättvisa 

(Edling, 2012) samt förskolepedagogers maktposition (Nilsson, 2008; Öhman, 2017; & 

Lindgren & Torro, 2017). För att fördjupa vårt resultat kommer vi att använda följande: 

barns perspektiv, omsorg, orättvisa och makt. 

 

 

5.1 Barnperspektiv och barns perspektiv 

Halldén (2003) menar att barnperspektiv syftar till att synliggöra barns levnadsvillkor 

och förutsättningar där grunden är att utgå från barns bästa. Enligt Halldén innebär 

barnperspektivet att vuxna tillvaratar barns tankar och livsvärld samt analyserar dessa 

utifrån deras eget perspektiv. Att utgå från begreppet barns perspektiv handlar det 

istället om att “fånga en kultur som är barnets” (Halldén, 2003, s.14). 
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Dock är det enligt Johansson (2003) problematiskt för vuxna att närma sig barns 

livsvärld och barns perspektiv eftersom den vuxne inte kan kliva ur sin egen livsvärld 

och in i barnets livsvärld. Därmed menar Johansson att förståelsen för barns perspektiv 

är begränsat och inte någon gång komplett (a.a.).  

  

Likt Johansson (2003) menar Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeide (2011) att 

det bara är barnen som förstår sin egen värld fullt ut och i den mån det går, kan vuxna 

försöka förstå barns tillvaro, dock kan denna förståelse aldrig bli fullständig. För att 

förskolepedagoger ska få tillgång till barns egen livsvärld menar Johansson (2003) att 

det är av stor betydelse att förskolepedagoger, på ett engagerat sätt, lär känna barnet och 

arbetar för att bygga en tillitsfull relation. Med hjälp av barnperspektivet kan vuxna 

försöka närma sig och få förståelse för barns perspektiv (Sommer, Pramling Samuelsson 

& Hundeide, 2011). 

  

Resultatet i studien kommer att analyseras genom barns perspektiv vilket belyser 

förskolepedagogers komplexa situation att försöka få tillgång till barns egen livsvärld. 

Därmed uppstår svårigheter kring att försöka tolka en situation där barn blivit utsatt för 

en kränkande behandling. 

 

 

5.2 Orättvisa 

Enligt Edling (2012) handlar orättvisa om att alla barn inte blir bemötta på samma sätt 

och det kan bero på förskolepedagogers individuella värderingar och fördomar. Edling 

menar att det kan vara invanda mönster men även grupptillhörighet i 

förskolepedagogens arbetslag som får individen att frambringa orättvisa gentemot barn. 

Edling (2012) belyser att orättvisa kan förstås om barn på grund av sin ålder, hudfärg 

eller samhällsklass diskrimineras av förskolepedagoger i förskolan och på så vis inte har 

samma rättigheter eller förutsättningar likt de barn som befinner sig inom normen. 

  

Edling (2012) förklarar hur det sociala mötet mellan människor kan påverkas av 

omedvetna och medvetna värderingar. Det är genom människors olika normer och 

värderingar som orättvisa mönster formas och rådande normer upprätthålls. Detta kan 

leda till att de individer som befinner sig utanför de normer och värderingar vilka anses 

vara normala kan befinna sig i riskzonen för att fara illa och bli utsatt för en kränkande 
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behandling. Orättvisan upprätthålls när personliga erfarenheter vägs in, de omedvetna 

och medvetna värderingar i interaktion med andra människor kan utgöra en dimension 

av orättvisa (a.a.).   

 

Studiens resultat kommer analyseras genom begreppet orättvisa. Begreppet belyser 

förskolepedagogers svårigheter med att behandla alla barn rättvist oavsett etnicitet, ålder 

eller samhällsklass som barn kommer ifrån. Förskolepedagogers definition av 

kränkande behandling kan innefatta att barn i förskolan blir orättvist behandlade. 

 

 

5.3 Noddings omsorgsetiska teori 

Enligt Noddings (Colnerud, 2006) har omsorgsetiken sin utgångspunkt i att alla 

människor har förmåga att visa omsorg om andra människor. Det är förskolepedagogers 

moraliska ansvar att förstå den förmåga som krävs för att möta barns behov av omsorg. 

Relationer ses som beroenderelationer och omsorg är en handling vilket berör både 

förskolepedagoger och barn, den gäller därmed för båda individerna (a.a.). Barn på 

förskolan är i en utsatt situation och Noddings (Colnerud, 2006) anser att människan är 

ålagd att ge omsorg enkom för att den andre har möjlighet att acceptera den. Om läraren 

inte har möjlighet att upprätta en omsorgsrelation beror det på att eleven inte har 

möjlighet att bekräfta den, oavsett hur mycket läraren arbetar med relationen. Vidare 

menar Noddings att omsorgsetiken bör vara den princip som skolan ska anamma och 

använda sig av, den innehåller även den moraliska omsorgsetiken som är en 

huvudsaklig etisk hållning (Colnerud, 2006). 

  

Noddings (2012) menar att omsorgsetiken handlar om en relation som formas mellan 

två individer. Alla människors liv startar i en relation och varje individ påverkas av 

varje relation denne är en del av. Smith (2016) förklarar Noddings syn på omsorg på så 

vis att om människan ska få möjlighet att visa omsorg behöver individen uppmuntras 

och motiveras för att arbeta moraliskt riktigt, har inte individen en bra moral kan 

personen inte visa omsorg om andra. Vidare menar Noddings (2012) att 

förskolepedagogers omsorgsetiska förhållningssätt bör förankras i att omsorgsrelationer 

upprätthålls, uppmuntras och etableras. Detta kan förstås genom att förskolepedagoger 

visar för barn praktiskt hur omsorg ges och hur omsorg kommuniceras, samt att barn får 

utföra omsorg på ett praktiskt vis för att erhålla förståelse för det (a.a.). Noddings 
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(2012) belyser även att förskolepedagoger behöver bekräfta barn så att de kan växa som 

individer, dock blir detta problematiskt om inte förskolepedagogen känner barnen väl. 

Fortsättningsvis menar Noddings att i förskolan behöver omsorgsrelationer vara 

grunden för att kunna utöva god pedagogisk verksamhet och det är inte förens 

förskolepedagogen lyssnar på barnet dess förtroende vinns (a.a.). 

  

Noddings studie (Smith, 2016) har visat på omsorgens betydelse, att det är en viktig 

rekommendation för hur förskolepedagogen ska använda sig av omsorg, etik och moral 

i förskolan. Smith (2016) menar, sett ur noddings teori, att genuin omsorg kräver 

engagemang och uppmärksamhet av förskolepedagogen, det finns olika nivåer av 

omsorg och det är viktigt att veta vilken omsorg en använder sig av. Vidare skriver 

Smith (2016) att visa omsorg om och till barn ingår i förskolepedagogers uppdrag. Vid 

kränkande behandling från förskolepedagog gentemot barn tycks det vara brist av 

omsorg om barn. Vid sådana tillfällen utgör förskolepedagogers kränkning av barn att 

det pedagogiska uppdrag de är ålagda att fullfölja inte görs (a.a.). 

