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You can see a lot when they are young if you have those eyes 

 

             Abstract 

 

The aim of the present study is twofold. Firstly, the aim is to gain a 

deeper understanding of how preschool teachers discover and manage 

normbreaking behavior among children. Secondly, the aim is to 

understand how they experience their knowledge about risk- and 

protective factors for normbreaking behavior. The authors conducted 

semi-structured interviews with 13 preschool teachers. The result 

showed that preschool teachers have the knowledge to discover 

normbreaking behavior among children in preschool. The preschool 

teachers do not have knowledge regarding risk- and protective factors 

for normbreaking behavior, but the writers identify them to work 

according to the risk- and protective factors that are presented in earlier 

literature. Additionally,  preschool teachers are well aware of the course 

of action to take whenever they discover a child with normbreaking 

behavior. Lastly, the preschool teachers believe it to be a part of their 

task to discover children with normbreaking behavior, and to work 

practically with risk- and protective factors to prevent these children 

from having a negative behavioral development. 

 

Keywords: normbreaking behavior, risk factors, protective factors, 

preschool teachers, evidence based practice 
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               Man kan se mycket när de är små om man har de ögonen 

 

              Sammanfattning 

 

Studiens syfte att få fördjupad kunskap om hur förskollärare upptäcker 

och praktiskt arbetar med normbrytande beteende hos barn, samt vilken 

kunskap de upplever att de har om risk- och skyddsfaktorer som en del 

i detta arbete. För att besvara studiens syfte tillämpades en kvalitativ 

metod där semistrukturerade djupintervjuer genomfördes med 13 

förskollärare. Resultaten visade att förskollärare upplever sig ha 

kunskapen att upptäcka normbrytande beteende bland barn. Däremot 

upplever de inte att de besitter en kunskap om risk- och skyddsfaktorer, 

trots att författarna kan urskilja att förskollärarna i sitt arbetssätt arbetar 

med vad som i forskning menas med risk- och skyddsfaktorer. Vidare 

framgår det att de har tydliga handlingsplaner för hur de ska agera 

praktiskt när det upptäcker ett normbrytande beteende hos ett barn. 

Avslutningsvis upplever förskollärarna att det ingår i deras uppgift att 

upptäcka normbrytande beteende och arbeta med risk- och 

skyddsfaktorer hos dessa barn för att förhindra en negativ 

beteendeutveckling.  

 

Nyckelord:  normbrytande beteende, riskfaktorer, skyddsfaktorer, 

förskola, förskollärare, evidens baserad praktik 
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Man kan se mycket när de är små om man har de ögonen 

 

Barn som mellan ett och fem års ålder visar tydliga tecken på normbrytande beteende har en 

högre risk att utveckla ett kriminellt beteende som vuxen (Krohn, Thornberry, Rivera, & Le 

Blanc, 2001; Moffitt, 1993; Moffitt, 2003). Det finns ett samband mellan hur tidigt det 

normbrytande beteendet tar sig uttryck och längden på karriären, där en tidig start ökar risken 

för en lång kriminell karriär (Kazdin, 1996). Mellan 2007 och 2017 var cirka 84 procent av 

alla barn i Sverige mellan ett och fem år inskrivna i förskolan (Skolverket, 2018). Detta 

motsvarar cirka en halv miljon barn. Förskolan är en plats där många barn spenderar en stor 

del av sin uppväxt (Andersson & Stattin, 2001). Förskollärarna utgör en viktig kontaktyta då 

de träffar dessa barn och deras föräldrar varje vecka, vilket ger dem möjligheter att upptäcka 

riskfaktorer i barnens beteenden (Andersson & Stattin, 2001; Kadesjö, 2010). Enligt 

förskolans nuvarande läroplan ska verksamheten anpassas utifrån barnens behov där de barn 

som behöver mer stöd ska få det (Skolverket, 2010). I läroplanen saknas det dock konkreta 

riktlinjer för hur detta arbete ska genomföras i praktiken, vilket leder till att varje förskola och 

pedagog kan tolka och tillämpa detta utifrån just den specifika förskolan (Sheridan, Williams, 

Sandberg, & Vourinen, 2011). Tolkningsutrymmet påverkar hur förskolorna bemöter barn 

med normbrytande beteende, vilket i sin tur påverkar resultatet av detta arbete (Ogden, 2003). 

  Tidigare forskning visar att det finns en koppling mellan ett stort antal enskilda risk- 

och skyddsfaktorer och normbrytande beteende bland förskolebarn (Andershed, Andershed & 

Farrington, 2012). Däremot har tidigare forskning inte fokuserat på hur förskollärare upplever 

arbetet kring att upptäcka normbrytande beteende och hur deras kunskap ser ut kring risk- 

och skyddsfaktorer. Utifrån denna bakgrund är studiens syfte att få fördjupad kunskap om hur 

förskollärare upptäcker och praktiskt arbetar med normbrytande beteende hos barn, samt 

vilken kunskap de upplever att de har om risk- och skyddsfaktorer som en del i detta arbete.   

 

Definition och omfattning av normbrytande beteende bland barn 

Normbrytande beteende bland barn är ett beteende som bryter mot rådande normer och regler 

i den miljö barnet befinner sig i (Andershed & Andershed, 2009). Bland barn i förskoleåldern 

kan normbrytande beteende uttrycka sig genom bristande känsloreglering, exekutiva 

funktioner, språklig, kognitiv och social förmåga som kännetecknas av att de pågår under en 

längre tid (Eresund & Wrangsjö, 2008). I föreliggande studie definieras normbrytande 

beteende som av omgivningen upplevs som svårstyrt, provocerande, irriterande, impulsivt, 



 

 

MAN KAN SE MYCKET NÄR DE ÄR SMÅ OM MAN HAR DE ÖGONEN 2 
 

 

 

utagerande eller problemskapande (Lutz 2009; Nordahl m.fl., 2007). Mer specifikt innebär 

detta bland barn i förskoleåldern att normbrytande beteende karaktäriseras av att barnet har 

koncentrationssvårigheter, kastar saker, bråkar, slåss, testar gränser, förstör och stör både 

övriga barn och personal (Kinge, 2016). Barnen beskrivs också som livliga och aggressiva, 

med svårigheter att styra sina impulser och med kommunikationsproblem som exempelvis 

kan visa sig genom att de istället för att följa instruktioner eller regler istället går till socialt 

eller fysiskt angrepp när de blir tillrättavisade (Lutz, 2009; Nordahl m.fl., 2007).  

En del av de riskfaktorer för normbrytande beteenden i förskoleålder är samma 

karaktärsdrag som utreds vid den kliniska bedömningen för diverse psykologiska diagnoser 

som exempelvis Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) och Oppositional Defiant 

Disorder (ODD) (Socialstyrelsen, 2009). 

 Av de barn som uppvisar normbrytande beteende utvecklar 50 procent av pojkarna 

och 20 procent av flickorna kriminellt beteende i vuxen ålder (Moffitt & Caspi, 2001). Enligt 

flera studier är en tidig debut av normbrytande beteenden den största enskilda prediktorn för 

ihållande normbrytande beteende och kriminellt beteende i vuxen ålder(Andershed & 

Andershed, 2005; Caspi, 2001; Yokishawa, 1995).  

På 2000-talet har normbrytande beteende har blivit allt mer uppmärksammat i 

förskolan (Kadesjö, 2010). Förskollärarna själva upplever att antalet normbrytande barn ökat 

under det senaste decenniet (Frey, Small, Feil, Seeley, Walker, & Golly, 2013). Förskollärare 

beskriver också en upplevelse av att tiden och de själva inte räcker till i den utsträckning som 

de hade önskat för att arbeta med dessa barn (Lutz, 2009). Detta gör att aktiviteter för hela 

barngruppen ofta behöver anpassa utifrån de särskilda behov som barn med normbrytande 

beteende har för att förskollärarna för att undvika svårhanterliga situationer med gråt och 

skrik.  

 

Definition av risk- och skyddsfaktorer  

Inom kriminologisk forskning syftar begreppet riskfaktor på en egenskap, händelse eller 

process som ökar risken eller sannolikheten för ett normbrytande beteende (Andershed & 

Andershed, 2005, 2009). En riskfaktor kan vara en orsaksfaktor men måste inte vara det. En 

skyddsfaktor kan vara en egenskap, händelse eller process som minskar risken eller 

sannolikheten för ett normbrytande beteende. En skyddsfaktor kan exempelvis fungera som 

en motvikt till en riskfaktor och leda till att normbrytande beteende inte utvecklas trots 

närvaron av en eller flera riskfaktorer. I föreliggande studie är det således risk- och 

skyddsfaktorer som undersöks. 



 

 

MAN KAN SE MYCKET NÄR DE ÄR SMÅ OM MAN HAR DE ÖGONEN 3 
 

 

 

            Riskfaktorer för normbrytande beteende i förskoleåldern är exempelvis följande: 

uppförandeproblem, aggressivitet, trotsighet, svårhanterligt temperament, oräddhet och 

spänningssökande beteende, impulsivitet och hämningssvårigheter, sömnsvårigheter, 

undernäring och depression (Andershed & Andershed, 2005, 2009).  

            Riskfaktorer kan finnas eller utvecklas på flera nivåer; exempelvis inom individen, i 

relationen till familjen, lärare eller kamrater eller utifrån förutsättningar i ett bostadsområde 

(Andershed & Andershed, 2005, 2009). Riskfaktorer kan också delas in i dynamiska eller 

statiska riskfaktorer. Dynamiska riskfaktorer kan förändras medan de statiska inte går att 

påverka. Exempel på dynamiska riskfaktorer kan vara relationer mellan barnet och 

förskollärarna på förskolan. Exempel på statiska riskfaktor kan vara könstillhörighet eller 

något som tidigare hänt. Riskfaktorer kan även delas in i initierande och upprätthållande. 

Initierande faktorer riskerar att leda till att själva debuten av det normbrytande beteendet. 

Upprätthållande faktorer är sådana som gör att det normbrytande beteendet fortsätter 

(Andershed & Andershed, 2005, 2009).    

Risken för att utveckla normbrytande beteende är större när ett barn utsätts för flera 

olika riskfaktorer (Andershed & Andershed, 2005, 2009; Stouthamer-Loeber, Loeber, Wei, 

Farrington & Wikström, 2002). Det behöver dock inte vara samma sammansättning av 

riskfaktorer som förhöjer risken för normbrytande beteende hos alla barn utan det kan variera 

från individ till individ. Detta innebär att alla utredningar är individuella, och att det krävs att 

riskfaktorer bedöms individuellt utifrån det enskilda barnets normbrytande beteende. Där 

man utöver att utreda varje barn individuellt, även försöker förstå dom bakomliggande 

orsakerna till varje enskild riskfaktor och inte som en sammansättning riskfaktorer. 

Exempel på skyddsfaktorer som kan motverka normbrytande beteende i förskoleålder 

är goda hemförhållanden, tydliga uppfostringsstrategier, goda kamratrelationer, effektiv 

inlärningsförmåga och social kompetens (Nordahl, Sørlie, Manger & Tveit, 2007), positiv 

skolanknytning, prestationer, positiva förhållningssätt eller problemlösningar, positiva 

umgängen och aktiviteter, barnets medvetenhet och motivation (Kadesjö, 2010), hög IQ, 

lätthanterligt temperament och effektiv känsloreglering (Andershed & Andershed, 2005, 

2009).    

