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Sammanfattning 
I förskolans styrdokument framgår det tydligt att inget barn får utsättas för kränkande 

behandling. Kränkande behandling är enligt skollagen ett beteende som utan att vara 

diskriminerande, kränker ett barn eller en elevs värdighet. Syftet med denna studie var att 

utveckla kunskap om förskolepersonals uppfattningar om sitt agerande vid kollegors kränkningar 

av barn i den dagliga verksamheten. Studien baseras på kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. 

Resultatet visar att det är svårt att definiera begreppet kränkande behandling. Två 

kategoriseringar av kränkningar är tydligt framträdande, grova och subtila. Det framgår även att 

alla informanter är eniga om att de alltid skulle ingripa till barnets försvar om barnet utsätts för 

kränkande behandling av grov karaktär. När det gäller subtila kränkningar har det visat sig vara 

färre som t.ex. kan ge exempel på situationer där de ingripit. Avsaknaden av en gemensam 

definition av kränkande behandling är enligt studien den främsta orsaken till ett icke-agerande. 

Detta leder också till att förskolepersonal tvekar inför sin egna professionella bedömning av 

situationen.   

 

Nyckelord: Förskola, kränkande behandling, etiska dilemman, maktmissbruk 
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Inledning  

“Ingen vill leka med dig, för du är så jobbig!”. Under VFU och arbete i förskolan har vi både hört 

detta och liknande uttryck yttras av förskolepersonal. Det är så naturligt att skälla på barn, att vi 

knappt är medvetna om att vi gör det (Sigsgaard, 2003). Våra upplevelser är att många 

utskällningar är obefogade, samt att personal i förskolan ofta uttrycker sig och agerar på sätt som 

kan klassas som kränkande behandling. Skollagen (SFS 2010:800) definierar kränkande 

behandling vid ett beteende som utan att vara diskriminerande, kränker ett barns värdighet. Hot, 

hånfulla kommentarer, oförståelig kritik, att bli nonchalerad, uthängd inför kompisar och att bli 

instängd i rum för att lugna ner sig, är några exempel på sådant beteende som vi observerat hos 

personal i förskolan. Vi har svårt att se att vuxna skulle finna sig i ett liknande bemötande. 

 

Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund antog år 2001 de yrkesetiska principerna för lärare. Där 

står det formulerat att lärare ska ha en god kollegialitet, men aldrig på ett vis som kan leda till att 

barnen far illa. Det står även att lärare ska ingripa om en kollega agerar kränkande mot barn, 

eller kränker deras rättigheter (Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund, 2001). Trots detta tror 

vi att det är vanligt att förskolepersonal ser mellan fingrarna när de upplever att en kollega 

kränker ett barn.  

 

Lärare som begått grova övertramp mot barn, där ingen vågat säga till, kan ofta inte se sitt 

beteende utifrån och reflektera kring huruvida det är lämpligt eller inte. Colnerud (2007) menar 

att ett nära samarbete i arbetslag kan riskera att leda till att övertramp förbises på grund av 

kollegial lojalitet. Lärare behöver varandras erkännande och stöd, och då undviker man gärna att 

ge kritik till en kollega. Dels för att minimera risken att själv få kritik, och dels för att man är rädd 

för hur kollegan ska reagera. Den som blåser i visselpipan blir sällan hyllad, och man riskerar 

bland annat att bli utesluten ur gemenskapen i arbetslaget. Det krävs därför stort mod för att 

ingripa när man ser en kollega kränka ett barn. Ett mod som vi dessvärre upplever saknas i allt för 

många fall.    

 

De som arbetar i förskolan skulle nog alla hålla med om att de arbetar för alla barns trygghet och 

välmående, samt att inga former av kränkningar är acceptabla. Vi hoppas att detta 

examensarbete ska sätta ljus på ett dilemma där förskolepersonal tvingas välja huruvida de ska 

agera för barnets bästa, eller inte agera och därmed indirekt ställa sig bakom kollegans 

kränkande beteende.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utveckla kunskap om förskolepersonals uppfattningar om sitt agerande 

vid kollegors kränkningar av barn i den dagliga verksamheten. 

Frågeställningar: 

Vad menar förskolepersonal att kollegors kränkande behandling av barn kan vara? 

Hur agerar förskolepersonal när det sker? 

Vad ligger till grund för agerandet?  
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Bakgrund 

I den här delen ges först en kort begreppsdefinition, sedan följer en redogörelse för historik, 

lagar, styrdokument, lärares yrkesetik, tidigare forskning, teoretiska utgångspunkter och annan 

litteratur inom området. 

Begreppsdefinition  

Kränkande behandling  

Skollagens definition av kränkande behandling är ett uppträdande som kränker barns värdighet 

(SFS 2010:800). I det här arbetet kommer kränkningar att användas som ett paraplybegrepp för 

alla de handlingar som kränker någons värdighet, och får dem att känna sig sårade eller mindre 

värda. Detta kan till exempel ske fysiskt genom våld, eller genom hot, nedsättande tilltal, 

ryktesspridning, förlöjligande eller utfrysning. 

Förskolepersonal  

I detta arbete kommer begreppet förskolepersonal förstås och användas som ett samlingsnamn 

för all personal i förskolan som arbetar med barnen. Det inkluderar både förskollärare, 

barnskötare och eventuell outbildad personal. I vår studie är inte förskolepersonalens utbildning i 

fokus för resultatet, däremot avser vi heller inte att likställa de olika yrkesgrupperna och deras 

utbildning. 

Historik  

Kränkningar och våld mot barn har genom världshistorien varit en normal del av uppfostran 

(Köhler & Steven, 2014). Vad gäller synsätt och strategier för barnuppfostran i Sverige historiskt 

sett finns det begränsad kunskap. Köhler och Steven menar dock att mycket tyder på att aga och 

kränkningar varit en metod som använts, bland annat för att fostra barn till lydnad. Även i 

skolmiljö var bestraffning vanligt, det var först i slutet på 1800-talet som det började ifrågasättas. 

Det resulterade år 1958 till slut i lagen om att på olika nivåer, förbjuda aga i skolan. År 1979 blev 

Sverige första land i världen att förbjuda all kroppslig bestraffning (Köhler & Steven, 2014). 

Lagtexten löd:  

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och 

egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling (SFS 1949:381) 

Styrdokument och lagar 

I skollagen och förskolans läroplan finns avsnitt som rör kränkande behandling. Det är förbjudet 

för vuxna i skolan och förskolan att kränka ett barn eller en elev, till exempel genom att hota, 

vara våldsam eller säga elaka saker (SFS 2010:800). Lärare, förskollärare och annan personal som 

får reda på att ett barn anser sig blivit utsatt för kränkande behandling, ska anmäla detta till 

förskolechef eller rektor. Förskolechefen eller rektorn ska i sin tur anmäla det till huvudmannen, 

som så fort som möjligt måste starta en utredning kring händelsen i fråga, och vidta åtgärder som 

förhindrar att liknande situationer uppstår i framtiden (SFS 2010:800). I skollagen definieras 

kränkande behandling som ett agerande som utan att vara diskriminerande, kränker ett barns 

värdighet. Det kan ske fysiskt genom våld, och verbalt genom att till exempel prata på ett 

nedsättande vis, förlöjliga, hota, osv. Kränkningar kan förekomma enstaka gånger, eller vid 

upprepade tillfällen. Systematiska kränkningar kan även kallas mobbning.  
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I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) står det skrivet att alla som verkar i förskolan aktivt ska 

arbeta för att stödja barns integritet, okränkbarhet och frihet. Inget barn ska heller utsättas för 

någon form av kränkande behandling, utan allt som tyder på det ska motverkas. Arbetslagen ska 

även tillsammans vidta aktiva åtgärder för att förebygga uppkomsten av sådan behandling 

(Skolverket, 2016).  

Yrkesetiska principer för lärare  

År 2001 antog Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund yrkesetiska principer för lärare. De är 

indelade i fyra avsnitt: Eleven alltid i centrum, läraryrket och den professionella yrkesutövningen, 

att upprätthålla lärares yrkesetik och lärares samhällsuppdrag. I avsnittet lärares yrkesetik står 

följande: 

 

Lärare visar god kollegialitet men inte på ett sådant sätt att det kan leda till en handling eller underlåtenhet 

som kan skada eleverna. Lärare ingriper om en kollega uppträder kränkande mot en elev eller motverkar en 

elevs rättigheter (Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund, 2001, s.134)  

 

Det framgår att det bestämts en lägsta gräns för vad som är ett acceptabelt sätt att bemöta barn 

på, trots att texten lämnar rum för tolkning. Dessa etiska riktlinjer slår fast att lärare har en 

skyldighet att gå till barns försvar, om de ser eller får reda på att en kollega behandlar barn på ett 

kränkande, eller på annat vis skadligt sätt (Colnerud, 2014).  

Litteraturgenomgång 

Inom det valda området är forskningen begränsad. Den forskning som finns är främst riktad mot 

skolan, och lärares kränkningar av elever. Eftersom skola och förskola har liknande struktur och 

barn i förskolan likt barn i skolan står i maktrelation till sina pedagoger, anses litteratur och 

forskning gällande skolan ändå relevanta för arbetet.     

Vuxnas kränkningar av barn  

Det finns lärare som systematiskt kränker barn. Kränkningarna kan vara både grova och mer 

subtila, vilket kan vara minst lika sårande (Colnerud, 2007). Exempel på detta kan vara 

trakasserier, skapande av ett otryggt klimat byggt på rädsla, ironiska kommentarer och 

förödmjukelse. Colnerud (2003) beskriver att det även vara situationsbetingade kränkningar där 

lärare tappar besinningen, samt olika former av integritetskränkningar. När det gäller 

integritetskränkningar är det inte lika tydligt vad som är en kränkning, utan i vår kultur finns en 

allmänt vedertagen acceptans av att vuxna får inskränka på barns integritet, och utsätta dem för 

generande situationer. Det kan handla om samtal med andra vuxna om barnet ifråga när denne 

lyssnar, kommentarer om föräldrar, offentliga korrigeringar, tillrättavisningar och utpekanden av 

misslyckanden (Colnerud, 2003). 

 

Vuxnas kränkningar av barn kan definieras på olika sätt, men det gemensamma är att det ses som 

maktmissbruk (Bartley, 2015). Lärare står i maktposition över barnen, vilket gör att det är mycket 

lättare för dem att hävda sin rätt. Skulle osämja uppstå mellan dem, står barn därför ofta 

försvarslösa (Colnerud, 2007). Colnerud (2003) menar att lärares möjlighet att använda makt, kan 

leda till ett missbruk där etiska övertramp blir till medel för att uppnå mål, exempelvis genom att 

förödmjuka för att skapa ordning och lydnad. Enligt Sigsgaard (2003) är ens egen makt alltid 

begränsad i relation till andra människor. Detta blir extra tydligt för barn som börjar förskolan, 

där de får uppleva inskränkningar av sin makt. Barn ger mycket ljud ifrån sig. De springer, ropar 
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och gråter, men det är ändå de vuxna som tar beslut om var och när de får springa och ropa. 

Barnen protesterar och gör motstånd, men det slutar ändå i undergivenhet och anpassning. 

Sigsgaard menar även att dessa protester ofta bemöts med att förskolepersonal utövar sin makt, 

genom att ta till manipulation, tvång och andra kontrollerande metoder, där skäll är den absolut 

vanligaste formen.  

 

Att skälla på barn i förskolan har blivit så naturligt att det ofta inte reflekteras över (Sigsgaard, 

2003). Om en lärare skulle slå ett barn skulle det resultera i omedelbart avskedande, men att 

skälla på barn ger inga sådana konsekvenser, eller några konsekvenser alls. Det finns endast lite 

forskning på området, vilket Sigsgaard menar skulle kunna vara en bidragande faktor till att skäll 

normaliserats. Han beskriver att mobbning uppmärksammats mycket de senaste åren, vilket är 

bra, men att den upplevda obehagskänslan vid en utskällning kan vara lika skärrande, och det 

diskuteras inte alls. Författaren ställer frågan om vad skäll är till ett barn, och får till svar att skäll 

är som att slå med rösten. Vad finns det egentligen för grund för att skälla på barn? Många 

pedagogiska ageranden är försvarbara, men att skälla på barn är svårt att motivera, och ingen 

vuxen skulle finna sig i att utstå liknande behandling, enligt Sigsgaard (2003).  