  

Deltagarnas enkätsvar kommer att tolkas genom begreppet omsorg. Begreppet används 

som verktyg för att analysera deltagarnas olika definitioner av kränkande behandling 

samt på vilket sätt deltagarna urskiljer en kränkande behandling. 

 

 

5.4 Kränkningarnas maktdimension 

Enligt Nilsson (2008) är makt dynamisk och alltid i förändring, detta innebär att den 

som i ett tidigare skede var i underläge kan i nästa stund vara i överläge. Makten är 

rationell, när individen utövar makt är det ofta en handling som är planerad. Däremot 

kan inte individen se framåt eller kontrollera vilka konsekvenser maktutövandet ger 

(a.a.). Vidare menar Nilsson (2008) att maktutövande kan ge individen njutning och 

lockelse om att komma fram till ett resultat. Makt är enligt Nilsson ojämlika dynamiska 

situationer där den som utövar makten har en aktiv roll. 

  

Lindgren och Torro (2017) samt Colnerud och Granström (2015) menar att 

förskolepedagoger använder sin makt för att få barn att känna skuld och skam och ökar 

deras beroendeställning till förskolepedagogen. I relation till förskolepedagoger kan 

detta innebära att eftersom förskolepedagoger inte kan få fullbordad tillgång till barns 
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värld och fullt ut förstå barns perspektiv, råder en maktdimension där risken finns att 

förskolepedagoger missbrukar sin makt.  

  

Det förekommer att förskolepedagoger inte hanterar situationer på arbetet på ett 

professionellt sätt och de personliga problemen eller påfrestningar från barn kan göra att 

förskolepedagogen känner sig trängd och handlar då inte yrkesetiskt (Lindgren et al., 

2017; Colnerud et al., 2015). Sett utifrån förskolepedagogers perspektiv kan det vara 

problematiskt att eliminera orättvisa för barn i förskolan eftersom förskolepedagoger 

ofrånkomligen besitter mer makt än barn. Förskolepedagogers individuella normer och 

värderingar kan på ett positivt och negativt sätt spegla verksamheten och klimatet i 

gruppen.  

  

Fors (2007) menar att förskolepedagogen inte ser kränkning som en maktpositionering 

utan att det är oftast den som blir kränkt som problematiseras. I relation till 

förskolepedagoger, hur kan förskolepedagogens moraliska ansvar mot barn, i deras 

uppdrag att ge omsorg garanteras om de betraktar barn som problem? 

 

Studiens resultat kommer att analyseras genom begreppen barns perspektiv, omsorg och 

orättvisa. Dessa begrepp kommer även att sammanföras med en maktdimension som 

visar hur förskolepedagogers definitioner av kränkande behandling kan förstås utifrån 

att förskolepedagoger besitter makt i förskolan. 

 

 

6. Metod 

Syftet med denna studie är att vinna kunskap om hur förskolepedagoger i förskolan 

definierar begreppet kränkning i relationen förskolepedagogen gentemot barn. Att 

använda sig av öppna och slutna frågor i enkäten valdes för att lättare kunna framställa 

en avgränsning i vår kategorisering, detta för att få ut så mycket material som behövdes 

för att svara på vårt syfte och forskningsfråga (Bryman, 2018). I detta avsnitt framförs 

vilken metod som använts i studien och hur studien har genomförts. 
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6.1 Val av metod 

I denna studie användes en nätenkät som metod. Vi använde oss av både slutna och 

öppna frågor. Detta val gjordes eftersom kränkningar är ett komplext begrepp och för att 

kunna förstå det enligt förskolepedagogers synsätt valdes båda alternativen i 

enkäten. Enkätens frågor bestod av fritextsvar och fasta svarsalternativ. I studien 

framkommer en variation av svar, både i de svarsalternativ där deltagarna fick 

kommentera fritt hur de uppfattar en kränkande behandling men även i de förbestämda 

svarsalternativen framkom variation mellan deltagarna.  

 

Eftersom syftet i studien var att undersöka hur förskolepersonal uppfattar kränkningar i 

förskolan mellan förskolepedagog och barn använde vi oss av en enkät för att nå ut till 

många deltagare. Syftet med att använda sig av denna metod var att få svar på väl 

synliga frågeställningar samt att få tillgång till deltagarnas personliga aspekter (Bryman, 

2018). 

 

 

6.2 Genomförande 

Enkäten arbetades fram på webben i en gratisversion vid namn Survio 

(https://survio.com/sv/), detta program erbjöd fasta svarsalternativ, graderingar samt 

öppna fritextsvar. Webbsidan erbjöd även att se deltagarnas enskilda svar, vilket 

förenklade vår kategorisering senare i processen. Bryman (2018) menar att det blir mer 

populärt att använda sig av enkäter på internet och fördelen med att deltagaren får 

enkäten på det sättet är att de kan fylla i den när de har tid och sitter framför datorn och 

att de inte behöver hålla reda på ett papper som ska skickas med posten. 

 

Utformningen av enkätens frågor var noga genomtänkt utifrån studiens syfte och 

frågeställning för att det inte skulle uppstå en oklarhet om vad vi önskade att få svar på 

genom våra enkätfrågor. Frågorna hölls enkla och tydliga med fokus på deltagarnas 

kunskap inom området. Enkäten utformades med att först erhålla bakgrundsinformation 

om deltagarna i enkäten, vilket sedan övergick till frågor vilka berörde kränkningar och 

deltagarens tankar kring det för att sedan avslutas med fallbeskrivningar. Enkäten (se 

bilaga 2) hade 31 frågor där frågor med färdiga svarsalternativ var 21 stycken. Frågor 

med frisvar var 8 stycken och graderingsfrågor var 2 till antal. Det användes slutna 
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frågor till de svarsalternativ som var förutbestämda medans i de frågor där deltagarna 

uppmanades att svara med egna ord var av mer öppen karaktär. 

 

Fortsättningsvis utformade vi ett följebrev (se bilaga 1) vilket beskrev vårt syfte med 

studien samt vilka forskningsetiska principer vi tagit hänsyn till. Därefter 

sammanfogades följebrevet med nätenkätens länk och publicerades sedan i en 

Facebook-grupp.  

 

Enkäten publicerades i en sluten Facebook-grupp vilken vid publicerings tillfället, 13 

september 2019, hade 36 922 medlemmar. Facebook-gruppen riktar in sig mot personal 

som arbetar inom förskolan i Sverige. För att bli medlem i denna Facebook-grupp 

behöver personen, som önskar att gå med i gruppen, göra en förfrågan om att delta och 

därmed svara på ett antal kontrollfrågor vilka berör Facebook-gruppens ändamål. Dessa 

kontrollfrågor granskas sedan av administratörerna som i sin tur väljer huruvida 

personen ska bli godkänd medlem eller ej utifrån relevans till Facebook-gruppens syfte. 

Inom forumet diskuteras och utbyts det tankar om och kring allt som kan beröra 

förskolans utbildning. Eftersom det förekom personer i Facebook-gruppen som hade 

relevant koppling till studiens frågeställningar utfördes därmed ett ändamåls styrt urval 

(Bryman, 2018). 