         Att aktivt arbeta med att stärka barnets skyddsfaktorer och bygga upp strategier för 

barnet kan minska uppkomsten av normbrytande beteenden på kort och lång sikt (Nordahl 

m.fl., 2007). På kort tid kan det exempelvis handla om att minska risken för utanförskap på 

grund av normbrytande beteendet. Långsiktigt kan arbetet leda till exempelvis minskat 

drogmissbruk och kriminalitet i vuxen ålder. Ett exempel på ett sådant arbete inom förskolan 
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kan vara att arbeta förbyggande syfte som att exempelvis involvera barnen i vilka regler som 

gäller för att förhindra att reglerna bryts, då det visat sig vara mer effektivt än att i efterhand 

bestraffa negativa beteenden (Nordahl m.fl., 2007). Ett annat exempel som förekommer 

dagligen är förskollärarnas arbete med att utveckla barnens språkliga färdigheter, som kan 

innebär att barnet lättare kan uttrycka sina tankar och känslor. Ytterligare ett exempel på en 

strategi kan också vara att förskollärare uppmärksammar barn med normbrytande beteenden 

och som kan behöva utredas för eventuella diagnoser för att få möjlighet till den stöd och 

hjälp de behöver (Jones & Chronis- Tuscano, 2008).  

 

Förskolans riktlinjer och arbetet med normbrytande barn 

Förskolan styrs av skollagen och läroplanen (Skolverket, 2018). I skollagen framgår barnens 

och deras vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter, samt förskolans ansvar för 

verksamheten. Läroplanen för förskolan tar upp verksamhetens gemensamma värdegrund och 

de riktlinjer som förskollärare ska förhålla sig till i sitt arbete med barn.  

Enligt skollagen ska barn som behöver särskilt stöd i förskolan få möjlighet till detta 

(Skolverket, 2010). Stödet kan vara både fysiskt och psykiskt och temporärt eller permanent. 

Enligt skollagen ska barnets vårdnadshavare även ges möjlighet att vara delaktig i 

planeringen av eventuella stödinsatser. Möjligheten till stöd tas också upp i förskolans 

läroplan där det understryks att barnen ska känna sig trygga och att verksamheten ska 

anpassas så att de barn som behöver mer stöd ska få detta utifrån egna behov och 

förutsättningar (Skolverket, 2010). Enligt läroplanen ska förskolan även tillvarata och 

utveckla barnens förmågor att känna ansvar och interagera socialt för att bland annat 

uppmuntra och styrka barnens medkänsla och empati.  

Enligt tidigare forskning saknas det dock tydliga riktlinjer för hur de mål som 

läroplanen beskriver ska uppnås (Sheridan m.fl., 2011). Detta leder till att förskollärare har 

möjlighet att tolka och tillämpa dessa på det sätt de själva anser lämpligt. Eftersom alla 

individer är olika innebär detta att det uppstår ett stort tolkningsutrymme vilket kan leda till 

olika skolor har olika strategier i hur de bemöter barn med normbrytande beteende (Ogden, 

2003). 

Den 1 juli i år, 2019, träder en ny reviderad läroplan i kraft. Denna läroplan finns 

sedan en tid publicerad och är förmedlad till förskolorna i Sverige vilket innebär att en del 

förskolor redan vid skrivande stund börjat arbeta med de nya riktlinjerna som finns i den 

under en övergångsperiod. Det tidigare fokus på undervisning och utbildning ligger kvar från 

föregående läroplan, och innebär att förskolan fortfarande betonas som en del av 
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skolväsendet. Däremot lyfter den reviderade läroplanen in riktlinjer om omsorg som en 

central del vilket innebär att förskolan återigen ses mer som en omsorgsinstitution och är 

därmed inte längre främst en lärandeinstitution (Skolverket, 2018).  

 

Evidensbaserad praktik 

Evidensbaserad praktik [EPD] bygger på att den som arbetar professionellt utgår från sin 

egen kompetens och den forskning som finns inom området (Socialstyrelsen, 2019). Denna 

kunskap vägs sedan samman med de behov och önskemål som finns i den specifika 

situationen Resultatet styr sedan beslutet om vilka insatser som ska sättas in. Evidensbaserad 

praktik har sitt ursprung inom det medicinska området (Oscarsson, 2009). I Sverige har 

statliga myndigheter även infört modellen på områden inom socialt arbete och undervisning. 

Det innebär att de gemensamma arbetsmetoder som används inom dessa områden ska bygga 

på en vetenskaplig grund. Den evidensbaserade praktiken strävar efter att på ett systematiskt 

sätt genomföra så effektiva insatser som möjligt utifrån forskning 

I undervisningsmiljöer innebär den evidensbaserade praktiken att det är lärare som i 

praktiken ska genomföra de insatser som anses effektiva utifrån forskningen (Hoagwood & 

Johnson, 2003). För att detta ska vara möjligt krävs att forskare förstår vilka förutsättningar 

lärare arbetar utifrån, både vad det gäller förskolans organisation och vilka lagar och riktlinjer 

som styr verksamheten. När det handlar om insatser gällande barn med särskilda behov är det 

därför viktigt att evidensbaserade praktik utgår från lärarnas kunskap och möjligheter att 

upptäcka dessa barn, samt att den utgår från sociala och beteendemässiga behov  

 Trots att det är lärare som har störst möjlighet att påverka barns utveckling utifrån 

evidensbaserad praktik, sakna dock både resurser och kunskap (Reinke, Stormont, Herman, 

Puri & Goel, 2011). En anledning kan vara bristen på fortbildning och stöd. För att 

evidensbaserad praktik ska kunna användas effektivt i skolan måste lärare acceptera sin roll 

och känna sig tillräckligt utbildade för att hantera detta, utan att de upplever detta arbete 

kräver annans expertis, exempelvis specialpedagogens. Eftersom lärarrollen innebär flera och 

ibland konkurrerande krav, behövs en ömsesidig kommunikation mellan forskare och lärare 

för att skapa möjligheter för att utgå från den evidensbaserade praktiken. 

 

Problemformulering och syfte 

Många barn spenderar en stor del av sin vardag i förskolan (Andersson & Stattin, 2001). 

Förskolan utgör därmed en av de första och största arenorna utanför familjen där barn 

tillbringar tid, utvecklas och skapar relationer (Gustafsson, 2011; Kadesjö, 2010).  Förskolan 
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är därför en plats där barnen får många erfarenheter och intryck och en miljö där de 

interagerar med både barn och vuxna – något som kan vara avgörande för den fortsatta 

utvecklingen. Barnens dagliga kontakt med både förskollärare och vårdnadshavare leder 

också till en möjlighet att upptäcka eventuella riskfaktorer för normbrytande beteende hos 

barnen (Andersson & Stattin, 2001; Socialstyrelsen, 2010).  

Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska förskolan vila på en vetenskaplig grund, vilket 

också kan grundas i den evidensbaserade praktiken (Oscarsson, 2009). Tidigare forskning har 

undersökt normbrytande beteende samt risk-och skyddsfaktorer generellt (Andershed & 

Andershed, 2009; Campbell m.fl., 2000, Lutz, 2009; Ogden, 2003). Däremot finns det en 

kunskapsbrist kring hur förskollärare bör arbeta med barn som ingår i olika riskgrupper för 

normbrytande beteende (Nordahl m.fl., 2007). Det saknas också tidigare forskning gällande 

förskollärares egna perspektiv på sitt arbete med barn som uppvisar riskfaktorer för 

normbrytande beteende (Colak m.fl., 2015; Folkman, 1998; Markström, 2010; Sheridan m.fl., 

2011). Det saknas även svenska kvalitativa studier som utgår från förskollärarnas upplevelser 

och perspektiv gällande kunskap om risk- och skyddsfaktorer.  

Utifrån denna bakgrund är studiens syfte att få fördjupad kunskap om hur 

förskollärare upptäcker och praktiskt arbetar med normbrytande beteende hos barn, samt 

vilken kunskap de upplever att de har om risk- och skyddsfaktorer som en del i detta arbete. 

Frågeställningarna är således:  

På vilket sätt uppfattar förskollärare att de upptäcker barn med normbrytande 

beteenden? 

Hur förhåller sig förskollärare till  risk- och skyddsfaktorer för normbrytande beteende 

i sitt arbete? 

Hur upplever förskollärarna uppgiften att upptäcka och arbeta med normbrytande 

beteende i praktiken?  

  

Metod 

Den föreliggande studien har använt sig av en kvalitativ metodansats (Yin, 2013). Kvalitativ 

metoden tillämpades då studien syftade till att få en fördjupad kunskap om och förståelse för 

hur förskollärare uppfattar sina kunskaper om risk- och skyddsfaktorer och på vilket sätt de 

upplever att de kan använda dessa praktiskt för att upptäcka och hantera normbrytande 

beteende hos barn. Studien använde sig av ett induktivt angreppsätt som mer specifikt innebar 

att författarna inte utgick från redan på förhand bestämda teman och teorier utan utgick 

istället från insamlad data och analysen av data för att generera en förklaring (Yin, 2011). Det 
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induktiva angreppssättet gjorde det möjligt att utifrån deltagarnas upplevelser av 

normbrytande beteende och deras egna perspektiv om risk- och skyddsfaktorer förstå 

fenomenen. 

 

Deltagare 

Studiens deltagare bestod av 13 förskollärare som rekryterades genom ett målstyrt urval, som 

innebar att endast de deltagare som bedömdes vara relevanta för studiens syfte tillfrågades att 

delta (Bryman, 2018). Inklusionskriterierna för att delta i studien var att deltagarna skulle ha 

förskollärarutbildning, vara verksamma förskollärare samt att de i sitt yrke kommit i kontakt 

med barn med normbrytande beteende. Deltagarna rekryterades genom telefon- och 

mejlkontakt med förskolechefer vid åtta olika förskolor på tre olika orter i Mellansverige. De 

tre orterna valdes ut utifrån att de låg i författarnas geografiska närhet. Ett skäl till att vända 

sig en bit bort från universitetsstäderna var att undvika att få problem med rekryteringen då 

många förskollärare redan var hårt belastade av andra studenters arbeten. 

Förskolecheferna informerade förskollärare på de olika förskolorna och förmedlade 

kontakten med åtta deltagare vid sex olika förskolor. Ytterligare två deltagare rekryterades 

från dessa förskolor via snöbollsurval (Yin, 2013). Snöbollsurvalet innebar att studiens 

deltagare tillfrågades om de kände till fler förskollärare som skulle kunna vara med utifrån 

studiens inklusionskriterier. För att komma i kontakt med ytterligare deltagare som inte valts 

ut av sina chefer, rekryterades en deltagare via ett lokalt fackligt ombud och två via en 

efterlysning på en av författarnas sidor på sociala medier. Dessa tillvägagångssätt ledde till att 

sammanlagt 13 deltagare från åtta olika förskolor på tre olika orter rekryterades till studien 

(tabell 1). Studien fick ett externt bortfall, då det vid intervjutillfället framkom att hon för 

närvarande inte arbetade som förskollärare, vilket var ett av inklusionskriterierna. Samtliga 

deltagare som identifierade sig som kvinnor, mellan 27 och 59 år gamla. Samtliga deltagare 

har genomgått en förskollärarutbildning vid ett en högskola eller ett universitet i Sverige och 

har jobbat inom yrket mellan ett och ett halvt och 35 år.  