Orsaker till att vuxna kränker barn  

Olweus (1996) har identifierat tre möjliga anledningar till att lärare utsätter elever för kränkande 

behandling och mobbning. Den första är att vissa lärare har personliga svårigheter med 

yrkesrollen, och borde därför inte vara lärare. Den andra handlar om lärare som använder sin 

makt för att trakassera elever, på grund av motsättningar dem emellan. Den sista anledningen är 

att allt för hårt pressade, stressade, och på gränsen till utbrända lärare reagerar desperat med 

kränkningar och trakasserier av elever. Även Granström (2007) beskriver att det finns risk för att 

lärare som befinner sig i trängda situationer utnyttjar överläget som lärarrollen ger, för 

personliga syften. Till exempel genom att möta en kränkning med en kränkning, trotsighet med 

bestraffning, och genom att ignorera barnens behov. Ekmark (2011) menar att det många gånger 

finns anledningar till att kollegor är otrevliga mot barn som går att härleda till deras privatliv. 

Något kan ha hänt hemma som gör att man mår dåligt och är extra känslig. Det kan även handla 

om att de inte kan hantera den stress som för stora barngrupper medför. Enligt Colnerud (2007) 

finns en skiljelinje mellan de lärare som är medvetna om vad de gör, och de som inte är det. Hon 

menar att det förmodligen finns lärare som inte fått feedback kring sitt bemötande av barn, och 

därför inte är medvetna om att det kan vara problematiskt. Om ingen vågar påtala de övertramp 

som görs, kan det enligt Colnerud vara så att läraren i fråga faktiskt saknar perspektiv på sitt 

agerande.  

Kollegors etiska övertramp  

Att ha ett yrkesetiskt förhållningssätt handlar om att ta ett gemensamt ansvar för att kollegor 

inte behandlar barn illa. I Colneruds (2014, 2017) studier framkommer att lärare upplevt kollegor 

uppträda tvivelaktigt gentemot barn, men ändå inte gjort något för att stoppa det. Det etiska 

dilemma som visat sig vara vanligast förekommande i Colneruds studier, är just då kollegor gör 

etiska övertramp. Förklaringarna till att man inte säger till en kollega kan vara flera. Colnerud 

(2017) beskriver att lärarna menar att det främsta skälet till deras oförmåga att ingripa, beror på 

svårigheten att lyfta fram sig själv som den bättre, som vet bäst om hur man ska göra. Även 

“hands off"-normen, kollegial lojalitet, whistle-blowing och avsaknaden av gemensamma 

definitioner för vad som är över gränsen, ses som förklaringar till att ingripande inte sker. Med 

“Hands off” - normen menas de tidigare rådande synsättet på att lärare var ensamt ansvariga för 
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sin egen undervisning, och andra hade inte med den att göra. Colnerud (2017) menar att det 

fortfarande finns spår av detta, men tack vare det ökade samarbetet i arbetslag har lärare mer 

insyn i och inflytande på varandras undervisning.  

 

Whistle-blowing är ett begrepp som används för att ringa in de sociala risker det innebär att ta på 

sig rollen som kritiker i en arbetsgrupp (Colnerud, 2014). I undersökningen framgick det också att 

det fanns andra skäl för att inte ingripa vid kollegors etiska övertramp, skäl av mer 

socialpsykologisk karaktär. När en lärare tar på sig rollen som kritiker inför sina kollegor innebär 

det sociala risker. I undersökningen uttryckte en lärare sin rädsla för att själv bli kritiserad vid 

kritik riktad till andra kollegor. Colnerud menar att whistle-blowing kan ses som hot mot 

individen, och det är därför många lärare väljer att inte agera när de upplever kränkningar av en 

elev. Enligt Nassbaum (1995) är risken att förlora sin plats i den gemenskap som kollegiet innebär 

en betydelsefull aspekt till varför kollegor inte alltid agerar för barns bästa. Bok (1998) använder 

begreppet whistle-blowing som en idrottsmetafor; den som blåser i visselpipan med förhoppning 

att stoppa en lagkamrat, utan att vara domare, saknar mandat att ingripa och bryter lojaliteten.   

 

Begreppet kollegial lojalitet belyser en av orsakerna till varför lärare väljer att inte agera vid 

kollegors kränkningar av barn. Colnerud (2007) drar slutsatsen att både anmälningar och 

agerande i stunden uteblir på grund av kollegors lojalitet mellan varandra. Begreppet innefattar 

att lärare undviker att kritisera varandras bemötande av barn och elever, för att de själva 

upplever att de saknar mandat att lägga sig i sina kollegors arbete. Det innebär också att lärare 

håller varandra om ryggen för att undvika att deras kollegor får utstå kritik eller ses som 

misslyckade lärare. Vidare menar Colnerud att det kan upplevas naturligt att inte kritisera sin 

kollega, eftersom lärare behöver varandras stöd och respekt i arbetet. 

 

En annan svårighet med att säga till en kollega är att definitionen av vad som är oetisk 

behandling av barn inte är självklar. “Bedömningen är subjektiv och därför relativ” (Colnerud, 

2017, s. 83). Det saknas en gemensam, detaljerad överenskommelse eller uppfattning om hur 

lärare ska agera för att göra rätt, lika lite som det finns en gemensam uppfattning av vad som är 

fel. Detta leder till tvivel på att den personliga uppfattningen är den som ses som rätt, vilket 

ligger till grund för att eventuellt låta bli att ingripa (Colnerud, 2017). Ekmark (2011) menar att 

om barn kränks grovt vet de flesta hur de ska agera, men om det är av det mer subtila slaget 

uppstår osäkerhet hos de som bevittnar händelsen. Det handlar ofta om vardagliga situationer, 

där en kollega varit onödigt hårdhänt eller, sagt saker som upplevts för hårda. Ekmark intervjuar 

även Carl-Gustav Sidenqvist, skolexpert hos Barn- och elevombudet. Sidenqvist beskriver att alla 

förskolor ska ha formulerat handlingsplaner för hur personal ska göra när det uppkommer svåra 

situationer på arbetsplatsen. Han menar att många av dem tyvärr bara är uppräkningar av ord 

som saknar tydliga direktiv.  

Framföra kritik  

I flera studier framgår att det allra svåraste har visat sig vara att kritisera eller ge feedback till en 

kollega som behandlar eleverna på ett sätt som man tycker är fel. Det framkommer också att det 

finns okunskap i hur man ska framföra kritik, eller feedback utan att såra personen i fråga 

(Colnerud, 2014, 2017). När kritik framförs kommer det ofta att väcka reaktioner hos den som 

mottar den. Larsson (2010) beskriver att det är svårt att förutse reaktionen, då du kan komma att 

mötas av allt från ilska, förnekelse, acceptans till oändliga bortförklaringar. Larsson menar vidare 

att det kan vara en orsak till att vi ofta har svårt att ge feedback, just att vi är rädda för hur 
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reaktionen ska bli. Förutom det, kan vi också vara rädda för hur vi själva ska kunna hantera 

reaktionen från den andre. Om vi väljer att inte framföra kritik till den kollega som kränkt ett 

barn, lämnas vi med känslan att vi är dåliga lärare och medmänniskor (Colnerud, 2014). Campbell 

(1992) använder i sin avhandling begreppet “suspended morality” för att beskriva vad som kan 

hända om man kompromissar för mycket med sina egna värderingar. Hon menar att det kan leda 

till att lärare blir moraliskt avtrubbade, och till slut låter kränkningar passera utan vidare 

reflektion. Det kanske på grund av att kollegor kräver handlingar som väger till de vuxnas fördel, 

istället för barnens bästa. 

 

Enligt de yrkesetiska principerna framtagna av Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund (2001) 

ska man ingripa då man märker att en kollega agerar oetiskt. Enligt skollagen (SFS 2010:800) har 

lärare anmälningsplikt. Colnerud (2017) beskriver hur ett ingripande i stunden ger omedelbar 

effekt för barnen, medan en anmälan ofta blir en långdragen process som lyfts ur verksamheten 

och upp till huvudmannanivå. Hon menar att det bästa vore om lärare både agerade i 

situationen, samt följde upp med en anmälan. Samtidigt beskriver hon det dilemma som kollegor 

ställs inför, då en anmälan kan vara förödande för den lärare som anmäls. Det är dock både 

rimligt och etiskt försvarbart att ta hänsyn till kollegornas sårbarhet, men försiktigheten som 

kommer till uttryck kan riskera elevernas välbefinnande. Om man ser mellan fingrarna upprepade 

gånger, blir dilemmat större, och det dåliga samvetet byggs på. Det blir även tydligt att en icke-

handling också är ett val (Colnerud, 2017).  

 

Att vara den som konfronterar vuxnas maktmissbruk är inte lätt (Colnerud, 2017). Det är dock 

viktigt att synliggöra andra lärares övertramp för att kunna påverka och göra skillnad. Olweus 

(1996) framhåller i sin studie att genom att våga kritisera och synliggöra varandras bemötande av 

barn och elever, gör vi också varandra medvetna om våra handlingar. Även Colnerud (2017) 

understryker att en tätare samverkan mellan olika arbetslag skulle kunna bidra till en insikt i 

varandras arbete, och på så sätt synliggöra eventuella oetiska handlingar. Det finns dock 

strategier som skulle kunna underlätta svårigheten att ge kritik till en kollega. Colnerud ger som 

förslag att i arbetslaget formulera ett kontrakt om hur de ska göra när de bevittnar att en kollega 

kränker ett barn, och om de skulle motta klagomål från barn. Skulle något av detta hända, är 

överenskommelsen att berätta för varandra. Då finns alltid kontraktet att hänvisa till. Detta kan 

dock endast fungera om det finns ett öppet och förtroendefullt klimat i gruppen.  

Öppet och samspelande arbetsklimat  

I alla arbetslag uppstår konflikter av olika slag. Alnervik och Alnervik (2017) beskriver att det är 

viktigt att våga konfrontera varandra då dessa dispyter uppstår. De menar vidare att om man 

arbetar i ett arbetslag krävs det att man som individ kan hantera de krav som finns i arbetet, men 

också att man kan argumentera, resonera sig fram till lösningar och samarbeta med andra. Ett 

fungerande arbetslag präglas av en atmosfär där man lyssnar på varandra, olika åsikter 

respekteras, man kan visa känslor och det som kommuniceras kring verksamheten är 

meningsfullt. Alnervik och Alnervik betonar även att de förskollärare som kritiskt granskar sitt 

eget och arbetslagets förhållningssätt, och reflekterar kring det tillsammans är på god väg in i sitt 

gemensamma arbete. I dessa samtal är det bra att ställa frågor som utmanar de vanligt 

förekommande tankarna, för att undvika att saker blir självklara och går på rutin. Detta kan lätt 

hända då man till exempel arbetat tillsammans under en längre tid. För att en sådan granskning 

och eventuell förändring ska kunna ske, måste förskollärare öppna upp för att bli granskade. 

Även vuxnas förhållningssätt till barnen och till varandra är betydelsefullt för klimatet på 
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förskolan. Johansson (2011) beskriver olika typer av pedagogiska atmosfärer, där den 

samspelande atmosfären karaktäriseras av lyhördhet, nyfikenhet inför att förstå barnens 

upplevelser, närvaro, acceptans, och en “avspändhet inför överträdelse av gränser” (Johansson, 

2011, s. 25). Ekmark (2011) menar att det är viktigt att tillsammans i arbetslaget ha ett 

gemensamt förhållningssätt kring saker, som till exempel hur konflikter med barn löses på bästa 

sätt. En samsyn i arbetslaget är också centralt för att kunna känna trygghet i olika 

arbetssituationer.  

Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt beskrivs först ett övergripande sätt att se på etiska regler inom en yrkesgrupp, följt 

av olika värden som är av betydelse då lärare ställs inför etiska konflikter i arbetet. Slutligen 

definieras tre typer av etiska konflikter, som har med kollegial lojalitet att göra.  

Etiska regler 

Colnerud och Granström (2002) beskriver i sin studie två sätt att se på etikregler, och deras 

normbildande funktion. Den ena innebär att de formella etiska regler som finns, är reella 

uttrycksätt för en yrkesgrupp. De andra innebär att yrkesgruppen inte bara styrs av de formella 

reglerna, utan även informella normer. Colnerud och Granström menar att dessa två synsätt i 

olika grad kan infalla samtidigt (Figur 1). Vidare beskrivs att en yrkesgrupp inte endast har etiska 

normer, utan också sociala normer och normer som grundar sig i yrkets funktion i samhället. Ett 

exempel på detta uppges vara att kollegial lojalitet kan vara viktigare än att agera i linje med de 

etiska reglerna. Graden av överensstämmelse (nr 2 i Figur 1.) mellan de formella, yrkesetiska 

normerna och gruppens informella normer, beror på flera förhållanden. Dessa är: Hur och under 

hur lång tid normsystemet vuxit fram, hur nya yrkesutövare anammar normerna, hur stor 

gruppen är och vilket utrymme konkurrerande normer har i utbildning.    

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 1. Formella och informella normers överensstämmelse (Colnerud & Granström, 2002).   