 

Önskvärt var att ta del av så många svar som möjligt utspritt över hela Sverige, därav 

togs beslutet att publicera nätenkäten i Facebook-gruppen då den innehar över 

trettiotusen medlemmar. Eftersom nätenkäter som skickas ut med hjälp av e-post 

tenderar att ge låga svarsfrekvenser ansågs detta alternativ bättre då det möjligen kan 

bidra till att svarsfrekvensen blir högre (Ejlertsson, 2019). 

 

Enkäten lades ut 13 september 2019 och avslutades 19 september 2019. Sett till studiens 

bearbetningsprocess och därmed tidsaspekt togs länken bort den 19 september 2019 då 

vi ansåg att svarsfrekvensen var tillräcklig. I samband med att enkäten lades ut i 

Facebookgruppen blev variationen på deltagare stort eftersom vi nådde ut till hela 

Sverige. Deltagarnas medverkan kunde ske när som helst på dygnet och varje deltagare 

kunde sitta avskilt på en anonym plats, vilket även kan ha ökat antalet deltagare i 

enkäten. I enlighet med Ejlertsson (2019) var en enkätstudie fördelaktig då enkäten 
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berörde ett känsligt ämne och kunde ha påverkat svarsfrekvensen om deltagarna varit 

styrda att genomföra enkäten på en särskild plats där de upplevt sig iakttagna (a.a.).  

 

Dock har det inte varit möjligt att urskilja hur många av dessa 36 922 medlemmar som 

är aktiva i Facebook-gruppen vilket förmodligen har resulterat i att de deltagare som 

svarat på enkäten är de som finner studiens ämne intressant. Totalt svarade 101 personer 

på enkäten. Antalet deltagare som fullföljde hela enkäten var 101 stycken vilket 

motsvarar 0,0027 %. Sett till detta utgjorde det höga antalet medlemmar i 

Facebookgruppen en låg svarsfrekvens. 

 
Figur.2 Tabellen beskriver studiens bortfall sett utifrån Facebook gruppens medlemmar. 

  Facebookgrupp 

Antal medlemmar: 36 922 

Bortfall: 36 821 

Deltagare: 101 

  

Vi kan inte veta något om de som inte svarade men eftersom det var 36 922 personer 

som hade tillgång till enkäten och det var ett lågt deltagande kan vi å ena sidan antaga 

att de personer som fann ämnet intressant har tagit sig tid att svara. Totalt var det 101 

stycken. Å andra sidan kunde vi se en stor variation på ålder, utbildning och 

arbetslivserfarenhet, det var således inte samma typ av människor som svarade på 

enkäten. För att kunna deltaga i enkäten krävdes förskolepedagogens tid samt ett digitalt 

verktyg. 

 

Insamling och registrering av enkäten, både de bundna svarsalternativen samt fria 

svarsalternativen utfördes digitalt eftersom vi använde oss av den nätbaserade 

enkätundersökningsservern Survio (https://www.survio.com/sv/). Genom detta program 

tillhandahöll vi all insamlad data sammanställd per automatik i form av tabeller, 

diagram och grafer för att sedan kunna analysera dessa. Varje deltagares svar återfanns 

under varje enkätfråga och vi kunde även se vad deltagarna svarat enskilt i sin 
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individuella enkät. Då deltagarna som svarade på enkäten bor i många olika delar av 

landet kan vi med delvis säkerhet säga att denna studie skulle se likadan ut igen oavsett 

vart i Sverige den utförs (Bryman, 2018). 

 

Då enkäten hade många frågor utgjorde det att vi erhöll mycket material. Dock 

användes inte allt material eftersom enkätsvaren skulle svara på studiens syfte och 

frågeställning, därmed var en avgränsning och urval av materialet nödvändig. Urvalet 

gjordes för att kunna urskilja svaren vilka berör hur en kränkande behandling definieras 

och uppfattas. Uppdraget, enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2018), är svårt att axla 

om uppfattningen kring kränkande behandlingen är av skiftande tolkningar 

förskolepedagoger emellan. 

 

 

6.3 Etiska överväganden 

I utförandet av denna studie har Vetenskapsrådets (2017) fyra forskningsetiska principer 

tagits i beaktning, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttandjekravet. Informationskravet och samtyckeskravet är två av de fyra etiska 

överväganden vi tog hänsyn till i utförandet av studien (Vetenskapsrådet, 2017). 

Dessa uppfylldes genom att vi, i vårt följebrev, informerade deltagarna om studiens 

syfte och tillvägagångssätt samt att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas under 

enkätens gång, utan negativa påföljder. Baserat på nyttjandekravet tydliggjordes att 

materialet endast kommer att användas för vår rapport och inte delas med någon annan 

(Vetenskapsrådet, 2017; Bryman, 2018). Det framgick även till deltagarna att all data 

som samlades in var konfidentiell och inte går att spåra till ursprunget, vilket innebär att 

varje enskild deltagare är anonym och vi har därmed tagit konfidentialitetskravet i 

beaktning (Vetenskapsrådet, 2017). Deltagarna i studien kommer att presenteras utifrån 

enkätnummer. Vi kommer inte att nämna deltagarnas ålder, yrkeskategori eller 

arbetslivserfarenhet, detta med anledning av att denna information inte kommer att 

påverka eller förändra studiens resultat. 
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6.4 Bearbetning av insamlat material 

Bearbetningen började med att vi skrev ut svaren från enkäten som vi laddat ner från 

hemsidan, detta för att få en överblick av det insamlade materialet. När svaren på de 

öppna frågorna gicks igenom, bedömde vi att de måste kategoriseras för att sedan kunna 

redovisa dem på ett överskådligt sätt i vår resultatdel (Bryman, 2018). Vi valde att göra 

ett urval av materialet under bearbetningsprocessen där vi bedömde att de enkätfrågor 

som tydligt kunde svara på vårt syfte och frågeställning skulle kategoriseras och 

användas i uppsatsen. 

 

Vi använde oss av Brymans (2018) rekommendationer när svaren skulle kategoriseras. 

Nyckelord som ofta var förekommande i fritext svaren sorterades ut för att ge en 

struktur och något att utgå ifrån. Vi fortsatte sedan med att använda 

överstrykningspennor i olika färger för att dela upp svaren och få ett tydligare 

perspektiv på skillnader, likheter samt relevans för studiens syfte och frågeställning. 

Mönster i deltagarnas svar identifierades och användes som grund för att utforma våra 

kategorier vilka blev barnets personliga upplevelse av handlingen, förskolepedagogen 

förminskar barnets integritet samt diskriminering.  

 

Fortsättningsvis valde vi att klippa olika remsor och sortera in i fysiska högar för att 

kunna urskilja vilka svar som tillhörde vilken kategori. Vi valde enbart att lyfta det 

material som explicit kunde svara på vårt syfte och vår forskningsfråga. Dessa var två 

enkätfrågor, en med graderingsalternativ samt en där deltagarna delgav sitt svar genom 

fritextsvar. Dessa val togs utifrån Brymans (2018) rekommendationer att det är 

betydelsefullt att inte vänta med val rörande analysen när en enkätstudie utförts. 