 

Tabell 1 

Översikt över deltagare i denna studie 

 
   Kod                          Ålder       Arbetslivserfarenhet     Rekrytering 

 
 Deltagare Ett                  40                         2,5 år           via förskolechef 

 Deltagare Två                 59                         26 år                      via snöbollsurval 
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 Deltagare Tre                  35                         2 år           via förskolechef 

 Deltagare Fyra                27                         1,5 år                      via förskolechef 

 Deltagare Fem                48                          28                              via sociala medier 

 Deltagare Sex                 41                          12 år           via förskolechef 

 Deltagare Sju                  49                          27 år                      via sociala medier 

 Deltagare Åtta                 48                          24 år                          via fackligt ombud 

 Deltagare Nio                  55                          27 år                           via förskolechef                

 Deltagare Tio                  34                          10 år             via förskolechef 

 Deltagare Elva                 45                         5 år                        via förskolechef 

 Deltagare Tolv                 56                         35 år   via snöbollsurval 

 Deltagare Tretton             50                         28 år   via förskolechef 

 
 

Material 

Datainsamlingen skedde genom semi-strukturerade djupintervjuer med deltagarna. Inför 

dessa intervjuer konstruerades en intervjuguide som utvecklats som hjälp för att besvara 

studiens syfte och frågeställningar (Bilaga 1). Den semi-strukturerade intervjuguiden 

underlättade författarens arbete att hålla intervjun inriktad på frågor som svarade på syftet 

och frågeställningar utan att intervjun blev för spretig (Yin, 2013). Den centrala delen av 

intervjuguiden innehöll tre övergripande frågor som ställdes för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar: ”På vilket sätt uppfattar du att du upptäcker barn med normbrytande 

beteenden?”, ”Hur ser din kunskap ut kring vad som kan ligga bakom normbrytande 

beteende?” och ”Hur upplever du uppgiften att upptäcka och arbeta med normbrytande barn i 

praktiken?”.   

Intervjuguiden minimerade risken för att viktiga frågor och relevanta följdfrågor 

skulle glömmas bort samtidigt som det fanns utrymme att följa upp oväntade och intressanta 

aspekter som uppdagades under intervjuerna (Yin, 2013). Förutom de övergripande frågorna 

fanns ett antal följdfrågor som skulle kunna bli relevanta för intervjun. En del av 

följdfrågorna som fanns med hade också funktionen att kontrollera om svaren uppfattats på 

rätt sätt. Den avslutande delen av intervjuguiden hade som avsikt att lämnas öppen till 

deltagarna så att de hade möjlighet att uttrycka om det var något de själva ansåg relevant att 

tillägga, och var ett sätt att trappa ner intensiteten av intervjun innan den avslutades.  

Utifrån intervjuguiden genomfördes en pilotintervju med en förskollärare som 

uppfyllde studiens kriterier. Detta gjordes för att författarna skulle få en uppfattning om hur 

intervjuguiden fungerade i praktiken och om det fanns behov av att utveckla den ytterligare. 
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Pilotintervjun gav också en indikation på hur lång tid de intervjuerna skulle ta att genomföra. 

Pilotintervjun tog 46 minuter att göra och då vi beräknat att intervjuerna skulle ta cirka 45-60 

minuter stämde detta väl med upplägget. Efter pilotintervjun sorterades några frågor bort, då 

de ledde till nästan identiska svar. Frågorna strukturerades även om något så att 

ordningsföljden ändrades en del utifrån hur intervjun utvecklades. Då det dock inte gjordes 

några större förändringar efter pilotintervjun och då svaren gick i samma linje som vid 

resterande intervjuer användes även pilotintervjun i analysen. Det konstruerades även ett 

informationsbrev (Bilaga 2) och en samtyckesblankett (Bilaga 3) som användes vid 

intervjutillfället. 

Trovärdighet och tillförlitlighet är inom kvalitativ forskning förutsättningarna för att 

resultaten i studien skall vara av bevisligt värde (Bryman, 2012; Fejes & Thornberg, 2009; 

Yin, 2013). Med trovärdighet menas om forskaren i en studie mäter det som avses att mätas 

(Bell, 2006; Kvale & Brinkmann, 2009). Tillförlitligheten i en studie handlar om 

konsistensen i resultaten, och innebär mer specifikt att det mätinstrument som används ska 

generera samma resultat vid andra tidpunkter eller andra omständigheter (Bell, 2006; Kvale 

& Brinkmann, 2009).  

Vidare utfördes en forskartriangulering för att öka tillförlitligheten i studien 

(Silverman, 2014). Detta gjordes genom att föreliggande studies författare och handledare 

diskuterade resultatets teman och tolkningar vilket bidrar till en högre 

interbedömarreliabilitet. Analysprocessen innebar därmed att flera individer fick 

tolkningsutrymme i resultaten i syfte att höja tillförlitligheten, där författarna granskade 

analysen med sina egna och handledarens tolkningar i åtanke (Graneheim & Lundman, 

2003).  

 

Procedur 

Intervjuerna bokades in och genomfördes utifrån när deltagarna hade möjlighet och inom 

ramen för studiens genomförande. Det innebar att de 13 intervjuerna gjordes under fem dagar 

under en tvåveckorsperiod. Elva av intervjuerna genomfördes i avskilda rum på deltagarnas 

arbetsplatser. Skälen till detta val av plats för intervjuer var att detta både var platser som var 

lätta och tidseffektiva för deltagarna att ta sig till och även platser där de kände sig trygga 

vilket innebar att de fick möjligheten att reflektera över ämnet. Intervjuerna genomfördes 

även på dessa platser eftersom att deltagarna spenderade mycket tid där och att de var 

lättillgängliga. Då frågorna dessutom gällde just upplevelser och erfarenheter på arbetsplatsen 

kändes också denna plats som relevant utifrån syftet (Yin, 2013). Då två av intervjuerna av 
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praktiskt skäl inte kunde ske på förskolorna skedde en av dem i ett grupprum tillhörande en 

folkhögskola i kommunen och en gjordes hemma hos en av deltagarna då detta var den enda 

möjlighet som fanns. De svar som framkom vid dessa intervjuer skilde sig dock inte åt, vilket 

i dessa specifika fall verkade tyda på att platsen var avgörande . 

Mötet med deltagarna inleddes med lite småprat om exempelvis vädret och den då 

kommande julen med syfte att skapa en första förtrolig kontakt och en lättsam stämning inför 

intervjuerna. Innan intervjuerna inleddes fick deltagarna även ta del av informationsbrevet 

(Bilaga 2). Detta brev hade deltagarna även fått via mejl i samband med rekryteringen. 

Informationsbrevet tog exempelvis upp studiens syfte, hur lång tid intervjun uppskattades ta, 

hur det insamlade materialet skulle behandlas och förvaras utan insyn från utomstående, hur 

studien skulle publiceras och hur deltagarna kunde få ta del av den, och att de själva när som 

helst kunde välja att avbryta sin medverkan i studien. Efter att de vid intervjutillfället fått ta 

del av informationsbrevet på nytt gavs möjlighet att ställa frågor innan deltagarna fick fylla i 

en samtyckesblankett som innebar att de godkände sitt deltagande i studien (Bilaga 3). På 

samtyckesblanketten fick deltagarna även ge sitt godkännande till att intervjuerna spelades in 

med en mobiltelefon, vilket samtliga gjorde. Deltagarna tillfrågades också om det fanns 

möjlighet att kontakta dem efter intervjuerna om det uppstod ett behov av att ställa 

kompletterande frågor. Detta godkände samtliga deltagare i samband med denna 

introducerande del av intervjun instruerades även deltagarna att svara så ärligt och uppriktigt 

på frågorna som möjligt och att de gärna fick avbryta och ställa frågor om det var något de 

upplevde som svårt att förstå.  

 När själva intervjuerna inleddes följde författaren ett upplägg som innebar att en av 

författarna hade huvudansvar för att, utifrån intervjuguiden, leda intervjun. Den andra 

författaren hade som huvuduppgift att föra anteckningar, notera kroppsspråk och gester och 

sådant som inte kunde upptas på inspelningen samt att fylla i med eventuella följdfrågor som 

kunde vara relevanta. En del av följdfrågorna som ställdes fanns med i intervjuguiden, men 

vid de olika intervjuerna uppstod även nya följdfrågor beroende på hur de olika intervjuerna 

utvecklades, och på hur de olika intervjupersonerna svarade just då. Varje intervju tog cirka 

35-50 minuter vilket totalt ledde till 10,5 timmars inspelat material.  

Intervjuerna transkriberades så snart det var möjligt efter genomförandet, vilket ledde 

till att författarna även kunde minnas detaljer som kroppsspråk och gester som inte togs upp 

på inspelningen, men som kompletterade och gav en ytterligare dimension till materialet. De 

inspelade intervjuerna sparades på en av författarnas lösenkodsskyddade mobiltelefoner samt 

på två datafiler som författarna hade varsin lösenkodsskyddad kopia av.  
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Författarna delade upp materialet där en transkriberade sex intervjuer och en sju. 

Intervjuerna transkriberades ordagrant och innehöll även pauser, hummanden, harklingar och 

eventuella skratt. Sammanlagt tog transkriberingen cirka 30 timmar. Något som uteslöts vid 

transkriberingen var namn på deltagarna, förskolorna och eventuella andra namn som 

nämndes. Detta för att minska risken för att någon utomstående skulle kunna identifiera 

någon av de intervjuade deltagarna. Samtliga deltagare hade uppgett sitt godkännande att bli 

kontaktade igen, och fick därmed sina intervjuer mejlade till sig för att ges möjlighet att ta del 

av transkriberingen. Denna respondentvalidering ledde till att det fanns en möjlighet att 

korrigera om något uppfattats fel eller komplettera något om det fanns behov av detta. Efter 

att alla intervjuer transkriberats samlades allt material i ett gemensamt dokument som 

omfattade 98 antal sidor och som även skrevs ut i två fysiska exemplar, ett till varje 

författare. Detta gjordes som ett steg i förberedelserna för den kvalitativa tematiska analysen.  

 

Etik 

Studien följde de fyra forskningsetiska principerna: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Detta gjordes genom att 

deltagarna informerades om dessa skriftligt i informationsbrevet (Bilaga 2) samt muntligt i 

samband med genomförandet av intervjuerna. Deltagarna informerades om syftet med 

studien, att deltagandet var frivilligt och att de själva kunde välja att avbryta sin medverkan 

när som helst. De informerades även om att ingen obehörig skulle få tillgång till materialet 

från intervjuerna och att materialet enbart användes i den aktuella studien. De godkände sitt 

deltagande genom att skriva under samtyckesblanketten. Under studiens hela arbetsprocess 

förvarades anteckningar, transkriberingar och inspelningar på ett sådant sätt att någon 

obehörig inte skulle kunna få tillgång till materialet. Efter att studien färdigställts raderades 

alla dessa uppgifter. För att ytterligare säkerställa deltagarnas konfidentialitet genomfördes 

transkriberingen av materialet i slutna rum och genom att författarna lyssnade på intervjuer 

via hörlurar.  

Deltagarna informerades om att studiens syfte inte krävde några detaljer som kunde 

härledas till specifika barn eller situationer utan att svaren kunde lämnas utan några sådana 

utpekanden samt att förskollärarnas och förskolorna skulle avidentifieras i studien. I samband 

med rekryteringen och vid intervjutillfället togs det också upp vikten av att ta hänsyn till den 

tystnadsplikt och sekretess som råder för personer som arbetar vid en förskola för att skydda 

den personliga integriteten bland barn och förskollärare (OSL 2009:400). 
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Då deltagarna skulle dela med sig av egna upplevelser och erfarenheter gällande 

situationer i sitt arbete med barn fanns det en möjlighet att detta skulle kunna väcka obehag, 

genom att exempelvis beskriva situationer där de själva eller barn mått dåligt i olika 

situationer. Om detta skulle ske hänvisades deltagarna att kontakta företagshälsovården.   