Etiska värden vid konflikter  

Colnerud (1995) har i sin doktorsavhandling utfört intervjuer med lärare i grundskolan, och 

utifrån deras resonemang skapat sig en bild av synen på vilka värden som står på spel, och vilka 

normer som kolliderar vid etiska konflikter i arbetet. Hon har sedan sammanställt informationen, 

och kategoriserat de etiska värden och normer hon identifierat, i följande principer: Skydd mot 

skada, respekt för integritet, rättviseprinciper, respekt för självbestämmande och 

sanningsenlighet. 

 

Colnerud har genom avhandlingen kunnat visa på komplexiteten som uppstår då lärare ställs 

inför situationer där olika etiska värden står i klinch med varandra. Principer kan stå mot 

varandra, och individ kan stå mot individ i förhållande till samma princip. De kan även krocka 

Nr 1 
 
Yrkesetiskt 
regelverk 

Nr 3 
 
Informella 
normer  
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med de ovan nämnda yrkesetiska normer som kommer med lärares professionella uppdrag. 

Utöver detta ska hänsyn tas till de sociala normer som uppmanar till lojalitet med arbetsgruppen 

(Colnerud, 1995). I detta arbete kommer Colneruds indelning av etiska värden användas som 

utgångspunkt för att analysera förskolepersonals agerande när de ser att kollegor kränker barn. 

Kategorierna ”skydd mot skada” och ”respekt för integritet” är särskilt relevanta. 

 

Skydd mot skada  
Denna princip beskrivs vara den största kategorin av etiska dilemman, och handlar om ingripande 

vid situationer då barn far illa, fysiskt eller psykiskt. Att skydda elever från skada, när skadan 

orsakas av en kollega, genom feedback, är en etiskt komplicerad handling. Det kan ses som ett 

brott mot de rådande sociala normerna. Lärare har ett etiskt ansvar att försvara barn mot skada, 

men också en skyldighet att göra en anmälan vid minsta misstanke. Detta menar Colnerud (1995) 

att lärare kan tveka inför, på grund av andra etiska principer, exempelvis rätt till integritet. 

Svårigheten handlar alltså om att ingripa eller inte.    

 

Rätt till integritet  
Rätten till integritet och självbestämmande är också ett dilemma som kan kollidera med andra 

etiska värden, exempelvis skydd mot skada som beskrivs ovan. Det innefattar även kollegors rätt 

till integritet och åsiktsfrihet. Colnerud (1995) beskriver att en sådan konflikt kan handla om 

lärarens rätt till sitt agerande, kontra konsekvenserna av agerandet för barn som kan fara illa. 

Hon menar också att lärare kan uppleva ”visselblåsarångest”, när de ser en kollega kränka ett 

barn, men tvekar inför ingripandet eftersom de tar hänsyn till kollegans integritet. Konflikter 

kopplade till integritet uppkommer vid upplevelsen av att ha andra normer än kollegor, barn och 

föräldrar. Svårigheten handlar om hur mycket av andras privatliv och rätt till sina åsikter man ska 

ta i beaktande.     

Svårigheter med att blåsa i den moraliska visselpipan 

Colnerud och Granström (2002) har vid situationer som innefattar att lärare ifrågasätter kollegors 

bemötande av barn, identifieras tre etiska konflikter: Situationer där lärare bevittnar en kollega 

utföra ett etiskt övertramp och vill ifrågasätta detta, situationer där information om kollegors 

etiska övertramp kommit fram via annan part, och situationer där läraren ifrågasätter det etiskt 

riktiga i själva skolsystemet. Här läggs vikt vid den första konflikten, då den är mest relevant för 

arbetets syfte.  

 

Konflikt ett handlar om kollegial lojalitet vid situationer då lärare ser en kollega behandla ett barn 

illa och vill ”blåsa i visselpipan” - men gör det inte (Colnerud & Granström, 2002). Det gäller 

dilemmat om att respektera barnen, eller respektera kollegorna. Många beskriver detta dilemma, 

även om det även finns lärare som konfronterar sina kollegor. Colnerud och Granström menar att 

det är intressant att fundera kring vilka orsaker som ligger till grund för att vissa lärare vågar 

blåsa i pipan. Har de ett större mått av civilt kurage, eller är det en förvärvad professionell 

färdighet? 

Metod 

I detta avsnitt avser vi att beskriva och motivera de val och ställningstaganden vi gjort under 

studiens förlopp, för att du som läsare ska ges möjlighet att bilda en egen uppfattning om 

studiens trovärdighet. Här beskrivs det hur empirin till examensarbetet samlades in, vi beskriver 
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urval, analysmetod samt vilka etiska överväganden vi gjort. I slutet av metodavsnittet 

presenteras arbetsfördelningen och vår reflektion av studien. 

Intervju som metod  

Det huvudsakliga syftet med studien är att utveckla kunskap om förskollärares olika synsätt på 

agerandet vid kollegors kränkningar av barn, därför ansåg vi att vi var i behov av att få 

djupgående och utförliga svar från informanterna. Vi valde att genomföra en kvalitativ 

undersökning med semistrukturerade intervjuer med förskolepersonal vid insamlingen av data. 

En kvalitativ intervju är när respondenten ges fria utrymmen att svara och diskutera fritt kring ett 

valt ämne istället för att ge korta svar på varje enskild fråga (Johansson och Svedner, 2010). Enligt 

författarna är en kvalitativ intervju den främsta metoden för att ta reda på den information man 

avser att få fram. 

Urval  

Vi har utgått från ett kriteriebaserat urval vid valet av informanter till studien. Ett kriteriebaserat 

urval innebär att den man intervjuar måste uppfylla ett visst antal utvalda kriterier kopplat till 

studiens syfte (Christoffersen & Johannessen, 2015). Kihlström (2007) menar att fokus vid en 

kvalitativ intervju bör ligga på att välja informanter som har god koll och erfarenheter inom det 

ämne intervjuerna avser att handla om. Vi strävade efter att få tag på informanter som var både 

utbildade förskollärare och hade några års arbetslivserfarenhet i förskolan. Vi anser att 

arbetslivserfarenheten är av betydelse för informantens kunskap och erfarenheter gällande 

kollegors kränkningar av barn.   

 

På grund av tidsbrist och få svar från de förskolechefer vi mailat till så är de flesta informanter 

utvalda från bekvämlighetsurvalet (Bryman, 2011). Bekvämlighetsurval innebär att valet av 

informanter faller på den eller de som är mest tillgängliga. Informanterna i fråga är utbildade 

förskollärare eller barnskötare, och de arbetar i förskola eller förskoleklass men har lång 

erfarenhet inom förskolan. Dessa faktorer påverkade vårt val av informanter på så sätt att vi 

ansåg att de bör ha kunskap inom det aktuella ämnet med tanke på erfarenheten inom 

verksamheten.  

 

Kvale och Brinkman (2014) menar att i kvalitativa studier tenderar antalet informanter ofta att 

vara ett för litet eller för stort för att kunna generalisera resultatet. Ett för stort antal informanter 

påverkar möjligheterna att göra mer ingående tolkningar av intervjuerna, därför beror antalet 

informanter på studiens syfte. På grund av att vår avsikt med studien inte var att kunna 

generalisera ett resultat, utan snarare att utveckla kunskap om förskollärares olika syn på 

agerandet vid kollegors kränkningar av barn så har vi genomfört åtta intervjuer.  

Genomförande  

För att få kontakt med informanter började vi med att skicka ut mail till förskolechefer, och tog 

kontakt med personer som vi kände till sedan innan. Till de personer som valde att ställa upp på 

en intervju skickade vi ut vårt informationsbrev (se bilaga 1). De informanter som efterfrågat 

tillgång till intervjuguiden (se bilaga 2) innan intervjun har fått tillgång till den i samband med att 

vi skickat ut vårt informationsbrev till informanten. I annat fall har intervjuguiden inte skickats ut.  
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Vi har genomfört åtta intervjuer i vår studie. För att underlätta för informanterna har de själva 

givits möjlighet att bestämma vart intervjuerna ska äga rum. Sju av intervjuerna har vi genomfört 

i ett avskilt rum, på respektive arbetsplats. En intervju genomfördes utanför informantens 

arbetsplats och efter hens arbetstid. Under intervjuerna använde vi oss av ljudinspelning för att 

kunna fokusera på informanten och samtalet. Till en början ställde vi öppna huvudfrågor som 

utgick från studiens forskningsfrågor för att möjliggöra för de intervjuade att kunna prata 

tämligen fritt (se bilaga2). Därefter ställde vi följd- och fördjupande frågor utifrån det vi hörde att 

den intervjuade sa, för att kunna vinkla samtalet mot syftet (Löfgren, 2014). Intervjuerna var 

mellan 25–45 minuter långa.  

Bearbetning av data  

För att analysera vår empiri har vi använt oss av en meningskoncentrerad analysmetod (Kvale & 

Brinkman, 2014). Meningskoncentrering innebär att man sammanfattar informanternas 

yttranden och att huvudinnebörden av intervjun lyfts fram i resultatet och stärks med hjälp av 

citat. För att kunna sammanfatta vad informanterna sagt, transkriberade vi först 

ljudinspelningarna från intervjuerna i ett dokument på datorn. För att få ett så sanningsenligt 

resultat som möjligt i studien är det viktigt att transkribera ordagrant från ljudinspelningen. Det 

kan vara svårt att låta bli att inte rätta informantens grammatiska fel eller felsäganden, men det 

är en viktig del för resultatet att inte göra det (Patel & Davidsson, 2011). Därutav har vi även 

skrivit ut skratt, harklanden och små ord som eh, va och mm. 

 

Efter att vi transkriberat intervjuerna fanns ett råmaterial som vi sedan har sammanställt i ett 

resultat, genom att sammanfatta och framhäva de centrala och väsentliga delarna för vårt 

arbete. Vi presenterar de väsentliga delarna i teman utifrån studiens forskningsfrågor, kränkande 

behandling, agerande och grunder för agerande. I resultatet förekommer det också underteman, 

något som vuxit fram vid bearbetningen av vår data. Vi har sedan analyserat och jämfört 

resultatet i förhållande till innehållet i bakgrunden för att komma fram till en slutsats av studien. 

Studiens tillförlitlighet  

Studiens tillförlitlighet är något som omfattar hela arbetet, vilket gör att hela arbetet ska vara 

välgrundat. För att stärka tillförlitligheten har vi sett över planeringen och genomförandet av 

studien. Arbetet ska vara övertygande och genomförandet ordentligt beskrivet för att ge läsaren 

möjlighet att skapa sig en egen uppfattning om studiens trovärdighet (Kvale & Brinkman, 2014). 

Därför har vi genom hela arbetet noggrant skrivit fram innehållet i olika delar, som till exempel 

bakgrund och teori som ligger grund för vår analys och tolkning. I metodavsnittet har vi beskrivit 

och motiverat de beslut som ligger till grund för vårt tillvägagångssätt av genomförd studie. Det 

möjliggör för läsaren att själv granska studiens tillförlitlighet. 

 

Utformningen av intervjuguiden påverkar den kvalitativa studien, och om den inte är relevant för 

studiens syfte och frågeställningar bör den ses över för att tillförlitligheten ska kunna säkerställas. 

Vår intervjuguide (se bilaga 2) är skriven med studiens syfte och frågeställningar som 

utgångspunkt för hög relevans, vilket vi även styrker med att vår handledare godkände 

intervjuguiden innan vi genomförde våra intervjuer. Under intervjuerna har vi undvikit ledande 

frågor och vi har ställt följdfrågor till informanterna för att få så utförliga svar som möjligt. 

Följdfrågorna möjliggjorde för oss som intervjuade att säkerställa att vi uppfattat informanternas 

svar på rätt sätt, något som ökar tillförlitligheten (Kvale & Brinkman, 2014). Vi har strävat efter 
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att följa forskningsfrågorna i både resultat, analys och diskussion, detta för att försäkra oss om 

att det vi ville ha svar på representeras i arbetet.  

Forskningsetiska aspekter  

Utifrån informationskravet delgav vi informanterna ett informationsbrev (se bilaga 1), där det 

framgick att vi kommer ta hänsyn till Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer. I 

informationsbrevet skrev vi att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att neka till att svara på 

frågor eller när som helst avsluta sin medverkan. Informationsbrevet innehöll också information 

om syfte och hur studien skulle genomföras. Vi förklarade att deltagandet kommer att 

avidentifieras enligt konfidentialitetskravet, vilket innebär att ingen ska kunna koppla ihop 

uppgifter som framkommer med en specifik person. Vi förtydligade också att all data som vi 

samlar in under intervjun kommer att hanteras så att ingen obehörig kommer åt det, samt 

raderas efter avslutat arbete. Enligt nyttjandekravet kommer uppgifterna vi fått ta del av endast 

användas till vårt examensarbete. 