Eftersom vi bearbetade vårt material steg för steg och därigenom växte sig resultatet 

tydligare och den färdiga produkten blev därmed enklare att framställa (Bryman, 2018). 

Först kategoriserade vi materialet och utformade kategorier som stämde överens med 

vårt syfte och frågeställning sedan fördjupades dessa med hjälp av de valda teorierna. 

Resultatet analyserades utifrån begreppen omsorg (Noddings, 2012; Colnerud, 2006; 

Smith, 2016), barns perspektiv (Halldén, 2003; Sommer, Pramling Samuelssons & 

Hundeide, 2011; Johansson, 2003) och orättvisa (Edling, 2012). Resultatet har även 

analyserats utifrån en maktdimension och förskolepedagogers maktposition i förskolan 

(Nilsson, 2008; Öhman, 2017; & Lindgren & Torro, 2017).  
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Vi har använt oss av ett huvudtema i resultatdelen där temat är förskolepedagogers 

tolkning av kränkande behandling, vilket berör vår forskningsfråga. Detta tema har tre 

underkategorier vilka är barnets upplevelse av handlingen, förskolepedagogen 

nedvärderar barnets integritet samt diskriminering. Denna uppdelning gjordes för att 

strukturera upp resultatdelen och enklare kunna presentera analysen. 

 

 

6.5 Reliabilitet och validitet 

Två viktiga begrepp som används inom forskning för att säkerställa en studies 

trovärdighet är reliabilitet och validitet. I den första anblicken ser reliabilitet och 

validitet ut att vara två skilda saker men de är snarare ganska lika. Om en studie inte är 

reliabel kan den heller inte vara valid (Bryman, 2018). 

  

Reliabilitet handlar om hur pålitlig en studie anses vara, detta innefattar huruvida 

resultatet skulle bli detsamma om studien utförs igen (Bryman, 2018). I enlighet med 

reliabiliteten och stabiliteten går det att säga att resultatet som denna enkät levererar 

skulle det sannolikt bli samma resultat igen om studien utförs inom en närliggande 

tidsperiod (Bryman, 2018). Dock går det inte att säkerställa att det är samma deltagare 

som svarar på enkäten eftersom den publicerades i en Facebookgrupp med över trettio 

tusen medlemmar. Under studiens gång har även relevant litteratur och tidigare 

forskning sökts fram och stöttat arbetet, dock har det uppstått problematik kring detta då 

studier utförda på detta område varit begränsat. För att öka reliabiliteten ytterligare kan 

djupintervjuer ha varit fördelaktigt att använda sig av eftersom detta kan fånga 

verkligheten på ett mer gynnsamt sätt och erhålla ett mer tillförlitligt resultat (Bryman, 

2018). 

  

Validitet handlar om hur studien är sammanfattad (Bryman, 2018). I denna studie togs 

hänsyn till validiteten då alla människor är olika och har olika värderingar. Detta är 

relevant då våra deltagare inte har en gemensam syn på kränkning vilket kan ha visat sig 

i de olika svaren i enkäten. Med tanke på att vi inte gjorde några intervjuer utan valde 

att ha frågor med fritextsvar i enkäten är det med ganska stor säkerhet att vi har 

subjektiva bedömningar då studiens frågor inte frågades muntligt. Validiteten påvisar 

också om studien följer den röda tråd som är tänkt från början med förankring i studiens 

syfte och frågeställning som sedan presenteras i resultatet (Bryman, 2018). Genom att vi 
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hela tiden återkopplade till studiens syfte och frågeställning kan validiteten i studien 

stärkas. Validiteten kan även säkerställas då varje deltagare hade möjligheten att ta så 

lång tid de behövde på sig för att besvara frågorna, då de kunde svara på enkäten när de 

hade tid och möjlighet.  

  

Genom att vi i utformandet av enkätfrågorna utgick från studiens syfte och 

frågeställningar och sedan valde bort material som inte fokuserade på studiens syfte och 

problem kan stärka studiens goda validitet. Den interna validiteten uppnås genom att vi 

applicerat de valda analysbegreppen inom de valda teorierna på vårt resultat (Bryman, 

2018). Den externa validiteten säkerställdes då vår enkät utgick över hela Sverige och 

inte bara i ett valt område.  

  

Studien har uppenbara begränsningar, tidsaspekten är en av dem, att det var 

tidsbegränsad period som deltagarna kunde besvara enkäten eftersom vi valde att 

avsluta nätenkäten efter sex dagar. En annan begränsning är att vi inte vet om deltagaren 

i studien precis bevittnat en kränkning eller utfört en kränkning själv innan de besvarade 

enkäten vilket kan ha påverkat resultatet. 

 

7. Resultat 

Till att börja med vill vi presentera bakgrundsinformation till vårt huvudsakliga resultat. 

Nedan redovisas huruvida kränkningar förekommer från förskolepedagog gentemot 

barn i förskolan samt på vilket sätt deltagarna urskiljer detta.  

 
Figur 3. Figuren nedan visar enkätfråga nummer åtta 

Deltagarna i enkäten antyder 

att en kränkande behandling i 

relationen förskolepedagog 

gentemot barn kan vara 

förekommande i förskolan. 

Enkätfrågan (se figur 3) visar 

deltagarnas svar angående huruvida kränkningar förekommer i förskolan eller inte, 

svarsfrekvensen på denna fråga var 100 %. Av 101 deltagare svarade 89,1 % att det 

förekommer att förskolepedagoger i förskolan kränker barn. 5,9 % ansåg att det inte 
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förekommer att förskolepedagoger i förskolan kränker barn medans 5,0 % svarade att de 

inte vet om det förekommer kränkningar i relation vuxen gentemot barn i förskolan. 

 
Figur 4. Figuren nedan visar enkätfråga nummer nio. 

Under enkätfråga nio (se figur 4) 

gavs deltagarna möjlighet att 

utveckla sitt svar från fråga åtta (se figur 3). De deltagare som ansåg att det förekom 

kränkningar i förskolan var totalt 90 stycken vilka gavs möjlighet att utveckla sitt svar. 

Av 90 deltagare så utvecklade 71 deltagare sitt svar. Svarsfrekvensen blev då 78,9% och 

därmed ett internt bortfall på 30 deltagare.  

 

Dessa svar visar att en kränkande behandling som förskolepedagoger utsätter barn för 

kan, enligt deltagarna, innefatta att förskolepedagoger talar till och om barn på ett 

negativt sätt. Deltagarna tar också upp att det fysiska förhållningssätt som 

förskolepedagoger använder sig av kan i vissa fall utgöra en kränkande behandling. Att 

kolla om barn uträttat sina behov i blöjan, öppet inför hela barngruppen, tycks enligt 

svaren i enkäten betraktas som en kränkande behandling av fysisk form. Även att ta i 

barn för hårt i armen eller tvinga barn att äta upp sin mat kan förstås likt en kränkande 

behandling i relation från förskolepedagog gentemot barn. Med andra ord kan den 

kränkande behandlingen som förskolepedagoger utsätter barn för ske både verbalt och 

fysiskt. Det verbala innefattar hur och vad förskolepedagoger kommunicerar om och till 

barn genom sitt talspråk medans det fysiska innebär hur förskolepedagoger tar i barn 

eller tvingar dem att göra något praktiskt som förskolepedagogen bestämt.  
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Nedan presenteras resultatet som framkommit ur enkätstudien. Utifrån uppsatsens 

frågeställning kommer resultatet presenteras under temat förskolepedagogers tolkning 

av kränkande behandling. Under temat presenteras sedan underkategorier till temat, 

detta för att på ett enkelt sätt, i enlighet med vårt syfte, kunna presentera hur 

förskolepedagoger definierar begreppet kränkning. 