 

Förförståelse 

I samband med en vetenskaplig studie är det alltid viktigt att vara medveten om att det finns 

en möjlighet att författarnas förförståelse kan påverka studiens resultat inom kvalitativ metod 

(Bryman, 2012). De aspekter som kan tänkas påverka författarna är kön, ålder, kulturell 

bakgrund och tidigare åsikter (Yin, 2013). Studiens författare är två kvinnor, 24 och 45 år 

gamla. Studiens författare har även olika kulturell bakgrund, där en har svenskt ursprung och 

den andra har utländskt ursprung. Författarna har även olika akademisk bakgrund där en har 

journalist- och lärarutbildning och 18 års arbetslivserfarenhet inom dessa områden, och den 

andra har studerat 120 högskolepoäng i psykologi. För närvarande studerar båda författarna 

kriminologi. Då en av författarna utbildade sig till grundskollärare för drygt 20 år sedan och 

var verksam inom det yrket under två läsår kan även denna erfarenhet ha haft en möjlig 

inverkan på utformandet av denna studie och dess resultat. Då båda författarna till viss del 

tidigare har studerat forskning inom det område som undersöks kan detta ha lett till att denna 

kunskap påverkat utformandet av denna studie. Det som återfinns i tidigare forskning kan ha 

påverkat vad författarna fokuserat på vid den tematiska analysen av intervjumaterialet. Dessa 

ovannämnda bakgrundsfaktorer kan ha påverkat studiens resultat. Med anledning av detta har 

författarna eftersträvat att vara tydliga och transparenta i samband med motiveringar och 

tolkningar som genomförts i den kvalitativa tematiska analysen. 

 

Analysmetod 

Materialet från intervjuerna analyserades enligt en kvalitativ analys genom faserna 

sammanställning, demontering, remontering, tolkning och analys (Graneheim & Lundman, 

2003, Yin, 2013). Analysen inleddes med att de transkriberade intervjuerna sammanställdes 

och organiserades i ett gemensamt dokument som lästes igenom upprepande gånger. Sedan 

genomfördes en tematisk analys då denna analysmetod är flexibel och välanvänd inom 

kriminologisk forskning. Den tematiska analysen möjliggjorde en flexibilitet i hanteringen av 

materialet, samtidigt som författarna kunde förhålla sig omsorgsfullt till materialet. Den 

tematiska analysen inleddes med att materialet demonterades genom att intervjuerna bröts ner 

i mindre beståndsdelar som ansågs relevanta för studiens syfte. Meningsbärande enheter 
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markerades och materialet tilldelades koder som kunde beskrivas som nyckelord för det 

centrala i materialet. Denna del av analysen genomfördes inledningsvis av författarna var för 

sig. Sedan jämförde författarna vilka meningsbärande enheter och koder som plockats ut och 

enades inför det vidare arbetet. Anledningen till att denna del av analysen genomfördes 

separat var för att höja interbedömarreliabliteten som handlar om samstämmigheten mellan 

författarnas individuella analys av materialet. Vid nästa fas i den tematiska analysen 

remonterades materialet genom att koder som handlade om liknande saker kategoriserades i 

olika teman och subteman. För att göra remonteringsfasen översiktlig skrevs koderna upp på 

post-it lappar i olika färger som sattes upp på en whiteboard-tavla. Utifrån detta sorterades 

koderna in i teman och subteman. Vid tolkningsfasen kontrollerades att koderna passade in i 

de olika teman som sammanställts och hur de svarade mot syftet och studiens 

frågeställningar. Detta sammanställdes i en grafisk tabell (tabell 2). Vid den avslutande fasen 

drogs slutsatser som relaterades till tolkningen och sammanställdes i en akademisk text med 

citat som beskrev varje tema.  

Tabell 2. 

Exempel på hur faserna gått till. 

Relevanta meningar för syftet: Kod: Subtema: Tema: 

 “Ett barn som bits till exempel, det är inget 

konstigt, men när de börjar tugga och äta” 

Tugga Karaktärsdrag    Identifiering 

“Är det för att de kanske har en diagnos?”  Orsak Förutsättning   Identifiering 

“Vi kopplar oftast in specialpedagog?”  Ta hjälp Rutin   Åtgärder 

“Ge dem trygghet och en fast punkt.” Anknytning Metoder  Åtgärder 

“Att läroplanen förändrats tror jag kan ha 

lett till att det finns en risk att en del trillat 

bort.” 

Läroplanen Riktlinjer  Ansvar 

“Man kan se mycket när de är små om man 

har de ögonen.” 

Se när de är små Yrkesroll  Ansvar 

“Hur ska jag ha tid med det?” Tidsbrist Begränsningar  Ansvar 
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Resultat 

För att redogöra för studiens empiriska resultat har tre teman konstruerats. Dessa teman 

ämnar att presentera deltagarnas upplevelser av hur de upptäcker och praktiskt arbetar med 

normbrytande beteende hos barn, samt hur de uppfattar att de använder risk- och 

skyddsfaktorer som en del i detta arbete. De tre teman som urskiljs är: Identifiering, Åtgärder 

och Ansvar, som har sin grund i studiens tre olika frågeställningar. Svaren från studiens första 

frågeställning “på vilket sätt uppfattar förskollärare att de upptäcker barn med normbrytande 

beteenden?” har lett fram till temat Identifiering och dess subteman Karaktärsdrag och 

Förutsättning. Svaren från den andra frågeställningen “hur förhåller sig förskollärare till 

risk- och skyddsfaktorer för normbrytande beteende i sitt arbete?”  har lett fram till temat 

Åtgärder och dess subteman Rutin och Metod. Studiens tredje frågeställning “hur upplever 

förskollärarna uppgiften att upptäcka och arbeta med normbrytande beteende i praktiken?” 

har lett fram till temat Ansvar och dess subteman Riktlinjer, Yrkesroll och Begränsningar (se 

Figur 1). Vid presentationen av resultatet är det viktigt att ha i åtanke att förskollärarna själva 

inte har någon kunskap kring vad risk- och skyddsfaktorer är, men arbetar utifrån vad som 

anses vara risk och skyddsfaktorer enligt tidigare forskning.  

 

 

 

Figur 1. Teman och subteman. 
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Identifiering 

Enligt förskollärarna finns det ett par olika grundförutsättningar i arbetet med att upptäcka 

och arbeta med barn med normbrytande beteenden. En av dessa är möjligheten att identifiera 

vad som är utmärkande och vad som karaktäriserar dessa beteenden. En annan är möjligheten 

att identifiera vilka förutsättningar som kan ha lett fram till dessa beteenden. Förskollärarna 

beskriver att deras arbete främst bygger på att de först identifierar ett normbrytande beteende 

och sedan försöker komma fram till vilka riskfaktorer som de själva tror kan ha lett till 

beteendet. 

Karaktärsdrag. En återkommande beskrivning av vad som karaktäriserar ett 

normbrytande beteende är, enligt deltagarna, att barnets agerande på något sätt ligger utanför 

vad som upplevs vara normalt. Även om flera av förskollärarna vill undvika ordet normalt, då 

det är svårt att avgöra vad som är normalt och inte behöver vara något negativt, anser de att 

det är det ord som passar bäst. Enligt deltagarna karaktäriseras ett normbrytande beteende 

också av att det är något återkommande som upprepas vid flera tillfällen. Som exempel på 

normbrytande utåtagerande beteenden nämner många känsloutbrott eller aggressiva 

beteenden, som att barnen slåss, knuffas, rivs eller bits. Ett exempel kan vara att barnet 

plötsligt slänger ut armen och slår till någon som passerar. De beskriver också barn som 

slänger saker omkring sig, kastar leksaker mot en annan person eller förstör saker. En 

förskollärare ger exempel på hur ett barn brukar förstöra torn som andra barn bygger av 

klossar. För att avgöra om beteendet är normbrytande eller inte är det viktigt att relatera till 

var i utvecklingen barnet befinner sig. Deltagare beskriver att ett beteende som är accepterat 

hos ett mindre barn kan upplevas vara normbrytande hos ett äldre barn:  

 

Ett litet barn som bits, till exempel, är inget konstigt. Men, när det börjar tugga och äta, när de 

            är ganska stora barn som tuggar och vill höra knak, asså, förstår ni, ett exempel, det tycker jag 

            är ett normbrytande beteende. (Deltagare Ett, 40 år) 

 

En annan typ av normbrytande beteende kan vara barn som har svårt att sitta still, vid 

exempelvis samlingar och matsituationer och försöker att väcka uppmärksamhet, eller har ett 

ovanligt stort behov av närhet och uppmärksamhet. En av förskollärarna beskriver att detta 

kan synas tydligt när det kommer en ny främmande person till förskolan och barnet 

omedelbart går fram och söker kontakt och lägger beslag på personen utan att fråga vem det 

är. 
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Samtliga förskollärare beskriver att de har kommit i kontakt med barn med 

normbrytande beteenden vid flera tillfällen under sina år i yrket. En majoritet beskriver att de 

i dagsläget har ett eller flera barn med normbrytande beteenden på förskolan, där några av 

dem för närvarande uppger att de på sina förskolor har flera barn med normbrytande beteende 

i varje åldersgrupp. Bland de förskollärare som har mer än tio års erfarenhet inom yrket 

uppger samtliga att de upplever att antalet normbrytande barn har ökat i barngrupperna under 

åren. De förklarar att detta skulle kunna bero på att förskollärarna själva har blivit mer 

uppmärksamma och därmed bättre på att se normbrytande beteende. När förskollärarna pratar 

om identifiering av karaktärsdrag poängterar de också vikten av samsyn gällande vad som 

uppfattas som ett normbrytande beteende. De flesta förskollärare upplever att det i huvudsak 

finns en samsyn som bygger på vad vardagliga samtal och diskussioner förskollärare emellan 

snarare än några specifika utformade mallar eller riktlinjer. Enligt förskollärarna är dessa 

diskussioner och en samsyn grundläggande för att arbetet med barnen ska fungera. Ett par av 

deltagarna ger exempel på enstaka tillfällen då personalen haft olika syn på huruvida 

beteenden anses vara normbrytande eller inte och där uppfattningarna har gått isär inom 

arbetslaget eller skilt sig mellan förskollärarna och deras chefer vilket då gjorde arbetet 

svårare. Enligt förskollärarna beror samsynen mycket på att de jobbar i arbetslag där flera 

förskollärare tillsammans ser och diskuterar barnen: 

 

Man kan se mycket när de är små, om han har de ögonen. Men jag tror kanske inte att vi vill 

se för tidigt, förstår ni. Kanske att vi väntar lite för länge, för börjar man bli två, tre år, då 

känner man nog om det är något som är fel, men det är svårare med små. (Deltagare Ett, 40 

år) 

 

Att förskolorna är uppbyggda kring arbetslag upplever också förskollärarna som en 

styrka när det gäller möjligheterna att identifiera normbrytande beteenden och att det också 

upplevs som en trygghet i fall som kan upplevas som mer tveksamma och svårbedömda. 