Presentation av informanter  

För att underlätta vårt eget arbete med reslutatdelen och samtidigt förhålla oss till 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2017), har vi i resultatet valt att benämna 

informanterna med bokstäver mellan A – H. Vi anser inte att informanternas könstillhörighet är 

av värde för studiens resultat, därför har vi valt att använda det neutrala pronomenet hen. Vi vill 

förtydliga att informanternas olika utbildning inte är av värde för vårt resultat, men vi vill därmed 

heller inte likställa deras utbildning. 

 

Informant A – Förskollärare  

Informant B – Förskollärare  

Informant C – Barnskötare 

Informant D – Förskollärare 

Informant E – Förskollärare 

Informant F – Förskollärare 

Informant G – Förskollärare 

Informant H – Förskollärare 

Metoddiskussion och arbetsfördelning 

Vi valde intervju som metod för att samla in empiri till vårt arbete. Den fördel vi såg med att 

använda oss av kvalitativ semistrukturerad intervju var att det minskade utrymmet för 

missförstånd eller feltolkningar, då vi som intervjuare fick möjlighet att både förklara och ställa 

följdfrågor till informanterna. Tidsåtgången för transkriberingen av åtta intervjuer var dock en 

påfrestning för arbetet. I efterhand insåg vi att vi kunde ha fått mer djupgående svar på vissa 

frågor om alla informanter hade fått ta del av intervjuguiden i förväg. Vi upplevde att 

informanterna i vissa fall hade svårt att beskriva vad en kränkning är och vad den kan bestå av. 

Det visade sig också att informanterna hade svårt att komma på exempel som beskrev 

situationer som de varit med om. Däremot menar vi att okunskapen om kränkande behandling 

också kan vara av värde för vårt resultat.  

 

Vi har genomfört åtta intervjuer. Vi har båda deltagit vid samtliga intervjuer och delat upp 

ansvaret. Vi har turats om att ställa frågor och ha ansvarat över att samtalet har spelats in 
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korrekt samt flikat in med eventuella följdfrågor. Innehållet i examensarbetet har skrivits 

gemensamt, men vi har ansvarat över att formulera olika stycken. Vi har tillsammans diskuterat 

förslag och idéer under arbetets gång.   

Resultat 

I följande avsnitt redovisas studiens resultat. Här beskrivs åtta informanters definition, 

erfarenheter och tankar kring kollegors kränkande behandling av barn, samt orsaker till deras 

eget agerande vid bevittnande av sådana situationer. Avsnittet delas in i tre huvudteman, 

kopplade till studiens forskningsfrågor: Kränkande behandling, agerande och grunder för 

agerande. I resultatet förekommer det även underteman, något som vuxit fram under 

bearbetningen av vår data. 

Kränkande behandling  

I det första temat presenteras informanternas egna definitioner av, och exempel på vad vuxnas 

kränkande behandling av barn är för dem. Detta är intressant eftersom den personliga 

definitionen har betydelse för om de agerar eller ej i vissa situationer, beroende på om de själva 

anser det vara en kränkning som skett. Här presenteras även de orsaker som informanterna 

menar påverkar att kränkningar sker. Vuxnas tolkningsföreträde, avsaknaden av en gemensam 

definition och ramfaktorer är enligt informanterna vanligt förekommande orsaker. 

Informanternas definition av kränkande behandling 

Kränkningar av både fysisk och psykisk karaktär beskrivs under intervjuerna. En företeelse som 

beskrivs som kränkande är då förskolepersonal tappar tålamodet och därför uttrycker sig 

aggressivt eller tar tag i barnet onödigt hårt.  

 
Jag kan uppleva gränsfall till kränkningar om man till slut tappar tålamodet på ett barn som kanske är, har det 

tufft eller jobbigt och det är mycket fysiskt, om man till exempel säger någonting, för dumma saker, som inte är 

värt att höra för barnet, eller vad jag ska säga. Där kan jag känna att det är, om jag ska definiera det som en 

kränkande behandling, så kan jag väl uppleva det som ett exempel, att man tappar tålamodet. Typ, vad håller 

du på med? Eller kanske ta i extra hårt. (Informant H) 

 

Informant G berättar om en liknande situation: 

 
Eller om man tar tag i dom, när man är så frustrerad som vuxen, ni vet, sånna skälla situationer. Eh… Och jag 

jobbade, när jag jobbade som barnskötare, minns jag att det var en kvinna som var tjänstledig från den 

förskolan och pluggade till nån annan typ av lärare som var inne och vickade jättemycket, och jag minns att jag 

tyckte att hon inte hade ett bra bemötande, och att hon, jamen kränkte barn. Men det är så svårt att minnas 

exakt vad det var som hon gjorde, men sättet hon, jamen hon blev lätt så här tvärarg på dom. (Informant G) 

 

I en av intervjufrågorna uppmanades informanterna att beskriva en situation där de upplevt att 

en kränkning skett. Här beskriver flera informanter situationer som innefattar uteslutning från 

gruppen, och publikt annonserande av barnets eller föräldrarnas tillkortakommanden. “Jamen så 

hära, det kan ju vara allt ifrån att nån suckar och typ amen har du dom här stövlarna igen, eller sa 

vi inte till din mamma att du skulle.. Sånna saker.” (Informant G). Informanterna E och F har båda 

upplevt kränkningar i samband med matsituationer där kollegor styrt undan barn från bordet. 

 
Då var det en måltidssituation, och man sitter ganska trångt kring bordet och det här barnet börjar då slita i ett 

barn som sitter bredvid och börjar så på armen och en kollega reagerar då med att ta stolen ganska bestämt 
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och liksom dra ifrån bordet och vända det, så då får barnet sitta med ryggen mot oss. Som en slags skamvrå 

situation, och där kände jag att vi hade kunnat lösa det på så många andra sätt. (Informant F) 

 

Några informanter väljer att beskriva definitionen av en kränkning utifrån hur barnet mottar 

bemötandet. Till exempel om barnet uttrycker att hen inte vill, eller visar det med hela kroppen. 

Det kan också vara en känsla hos den som blir utsatt. “Jag tänker att det är någonting som gör 

ont i den andra, eller någonting som kändes jättehemskt. Varför sa du så mot mig eller gjorde så 

mot mig, då tycker jag att det är en kränkning”. (Informant E)  

Olika typer av kränkningar 

Informanterna beskriver att kränkningar förekommer både i fysisk och verbal form. Gemensamt 

för alla är att de beskriver kränkningar av fysisk karaktär som något av de grövsta slaget. De 

exempel på fysiska kränkningar som framkommer under intervjuerna är slag och att vara fysisk 

hårdhänt gentemot barnet.  

 
Dom fysiska är ju förhoppningsvis inte lika vanliga, men där tror jag att vi alla inom skolan är eniga på att man 

inte skulle tveka på att agera. Om man rent skulle se att någon slog någon, då skulle jag ju inte alls tveka. 

(Informant G) 

 

Några informanter menar att vissa verbala kränkningar är lika illa som fysiska slag. Det 

framkommer under intervjuerna att användande av svordomar till eller om barn, och 

personangrepp, är tillfällen där de flesta känner mandat att ingripa, trots att det är svårt. 

Informant B menar att hen hoppas på att ingen skulle acceptera svordomar eller personangrepp 

gentemot barnen, men att det är svårare att agera vid verbala kränkningar än fysiska. “Jag har 

aldrig hört någon säga det, men jag hoppas verkligen att jag skulle göra något då.” Samtliga 

informanter uppger att det är svårt att ingripa när en kollega kränker ett barn. De menar att den 

påfrestning det är för dem att ingripa, tyvärr är en av de orsaker till varför de inte alltid väljer att 

agera till barnets försvar.  

 

De verbala kränkningarna är enligt flera informanter de som sker oftare. Vid frågan om vad dessa 

typer av kränkningar kan bestå i, är alla överens om att det kan vara olika typer av hot, 

förlöjliganden, hånfullhet och ironi. Informant F beskriver att det också kan handla om en 

oförmåga att bemöta barnen på rätt sätt. Hen menar då att detta skulle kunna orsaka 

missförstånd, som i sin tur orsakar obefogad ilska riktad mot barnet.  

 

Några informanter menar att de verbala kränkningarna ofta passerar utan att någon agerar. De 

menar att den typen av kränkningar ofta är svårdefinierade. Subtiliteten i det verbala gör att de 

inte alltid uppfattar att det sker en kränkning, något som också påverkar deras förmåga att 

ingripa. Informant C anser att det finns en problematik i frågan om när man ska ingripa. “Vad är 

så tillräckligt att jag kan säga till min kollega, du tänk på dina ord eller ska jag gå till min chef och 

säga min kollega använder ett ganska taskigt språk. Att det är ett ganska stort steg att ta.” 

Personalens oförmåga att ingripa och upplysa varandra om sitt beteende är enligt några 

informanter en bidragande orsak till att personal i förskolan kanske inte är medveten om sitt eget 

uppträdande gentemot barn.  

 
Ja det skulle ju till exempel kunna vara hur man pratar mot barnen, man kanske låter onödigt arg eller så 

kanske man brusar upp sig lite för lätt. Då kanske man inte har sagt något till sin kollega, för då blir det ju mer 

en kritik av hur personen är. Men jag har faktiskt fått höra att vissa barn är rädd för kollegor för att dom just 

låter så himla arga. (Informant E) 
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En annan informant menar att vissa ord möjligen inte uppfattas som en kränkning om det händer 

uteslutande enstaka gånger, något som gör att det faller mellan stolarna.  

 
Det här med att det pågår en liten stund, eller bara enstaka gånger. Att ett barn får kommentarer och sånt där 

bara ibland. Det kanske man omedvetet tar lite lättare på än om en kollega skulle säga jättefula ord, alltså som 

verkligen inte är okej. Om kollegan är småironisk ibland, dryg och lite så, det måste vara det absolut svåraste 

att ta tag i. (Informant A) 

 

Hen menar att det är först när kollegans beteende eller incidenten blir ofta förekommande, det 

eventuellt ses som förolämpningar eller etiskt övertramp. 

Vuxnas tolkningsföreträde  

Både informant B och D reflekterar över det tolkningsföreträde vuxna har gentemot de minsta 

barnen i förskolan. De menar att en kränkning har skett när barnen upplever sig, eller visar sig 

kränkta, men att det blir frågan om en tolkning då barnet inte väljer att, eller kan uttrycka sig. 

Informant B säger “men är det små barn så är det en tolkningsfråga då dom upplever sig 

kränkta”. I likhet med det menar informant D att “det finns ju andra exempel där man faktiskt 

inte kan se på barnet, utan måste få reflektera själv att ja, går jag över gränsen nu? Skulle jag vilja 

att någon gjorde så här mot mig?”.  

Avsaknaden av gemensam definition  

Avsaknaden av en för arbetslaget gemensam definition av begreppet kränkning, beskrivs av 

samtliga informanter leda till en problematik när det handlar om att framföra kritik till en kollega. 

De beskriver att deras personliga uppfattning av vad som är kränkande, inte nödvändigtvis delas 

av kollegorna, vilket kan leda till att övertramp både förbises och begås utan vidare reflektion. 

Eftersom tvivel även finns kring om den egna uppfattningen av situationen är korrekt, ges uttryck 

för att man tvekar inför att ingripa. Detta på grund av rädslan för att få höra att man själv inte 

agerar oklanderligt, och att man har fel i sitt påpekande. 

 
Det är svårt att sätta ord på vad varje individ tycker är en kränkning. För det är ju inte säkert att det jag tycker 

att du gör och det du tycker att jag gör är okej.. ja alltså det här är jättesvårt. (Informant A) 

 

Hur grovt ett uttalande eller handling måste vara för att upplevas som en kränkning upplevs 

också variera. Informant H beskriver att ett övertramp räcker för att det ska kunna kallas 

kränkande behandling, medan det för andra kanske ses som något som pågår vid upprepade 

tillfällen. De informanter vi intervjuat har alla gett uttryck för att kränkningar kan vara både stora 

och små. Deras gemensamma erfarenheter är dock att det finns en del förskolepersonal som 

tänker att en kränkning är, som informant F beskriver det. “något stort och ganska grovt”, eller 

något “grovt verbalt eller exkludering”. Informant G berättar “Mycket är väl för att det handlar så 

mycket om en själv och ens egna känslor. Alltså att barn kan få en att bli så arg och frustrerad.” 

Ramfaktorer påverkar  

Under flertalet av intervjuerna har samtalen hamnat i diskussioner om ramfaktorers påverkan på 

kränkningars uppkomst, och då stress orsakad av för stora barngrupper i synnerhet.  