 
Figur 5. Figuren visar enkätfråga nummer sex. 

Inledningsvis till 

vårt resultat vill vi 

visa deltagarnas 

åsikter kring om de 

hävdar att de kan definiera begreppet kränkning. Svarsfrekvensen på denna fråga var 

100 %. Av 101 deltagare rangordnade 46,5 % sin kunskap i graden 4, 29,7 % 

rangordnade sin kunskap i graden 3, 19,8% rangordnade sin kunskap i graden 5 och 4% 

rangordnade sin kunskap i graden 2 (se figur 5). 

 
Figur 6. Figuren visar enkätfråga nummer 7. 

Fortsättningsvis gavs 

deltagarna möjlighet att 

genom en enkätfråga (se figur 6) med fritextsvar definiera begreppet kränkning. 

Svarsfrekvensen på denna fråga var 100% vilket motsvarar 101 deltagare. Dock 

sorterades tre av deltagarnas svar bort då de inte svarat korrekt på enkätfrågan. Därmed 

blir det ett internt bortfall på tre personer och svarsfrekvensen slutar på 97% vilket 

motsvarar 98 deltagare. 

 

 

7.1 Förskolepedagogers tolkning av kränkande behandling 

Temat innefattar förskolepedagogers tolkning av fenomenet kränkning. Definitionerna 

som explicit kunde förstås i enkäten var barnets personliga upplevelse av handlingen, 

den vuxne förminskar barnets integritet samt diskriminering. Under detta tema 

presenteras ett sammandrag av förskolepedagogers olika definitioner av begreppet 

kränkning. Resultatet kommer att presenteras utifrån enkätnummer då övrig 

bakgrundsinformation om deltagarna är irrelevant för studien. 
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7.1.1 Barnets personliga upplevelse av handlingen 

Av 98 deltagare i studien definierade 17 deltagare begreppet kränkning som en situation 

där den utsatta individen upplevt situationen som en kränkande behandling. Den utsatta 

individen i fråga äger sina egna känslor och avgör därför om den blivit utsatt för en 

kränkande behandling. Detta utgör att upplevelsen kan bedömas olika beroende av vem 

som blivit utsatt. Kränkning beskrivs i enkätnummer 7 enligt citatet nedan: 
 

”Det är individens personliga upplevelse när hen känner sig kränkt vilket innebär att det 

varierar från person till person” (Enkätnummer 48) 

  

En av deltagarna definierade kränkning utifrån att om mottagaren upplevt en situation 

som kränkande så ska situationen, vid varje tillfälle, betraktas som en kränkande 

behandling. 
”Om mottagaren känner sig kränkt är det alltid en kränkning” (Enkätnummer 7) 

  

I enkätnummer 79 och 45 tolkas kränkning utifrån att den utsatta individen blir 

förnedrad, nedtryckt och utsatt som utgör att personen i fråga mår dåligt. Deltagarnas 

tolkning av kränkning beskrivs nedan genom citat från enkäten: 

 
”Kränkning är det när mottagaren upplever det som sägs/görs förnedrande och när hen 

mår dåligt av det” (Enkätnummer 79) 

   

”Ett behandling som antingen fysiskt eller psykiskt kränker en annan persons värdighet. 

Det är personen som blir utsatt som avgör om det Skett en kränkning eller inte” 

(Enkätnummer 54) 

  

Baserat på förskolepedagogers tolkning av kränkning så uttrycker 17 deltagare att 

kränkning bör betraktas som en kränkande behandling i de fall mottagaren anser att 

denne blivit kränkt. Det är barnets egen upplevelse som ligger till grund för att värdera 

den kränkande behandlingens omfattning. 
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7.1.2 Den vuxne förminskar barnets integritet 

Av 98 deltagare i studien definierade 62 deltagare begreppet kränkning som en handling 

där den vuxne nedvärderar barnets personlighet och känslor genom verbala och fysiska 

handlingar och utgör en överträdelse mot barns integritet. Maktförhållandet mellan 

vuxen och barn poängterades där den vuxne missbrukar den rådande makten gentemot 

barn. I enkätnummer 100 och 103 definieras begreppet kränkning enligt nedan:  
 

”Att man behandlar barnet eller pratar barnet eller utsätter det för en handling som 

upplevs att barnet är mindre värt. Den som utsätter det är i en maktsituation och utnyttjar 

det för att få barnet att känna sig mindre värt” (Enkätnummer 100) 

  

”När någon använder makt, oftast med ord och kroppsspråk, till att få någon annan att 

känna sig rädd, dålig eller nedvärderad” (Enkätnummer 103) 

  

Vidare berör några av förskolepedagogers svar överträdelse mot barns integritet. 

Förskolepedagogens nonchalerande bemötande visar brist på respekt och riskerar att 

bortse från barns trygghet. Detta förklaras i enkätnummer 89 och 61 enligt citat nedan:  

 
”Där man går in på̊ barnets integritet och ej respekterar individen” (Enkätnummer 89) 

 

”En handling som verbalt eller fysiskt kränker en individs integritet, trygghet, och eller rättighet. 

M.m.” (Enkätnummer 61) 

 

”Man totalt ignorerar barnets värdighet som människa” (Enkätnummer 59) 

 

Deltagarnas olika tolkningar av begreppet kränkning visar sig vara förankrat i 

förskolepedagogers bemötande av barn. Den överordnade makt som förskolepedagoger 

besitter missbrukas och används genom ett förhållningssätt som nedvärderar och 

förminskar barnets liv i förskolans miljö. När förskolepedagoger inte bemöter barn på 

ett respektfullt sätt kan konsekvensen leda till att barns integritet kränks. 

 

 

7.1.3 Diskriminering 

Av 98 deltagare menade 19 av deltagarna i enkäten att begreppet kränkning kan 

sammanlänkas med diskrimineringsgrunderna. Det kan handla om att barn på grund av 

sin könstillhörighet, ålder, sexualitet, etnisk tillhörighet, och trosuppfattning blir 
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nedvärderad av förskolepersonalen på ett sätt som utgör en kränkande handling. I 

enkätnummer 63 förklaras kränkning enligt citatet nedan:  

 
”En handling där en annan persons integritet och känslor förnedras, kan även vara baserat 

på̊ diskrimineringsgrunderna som ålder, kön, sexualitet, etnicitet, religion etc.” 