Sammanfattningsvis definierar förskollärarna normbrytande beteende som att barnets 

agerande på något sätt ligger utanför vad som upplevs vara normalt, samt att detta sker vid 

upprepande tillfällen. Det normbrytande beteendet uttrycks genom känsloutbrott, aggressiva 

beteenden, som att barnen slåss, knuffas, rivs, bits, plötsligt slänger ut armen och slår till 

någon som passerar, slänger saker omkring sig, kastar leksaker mot en annan person, förstör 

saker, har svårt att sitta still, eller har behov av närhet och uppmärksamhet.  
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Förutsättning. Samtliga intervjuade förskollärare berättar att de inte känner till 

begreppen risk- och skyddsfaktorer. Några förskollärare beskriver faror i förskolans fysiska 

miljö som en riskfaktor, där en av dem ger ett exempel med utstickande spikar i väggarna 

som riskerar att skada barnen. När förskollärarna istället ombeds att beskriva vad de tror kan 

ligga bakom barnens beteenden, kan de däremot ge flera olika exempel på en eller flera 

förutsättningar som de upplever påverkar barnet.  

Flera förskollärare beskriver att de tror att det normbrytande beteendet har sin grund i 

hemmet och att de ibland får kännedom om sådant genom samtal med barnen. Deltagare 

Tolv, 56 år, beskriver: ”De här barnen kom till mig på förskolan och, där berättade barnen 

vad som hände hemma, pappa slår med yxan i dörren och polisen kom.” Andra exempel som 

har kopplingar till hemmet kan handla om dåliga relationen och bristande anknytning mellan 

föräldrar och barn, som förskollärarna iakttar i samband med hämtningar och lämningar. 

Flera förskollärare beskriver även att de upplever en psykisk ohälsa bland många föräldrar 

som har barn med normbrytande beteende. De förskollärare som har lång erfarenhet upplever 

att den psykiska ohälsan är något som ökat och att de oftare möter föräldrar som även har ett 

behov av att prata om detta och som ibland blir stående i hallen för att prata om saker som 

tynger dem. Förskollärarna beskriver att de upplever att föräldrar i dessa situationer sätter 

barnen i andra hand och att det krävs att de får påminna att det är barnet som är deras fokus: 

 

Det handlar ju också om sin profession, för visst är det så att vad är det som ingår i vårt jobb, 

jag kan inte stå och prata med en förälder i hallen i 45 minuter för jag har 16 barn där som 

behöver mig. (Deltagare Tolv, 56 år) 

 

  Förskollärarna beskriver också att de upplever att många föräldrar är väldigt stressade, 

och att detta är något som de själva kopplar ihop med ett normbrytande beteende hos barnen. 

Många föräldrar pratar ofta pratar i telefon och har luren vid örat både vid hämtningar och 

lämningar och att de även får höra att stressen leder till att får höra att barnen får sitta 

ensamma långa stunder med läs- och spelplattor för att föräldrarna är upptagna med annat. 

Flera av förskollärarna funderar på om barnen därför känner sig ensamma och övergivna och 

vill ha uppmärksamhet och att de därför söker uppmärksamhet oavsett om den är positiv eller 

negativ. Några av förskollärarna beskriver också en oro över vad det är för slags information 

och upplevlerser barnen får från läs- och spelplattorna där de uttrycker en oro över att barn 

med normbrytande beteende ofta härmar språk och ageranden från filmer och spel som de 

exempelvis hittat på Youtube, och som egentligen är riktade till en äldre målgrupp. Andra 
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saker som förskollärarna beskriver att de reagerar på som de upplever är kopplade till 

hemmet är om barnet är vanvårdat, smutsigt och har lortiga kläder, eller att det ofta är trött 

och ibland sover vid lämningar.  

Utifrån förskollärarnas beskrivningar går det att se att de har många tankar och 

funderingar kring hur ett barns normbrytande beteende kan bero på olika förutsättningar i 

barnets liv. Även om förskollärarna inte känner till begreppen risk- och skyddsfaktorer och 

den forskning de bygger på återfinns flera av de förutsättningar de beskriver som riskfaktorer, 

som exempelvis våld i hemmet, bristande anknytning till föräldrar, samt föräldrar eller barn 

med en psykisk diagnos, stressade föräldrar, vanvård, dålig socioekonomisk status. 

  

Åtgärder 

När förskollärarna berättar hur de i praktiken arbetar med barn med normbrytande beteenden 

ger de exempel på olika typer av åtgärder som de använder sig av inom arbetslaget och på 

förskolan. Då de inte känner till och använder begrepp som skyddsfaktorer utgår de istället 

utifrån sina egna ord kring hur de i sitt jobb strävar efter att försöka agera då de möter barn 

med normbrytande beteende. Detta arbete kan beskrivas som olika rutiner inom förskolan, 

samt metoder som ligger till grund för arbetet med barn med normbrytande beteenden. 

I likhet med vad som framkommit i tidigare tema använder inte förskollärarna begreppen 

risk- och skyddsfaktorer. Däremot överensstämmer deras beskrivningar av rutiner och 

metoder med en del av de skyddsfaktorer som tas upp i tidigare forskning.  

 Rutin. Förskollärarna beskriver att de följer vissa rutiner när de upptäcker 

normbrytande beteenden hos barn. Dessa rutiner är inget som finns nedskrivna i några 

styrdokument utan något som förskolorna eller arbetslagen själva byggt upp utifrån egna 

erfarenheter och kunskap i personalgruppen. Rutinerna är likartade på samtliga förskolor och 

inleds med att ett eventuellt normbrytande beteende inledningsvis diskuteras i arbetslaget. 

Detta kan ske vid ett eller flera tillfällen och leda till ytterligare observationer av barnet och 

beteendet. Arbetslaget gör sedan en bedömning vad som blir nästa steg. Om det finns skäl att 

gå vidare kontaktar arbetslaget förskolechefen och/eller specialpedagogen. Här beskriver de 

olika förskollärarna att det finns lite skillnader i rutinerna mellan olika förskolor, där vissa 

kontaktar specialpedagog innan de informerar chefen, medan andra uppger att de först 

kontaktar chefen och sedan specialpedagog. Ibland tas kontakten med flera parter samtidigt: 
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Vi pratar i arbetslaget, sen går vi ju till vår rektor och pratar med henne, och sen får vi ju 

också en chans att koppla in specialpedagogen till exempel, så det är också jättebra, märker vi 

att det är ett barn som far illa då gör vi en orosanmälan då. (Deltagare Två, 59 år) 

 

Samtliga förskollärare beskriver att denna process går fort och att det upplevs som relativt lätt 

att få kontakt med en specialpedagog och att det ofta leder till att denne kommer ut till 

förskolan och observerar och bistår med kunskap. Deltagare Tre, 35 år beskriver: “Vår 

specialpedagog är väldigt uppmärksam och man kan ringa och mejla och få tid snabbt, så det 

är bra, det är positivt.” Samtliga förskollärare understryker att det är viktigt att snabbt få hjälp 

av en specialpedagog då dennes kunskap kan ge stöd åt deras egna iakttagelser och ge dem 

verktyg i hur de ska hantera och gå vidare i det praktiska arbete och om detta är något som 

kräver ytterligare åtgärder. I de flesta fall tas det i detta skede även kontakt med 

vårdnadshavare som informeras om det är en specifik händelse som inträffat. Enligt 

förskollärarna kan dessa samtal också innehålla frågor där de försöker ta reda på om föräldern 

kan ha någon uppfattning om vad som kan ha lett till det normbrytande beteendet och om det 

är något de känner igen från hemmet. I vissa fall kan det dock vara så att förskollärarna 

upplever att det kan påverka barnet negativt att ta upp ämnet med föräldrarna, vilket innebär 

att rutinen anpassas från fall till fall. Hur relationen ser ut mellan personalen och föräldrarna 

fungerar påverkar också rutinen.  

Om förskollärarna upplever en oro över att barnet far illa görs en orosanmälan till 

socialtjänsten. Förskollärarna berättar och markerar att detta är något som de enligt lag är 

skyldiga att göra och något som de är mycket medvetna om, men några berättar också att det 

inte alltid fungerar så i praktiken. Några av deltagarna berättar om tillfällen då de upplever att 

de kanske väntat för länge då de velat ha mer information för att inte riskera att göra något 

som kanske skadar barnet eller familjen mer. Flera av förskollärarna berättar att det, trots att 

det finns krav på att göra en orosanmälan vid minsta oro för att barnet kan fara illa, finns en 

viss rädsla för att fatta fel beslut. En deltagare gråter när hon berättar om lättnaden hon kände 

när hon nyligen träffade ett förskolebarn som blev omhändertaget som en följd av en 

orosanmälan för cirka 20 år sedan och äntligen fick svar på att om de agerat rätt: 

  

Jag frågade "gick det bra för dig? har du haft en bra uppväxt?". Då sa hon "ja, jag har haft en 

bra uppväxt”. Det var inte fel beslut vi tog, nej det var så bra så [gråt], och jag bara gick 

därifrån och så grät jag. Hon är ett maskrosbarn. (Deltagare Tolv, 56 år.) 
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Den frustration och oro som deltagaren beskriver att hon hade känt under många år bekräftas 

av många av förskollärarna. På grund av sekretess får inte förskollärare någon uppföljning 

eller information när ärendet är överlämnat till socialtjänsten. Några av de förskollärare som 

har jobbat mer än 20 år beskriver att de ibland stöter på före detta förskolebarn eller deras 

vänner i samhället och på det sättet får veta hur det går för dem. Fler beskriver att de upplever 

att deras farhågor tyvärr ofta blir besannade när exempelvis får höra att ett barn de tidigt 

oroade sig för numera avtjänar ett fängelsestraff eller på omvägar får höra att ett barn som 

genomgick en utredning nu säljer sin ADHD-medicin på svarta marknaden. Även om det är 

jobbigt att få veta att före detta barn hamnat fel, upplever förskollärarna att de önskar att det 

skulle finnas fler rutiner där de får ta del av uppföljningar. Ett skäl till detta är att det då blir 

tydligt för hur viktigt det är att de i sin roll agerar i tid, och försöker att hjälpa barnen när de 

är små istället för att tänka att det är ”bättre att vänta och se” tills de blir äldre. Flera 

förskollärare beskriver att de flera gånger upplever att de oroar sig för hur det ska gå för vissa 

barn och att de oroar sig för att ett barn som är normbrytande en dag kan bli kriminell.  

Deltagare Tolv, 56 år: ”en del barn kan man undra, det kan jag vara ärlig och säga, vad ska 

det bli av när den blir vuxen”, den oro de känner berör både normbrytande beteende, men 

även möjligheten att detta beteende möjligtvis leda till en kriminell karriär i vuxen ålder.  