 
Nu tänker jag, det är verkligen inte en ursäkt till att behandla barn hur som helst, men jag tänker ändå att 

problemet med för stora barngrupper bidrar till att den hära stressen kommer ut i att man bara vill släcka 

branden så fort som möjligt, liksom att man ba ”nu är jag trött på det här”, och det känns så himla… Jag blir 
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trött på att man hela tiden hör det hära, det är för stora barngrupper och för lite personal, men det är verkligen 

sant. Och jag blir så frustrerad ibland för, vad tusan kan jag göra åt den här saken, eller vi arbetslaget, vi kan ju 

försöka ta några extra minuter för att försöka pussla ihop att kunna vara där mer över dagen, men det känns 

lite frustrerande ibland när man bara märker hur allt händer. Tänk om vi varit en till person i den här 

situationen, då kanske jag inte behövt höja rösten den här gången. Ett dilemma i min hjärna, jag vill inte hela 

tiden skylla på det där, men det är en verklighet (Informant H). 

 

Informant H och G menar båda två att när man hamnar i stressiga situationer är det lättare hänt 

att man går över gränsen och kränker barn, än om samma situation hanteras utan stressfaktor. 

Alla informanter beskriver att stressbägaren någon gång runnit över, vilket orsakat att onödigt 

skarp röst används eller hårda ord yttrats. Vid samtal om stress som leder till kränkningar 

uttrycker informant C att det kan förebyggas genom mindre barngrupper: “Alltså ju mindre 

barngrupper vi har, desto bättre kan vi bemöta alla barn”. I relation till det menar informant D att 

“För att förebygga sånna kränkningar som sker i sker i stressade situationer så måste ju vår chef 

gå in och hjälpa oss, vi behöver bättre förutsättningar för att kunna undvika sånna situationer”. 

Däremot lyfter informant H att stress inte får ses som den enda orsaken till att barn utsätts för 

kränkande behandling. Informanten menar att stress kan vara en bidragande orsak till att barn 

utsätts för en viss typ av kränkningar, men kränkningen kan också grunda sig i personens 

tveksamma åsikter. ”Ja jag tror att stress kan påverka, alltså de situationer som är gränsfall. Men 

har man vissa tveksamma åsikter så handlar det nog inte om stress dock.” (Informant H) 

Agerande  

I det här avsnittet redogörs det för hur personal i förskolan beskriver att de väljer att agera när 

en kollega utsätter barn för kränkande behandling. Alla informanter är eniga om att fysiska 

kränkningar är exempel på situationer där de inte skulle tveka att ingripa till barnets försvar. 

Däremot har det visat sig vara svårare att ingripa vid verbala kränkningar. Gemensamt har dock 

varit att de är medvetna om hur de bör agera. 

Hur man agerar  

När det gäller frågan om hur det lämpar sig att agera och bemöta en kollega som utsätter ett 

barn för kränkande behandling är informant B och C båda överens om att de skulle ingripa 

genom att gå in och ta över situationen. De menar att de just i stunden skulle gå in och ta över 

situationen, för att förhindra att det sker fler kränkningar. Informant B nämner att hen även 

skulle förklara för barnet att kollegans beteende inte var okej.  

 
Jag skulle ha valt att ta upp det vid något tillfälle där kanske också personen inte känner sig trängd. Om man 

som redan är i en situation och har de adrenalinet i sig, att man redan är liksom här uppe och man redan har 

sagt eller gjort någonting så kanske ens kollega inte är supermottaglig för sånt heller. Då är det bättre att bara 

byta den situationen då, gå in och ta över eller hjälpa till. Och inte ta någon diskussion då utan att ta en paus 

och ta det när kollegan inte handlar i affekt. För då tror jag att det bara kan bli tjaffs. Jag tänker att man kan 

och framför allt visar att man förstår situationen, man kan förstå beteende och vart det grundar sig i men ändå 

säga att det inte okej. 

 

Vidare betonar hen vikten av att diskutera situationen med den kollega som kränkte barnet, det 

är lika viktigt att markera att kollegan agerat felaktigt som att tänka på när man pratar med sin 

kollega om det menar informanten.  
 

Och då ställa frågan,, vad vet jag.. “hur kan jag avlasta dig?” eller “vad vill du ha för stöttning?”. Ja men jag vet 

inte, att man försöker vara förstående och få det till en slags diskussion kanske istället för att bara ifrågasätta.. 
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Ett tips är att fråga “Hur tänkte du i den där situationen? Vad var det som hände där egentligen?” så att man 

får den personens bakgrund. (Informant B)  

 

Agerande vid fysiska kränkningar  

Under intervjuerna förekommer det också exempel på situationer där barn fysiskt kränker 

varandra, exempelvis genom att slåss eller bitas. Personal i förskolan har då varit tvungen att gå 

in och fysiskt förflytta de barn som bits eller slåss, något som enligt vissa informanter är en 

kränkning gentemot de barn som förflyttas mot sin vilja. Informant A nämner att hen själv har 

fysiskt förflyttat barn i situationer där barnet i fråga exempelvis har bitit ett annat barn. Hen 

menar att det är ett inre dilemma och att det tar emot att göra, men något som ibland anses vara 

nödvändigt. Informanten menar vidare att det är riskabelt att kollegor inte pratar om den här 

typen av kränkningar och belyser för varandra att det faktiskt kan uppfattas som en kränkning. 

Det finns en risk att agerandet normaliseras och används i andra situationer också, där det inte är 

befogat. Informant F menar däremot att fysiskt förflytta barn och att utesluta barn ur grupp inte 

bör ses som nödvärn. Det är okej att säga ifrån och i vissa fall sära på barn om det behövs, men 

att det i största mån bör undvikas. Hen betonar att barn inte får uteslutas ur gruppen, och att det 

är ett etiskt övertramp som inte får förbises av andra kollegor. Informant F var med om en 

liknande situation. Det gällde en måltidssituation, det var väldigt rörigt kring ett barn och barnet i 

fråga slet ett annat barn i armen upprepade gånger. Personalen som satt vid barnets bord 

reagerar genom att ”ta stolen bestämt och liksom dra ifrån bordet och vända det, då får barnet 

alltså sitta med ryggen mot oss… som en slags skamvråsituation” (Informant F).  

 
Intervjuare: Men hur kändes det för dig som såg det? 

Informant F: Först vart jag väldigt paff faktiskt, för det kändes så fel. Så då satt jag helt tyst och tänkte, men till 

slut så sa jag det att “Vet du att det där är inte okej, du får dra tillbaks barnet till bordet”. Det kändes ju bra att 

jag stod på mig i den situationen, det är svårt, men det måste man ju nästan. 

Intervjuare: Men hur reagerade hon som du sa till då? 

Informant F: Men hon reagerade med att direkt säga “Men man får ju inte sitta och slå heller?”, varpå jag 

svarade att nej det får man så klart inte men barnet är välkommet vid bordet i alla fall. 

Intervjuare: Upplevde du att hon förstod vad du syftade på? 

Informant F: Jag tror att hon kände sig skamsen över sitt eget agerande, och vi har tyvärr inte diskuterat det så 

mycket efteråt tyvärr heller. Det är viktigt att man har ett klimat där man resonera och så, och dit kommer man 

ju när man har lärt känna varandra lite bättre. 

 

I likhet med de flesta informanter menar informant D att fysiska förflyttanden där barn inte har 

förhandlingsutrymme är en kränkning. Ett exempel på det kan vara att upprepade gånger lyfta 

upp ett barn i soffan för att underlätta för sig själv när barnet tydligt visar på att det inte vill. Hen 

menar att detta är en kränkning som orsakas av stress, något som gör det svårt att agera i 

stunden. Detta eftersom kränkningen orsakas av ramfaktorer som sannolikt alla kollegor är 

påverkade av. Här menar informanten att tyngdpunkten i agerandet inte ligger just i stunden, 

utan den ligger i att förebygga att liknande kränkningar sker. 
 

Där tänker jag att det är jätteviktigt att lyfta i arbetslaget, att vi ofta fysiskt förflyttar barn för att vi har 

tidspress. Och för att förebygga sånna kränkningar som sker i sker i stressade situationer så måste ju vår chef 

gå in och hjälpa oss, vi behöver bättre förutsättningar för att kunna undvika sånna situationer. (Informant D) 
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Svårigheten i att agera  

I situationer där det förekommer verbala kränkningar framgår det tydligt att informanterna 

tycker att det är svårare att agera. En informant får frågan hur hen skulle agera i en sådan 

situation. Informanten svarar:  

 
Jag försöker väl som, det är väl inte heller en bra strategi, att när en kollega säga ett olämpligt skämt som jag 

inte står bakom.. Nä, då låtsas jag inte höra, eller jag skrattar inte. Jag tänker att förhoppningsvis så märker 

personen att det inte är okej. (Informant H) 

 

Endast informant H har explicit uttryckt hur hen agerar i jobbiga situationer där det förekommer 

kränkningar av subtil karaktär. Gemensamt för alla informanter är att de nämner att de ibland 

har fått ”en dålig magkänsla” av att deras kollega säger eller gör något till barnen, något som de 

själva menar tyder på att det kollegan gör inte är acceptabelt. Kollegor som pratar över huvudet 

på barnen, onödiga tillrättavisanden och att fysiskt förflytta barn är andra exempel på sådana 

situationer. Flertalet informanter menar att de hoppas på att de skulle våga ingripa, men att det 

finns en risk för att de kommer förbise situationen, något informanterna menar bottnar i deras 

konflikträdsla.  ”Jag kan verkligen inte lova det. För det är ju superkänsligt och jättejobbigt. Men 

samtidigt om jag ser att barnet far illa så måste jag ju göra det för annars gör jag fel.”  (Informant 

A) 

Gemensamma strategier 

Flera informanter menar att det skulle underlätta om arbetsplatsen hade gemensamma 

strategier för hur de ska agera när de ser en kollega kränka ett barn. De menar att det skulle vara 

lättare att våga agera om de hade samtalat om hur man ska bemöta och vill bli bemött i sådana 

situationer. Det kan exempelvis handla om att man har pratat om under vilka omständigheter 

man ska prata med sin kollega eller vilka ord man bör undvika i samtalet. För att det ska vara 

lättare att våga agera menar informanterna att det förslagsvis ska finnas nedskrivna riktlinjer. Ett 

dokument man kan hänvisa till, något alla på arbetsplatsen har skrivit under på. De menar att det 

skulle vara gynnsamt att hänvisa till om det uppstår obefogade konflikter för att man agerade. 

Andemeningen i riktlinjerna bör grunda sig i att personalen i förskolan alltid ska agera för 

barnens bästa. Informant C berättar att de använder sig av “hand på axeln”-metoden på deras 

arbetsplats. En hand på axeln betyder inte alltid att kollegan i fråga har kränkt ett barn. Det 

betyder i de flesta fall att man sträcker ut en hand och erbjuder hjälp.  

 
Genom att jag lägger en hand på min kollegas axel så visar jag att jag ser att nu börjar min kollegas energi ta 

slut här, och då kan jag gå in med lite ny energi. Och ibland kan ju de också lösa upp situationen, att det 

kommer någon utifrån. Men då måste vi ju också ha pratat om det innan så man vet att det är okej att gå in och 

lägga handen på någon annans axel. (Informant C) 

Grunder för agerande 

Här presenteras de orsaker personal i förskolan menar ligger till grund för varför man väljer att 

ingripa, eller varför man väljer att inte ingripa.  

Varför förskolepersonal väljer att ingripa 

Den främsta orsaken till att förskolepersonal valt att agera, är när det har handlat om grova 

etiska övertramp. Kränkningar av fysisk karaktär och vissa verbala kränkningar exempel på 

situationer där informanterna har uppgett att de inte skulle tveka på att ingripa. Det har då 

handlat om att agera för barnets bästa, och ingripa till dess försvar. En annan orsak till varför 
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man valt att agera har visat sig vara relationen mellan kollegorna och atmosfären på förskolan. 

Endast en informant har nämnt att den kunskapen som utbildningen ger har bidragit till ett 

ingripande. Däremot menar hen att ett ingripande låg närmare till hands när hen var 

nyutexaminerad. ”Då hade man med sig de tänket i huvudet hela tiden” (Informant D).  

 

De informanter som beskriver situationer där de har agerat menar att deras agerande grundar sig 

i omgivande förhållanden. De menar att ett öppet klimat där man samtalar om kränkningar och 

arbetar förebyggande på exempelvis arbetsplatsträffar, bidrar till att de vågar agera. Det öppna 

klimatet skapar en mer tillåtande atmosfär. Några informanter säger att de emellanåt samtalar 

om vad kränkande handlingar är, i vilka situationer kränkningar förekommer och hur man ska 

agera. De menar att det har bidragit till en arbetsplats där man vågar ifrågasätta en kollegas 

agerande och agera för barnets bästa. Informant B menar att det är viktigt att samtala om 

kränkningar, eftersom det kan bidra till att kollegans gensvar är mer förstående.  