(Enkätnummer 63) 

 

”En handling som får den kränkte att känna sig orättvist behandlad/diskriminerad/illa till 

mods/trampad på/utsatt” (Enkätnummer 45) 

 

I enkätnummer 71 förklaras kränkning utifrån diskrimineringsgrunderna likt ovan. Dock 

efterlyses även barns socioekonomiska situation som en av diskrimineringsgrunderna 

eftersom denna kan vara en faktor i huruvida barn i förskolan kan bli utsatt för en 

kränkande behandling av förskolepedagoger. De normer och värderingar som råder i 

samhället idag kan utgöra att barn bli negativt behandlade på grund av att familjen inte 

har råd att bistå med de senaste produkterna eller de populäraste märkena på kläder. 

Detta förklaras enligt citat nedan: 

 
Kränkning inom de sex diskrimineringsgrunderna ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning, 

funktionshinder, könsöverskridande identitet etc... tycker även att socioekonomisk borde 

vara en typ då man kanske kan bli kränkt av andra för att man inte har råd med ”rätt” 

märke på̊ kläder, prylar eller dylikt (Enkätnummer 71) 

 

Förskolepedagogers definition av kränkning tycks vara förankrat i de sju 

diskrimineringsgrunderna vilka är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, 

sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning (SFS, 

2008:567). 
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7.1.4 Analys av förskolepedagogers tolkning av kränkande behandling 

Under detta avsnitt analyseras deltagarnas olika definitioner av begreppet kränkning. 

Innehållet har analyserats utifrån de valda teorierna och begreppen. Vilka är barns 

perspektiv, orättvisa, omsorg och makt. Förskolepedagogers olika tolkningar kan förstås 

genom figuren nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 7. Denna figur förtydligar hur förskolepedagoger tolkar begreppet kränkning. 

 

Resultatet redovisade att det råder delade meningar kring hur en kränkande behandling 

tolkas och förklaras.  

  

Under kategorin barnets personliga upplevelse av handlingen menade deltagarna att 

barnet som blir utsatt är den som avgör om det förekommit en kränkning eller ej. Detta 

kan förankras i det Sommer et al. (2011) skriver om barns perspektiv, att det 

är problematiskt att få tillgång till barns livsvärld på ett fullständigt sätt och därmed 

svårt att förstå barns upplevelse fullt ut. Deltagarna försöker definiera begreppet 

kränkning utifrån barns perspektiv vilket blir problematiskt då den vuxne aldrig kan få 

en fullbordad förståelse för barns perspektiv. En konsekvens blir alltså att kränkningar 

blir svåra att uppmärksamma och därmed åtgärda eftersom de beskrivs utifrån barns 

perspektiv. Problematiken kring att utifrån förskolepedagogers synsätt är att barnets 

personliga upplevelse av handlingen är vad som utgör definitionen av en kränkande 

behandling kan också tolkas som att förskolepedagoger kan ha svårt att förstå deras 
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som begrepp 

Diskriminering 
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förminskar 
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integritet 
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upplevelser och känslor. Enligt Sommer et al. (2011) är Sverige ett av de länder där 

välbefinnandet hos barn ligger över genomsnittet. Barns rättigheter är starkare i Sverige 

än många andra länder och trots det visar det sig i vår studie att det förekommer 

kränkningar i förskolan av förskolepedagoger gentemot barn (a.a.). Detta väcker frågan 

om välbefinnandet utifrån barns perspektiv verkligen har uppfattas eller om det är de 

vuxna utifrån ett barnperspektiv besvarat nätenkätens frågor med förankring i att barn i 

Sverige har ett bra välbefinnande i förskolan. 

   

Några av deltagarna beskrev en kränkande behandling utifrån att den vuxne förminskar 

barnets integritet. Vilket kan vara en handling som inte känns bra för den utsatta 

individen och nedvärderar dennes närvaro. Denna definition av kränkande behandling 

kan förstås som förskolepedagogers bristande kunskap kring att se till barns 

omsorgsbehov. Noddings (2012) hävdar att ett omsorgsbehov kan uppnås då 

förskolepedagoger samtalar, lyssnar och försöker förstå vad barn menar. 

Kommunikation är ett verktyg som kan användas för att ge varandra omsorg och bygga 

en tillitsfull relation (a.a.). Colnerud (2006) lyfter fram Noddings perspektiv på omsorg 

och menar att alla människor är kapabla att visa omsorg om andra och att det ingår i 

människans moral att ge omsorg. Noddings belyser även att omsorg händer i en relation 

mellan två individer och inte bara att en adresserar omsorgen till en annan. Noddings 

hävdar att denna omsorg till stor del är grunden för förskolepedagogens uppfattning av 

rättvisa. Dagens förskolor styrs av politiker och ekonomi, det läggs lite fokus på 

individen och deras sociala utveckling, för att ha möjlighet att ta emot omsorg måste det 

även finnas kunskap om att ge omsorg (Smith, 2016). 

 

Förskolepedagoger som inte är kompetent nog att bedöma barns omsorgsbehov kan 

även förstås genom ett maktmissbruk. Makt är bunden till den som besitter mer 

kunskap. Detta visar sig i den dagliga verksamheten på förskolan från 

förskolepedagoger gentemot barn (Edling, 2012). Det är genom ett missbruk av makt 

som barns liv och integritet kan nedvärderas och minimeras. I och med att barn befinner 

sig inom förskolans utbildning kan det förstås som att barn befinner sig i riskzonen för 

att utsättas för vuxnas maktmissbruk. Zerillo och Osterman (2011) poängterar barns 

problematiska situation och menar att det är svårare för barn att försöka ignorera eller 

undvika förskolepedagoger som kränker barn på grund av den underordnade positionen. 
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Är det kamrater som kränker varandra kan barn välja att inte ingå i den sociala 

kontexten, vilket inte är möjligt när det är förskolepedagogen som kränker (a.a.).  

  

Resultatet synliggör även att kränkning kan vara nära sammanfogat med 

diskrimineringsgrunderna. Deltagarnas tolkning av kränkande behandling kunde 

innefatta att ett barn kan bli orättvist behandlad utifrån vilken ålder denne har. Detta kan 

förstås genom Edling (2012) att det är i det sociala mötet med människor som orättvisa 

ideal upprätthålls vilka baseras på skiftande normer och värderingar individer emellan. 

Både medvetet men även omedvetet diskrimineras barn på förskolan av 

förskolepedagoger. Det är genom människors olika normer och värderingar som 

orättvisa mönster formas och rådande normer upprätthålls. Detta kan leda till att de 

individer som befinner sig utanför de normer och värderingar vilka anses vara normala 

kan befinna sig i riskzonen för att fara illa och bli utsatt för en kränkande behandling 

(Edling, 2012).  

 

Det framkom genom deltagarnas tolkning av begreppet kränkning att 

diskrimineringsgrunderna kan bidra till att barn kränks. Ur Edlings (2012) perspektiv 

kan barn bli orättvist behandlad för att de har en viss ålder eller på grund av sin 

könstillhörighet (SFS, 2008:567). Vidare kan deltagarnas skiftande tolkningar av 

kränkning stärka Vlachou et al. (2013) studie där resultatet visade på att 

förskolepedagoger har svårt att urskilja den kränkande behandlingens kännetecken. 