 

 Metod. Förskollärarna beskriver att de dagligen arbetar för att främja skyddsfaktorer 

hos barn med det normbrytande beteendet. Förskollärarna har inte själva kunskapen om risk- 

och skyddsfaktorer, men författarna kan urskilja att det är i enlighet med dessa risk- och 

skyddsfaktorer som presenterats i tidigare forskning som de faktiskt arbetar. De praktiska 

metoder som förskollärarna använder för att hantera barn med normbrytande beteende utgår 

ifrån barnets specifika behov. Vilken metod som väljs beror bland annat på vilken typ av 

normbrytande beteende det handlar om. Deltagare Åtta, 48 år, beskriver: ”Vi är olika och vi 

behöver anpassa oss utifrån individerna och inte hur vi vill ha skolan eller förskolan”. Många 

av förskollärarna tar upp vikten av att visa omsorg och se och höra barnet. De beskriver också 

att många av de metoder som de upplever är viktiga i arbetet med normbrytande barn 

fokuserar på syftar till att skapa trygghet för individen i den dagliga verksamheten och stärka 

dess anknytning till vuxna. Ett sätt att göra detta är att får barnet får möjlighet att hitta en 

vuxen person som de kan få bra kontakt med, vilket förskollärarna beskriver som särskilt 

viktigt om det kan vara så att det finns brister i anknytningen till föräldrarna. Deltagare 

Tretton, 50 år, berättar: “Vi hoppas att vi finns här för de barnen så att de kan bli de här 

maskrosbarnen, att det finns någon som ser dem.” Något som kan ökar möjligheterna till 
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detta är systemet med arbetslag som innebär att flera förskollärare möter barnen i vardagen, 

vilket ger barnet olika möjlighet att hitta vuxna som de kan knyta an till.  På flera förskolor 

roterar även personalen mellan olika avdelningar i syfte att ytterligare öka dessa möjligheter. 

Förskollärarna lyfter även här fördelen med att de jobbar i arbetslag för att de då är flera som 

ser barnen och, precis som vid identifieringen av beteenden, kan stötta varandra i det 

praktiska arbetet:  

 

Är det minsta lilla så pratar jag med en kollega om det så att vi alltid är ajour med att nu 

händer det här, så det kan vara något, som ett telefonsvararmeddelande som man sparar så att 

kollegan ska höra det. (Deltagare Fyra, 27 år) 

 

Förskollärarna berättar att de ofta vänder sig till specialpedagoger för att få hjälp att hitta 

konkreta metoder som de kan använda för att få barnet att fungera i verksamheten. Ett 

exempel som många förskollärare tar upp är att arbeta med bildstöd som ett viktigt 

hjälpmedel. Genom att visa och kommunicera både med tal och bilder kan förskollärarna 

förtydliga instruktioner och förklara olika skeenden och problem som har uppstått. Bilderna 

kan även användas som ett stöd i kontakten med barnet om förskolläraren upplever att språket 

inte är tillräckligt utvecklat och att det hämmar barnets möjligheter att göra sig förstådd via 

verbal kommunikation och att det i sin tur leder till att barnet istället väljer att exempelvis slå 

eller bitas för att uttrycka sina känslor.  

 

Ansvar 

Samtliga förskollärare är överens om att det är en självklarhet att det är deras ansvar att 

identifiera och arbeta med barn med normbrytande beteenden för att både hantera den 

aktuella situationen och för att förebygga problem för barnet längre fram i livet. Några av 

förskollärarna hänvisar till att det omfattas av vad som framgår av skollagen och i läroplanen 

medan andra upplever att det inte är tillräckligt tydligt i några av de riktlinjer som finns att 

följa, men att det ändå upplevs som ett ansvar som följer med yrkesrollen.  Exempelvis 

beskriver flera förskollärare att de funderar mycket över hur det ska gå för vissa barn i 

framtiden och att de redan nu kan oroa sig för om ett visst barn kommer att klara sig bra eller 

hamna på en parkbänk eller bli kriminell som vuxen. 

Riktlinjer. De skriftliga riktlinjer som förskollärarna beskriver att de har att förhålla 

sig till i sitt arbete är skollagen och förskolans läroplan. Ingen av förskollärarna beskriver att 

de har några ytterligare specifika riktlinjer kring just normbrytande beteende eller risk- och 



 

 

MAN KAN SE MYCKET NÄR DE ÄR SMÅ OM MAN HAR DE ÖGONEN 22 
 

 

 

skyddsfaktorer. Flera förskollärare beskriver läroplanen som övergripande och inkluderar 

barn med normbrytande beteenden i de delar där läroplanen tar upp barn med särskilda 

behov, likabehandling och att alla ska ha samma möjligheter. Några av förskollärarna redogör 

nästan ordagrant för hur dessa områden, medan andra har svårt att se vilka delar i läroplanen 

som kan kopplas till arbetet med barn med normbrytande beteende.  

Flera förskollärare berättar att de upplever att läroplanen är luddig och abstrakt kring 

kring delar som tar upp hur arbetet kring barn med särskilda behov ska genomföras, jämfört 

med hur den på ett tydligare sätt tar upp olika kunskapsmål. Förskollärarna upplever också att 

abstrakta formuleringar leder till ett tolkningsutrymme som gör att olika förskollärare på 

olika förskolor kan agera på olika sätt. Flera förskollärare med som varit verksamma längre 

en tio år upplever att den utveckling som skett inom förskolan kan ha bidragit till att dessa 

delar nästan glömts bort. Flera förskollärare berättar om hur förskolan förändrades då den 

blev mer fokuserad på lärandemål och att har kommit att ligga för mycket på att uppnå vissa 

mål i exempelvis matematik och fysik istället för att ge barnen omsorg. Många av 

förskollärarna beskriver att förutsättningen för ta in kunskap är att barnet är tryggt och mår 

bra. Vidare uttrycker deltagarna att det är viktigt att man därför i den reviderade läroplanen, 

som träder i kraft under 2019, lyfter fram omsorgen igen: 

 

I den nya läroplanen har de lyft fram omsorg som nu ligger först och ligger framför lärande. 

Det är ju oerhört viktigt att barnen är trygga och får en omsorg annars kommer de inte lära sig 

något i alla fall, om de känner sig otrygga hos oss. (Deltagare Sex, 41 år) 

 

   Yrkesroll. Utifrån förskollärarnas utsagor framhålls att de anser sig ha en viktig roll i att 

upptäcka normbrytande beteende hos barn samt att styrka barnets skyddsfaktorer. Samtliga 

förskollärare upplever det som självklart att det ingår i deras yrkesroll då barnen spenderar 

mycket tid med dem och att de ibland ser och umgås mer med barnen när de är vakna än vad 

föräldrarna gör. Detta kan göra att det just är i rollen som förskollärare som de har 

möjligheten att upptäcka ett normbrytande beteende hos ett barn och flera av dem funderar 

och oroar sig över hur det kommer att gå för dem i framtiden. Några av dem uttrycker att de 

ibland träffar på barn som de oroar sig kommer att bli sådana som kommer att sitta på 

parkbänken en dag. Förskollärarna upplever att de har en uttalad roll utöver den som framgår 

i läroplanen och skollagen. En återkommande beskrivning om förskollärarnas uppfattade 

yrkesroll är att den innebär ett stort ansvar för barnets utveckling och att det är en självklarhet 

att upptäcka barnens normbrytande beteende: 
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Ja, det tycker jag är min uppgift. Det ingår ju i mitt jobb att ta hand om de här barnen, och alla 

barn har ju behov och vi ska ju tillgodose allas behov. Men det är inte lätt alla gånger. 

(Deltagare Nio, 55 år) 

 

Däremot råder det delade meningar om huruvida det är förskollärarens uppgift att arbeta 

vidare med risk- och skyddsfaktorer, där deltagare Ett, 40 år, exempelvis beskriver att det är 

så många andra mål att uppnå som tar störst fokus: “I realiteten funkar det inte riktigt så, inte 

alls så, för att jag är fullt upptagen med det här som är mitt uppdrag.” Andra förskollärare 

beskriver att trots att det är specialpedagogerna som har mest kunskap om normbrytande 

beteende så är det de själva som ser barnen varje dag och därmed har möjligheten att 

upptäcka och larma om ett barn. Utifrån detta beskriver förskollärarna en önskan om mer 

resurser för att ha möjlighet att anta denna upplevda roll i större utsträckning: 

 

Det ska vara mycket, mycket enklare att få hjälpen, att jag ju egentligen kanske inte ska 

behöva göra så mycket mer än att lyfta på telefonen och få hjälp, alltså för jag har ju ansvar 

för de här barnen ju. (Deltagare Ett, 40 år) 

 

Begränsningar. Utöver riktlinjerna i läroplanen och skollag upplever förskollärarna att 

yrkesrollen även påverkas av praktiska begränsningar i arbetet med barn med normbrytande 

beteende. De beskriver att de har väl etablerade arbetssätt i arbetet med barn med 

normbrytande beteende, men att det finns praktiska begränsningar som påverkar arbetet med 

dessa barns beteendeutveckling. De upplever också att kunskapen om risk- och 

skyddsfaktorer är bristfällig. Den kunskap de upplever sig ha, om vad som leder till 

normbrytande beteenden, bygger på vad de tror kan påverka, eller kunskap som de upplever 

att de fått genom praktiska erfarenheter. Förskollärarna upplever också att det inte 

förekommer något i utbildningen en som är kopplat till detta:  

 

Det är från min arbetslivserfarenhet absolut, det kanske inte är sådär jättemycket från min 

förskollärarutbildning, det kommer jag ihåg att jag kände när jag hamnade i situationer 

efteråt, åh vad synd att man inte fick med sig mer om det här. (Deltagare Åtta, 48 år) 

 

Vidare uttrycker deltagarna en efterfrågan av utbildning kring just risk- och 

skyddsfaktorer för att på ett mer effektivt och framgångsrikt sätt kunna använda detta i det 
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dagliga arbetet så att denna kunskap inte enbart finns hos specialpedagogerna då de inte 

träffar barnen dagligen och i samma utsträckning som förskollärarna själva. En annan 

begränsning som framhålls är tidsbristen, där förskollärarna upplever att barngrupperna är för 

stora och att personalen inte räcker till. Utöver detta upplever förskollärarna att de barn som 

har normbrytande beteenden upptar en så stor del av tiden och resurserna att det påverkar 

resten av barngruppen så att dessa inte får sina behov tillgodosedda. Bristen på samsyn 

gällande vad som är normbrytande eller inte är också något som förskollärare sinsemellan 

upplever som en begränsning. I praktiken kan detta innebära att vissa ibland vill vänta med 

att agera, medan andra vill göra det direkt. En förklaring till detta skulle, enligt flera 

förskollärare, kunna vara att läroplanen är för tolkningsbar:  

 

Det är ju jättejobbigt, för det kan bli kaos om man har totalt olika syn faktiskt […] någon 

kanske ser och någon vill inte se, det är klart att man har olika, vi är ju olika, alla är ju olika, 

och drar gränsen lite olika, så att här behöver vi få en samsyn faktiskt. (Deltagare Ett, 40 år) 

Diskussion 

Syftet med den föreliggande studien var att få fördjupad kunskap om hur förskollärare 

upptäcker och praktiskt arbetar med normbrytande beteende hos barn, samt vilken kunskap 

de upplever att de har om risk- och skyddsfaktorer som en del i detta arbete. De tre teman 

som konstruerades var Identifiering, Åtgärder och Ansvar. Under temat Identifiering 

urskildes två subteman: Karaktärsdrag och Förutsättning. Dessa presenterar förskollärarnas 

möjlighet att upptäcka det normbrytande beteendet och identifiera de riskfaktorer som de 

själva upplever har lett till det normbrytande beteendet. Under temat Åtgärder urskildes två 

subteman: Rutin och Metod. Dessa presenterar hur förskollärarna praktiskt arbetar med de 

barn med normbrytande beteende. Under temat Ansvar urskildes tre subteman: Riktlinjer, 

Yrkesroll och Begränsningar. Dessa presenterar dels det faktiska ansvar som förskollärarna 

har utifrån riktlinjer, dels det upplevda ansvar de beskriver att de har samt vilka 

begränsningar de upplever försvårar arbetet med barn med normbrytande beteende.  