 
Ja jag tänker lite såhär, om man har samtalat om det tidigare och har den där grunden, så skapas 

förutsättningar för att man ska kunna säga till varandra. Man kanske är van att ge och få feedback, ofta är det 

ju positiv då. Men det händer ju att man ibland säger till sin kollega att du jag tyckte att det du gjorde var så 

himla bra, alltså så där att man försöker lyfta varandra så. Men då borde det också gå att säga att, alltså jag 

förstår att om man blir stressad att det kan bli så här, men det var inte okej. (Informant B) 

Varför förskolepersonal väljer att inte ingripa 

Här beskrivs några orsaker som ligger till grund för valet att inte agera i situationer då 

förskolepersonal ser en kollega göra något som upplevs etiskt tvivelaktigt. Under intervjuerna var 

det tydligast framträdande svaret att informanterna tvivlade på sin egen professionella 

bedömning av händelsen. I samband med en eventuell tillsägelse var de även rädda för att få 

kritik på sitt eget förhållningssätt. En informant beskriver det som att man “är lite för mycket 

jante” (Informant C).     

 
Informant D: Jag kan väl känna så här att, vad är det som får dig att tro att just du tänker rätt? Alltså vad är det 

som får mig att tro att just jag tänker rätt?  

Intervjuare: Att man tvivlar på sig själv då?  

Informant D: Ja, alltså jag vänder det mot mig själv. Ska jag säga till någon annan bara för att jag tänker 

annorlunda än dom? Det är ju dock helt galet att man tänker så och att man inte kan lita på sig själv. Men det 

har väl med självförtroende att göra och allting, men jag tänker att det skulle kunna vara en rädsla. Mitt 

förhållningssätt är det alltid perfekt? Om jag vågar gå in och säga ifrån nu i den här situationen, måste jag då 

vara helt föredömlig pedagog alla andra situationer eller kan jag outa mig själv inför andra människor då? Jag 

känner så hos mig själv i alla fall, att det grundar sig i rädsla.  

 

Valet att inte agera kan alltså grunda sig i rädsla för kritik av det egna förhållningssättet. Utöver 

detta framkommer även en rädsla för att ett ingripande ska påverka relationen efteråt. “Hur blir 

vår relation efteråt? Kommer den andre hela tiden ropa, nu har det kört fast sig här för mig, 

kommer du och fixar det här åt mig?” (Informant E). Två informanter menar att det är en nackdel 

att vara nära vänner med kollegor, eftersom detta skulle kunna försvåra ett ingripande. I motsats 

till detta hävdar tre andra informanter att det tvärtom skulle underlätta eftersom man känner 

varandra så väl, och då kanske har kunskap om hur det bäst lämpar sig att framföra kritik. 

Informant E menar också att om man är vänner är man mån om sin relation, och vill därför lösa 

meningsskiljaktigheter så fort som möjligt.    

 

Informant G beskriver att det kan finnas outtalade hierarkier på en arbetsplats som påverkar 

beslutet att säga till eller inte. Det kan till exempel handla om vilken utbildningsgrad man har, 
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ålder och kön: “Ja men dels att jag är yngre, [...], det kanske till och med ligger något i att jamen 

jag är förskollärare du är barnskötare, jag är tjej, jag är yngre än dig, jag kan inte säga till dig”. 

Informanten fortsätter berätta att hen tror att den hierarkiska ordningen är den största 

anledningen till att man inte säger till, tätt följt av att man inte vill såra någon. Även informant E 

menar att det finns risk att man inte agerar eftersom man “inte vill underminera varandra inför 

barn eller andra kollegor”. Rädslan för eventuellt dålig stämning efter en tillsägelse är också 

påtaglig hos flera informanter. “Nu är vi ett nytt arbetslag, men vi har verkligen hittat varandra 

och kan skämta mycket och sådär, så jag är väl kanske lite rädd att det ska liksom, bli dålig 

stämning” (Informant H). Att vara ny på en arbetsplats och inte riktigt känna till regler och hur 

vissa barn hanteras och hur kollegorna är som personer beskrivs också påverka. Just ageranden 

och beteenden som anses vara ihopkopplade med personlighet upplevs extra känsligt att 

kommentera, eftersom det då kan bli ett personangrepp. 

 
För det kan man också tycka höra till den personens personlighet på något vis, vilket gör det svårare.  Man kan 

ju tycka att dens personlighet är olämplig bland barnen, vem är jag att komma och säga att din personlighet är 

fel? Det blir så svårt när det känns som om man går på sin kollegas personlighet (Informant G) 

 

Ytterligare en anledning till att kollegors kränkningar av barn kan passera utan ingripande eller 

kritik beskrivs vara en “hålla varandra om ryggen-kultur” (Informant C). Detta för att arbetslaget 

utifrån sett ska verka fungera felfritt, utan några svaga punkter. 

Analys 

I följande avsnitt analyseras resultatet i förhållande till teoretiska utgångspunkter, tidigare 

forskning och litteratur som berörts i studiens bakgrund. Innehållet presenteras utifrån samma 

tre huvudteman som tidigare: Kränkande behandling, agerande och grunder för agerande.  

Kränkande behandling  

Kränkande behandling definieras på några olika sätt av informanterna i studien. Gemensamt är 

dock uppfattningen att kränkningar förekommer i grova och mer subtila varianter. De grövre 

beskrivs vara av fysisk karaktär. De subtila, vilka beskrivs som svårdefinierade, är ofta verbala och 

består av förlöjliganden, hot, ironi och onödigt skarp röst. Detta överensstämmer till stor del med 

den kategoriseringen av olika typer av kränkningar som Colnerud (2007) identifierat i sin studie. 

Hon menar i likhet med informanterna, att det finns grova och subtila varianter av kränkningar, 

och att de subtila kan vara svåra att precisera. En av informanterna i studien nämner explicit skäll 

som exempel på kränkande behandling. Informantens resonemang bekräftas av Sigsgaard (2003) 

som menar att obehagskänslan vid en utskällning kan upplevas minst lika skärrande som 

mobbning.  

 

På grund av den oklarhet som finns kring vad som definieras som kränkande behandling, 

beskriver informanterna en svårighet att agera, då tolkningen är relativ och därför subjektiv (jfr 

Colnerud, 2017). Med det menas att det inte finns en tydlig definition, och blir då upp till var och 

en att skaffa sig en egen uppfattning. I studien framkommer även att definitionen av en 

kränkning ligger hos det barn som blir utsatt, men om det inte framgår tydligt att barnet är 

kränkt, blir det en tolkningsfråga för de som möter barnet. Detta utgör ett exempel på den 

maktposition Colnerud (2007) beskriver att vuxna har i förhållande till barn. Både i frågan om att 

avgöra om ett barn är utsatt för kränkningar, som informanterna beskriver, men också i den 
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mening att de har makt att bestämma över barnen. Colnerud visar även att lärares möjlighet att 

använda makt kan leda till att makten missbrukas, vilket också definieras som kränkande (jfr 

Bartley, 2015). Informanterna beskriver ett dilemma kopplat till sitt eget användande av makt, i 

situationer där barn kränker varandra. De vill skydda det barn som blir utsatt, men det kan kräva 

att det andra barnet måste lyftas ur situationen, vilket också kan upplevas som kränkande.   

 

Flera informanter i studien kommer in på ramfaktorers inverkan på kränkningars uppkomst, och 

då stress i synnerhet. En informant menar att den press förskolepersonal utsätts för påverkar 

bemötandet, till exempel genom att fysiska förflyttningar av barn blir mer förekommande. Detta 

kan jämföras med de tre möjliga anledningar till att lärare utsätter barn för kränkande 

behandling som Olweus (1996) identifierat. Den sista av dessa tre handlar om press, stress och 

utbrändhet, och att lärare som arbetar under sådana förhållanden kan agera på ett desperat sätt, 

genom exempelvis kränkningar och trakasserier. När informanterna pratade om stress som orsak 

till kränkningar, menade de också att den stress de upplever kan härledas till problemet med för 

stora barngrupper (jfr Ekmark, 2011). En informant framhäver dock att stress inte kan vara en 

ursäkt till att behandla barn hur som helst, men att för stora barngrupper är ett reellt problem i 

förskolan. Informanten argumenterar också för att om storleken på barngrupperna skulle minska, 

skulle kränkningar kopplade till stress också minska. Det innefattar dock inte kränkningar som 

beror på tveksamma personliga åsikter.  

Agerande  

Inom en yrkesgrupp finns etiska regler och normer att förhålla sig till. Colnerud och Granström 

(2002) beskriver i sin studie två dominerande synsätt, som kan överlappa varandra. Det 

yrkesetiska regelverket, och de informella normerna. Informanterna i vår studie är alla medvetna 

om hur de förväntas agera vid kränkningar av barn i förskolan. Samtliga hänvisar till den 

likabehandlingsplan som finns på arbetsplatsen, samt att anmälningsplikt råder. Colnerud och 

Granström menar att det yrkesetiska regelverket innefattar att de formella etikreglerna uttrycks i 

gruppens agerande. Informanterna i studien handlar när det gäller kränkningar av barn till viss 

del efter de formella etiska regler som finns, exempelvis styrdokument, lagar och yrkesetiska 

principer för lärare. Detta är som tidigare påvisat, inte ett konsekvent handlande, utan främst 

kopplat till kränkningar av fysisk karaktär. Colnerud och Granström påpekar att yrkesgrupper inte 

endast styrs av formella normer, utan även av informella normer. Dessa behöver nödvändigtvis 

inte vara etiska, då sociala normer också är kopplade till yrkesrollen.  

 

Ett flertal informanter säger sig uppleva svårigheter att ge kritik till en kollega som behandlar 

barn illa, på grund av den dåliga stämningen som kan uppstå och att de inte vill underminera 

kollegor inför barn och övrig personal. Enligt Colnerud och Granström är detta ett exempel på att 

den kollegiala lojaliteten kan vara viktigare än att agera i linje med de formella etiska reglerna. De 

menar också att det finns flera faktorer som påverkar hur pass stor grad av överlappning som 

sker mellan de formella och informella reglerna, bland annat hur nya yrkesutövare anammar 

normerna. I studien framkommer olika bud från informanterna gällande huruvida man som 

nyutbildad och ny på en arbetsplats agerar vid kränkningar eller inte. En informant menar att det 

måste vara svårare att säga till då man är ny, då man inte lärt känna alla ännu och inte vill 

förstöra den goda stämningen. I kontrast till detta menar en annan informant att när man är ny 

och kommer direkt från universitet, har man kunskap kring kränkningar färskt i huvudet, och har 

då lättare att agera på grund av detta. För att koppla ihop med det Colnerud och Granström 
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beskriver, skulle en ny yrkesutövare som kommer till en arbetsplats som präglas av informella 

normer i etikarbetet kunna acceptera dessa. Då kanske den kollegiala lojaliteten fortsatt skulle 

väga tyngre än att handla efter de formella etiska reglerna. Om däremot en ny yrkesutövare 

kommer in och ställer sig kritisk till de rådande normerna, skulle det kunna leda till en förändring 

i arbetet med etik som går mer åt det yrkesetiska regelverket. Av informanterna i studien 

framgår att deras arbetsgrupper påverkas av de informella och sociala normerna mer än 

önskvärt. Alla uttrycker en vilja att alltid agera för barnens bästa, men menar att så blir inte fallet 

många gånger. Detta analyseras mer djupgående under nästa rubrik.  

 

Förskolepersonalen i studien resonerar kring situationer när kollegor kränker barn, då de inte 

skulle tveka en sekund på att ingripa. Samtliga kommer fram till att det är kränkningar av fysisk 

karaktär som skulle trigga ett sådant agerande. En informant menar att exempelvis svordomar 

och angrepp på person skulle få hen att ingripa till barnets försvar, men att det inte är lika 

självklart som om det vore fysiskt. Resultatet visar även att kränkningar där förskolepersonal 

tvekar inför agerande, eller inte agerar alls, är vid verbala kränkningar. De tvekar också vid 

situationer de upplever svårdefinierade, som de beskriver befinnas i gråzonen, och där det inte är 

lika tydligt vad kränkningen består i. Colnerud (1995) har i sin avhandling identifierat etiska 

värden som framkommit vid lärares resonemang kring sin syn på etiska dilemman i arbetet. De 

värden lärare har att ta hänsyn till är enligt Colnerud: skydda elever mot fysisk och psykisk skada, 

respektera elevers och föräldrars rätt till integritet och privatliv, respektera rätten till 

självbestämmande, vara rättvis, vara sanningsenlig. Informanterna i studien är alla överens om 

att de skulle agera om de såg en kollega fysiskt kränka barn. Det blir tydligt att de värderar att 

skydda barn mot fysisk skada högre än kollegans integritet i sådana situationer. Däremot blir 

dilemmat större för informanterna då kollegor utsätter barn för andra kränkningar än de fysiska. 

Då värderas kollegors integritet i många fall högre än att skydda barnen, trots att de vet att detta 

agerande är fel.        