Deltagarnas svar i denna studie skiljer sig åt och beroende på vem som har svarat, tolkas 

begreppet kränkning olika (a.a.). Likt denna studies resultat kan det tolkas som att 

definitionen av en kränkning är starkt förankrat i att vuxna besitter för mycket makt i 

förskolan. Makten bibehåller vuxnas överordnade roll och kan utgöra att barn far illa. 

 

 

8. Diskussion 

Under denna rubrik diskuteras studiens metod och resultat med stöd från forskning, 

litteratur och de teoretiska utgångspunkter som lyfts fram tidigare i uppsatsen. 

Dispositionen ser likadan ut som resultatet där rubriken är densamma. Det övergripande 

temat som används i diskussionen är förskolepedagogers tolkning av kränkande 

behandling. 
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8.1 Förskolepedagogers tolkning av kränkande behandling 

Studiens frågeställning innefattar hur förskolepedagoger tolkar och definierar en 

kränkande behandling. Deltagarnas olika tolkningar visade sig både vara 

överensstämmande och avvikande från varandra. I Vlachou et al. (2013) studie visade 

resultatet på att förskolepedagoger har svårt att avgöra hur en kränkande behandling ter 

sig och därmed har svårt att definiera vad en kränkning kan innebära. Enligt oss skapar 

denna begreppsförvirring en risk för de barn som ingår i förskolans verksamhet. Hur ska 

förskolepedagoger enligt skollagen (SFS 2010:800) och läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2018) ha möjlighet att motverka att barn kränks om det inte finns en 

samsyn och en gemensam definition av begreppet? Deltagarna i studien hävdar att det är 

barnets egen upplevelse som ligger till grund för om en kränkande behandling har 

inträffat. Öhman (2008) påvisar att det är individens personliga upplevelse som avgör 

om det är en kränkning, vilket kan tydliggöra komplexiteten att som förskolepedagog 

kunna synliggöra barnets upplevelse.  

  

Ett stort ansvar vilar på förskolepedagogers axlar att kunna urskilja och tolka barns 

upplevelse av en negativ handling och dess karaktär. Öhman (2008) menar att det är av 

stor vikt att kunna förstå barns perspektiv. Likt Öhman menar Johansson (2003) att det 

är förskolepedagoger som ansvarar för att barns känslor och åsikter synliggörs och 

respekteras i förskolans undervisning. Sett utifrån Johanssons antaganden om att det är 

förskolepedagoger som ansvarar för att barns livsvärld tas i beaktning är det också dem 

som tolkar vad som är en kränkande behandling, vilket gör att barn hamnar i en 

underordnad roll. Detta synsätt överensstämmer med deltagarnas tolkning av kränkning 

där de menar att en kränkande behandling kan förekomma när förskolepedagogen 

missbrukar sin makt gentemot barn. När förskolepedagoger utsätter barn för kränkande 

behandling kan det enligt Öhman (2019) betraktas som ett auktoritetsproblem vilket kan 

resultera i att barn uppfattar att maktordningar är något de bör lära sig. Detta 

förhållningssätt motsäger i sin tur Noddings (2012) omsorgs praxis vilket innebär att 

förskolepedagoger ska genom sitt goda uppförande visa hur omsorg mot andra 

människor ges och tas emot. Förskolepedagogers maktmissbruk talar också emot det 

skolverket (2018) tar upp att förskolepedagoger ska agera goda förebilder gentemot 

barn. I enlighet med Öhman (2019) tror vi att den rådande makt förskolepedagoger 

besitter i förskolan kan utgöra att barn far illa om den missbrukas. Frågan vi ställer oss 
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här är på vilket sätt makten bör brukas för att inte utgöra en negativ klang och vara en 

faktor i att barn riskerar att bli målet för en kränkande behandling av 

förskolepedagoger.  

  

De förskolepedagoger som tenderar att utsätta barn för kränkande behandling kan på 

grund av sin bristande kompetens även kränka en kollega (Colnerud, 2007). Colnerud 

(1995) anser även att den som arbetar i förskolan ska ha en egen bra moral för att kunna 

utföra sitt uppdrag som förskolepedagog. Deltagarna i studien tolkade kräkning i 

egenskap av diskriminering med utgångspunkt i de sju diskrimineringsgrunderna (SFS, 

2008:567). Genom denna definition av kräkning kan det förstås som att 

förskolepedagogens individuella normer och värderingar vägs in i bemötandet av barn 

(Dolk, 2013).  

 

Resultatet visar att det råder skiftande tolkningar kring hur en kränkande behandling 

definieras av förskolepedagoger. Dels handlar det om att det är barnet som äger rätten 

till att bedöma vad en kränkning är, å andra sidan kan det handla om att 

förskolepedagoger missbrukar sin överordnade makt och därmed nedvärderar barns 

värdighet och integritet. Men det kan även innebära att förskolepedagoger utsätter barn 

för en kränkande behandling då barn som exempelvis erhåller en specifik 

trosuppfattning eller sexualitet och går emot förskolepedagogens individuella normer 

och värderingar. I enlighet med Cameron och Kovac (2017) studie så visar även vår 

studies resultat att det råder en kunskapsbrist kring att definiera vad en kränkande 

behandling är. Vi hävdar att en gemensam definition kan vara fördelaktigt då den kan 

fungera som en trygghet för de barn som är i riskzonen för att bli utsatt av en kränkande 

behandling av förskolepedagoger. Är hela arbetslaget överens om hur en kränkning ska 

tolkas kan arbetet med att motverka kränkande behandling utvecklas positivt. Enligt 

Vlachou et al. (2013) syftar arbetet med kränkande behandling mot att alla negativa 

handlingar får ett slut eftersom de barn som utsatts far illa. 

  

Att förskolepedagoger ges möjlighet att vara en del av barns tidiga barndom och en 

bidragande faktor i att barn, genom vuxna, får lära sig goda grundläggande värden utgör 

enligt oss ett stort ansvar på förskolepedagoger. Dessa normer, värden och 

förväntningar hävdar vi kan vara av stor betydelse för att barn, senare i livet, ska kunna 

fungera i ett demokratiskt samhälle där solidaritet och gemenskap är av stor betydelse.  
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Studien Brendgren, Bukowski, Wanner, Vitaro och Tremblays (2007) har utfört, visade 

att de barn som blivit utsatt för en kränkande behandling av en eller flera 

förskolepedagoger tenderar att utveckla en sämre självbild, självskadebeteende, ångest 

och depression. Även tilliten till andra människor är negativt påverkade och kan leda till 

att barnet, senare i livet, får svårt att vistas i sociala kontexter och därmed svårt att bilda 

nya relationer (McEachern et al, 2008; Delfabbro et al., 2006). Vi hävdar att dessa 

negativa påföljder av att barn blivit utsatt för en kränkande behandling av 

förskolepedagoger skapar större problem än att barn far illa. Det skapar även problem i 

Sveriges samhälle, då vi på en samhällsnivå önskar produktiva medborgare som bidrar 

till Sveriges utveckling och framväxt. Dock menar vi att det blir problematiskt om dessa 

yngre medborgare inte ges de rätta förutsättningarna tidigt i livet. Vilket samhälle 

skapas om förskolepedagoger utsätter barn för kränkande behandling eller ser en 

kollega utsätta ett barn för en kränkande behandling utan att ingripa? Likt den tidigare 

forskning (Cameron & Kovac, 2017) som lyfts fram behöver förskolepedagoger utöka 

sin kunskap om hur en kränkande behandling definieras och uttrycker sig för att kunna 

skydda barn från att fara illa och istället bli produktiva medborgare med gott 

självförtroende i Sveriges samhälle. 