 

Denna studie i förhållande till tidigare forskning 

Tidigare studier har inte specifikt undersökt hur förskollärare upplever att de upptäcker och 

praktiskt arbetar med normbrytande beteende hos barn, samt vilken kunskap de upplever att 

de har om risk- och skyddsfaktorer som en del i detta arbete. Däremot återspeglar stora delar 

av denna studie vad som återfinns i tidigare forskning för normbrytande beteende samt risk- 

och skyddsfaktorer generellt (Lutz, 2009; Ogden, 2003; Sheridan m fl., 2011; Beard & Sugai, 
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2004; Campbell m.fl., 2000; Nordahl m.fl., 2007; Stouthamer-Loeber m.fl., 2002; Jones & 

Chronis- Tuscano, 2008; Kadesjö, 2010; Frey, Small, Feil, Seeley, Walker & Golly, 2013; 

Andershed & Andershed, 2009). 

          Identifiering. Identifieringen av normbrytande beteende och risk- och 

skyddsfaktorerna för detta beteende har varit en central del i förskollärarnas berättelser. Det 

har tydligt framgått att samtliga förskollärare har kunskap om vad normbrytande beteende är 

och vilka karaktärsdrag som kan vara utmärkande. Förskollärarna har beskrivit normbrytande 

beteende på ett sätt som överensstämmer med tidigare forskning, där samtliga deltagare på 

olika sätt uttryckte att ett normbrytande beteende innebär att barnet bryter mot normer och 

regler som finns i barnets (Andershed & Andershed, 2009). Vidare berättade samtliga 

förskollärare att de i arbetet kommit i kontakt med barn med normbrytande beteende vid flera 

tillfällen. Fortsättningsvis upplevde samtliga förskollärare med mer än tio års erfarenhet inom 

yrket att antalet normbrytande barn har ökat under åren, något som också överensstämmer 

med tidigare forskning (Frey, Small, Feil, Seeley, Walker & Golly, 2013). Ett annat skäl till 

denna upplevelse skulle också kunna bekräftas av tidigare forskning som visat att 

normbrytande beteende i förskolan är något som blivit mer och mer uppmärksammat över tid 

(Kadesjö, 2010).  Förslagsvis kan detta innebära att det kan vara så att det faktiskt är så att det 

normbrytande beteendet har ökat och numera förekommer i större utsträckning bland barn i 

förskoleåldern, eller att det egentligen är så att förskollärare idag är uppmärksamma och 

därmed upptäcker det normbrytande beteendet i större utsträckning.  

Förskollärarnas kunskap om risk- och skyddsfaktorer visade sig dock mer bristfällig. 

Resultatet visade att en majoritet av förskollärarna hade viss kunskap om vad de upplevde 

kan ligga bakom barnets normbrytande beteende, däremot använde sig förskollärarna inte av 

begreppen risk- och skyddsfaktorer. I ett flertal av dessa fall stämde denna kunskap överens 

med vad som i forskningen beskrivs som riskfaktorer. På samma sätt upplevde förskollärarna 

att de i sitt arbete med normbrytande barn fokuserade på de delar som de upplevde att barnet 

saknade och som de trodde skulle kunna ligga bakom beteendet och arbeta för att motverka 

detta. Exempel på åtgärder kunde exempelvis vara att jobba mycket med rutiner, gränser och 

skapa anknytning, vilket överensstämmer med det som i forskning beskrivs som 

skyddsfaktorer. Förskollärarna poängterade dock att de endast kunde fokusera på att påverka 

det som hände medan barnet var på förskolan och inte det som skedde i hemmet. Detta 

eftersom att det framgår av förskollärarna att de inte har kunskap om hur barnets faktiska 

hemmiljö och riskfaktorer ser ut mer än vad barnet och föräldrarna själva berättar. Det 
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förskollärarna har kunskap om behöver nödvändigtvis inte vara den representativa bilden av 

hur barnets verklighet ser ut.  

Däremot underströk alla förskollärare utom en att de inte kände till själva begreppen 

risk- och skyddsfaktorer eller kände till att det fanns någon kunskap om vad som skulle 

kunna ligga till grund för olika normbrytande beteenden. Istället hänvisade de till att den 

kunskap de hade om detta byggde på vad det trodde skulle kunna ligga bakom eller vad de 

genom sin erfarenhet i yrket sett från tidigare fall.  

Åtgärder. Det andra temat som urskildes var vilka åtgärder förskollärare vidtog när 

de upptäckte normbrytande beteende hos ett barn. Dessa rutiner och metoder som 

förskollärarna beskrev överensstämmer till stor del med tidigare forskning (Nordahl m.fl., 

2007). Exempelvis berättade förskollärarna i studien att de använde sig av förebyggande 

metoder som inte skulle exkludera barnet med det normbrytande beteendet utan arbetade 

utifrån metoder som inkluderade alla barn. Detta överensstämmer med tidigare forskning där 

det framgår att förskollärare arbetar för att främja skyddsfaktorer hos samtliga barn i gruppen 

och inte endast de barn med normbrytande beteende så att inga enskilda barn blir utpekade 

(Nordahl m.fl., 2007). 

Förskollärarna berättade även att de arbetade mycket med bildstöd av olika slag för att 

utveckla språkliga färdigheter hos de barn som har svårigheter, eftersom att de själva 

upplevde att barn som har språkliga svårigheter tenderar att bete sig normbrytande för att 

uttrycka sina känslor och kommunicera. Detta kan kopplas till tidigare forskning där vikten 

av att arbeta med och utveckla ett barns språkliga färdigheter understryks utifrån att det har 

visat sig minska det normbrytande beteendet när barnet kan uttrycka sina tankar och känslor 

(Jones & Chronis- Tuscano, 2008). 

Förskollärarna var eniga om behovet av att kontakta en specialpedagog då de 

uppmärksammat ett normbrytande beteende för att få stöd i det fortsatta arbetet och för att 

kunna få hjälp med att bemöta varje barn individuellt och utifrån barnets enskilda situation. 

Detta är något som går i linje med tidigare forskning som visat att alla utredningar är 

individuella, och att riskfaktorer identifieras individuellt utifrån det barnets enskilda 

normbrytande beteende (Stouthamer-Loeber m.fl., 2002).  

Förskollärarna berättade också om kravet på att göra en orosanmälan till 

socialtjänsten vid minsta misstanke om att ett barn kunde fara illa. En orosanmälan skulle 

därför kunna ses både som en insats för att minska riskfaktorerna, samt en möjlighet att stärka 

skyddsfaktorerna. Vid en orosanmälan kopplas andra professioner in i barnets situation vilket 

innebär en bredare expertis för hur man ska arbeta både för att förändra något i den akuta 
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situationen och för att arbeta preventivt. Sådana positiva strategier där man stärker barnets 

skyddsfaktorer har i tidigare forskning framkommit som något som kan minska 

normbrytande beteende hos barn såväl på kort- som lång sikt (Nordahl m.fl., 2007). Dessa 

långsiktiga positiva följder för barnet understryker ytterligare vikten av att förskollärare 

genomför en orosanmälan om de misstänker att ett barn far illa. 

Ansvar. En central del som kunde urskiljas utifrån denna studies resultat är att 

förskollärares arbetssätt påverkas av faktiska riktlinjer, sin uppfattade yrkesroll och även av 

praktiska begränsningar i deras arbete med barn med normbrytande beteende. Som tidigare 

presenterats i denna studie har förskollärarna upprepade gånger framhållit tidsbrist som en 

begränsning i det praktiska arbetet med barn med normbrytande beteende, där förskollärarna 

upplevt att barngrupperna varit stora och personalen otillräcklig. Denna upplevelse 

överensstämmer med tidigare forskning där det framkommit att förskollärare upplever att 

tiden och de själva inte räcker till i den utsträckning som de hade önskat för att arbeta med de 

barn med ett normbrytande beteende (Lutz, 2009). Ytterligare en tidsaspekt som i denna 

studie framkommit var upplevelsen av att barn med normbrytande beteende upptagit mer och 

mer tid och resurser vilket påverkat resten av barngruppen. 

Resultatet av föreliggande studie har också visat att förskollärare själva skulle vilja ha 

mer kunskap om risk- och skyddsfaktorer, med en vilja att kunna förbättra och effektivisera 

sitt praktiska arbete med barn med normbrytande beteende i förskolan för att sätta in åtgärder 

på ett tidigt stadium istället för att vänta tills barnen blir äldre. Detta stämmer väl överens 

med tidigare forskning som visat att det finns brister i förskollärares kunskap om kopplingen 

mellan risk- och skyddsfaktorer för normbrytande beteenden som yttrar sig redan i förskolan 

och normbrytande beteenden i vuxen ålder (Campbell m.fl., 2000). Även i tidigare forskning 

har det understrukits att förskollärare själva har ett intresse av att förbättra arbetet med barn 

med normbrytande beteende och att detta intresse ökat sedan 1980-talet (Beard & Sugai, 

2004). Förskollärarna i den föreliggande studien uttrycker en oro för de normbrytande 

barnens framtid, samt ett som ovannämnt kunskapsbehov. Dessutom är förskolan utifrån 

tidigare forskning samhällets mest outnyttjade resurs för att upptäcka normbrytande beteende 

hos barn (Wikström & Torstensson, 1997; Nordahl m fl., 2007).  Förslagsvis skulle denna 

kunskap kunna lyftas in i de förskolutbildningar som idag bedrivs vid diverse högskolor- och 

universitet i Sverige. Detta för att de som har möjligheten att redan i förskoleålder upptäcka 

de riskfaktorer som ökar risken för att leda till en kriminell karriär i vuxen ålder skall ha 

kunskapen om detta och därefter implementera insatser på ett effektivt sätt. 
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Förskollärarnas intresse av att förbättra sitt arbete med barn med normbrytande 

beteende skulle, enligt resultatet i denna studie, även kunna bottna i deras upplevda yrkesroll, 

då detta är något som de alla understryker något som är viktigt för dem och att det är 

självklart att det ingår i deras yrkesroll. Förutom att dessa resultat går i linje med tidigare 

forskning stämmer de väl överens med innehållet i den nya läroplanen som träder i kraft i juli 

2019 (Skolverket, 2018). 

Resultatet har visat att flera förskollärare upplevt att den tidigare läroplanen varit 

abstrakt kring just dessa områden och att det i den nuvarande läroplanen saknas tydliga 

riktlinjer för hur arbetet med normbrytande beteende, samt risk- och skyddsfaktorer ska 

genomföras och verkställas i praktiken och att det kan leda till att olika förskollärare på olika 

förskolor har kunnat agera olika. Denna önskan om att begränsa tolkningsutrymmet för att få 

en mer gemensam grund och samsyn, stämmer väl överens med tidigare forskning (Sheridan 

m fl., 2011). Fortsättningsvis, framkom det att förskollärarna upplever att det finns skillnader 

i hur olika förskollärare och förskolor bemöter barn med normbrytande beteende, vilket 

återspeglas i tidigare forskning (Ogden, 2003). 

Föreliggande studies resultat stärker tidigare forskning i den bemärkelsen att 

förskollärarna upplevt att de delvis anpassar verksamheten och dess dagliga aktiviteter utifrån 

det normbrytande barnet. I tidigare forskning framgår det att det normbrytande beteendet 

hindrar genomförandet av aktiviteter i förskoleverksamheten, då förskollärarna upplever en 

oro för hur det normbrytande beteendet kan ta sig i uttryck under en aktivitet, exempelvis att 

barnet ständigt ska skrika eller gråta (Lutz, 2009). 