 

Det övervägande svaret informanterna i studien ger, är att det är svårt att agera då kollegor på 

olika sätt kränker barn. Det finns trots detta de som säger ifrån. De beskriver att de då går in i 

situationen och antingen frågar ”vad händer här?”, för att få kollegan att stanna upp, eller kliver 

in och tar över i situationen. När situationen sedan är över och kollegan inte längre är i affekt, 

beskriver informanterna att de försöker föra en diskussion om vad som hänt, utan att låta 

anklagande. Alla som beskriver hur de framför feedback, menar att de utgår från sig själv och sina 

egna tankar och känslor kring det som hänt för att få fram budskapet. Ingripanden av detta slag 

är enligt Colnerud (2017) väldigt svåra att göra, men otroligt viktiga för att synliggöra den 

problematik som finns, och förebygga kränkande behandling. Även Olweus (1996) framhåller att 

konfrontationer leder till att vi gör varandra medvetna om våra handlingar, vilket det inte är 

säkert att vi är alla gånger (jfr Colnerud, 2007).  

Grunder för agerande 

Orsaker till de olika agerandena som framkommit i studien är många. I de situationer då ett 

ingripande skett beskriver informanterna att de agerar för barnens bästa, och att kollegans 

beteende då är så hemskt att de inte tvekar en sekund på vad som måste göras. I likhet med 

detta menar Ekmark (2011) att de flesta som arbetar i förskolan vet hur de ska handla om barn 

kränks grovt, men att det uppstår osäkerhet då kränkningar sker på ett mer subtilt sätt, som 

exempelvis genom användande av onödigt hård röst mot barnen. Den främsta orsaken till att 
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inte ingripa vid sådana tillfällen menar informanterna är för att de tvivlar på sin professionella 

bedömning av situationen. De uttrycker att de inte vet om deras definition av vad som är 

kränkande behandling är korrekt. De vill inte heller framstå som ”den som vet bäst”, och tvekar 

därför inför konfrontationer. I relation till informanternas beskrivning menar Colnerud och 

Granström (2002) att det är intressant att fundera kring varför vissa lärare säger till då de tycker 

att någon behandlas fel, och vissa inte gör det. De ställer sig frågan om det handlar om 

civilkurage, eller om det är en professionell färdighet.  

 

Oro för dålig stämning i arbetslaget och att informanterna inte vill underminera sina kollegor 

inför barn och övrig personal, beskrivs också som orsaker till att ingripande inte sker. Detta 

beskriver Colnerud (1995) som ”visselblåsarångest”. Med det menas att man ser en kollega göra 

ett etiskt övertramp, och vill säga ifrån, men inte förmår sig på grund av hänsyn till kollegans 

integritet. Begreppet whistle-blowing betyder att någon bryter tystnaden och kritiskt granskar 

den verksamhet de är en del av. Colnerud (2014) påpekar att den som ”blåser i visslan” tar stora 

sociala risker, bland annat att uteslutas ur gemenskapen. En informant berättar att hen inte varit 

anställd på sin arbetsplats så länge, men att de nu skapats en härlig atmosfär i arbetslaget. 

Informanten menar att det känns jobbigt att vid en eventuell konfrontation av kollegornas 

beteende, riskera den goda stämningen som byggts upp. 

 

Arbetsklimatet spelar roll för huruvida kollegor väljer att ifrågasätta varandras agerande. Alnervik 

och Alnervik (2017) menar att ett öppet och samspelande klimat på arbetsplatsen är gynnsamt 

för att personalen ska känna att de har befogenheter att ingripa, något som även informanterna i 

studien framhåller. Trots detta är det endast ett fåtal av informanterna som har samtalat om 

kränkningar och etiska övertramp på sin arbetsplats. De som har gjort det, menar att det har 

bidragit till en samspelande atmosfär (jfr Johansson, 2011). Det finns ett gemensamt antagande 

bland informanterna. Oavsett om de tidigare har samtalat om kränkningar och etiska övertramp 

på sin arbetsplats eller inte, så menar de att de själva skulle ha lättare att våga ingripa om 

arbetslaget har diskuterat ämnet tidigare, för då har man något att hänvisa till. I likhet med 

Alnervik och Alnervik (2017) som menar att förmågan att kunna argumentera och resonera sig 

fram till lösningar är av stor betydelse för att kunna arbeta förebyggande med kränkande 

behandling, menar också informanterna att det är en viktig färdighet.  

 

Två informanter menar att det kan finnas en slags ”hålla varandra om ryggen-anda” inom ett 

arbetslag, som skulle kunna vara en anledning till att inte agera då kränkningar av barn sker. De 

beskriver det som att man då vill visa upp det bra arbete man gör, och inte de som kan bidra till 

att fläcka ner den bilden. Detta kan jämföras med begreppet kollegial lojalitet som Colnerud 

(2007) identifierat. Hon menar att lärare kan undvika att kritisera varandra eftersom de kan 

behöva varandras stöd i arbetet, och för att de inte ska känna sig misslyckade. Colnerud menar 

att det är både är rimligt och etiskt försvarbart att ta hänsyn till kollegornas sårbarhet, men det 

får aldrig ske på barnens bekostnad. Övriga informanter i studien beskriver dock att de inte 

medvetet försvarar sin kollega på grund av någon form av ”hålla varandra om ryggen-anda”, utan 

att det sker indirekt på grund av övriga orsaker som angetts till att inte agera när kollegan 

kränker ett barn.  

 

Informanterna i studien är väl införstådda med att det råder anmälningsplikt vid alla typer av 

kränkningar (se SFS 2010:800), men det framgår av resultatet att detta inte alltid sker. Samtliga 
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hänvisar också till förskolans likabehandlingsgplan, något som Ekmark (2011) menar tyvärr ofta 

bara är en uppradning av ord, utan reell inverkan i verksamheten.         

Diskussion och slutsatser 

Syftet med studien var att öka kunskapen om förskolepersonals uppfattningar om sitt eget 

agerande vid kollegors kränkningar av barn. I följande avsnitt diskuteras valda delar av det som 

framkommit i vår studie. Diskussionen delas in i tre huvudteman utifrån studiens 

forskningsfrågor. Efter det följer en redogörelse av de slutsatser vi kunnat göra. Avsnittet avslutas 

med en reflektion av utförd studie.  

Vad menar förskolepersonal att kollegors kränkande behandling av barn kan vara? 

I resultatet framgår att förskolepersonals definitioner av kränkande behandling av barn skiljer sig 

åt. Gemensamt för alla informanter är dock att de beskriver att kränkningar förekommer både i 

fysisk och verbal form. Verbala kränkningar yttrar sig som hot, förlöjliganden, hånfullhet och 

ironi. Det kan också handla om att offentliggöra någon annans misslyckanden. Det är tydligt att 

fysiska kränkningar förekommer mer sällan. Några informanter nämner att en kränkning är en 

känsla hos den som blir utsatt. Vi menar att definitionen av begreppet har visat sig vara 

intressant eftersom deras agerande grundar sig i om de själva anser det vara en kränkning som 

skett. Är då avsaknaden av en gemensam definition en av de vanligaste orsakerna till att 

kränkningar fortsätter förekomma i förskolans vardag?   

 

Förskolan ska enligt dess styrdokument (skolverket, 2016) motverka att inget barn ska utsättas 

för kränkande behandling. Hur kommer det sig att informanterna visar på att det finns 

svårigheter i att definiera vad begreppet innebär? Eftersom det i styrdokumenten är tydligt 

framskrivet att inget barn får utsättas för något sådant, menar vi att det bör ligga i 

förskolechefernas intresse att uppmärksamma problematiken i att det finns en avsaknad av en 

gemensam definition. För oss är det tydligt att begreppet lämnar rum för tolkning. När är ett barn 

kränkt? Det är en svår fråga att svara på. Vi ställer oss kritiska till att det i de flesta 

likabehandlingsplaner står skrivet att förskolan har riktlinjer för kränkande behandling, samtidigt 

som vår studie visar på att begreppet är svårdefinierat. För att kunna förebygga att barn utsätts 

och motverka när det händer måste vi också veta när barn kränks. Hur vet vi när det händer om 

vi inte kan definiera begreppet? Vi är eniga om att det behövs en gemensam definition av 

begreppet för att gemensamt kunna arbeta förebyggande. 

 

Kränkningars olika definitioner är något som Bartley (2015) också har uppmärksammat, det 

gemensamma är dock att det ses som maktmissbruk. Colnerud (2007) förtydligar att alla typer av 

kränkningar kan vara lika förolämpande. Vi har noterat att det finns en diffus gräns, där 

informanterna går från att inte tveka inför att ingripa, till att tveka på att ingripa. Längst ut på 

den skala av kränkningar som vi uppmärksammat, förekommer det kränkningar av så pass subtil 

karaktär, att de ofta förbises. Informanternas olika beskrivningar av kränkningar och hur de har 

agerat i dessa situationer är varierade, det gör det svårt för oss att tolka och avgöra exakt var på 

skalan de börjar tveka på att ingripa till barnets försvar. Något vi däremot kan konstatera är att 

det förekommer kränkningar i förskolans vardag, som dessvärre förbises och inte 

uppmärksammas som en kränkning. Den typen av kränkningar menar vi ligger i gråzonen, och 

riskerar att fortsätta normaliseras om vi inte blir mer vaksam på vad kränkande behandling 

innebär.  
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Hur agerar förskollärare när det sker? 

Informanterna i studien är medvetna om sin skyldighet att ingripa vid alla typer av kränkningar av 

barn. Det har dock framkommit att det inte sker alla gånger, vilket är i enlighet med resultatet i 

Colneruds (1995) avhandling. I de situationer där inget ingripande gjorts, beskriver en informant 

att hen inte låtsas höra vad som försiggår. Förutom det exemplet har det inte framkommit fler 

konkreta beskrivningar på exakt hur de går tillväga då de förbiser kollegors kränkningar av barn, 

bara att det förekommer. När de beskriver hur de går tillväga vid konfrontationer av kollegor, har 

det visat sig att de flesta börjar med att ställa frågan “vad är det som händer här?”, för att få 

kollegan att stanna upp. Några skulle beroende på den bedömning de gör i stunden, gå in och ta 

över situationen. Samtliga informanter beskriver sedan att de vid tillfälle, antingen direkt, eller 

när kollegan inte längre är i affekt, vänder situationen mot sig själv och berättar hur de känner 

inför det de just bevittnat. De menar att genom att framföra kritik på det sättet, minskar risken 

att kollegan hamnar i försvarsposition.  

 

Det är svårt att ge feedback till en kollega som behandlar barn på etiskt tvivelaktiga sätt (jfr 

Colnerud, 2014, 2017). Under intervjuerna ombads samtliga beskriva ett optimalt bemötande av 

en kollega som kränkt ett barn, och vi finner det intressant hur samtliga beskriver mer eller 

mindre likadana tillvägagångssätt. Colnerud (2017) menar att det saknas en gemensam 

uppfattning för hur lärare ska göra för att göra rätt, lika lite som det finns en gemensam 

uppfattning om vad som är fel agerande i dessa situationer. I kontrast till det verkar 

uppfattningen om hur kritik till en kollega framförs på bästa sätt vara unisont för informanterna i 

studien. Vi ställer oss frågan om vad tillvägagångssättet grundar sig i. Kan det ha och göra med 

att förskolepersonal, till skillnad från lärare, arbetar tätt tillsammans i arbetslag? Det skulle kunna 

leda till att gemensamma strategier uppstår, då man ser vad som fungerar för andra i situationer 

där kritik till kollegor ska framföras.      

 

Vi upplever att förskolans verksamhet präglas av informella normer av att det alltid ska hållas god 

stämning, och att det är viktigt att ta hänsyn till allas åsikter och känslor. Dessa normer verkar 

även genomsyra de sätt informanterna beskriver att de framför kritik till kollegor. Det är enligt 

informanterna viktigt att kollegorna inte känner sig påhoppade, så att de inte intar 

försvarsposition. Frågan är om kritiken blir konkret och tydlig nog när dessa aspekter ska vägas 

in? Kan det vara bättre att sätta ned foten ordentligt, och på så vis markera för kollegan att hens 

agerande inte är etiskt försvarbart, istället för att ”tippa på tå” runt det faktum att man upplevt 

handlingen som kränkande. Även om vi ponerar att ett sådant bemötande skulle vara effektivare, 

upplever vi det avlägset att det blir till den gängse strategin att framföra kritik. Detta på grund av 

informanternas rädsla för dålig stämning efteråt. Det är redan nu en orsak till att de inte agerar, 

trots att de allra flesta har samma hänsynsfulla strategi för att framföra feedback. Vi menar, likt 

Olweus (1996), att konfrontationer är viktiga eftersom de gör oss medvetna om våra handlingar. 