 

 

9. Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka problematiken kring förskolepedagogers skiftande 

tolkningar av kränkande behandling i förskolan. För att få svar på studiens syfte och 

frågeställning genomfördes en enkätstudie med både fasta och fria frågor och 

svarsalternativ. Eftersom vi valde att publicera vår enkät i en Facebookgrupp med 36 

922 medlemmar vid publicering tillfället gav denna metod oss möjlighet att nå ut till en 

större population med spridning över hela Sverige (Ejlertsson, 2019). Tillsammans med 

enkätens länk bifogade vi även vårt följebrev där studiens syfte förklarades och vilka 

etiska ställningstaganden vi tillämpat i studien. Detta för att i dagens samhälle tenderar 

människor att bortse från okända länkar och därmed är information till deltagarna 

centralt för att uppnå att så många som möjligt svarar på enkäten (Ejlertsson, 2019).  
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Enkätfrågorna i vår studie kan ha uppfattats olika av varje deltagare vilket kan innebära 

att det hade varit fördelaktigt att komplettera studien med djupgående intervjuer som 

kunde ha givit oss möjlighet att ställa följdfrågor och i sin tur bidragit till högre validitet 

och reliabilitet (Bryman, 2018). Bryman (2018) menar att en kvalitativ ansats i form av 

intervjuer kan ge mer detaljerade svar av deltagarna.  

 

Det kan även ha varit fördelaktigt att använda sig av observation som metod för att 

försöka synliggöra förekomsten av kränkande behandling från förskolepedagog 

gentemot barn i förskolan. Dock menar vi i enlighet med Ejlertsson (2019) att en 

enkätstudie har varit fördelaktigt för denna studie då ämnet kan betraktas känsligt och 

därmed utgöra att deltagarna inte upplever att de kan ge sanningsenliga svar i en 

intervju (a.a.). Vi hävdar också att det kan ha blivit problematiskt att använda sig av 

observation som metod då förskolepedagoger möjligen kan ha upplevt sig obekväm och 

inte gjort sitt bemötande sanningsenligt i barngruppen, vilket i ett sådant fall påverkat 

vårt resultat. Å andra sidan har även enkätstudien visat sig vara problematisk då det ej 

gått att säkerställa att deltagarna har givit oss uppriktiga svar eftersom vi valde att 

använda oss av förutbestämda frågor och delvis fasta svarsalternativ. Att enkäten var 

utformad på detta sätt kan ha bidragit till en lägre svarsfrekvens. En diskussion som 

fördes efteråt är om vi hade kunnat få mer förklarliga svar om vi hade haft alternativ på 

frågorna som var exempelvis jag önskar att jag skulle anmäla en kränkning och jag vet 

att jag skulle anmäla en kränkning. Bryman (2018) menar att en kvantitativ forskning 

innehåller en objektiv sanning. För att få ett större omfång på studien hade det behövts 

fler deltagare, vilket i sin tur hade krävt mer tid än vad vi hade att tillgå i denna studie. 

 

 

10. Slutsats 

Studien utfördes i enkätform med både öppna och stängda frågor som riktade sig till 

förskolepedagoger som arbetar inom förskolan. Det framkommer i studien att det 

förekommer kränkningar i förskolan från förskolepedagog gentemot barn och att en 

kränkande behandling definieras olika och uttrycker sig olika beroende på vem som 

tolkar situationen. Fenomenet är komplicerat och förskolepedagogers definitioner visar 

att det är problematiskt att benämna vad en kränkande behandling är eftersom varje 

individ har en egen uppfattning om vad en kränkande behandling innefattar. Det har 
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även framkommit att kränkningar i förskolan innefattar en maktdimension vilket 

innebär att förskolepedagoger besitter mer makt än barn i förskolan och utgör att det 

vilar ett stort ansvar på förskolepedagoger för hur makten används i relation mellan 

förskolepedagog och barn. Studien visar att även om förskolepedagoger anser att det är 

svårt att definiera en kränkning så är det individen som blir kränkt som besitter den 

bestämmande rätten om det är en kränkning eller inte. Deltagarnas svar i enkäten 

belyser vikten av att vara medveten om att det är den som blivit kränkt som själv äger 

sin känsla. 

 

 

10.1 Fortsatt forskning 

I sökandet av tidigare forskning kring vårt valda område har vi kunnat urskilja att det 

finns få studier som berör förekomsten av att förskolepedagoger utsätter barn för 

kränkande behandling i förskolan. Ett flertal studier fokuserar på kränkande behandling 

mellan barn och barn och hur detta kommer till uttryck. Att barn kränker andra barn och 

att det förekommer i förskolan tror vi kan handla om förskolepedagogers bristande 

kunskap om vad en kränkande behandling faktiskt innebär. Hur ska personal i förskolan 

enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2018) verka för barns bästa om definitionen 

kring kränkande behandling är tudelad? Därmed vill vi belysa vikten av att utföra 

studier som fokuserar på definitionen av kränkande behandling och dess förekomst i 

relation vuxen-barn. 

 

En annan riktning för vidare forskning baserat på vårt examensarbete hade varit att göra 

en studie baserad på barnintervjuer för att ta reda på vad en kränkning kan vara ur ett 

barns perspektiv. Detta för att få en bredare uppfattning om kränkningar i förskolan och 

hur barnen uppfattar om och hur de anser sig bli kränkta samt vad de tycker att gränsen 

för kränkning går. 
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3. Litteratursökning 

 

För att hitta vetenskapliga artiklar och relevant forskning för vårt valda område har vi 

använt oss av databaserna Discovery, ERIC och LIBRIS. Vi avgränsade resultatet av 

sökandet genom att endast söka på artiklar som är granskade av andra forskare inom det 

valda ämnet, med andra ord artiklar som är peer-reviewed. Vi valde att använda oss av 

både svenska och engelska sökord i de olika databaserna där vi även tillämpade 

frassökning och trunkering. Våra sökord var: kränkande behandling, förskola, 

förskollärare, mobbning och preschool, bullying*, “teacher behavior”, “preschool 

children”, abuse, “degrading treatment”, “preschool education”, “Teacher and bully*”. 

 

Vi har även läst de få tidigare examensarbeten som funnits tillgängliga på vårt valda 

område för att få en vidare vägledning genom referenslistor mot målet att tillhandahålla 

relevanta artiklar för vårt examensarbete. Med den informationen sökte vi på ERIC på 

specifika forskare som vi ansåg hade någon forskning att tillägga till vår studie. 