Sättet vilket konfrontationerna utförs på, och vilken betydelse det får för hur budskapet mottas, 

är intressant att fundera vidare kring.   

Vad ligger till grund för agerandet?  

Förskolepersonalen i studien uppger flera orsaker till olika ageranden vid bevittnandet av 

kollegors kränkningar av barn. Ett öppet och samspelande klimat i arbetslaget, där det 

regelbundet pratas om agerande vid kränkningar beskrivs ha positiv inverkan när det handlar om 

att säga till en kollega. Vid grova kränkningar menar samtliga informanter att de direkt skulle 
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vidta åtgärder, och motiverar det med att sådant beteende inte är okej, och att de agerar för att 

skydda barnen. I likhet med detta menar Ekmark (2011) att personal verksam i förskola ofta har 

kunskap om hur de ska ingripa vid etiska övertramp av det grövre slaget, men att det uppstår 

tvivel då kränkningarna är mer subtila. Flera av informanterna i studien menar i linje med det, att 

om det finns rum för tolkning om det skett ett övertramp eller inte, tvekar de inför att agera. Den 

främsta orsak till det beskrivs vara en osäkerhet kring om den egna professionella bedömningen 

av situationen är korrekt, och en rädsla för att framstå som den som “alltid vet bäst”. Colnerud 

(2017) menar att tvivlet hänger ihop med avsaknaden av en gemensam definition för vad som är 

kränkande behandling. Rädsla för dålig stämning i arbetslaget, och att man inte vill underminera 

sin kollega inför barn och övrig personal beskriver informanterna också som möjliga orsaker till 

att ingripande uteblir. Colnerud (1995) beskriver dilemmat som “visselblåsarångest”, att man ser 

en kollega göra något mot ett barn som inte känns acceptabelt, men man förmår ändå inte säga 

ifrån på grund av hänsyn till kollegans integritet. 

 

Under samtliga intervjuer har informanterna berättat att de är medvetna om att det ingår i deras 

profession att agera för barns bästa. De har hänvisat till det som står i styrdokument och 

arbetsplatsens likabehandlingsplan. Ändå beskriver samtliga svårigheter med att göra det i 

praktiken, av orsaker nämnda ovan. Colnerud (2017) menar att det är etiskt försvarbart att ta 

hänsyn till sina kollegors sårbarhet, men att det inte får gå ut över barnens välbefinnande. Hon 

menar också att det inte är lätt att vara den som konfronterar maktmissbruk, men att det är 

nödvändigt för att synliggöra de kränkande handlingarna. Colnerud och Granström (2002) ställer 

sig frågan om vad det egentligen är som ligger bakom att en del människor ingriper utan att 

tvivla. Handlar det om civilkurage, eller en professionell färdighet? I studien framträder en 

informant som menar att hen sällan tvekar inför att säga ifrån, vilket även fått oss att reflektera 

kring vad det beror på. Flera informanter uppger att de tvekar på sin professionella bedömning 

av kränkningssituationer. De vill inte framstå som “den som vet bäst”. Då detta är den mest 

framträdande orsaken i studien till att kränkningar förbises, tänker vi att det synliggör ett stort 

behov av att stärka förskolepersonals tilltro till sin professionella kunskap. Några informanter 

hänvisar till sin magkänsla i de situationerna där de bevittnat etiska övertramp. Här menar vi att 

det de borde förlita sig på är sin egen kunskap om kränkande behandling och hur feedback 

framförs på bästa sätt. Om tvivlet beror på att kunskapen inte finns där till att börja med, skulle 

det kunna tyda på brister i förskollärarutbildningen. De informella, sociala normerna kan ”sitta i 

väggarna” på en förskola, och därmed vara svåra att synliggöra. Kanske skulle en ökad teoretisk 

kunskap kring hur normer, både yrkesetiska och informella, inverkar på yrkesgruppers 

ageranden, resultera i utökad kritisk självgranskning hos förskolepersonal. Förhoppningsvis 

exponeras då bekymret med sociala normers påverkan på ageranden vid kollegors kränkningar av 

barn, och förändringsarbetet kan börja.  

 

Colnerud och Granström (2002) beskriver hur yrkesgrupper förhåller sig till olika synsätt på etiska 

regler; både formella regler och informella normer. De informella normerna beskrivs även 

innefatta sociala normer som kan påverka det etiska arbetet. Vi tänker att i arbetslag där många 

beskriver svårighet att ingripa vid kollegors kränkningar av barn, har de informella normerna en 

större inverkan. Sociala faktorer som att väga in den fortsatta stämningen i arbetslaget vid beslut 

som rör barns välbefinnande, menar vi är ett exempel på en informell norm. De formella regler 

som Colnerud och Granström benämner skulle inom läraryrket kunna vara lärares yrkesetiska 

riktlinjer (Lärarförbundet, 2001). Under arbetet med studien ställer vi oss frågan hur en 

förskolemiljö med optimala förhållanden för förebyggande av kränkningars uppkomst skulle se 
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ut. Med stöd i både litteraturbakgrund och informanternas utsagor, menar vi att en samspelande 

atmosfär där definitionen av kränkande behandling regelbundet diskuteras tillsammans med 

strategier för hur man går tillväga när det bevittnas, utgör en bra grund. Om etikarbetet 

dessutom genomsyras av formella regler, istället för övervägande informella normer tänker vi att 

förutsättningarna blir ännu bättre. För att en sådan miljö ska komma till stånd och förändring ska 

ske, måste förskolepersonal öppna upp för att bli granskade (Alnervik & Alnervik, 2017). Vi finner 

det viktigt att lyfta fram att vi har förståelse för svårigheten informanterna i studien uttrycker 

gällande att ingripa då kollegor kränker barn, vilket också Colnerud (2007, 2017) påpekar är ett 

verkligt etiskt dilemma för lärare. Med det i åtanke, menar vi ändå att många pedagogiska 

ageranden är försvarbara, men inte att se mellan fingrarna då barn utsätts för kränkningar. Det 

har ingen betydelse hur stora eller små kränkningarna än må vara.        

Slutsatser 

Syftet med studien var, som tidigare nämnts att utveckla kunskap om förskolepersonals 

uppfattningar om sitt agerande vid kollegors kränkningar av barn i den dagliga verksamheten. 

Den övergripande slutsats vi kan dra med bakgrund av den litteratur som presenterats i studien 

och samtliga informanters resonemang, är att det finns svårigheter att agera när en kollega 

kränker ett barn. Om kränkningen är av det grövre slaget, menar dock alla informanter att de 

skulle ingripa till barnets försvar. Vår studie pekar även på att den främsta orsaken till att 

ingripande inte sker, är avsaknaden av en för arbetslaget gemensam definition av vad som är en 

kränkning. Detta beskrivs då leda till att förskolepersonal tvekar inför sin egen professionella 

bedömning av situationen.  

 

Vi kan även dra slutsatsen att klimatet på arbetsplatsen spelar in för svårigheten att ge feedback 

till en kollega som kränker ett barn. Informanterna berättar att i arbetslag som präglas av 

lyhördhet och respekt, där definitionen av kränkande behandling regelbundet diskuteras, blir det 

lättare att ge feedback på ett oetiskt beteende. Detta på grund av att man har samma 

utgångspunkt.    

Avslutande reflektion 

Vi har genomfört en studie om kränkande behandling i förskolan. Både informanternas utsagor 

och litteraturen har gett oss möjlighet att utveckla kunskap om förskolepersonals uppfattningar 

om sitt agerande vid kollegors kränkningar. Utifrån studien har vi kunnat konstatera att ett icke-

agerande när ett barn utsätts för kränkande behandling, kan bero på flera olika orsaker. Kollegial 

lojalitet, avsaknad av gemensam definition av begreppet och etiska konflikter är orsaker vi 

uppmärksammat i studien. Kunskapen om vilka olika orsaker det finns till att inte ingripa är något 

vi tar med oss i vårt yrkesliv, för att kunna förebygga ett icke-agerande. Vi har tillägnat oss en 

mer omfattande bild av vad kränkande behandling kan vara och hur det ser ut i praktiken. 

Studien har synliggjort hur lärares möjlighet att använda makt kan leda till missbruk och etiska 

övertramp, något som gjort oss mer medvetna om vikten av att reflektera över sitt eget 

förhållningssätt gentemot barnen. 

 

Vi har fått förståelse för hur viktigt det är att agera och ingripa när en kollega utsätter ett barn för 

kränkande behandling. Lärdomar vi tar med oss från studien är något vi tror kommer påverka 

vårt framtida arbete med barn och elever. Avslutningsvis vill vi uppmuntra läsare till att våga 

agera och ingripa när ett barn utsätts för kränkande behandling. Vi vill än en gång påminna om 



 

27 

 

att det inte är acceptabelt för vuxna i skolan och förskolan att kränka ett barn eller elever. Lärare, 

förskollärare och annan personal som får reda på att ett barn anser sig blivit utsatt för kränkande 

behandling, ska anmäla detta till förskolechef eller rektor (SFS 2010:800).
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Bilaga 1 - Informationsbrev      

Hej! 

Vi är två studenter som läser sjunde och sista terminen på förskollärarprogrammet vid Umeå 

universitet. För närvarande skriver vi vårt examensarbete, som handlar om förskollärares 

uppfattningar av sitt eget agerande när de ser en kollega kränka ett barn. Vi avser undersöka vad en 

sådan kränkning kan vara, hur förskollärare agerar vid en sådan situation och varför de agerar som 

de gör. Detta är ett område som det idag inte finns så mycket forskning kring, och vår förhoppning är 

att examensarbetet ska bidra till ökad kunskap inom området.  

Vi kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att ditt 

deltagande är frivilligt, du har rätt att neka till att svara på frågor, och du kan även när som helst 

avsluta din medverkan. Deltagandet kommer att avidentifieras, vilket innebär att ingen ska kan 

kunna koppla ihop uppgifter som framkommer, med en specifik person. Resultatet kommer 

användas i vårt examensarbete med syfte att bredda kunskaperna inom det valda 

forskningsområdet. All data som insamlas under intervjun kommer hanteras så att ingen obehörig 

kommer åt det, och raderas efter avslutat arbete.  

Intervjun beräknas ta mellan 30–60 minuter. Tveka inte att höra av dig om du har frågor.  

Med vänliga hälsningar 

 

Tilda Jakobsson 

Tfn: 07XX XX XX XX 

Mail: XXXXXXXXXX 

  

 

Lina Lundström 

Tfn: 07XX XX XX XX 

Mail: XXXXXXXXXX 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 - Intervjuguide     

Bakgrund 

Berätta kort om arbetslaget:  

Hur många pedagoger arbetar i ditt arbetslag? Hur många förskollärare finns det i arbetslaget? 

Hur länge har du arbetat på den här förskolan? Hur länge har du arbetat inom förskolan?  

Berätta kort om barngruppen:  

Antal barn? Vilken ålder är det på barnen? 

Kränkande behandling av barn 

Beskriv vad förskolepersonals kränkande behandling av barn kan vara, enligt dig. Ge exempel på 

situationer.  

Vilken/vilka svårigheter finns/kan finnas när det gäller att beskriva vad kränkande behandlingar 

av förskolepersonals mot barn är?   

Anser du att det finns en problematik kring detta ämne? 

Finns mål och definitioner för detta arbete framskrivna och/eller diskuterade vid er 

kommun/förskola/avdelning? 

Tar er likabehandlingsplan upp rutiner för vad som gäller när personal i förskolan kränker barn? 

Vad gör du/ni för att förebygga sådan kränkande behandling? 

Agerande när kollegor kränker barn  

Har du någon gång upplevt att en kollega kränkt ett barn? Beskriv situationen/-erna och vad 

kränkningen bestod i. 

Beskriv ditt eget agerande vid dessa situationer. 

Vilka svårigheter har du stött på/kan det finnas med att ingripa vid en sådan situation?  

Hur har i så fall dessa svårigheter hanterats/alternativt skulle kunna hanteras? 

Hur ger man feedback till en kollega vid en sådan situation? Ge exempel. 

Vilken information har du fått om hur du kan agera vid, och hur din arbetsplats hanterar, sådana 

situationer? 

Beskriv ett optimalt bemötande av en kollega som kränker ett barn.  

Grunder för agerandet 

Om du väljer att agera när en kollega kränker ett barn, vilka anledningar kan det finnas till det? 



 

 

 

Beskriv en situation där du inte ingrep. 

Finns det situationer där du känner att du borde ingripit men inte gjort det, och efteråt känt att 

du gjort fel? Utveckla. 

Oavsett hur du har valt att agera när en kollega kränker ett barn, hur går du vidare efteråt? 

Vilka synsätt och strategier ligger bakom agerandet? 

Övrigt 

Har du något att tillägga? Är det något centralt som vi inte har berört? 
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