           Slutsats. Den föreliggande studiens resultat speglar till stor del vad som återfinns i 

tidigare forskning och stärker därigenom många av de resultat som tidigare framkommit 

(Lutz, 2009; Ogden, 2003; Sheridan m fl., 2011; Skolverket, 2018; Beard & Sugai, 2004; 

Campbell m.fl., 2000; Nordahl m.fl., 2007; Stouthamer-Loeber m.fl., 2002; Jones & Chronis- 

Tuscano, 2008; Kadesjö, 2010; Frey, Small, Feil, Seeley, Walker & Golly, 2013; Andershed 

& Andershed, 2009). Den föreliggande studien bidrar däremot med en mer fördjupad 

kunskap om hur förskollärare upptäcker och praktiskt arbetar med barn med normbrytande 

beteende, samt hur de förhåller sig till risk- och skyddsfaktorer för normbrytande beteende i 

sitt arbete. Detta uppnåddes genom att studiens resultat med större noggrannhet har kunnat 

beskriva förskollärares egna upplevelser av hur de upptäcker normbrytande beteende bland 

barn och hur de uppfattar sin egen roll i denna process, samt vilken kunskap de har om risk- 

och skyddsfaktorer i detta arbete.   
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Utifrån förskollärarnas beskrivningar kan slutsatsen dras att de upplever sig kunna 

identifiera karaktärsdrag för normbrytande beteende och har tydliga rutiner för hur de arbetar 

vidare med dessa barn. Däremot visade resultatet att den kunskap som finns om risk- och 

skyddsfaktorer är bristfällig. Författarna kan urskilja att förskollärarna till viss del arbetar 

med en del av dessa, men att det inte har kunskapen om vilka av dessa som bygger på en 

vetenskaplig grund utan snarare på egna erfarenheter. Fortsättningsvis upplever 

förskollärarna att det ingår i deras uppgift att upptäcka barn med normbrytande beteende då 

barn spenderar större majoriteten av sin vakna tid på förskolan och att de därför efterlyser 

mer redskap för att kunna utföra denna arbetsuppgift. Slutligen visar det engagemang som 

uppmärksammades hos förskollärarna och studiens resultat även att det finns ett 

utbildningsbehov inom förskoleverksamheten gällande barn med normbrytande beteende 

samt risk- och skyddsfaktorerna för detta beteende för att förhindra en negativ 

beteendeutveckling hos barn. Förskollärarna uttrycker en oro för dessa barns framtid, mer 

specifikt att det normbrytande beteendet ska vara ihållande genom livet, samt att barnet i 

vuxen ålder ska utveckla en kriminell karriär.  

 

Evidensbaserad praktik 

Evidensbaserad praktik för undervisningsmiljöer kan fungera som en förklaringsmodell till 

hur förskollärare på ett effektivt sätt skulle kunna arbeta med risk- och skyddsfaktorer inom 

förskoleverksamheten. Studiens förskollärare upplever att det är allt fler barn med 

normbrytande beteende, men att de snarare arbetar utifrån sunt förnuft och saknar grund i den 

vetenskapliga kunskapen för att ha möjligheten att på ett systematiskt och medvetet sätt 

arbeta med dessa risk- och skyddsfaktorer, trots att ämnet i fråga är väl om forskat och den 

evidensbaserade praktiken för undervisningsmiljöer finns tillgänglig. Mot bakgrund av detta 

skulle den evidensbaserade praktiken vara gynnsam i det avseende att de insatser som ges till 

barn med normbrytande beteende är utformade med professionell expertis och utifrån barnets 

situation, samt att insatserna därmed hade varit grundade i den för tillfället bästa evidensen 

för den situation och kontext som barnet befinner sig i. Utifrån vad förskollärarna i studien 

beskriver så finns ett sådant behov även om den vetenskapliga kunskapen inte har överförts i 

praktiken och den kontext den faktiskt är avsedd till. 

         Studiens urvalsgrupp är ett komplement till vad som återfinns i tidigare forskning om 

evidensbaserad praktik i skol- och förskolemiljö (Hoagwood & Johnson, 2003). Där det 

framkommer att det är viktigt att förstå förskollärares perspektiv gällande implementeringen 

av evidensbaserad praktik i förskolan eftersom det är förskollärare som implementerar 
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insatserna och även de individer som har möjligheten att upptäcka ett normbrytande 

beteende. Det är även av samhällsekonomiska skäl viktigt att förstå förskollärarnas perspektiv 

på hur man på ett effektivt sätt kan implementera den evidensbaserade praktiken, då 

insatskostnaderna är betydligt lägre i förskolan med normbrytande barn än för vuxna 

kriminella.  

        Förskollärarna anser att det ingår i deras roll att upptäcka normbrytande beteende och 

praktiskt arbeta med detta, och uppger även ett utbildningsbehov för att på ett medvetet sätt 

arbeta med risk- och skyddsfaktorer, vilket i tidigare forskning uppges som en viktig 

komponent för att den evidensbaserade praktiken skall vara effektiv i förskoleverksamheten 

(Hoagwood & Johnson, 2003). 

        Tilläggas kan att det är av vikt att detta är något som förskollärarna upplever som något 

som faller under deras expertis och inte någon annan profession eftersom de arbetar inom ett 

system med flera och ibland konkurrerande krav (Reinke, Stormont, Herman, Puri, & Goel, 

2011). Förskollärarna i studien uppger att detta är något som faller inom deras roll och därav 

kan slutsatsen dras att den evidensbaserade praktiken har förutsättningarna för att vara 

effektiv inom förskoleverksamheten. 

 

Metoddiskussion 

Något som skulle kunna ses som en svaghet med studien är att några av förskollärarna som 

intervjuades är verksamma vid samma förskola, vilket skulle kunna ha lett till att deras 

beskrivningar därför liknar varandra. För att minimera denna risk genomfördes därför fler 

intervjuer med förskollärare på ett sammanlagt åtta olika förskolor på tre olika orter, vilket då 

istället kan ses som en styrka. En annan svaghet skulle kunna vara att majoriteten av 

förskollärarna rekryterades via kontakt med förskolechefer på orterna och där 

förskolecheferna hade möjlighet att välja ut deltagarna. För att minimera risken att detta 

skulle påverka resultatet rekryterades även några deltagare via sociala medier och via en 

facklig representant. Att deltagarna rekryterades på olika sätt kan därför ses som en styrka. 

Det gick dock inte att se någon skillnad i svaren och beskrivningarna utifrån hur de 

rekryterats. En svaghet med studien är flera förskollärare som intervjuades är verksamma vid 

samma förskola, samt att en av dessa hade varit del av ett projekt där man arbetade med risk- 

och skyddsfaktorer och hade därför mer kunskap än den större majoriteten. Ytterligare en 

svaghet med studien anses vara att studiens urval endast bestod av kvinnliga deltagare utan 

att detta var studiens intention. Urvalet innebär att endast kvinnor fått möjligheten att berätta 

om sina upplevelser om normbrytande beteende bland barn samt hur de använder risk- och 
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skyddsfaktorer i sitt praktiska arbete. Under rekryteringsprocessen eftersöktes dock både 

deltagare av det manliga och kvinnliga könet, men endast kvinnliga deltagare återkopplade 

om att vilja delta i studien. Detta kan tänkas bero på att kvinnor är överrepresenterade bland 

förskollärare i Sverige generellt (Granbom & Wernersson, 2012). 

             Då en del av syftet i studien var att undersöka deltagarnas kunskaper om 

normbrytande beteende och risk och skyddsfaktorer kan en av studiens styrkor anses vara att 

deltagarna själva fick börja med att definiera dessa begrepp och även förklara innebörden 

utan att just använda de förutbestämda termerna. En styrka i studien är att en viss teoretisk 

mättnad genererades utifrån de 13 intervjuer som genomfördes. Vid genomförandet av den 13 

intervjun började deltagarnas berättade upplevelser vara återupprepande och den teoretiska 

mättnaden ansågs ha uppnåtts, vilket inom den kvalitativa metoden är något som eftersträvas 

snarare än storleken på urvalet. Den teoretiska mättnaden innebär att det förekommer ett 

gemensamt mönster mellan deltagarnas berättade upplevelser och anses öka tillförlitligheten i 

studiens resultat, vilket även medför en ökad kvalitet i studiens resultat (Fusch & Ness, 

2015).  

För att öka studiens trovärdighet och tillförlitlighet har det genom hela studien funnits 

en strävan att vara så transparenta som möjligt. För att åstadkomma detta innehåller studien 

en detaljerad beskrivning av hur arbetet under hela processen har gått till, vilket bland annat 

innebär att studien bland annat redogjort för de olika delarna i analysen och de tolkningar 

som gjorts. För att ytterligare öka trovärdigheten och tillförlitligheten genomfördes en 

respondentvalidering genom att samtliga deltagare fick ta del av det transkriberade 

intervjumaterialet och lämna sitt godkännande.  

 

Praktiska implikationer 

Den föreliggande studien har bidragit med kunskap och en ökad förståelse för arbetet med 

barn med normbrytande beteende, och därmed gett insyn i förskollärares viktiga roll i det 

förebyggande arbetet utifrån risk- och skyddsfaktorer. Fortsättningsvis innebär studiens 

bidrag förhoppningsvis att vidare forskning inom ämnet kan leda till en rätt utnyttjad förskola 

där förskollärare har möjligheten att på ett vetenskapligt- och effektivt sätt arbeta med barn 

med normbrytande beteende, för att ur ett långsiktigt perspektiv kunna minska risken för 

kriminalitet i vuxen ålder. Av den anledningen att den föreliggande studien har stöd i tidigare 

forskning (Lutz, 2009; Ogden, 2003; Sheridan m fl., 2011; Skolverket, 2018; Beard & Sugai, 

2004; Campbell m.fl., 2000; Nordahl m.fl., 2007; Stouthamer-Loeber m.fl., 2002; Jones & 

Chronis- Tuscano, 2008; Kadesjö, 2010; Frey, Small, Feil, Seeley, Walker & Golly, 2013; 



 

 

MAN KAN SE MYCKET NÄR DE ÄR SMÅ OM MAN HAR DE ÖGONEN 32 
 

 

 

Andershed & Andershed, 2009) och teori (Socialstyrelsen, 2019) är förhoppningen att dennes 

resultat praktiskt skall kunna gynna förskolelärare och beslutfattare i frågan om 

normbrytande beteende bland barn. 

Förhoppningen med studiens resultat är att det skall kunna användas som grund för vidare 

forskning inom ämnet i fråga, och därigenom möjliggöra en vetenskaplig grund som 

förskoleverksamheter kan använda sig av i en evidensbaserad praktisk tillämpning. 

Förhoppningen är därmed att studiens resultat skall vara en del i det arbetet att omsätta 

kunskapen om normbrytande beteende samt risk- och skyddsfaktorer i den kontext som 

kunskapen är avsedd till. Förslagsvis genom att förskollärare får fortbildning inom ämnet i 

fråga för att utifrån ett evidensbaserat arbetssätt arbeta med barn som har ett normbrytande 

beteende.  

Vid genomförandet av intervjuerna uppmärksammades ett stort intresse av deltagarna 

att lära sig mer om risk- och skyddsfaktorer för normbrytande beteende. Efter intervjuerna 

återkopplade flera deltagare och uttryckte en tacksamhet för att de fått delta och att 

intervjuerna väckt mycket tankar och ett nyvunnet intresse av att tillägna sig mer kunskap på 

området om risk- och skyddsfaktorer och att de uttryckte en känsla av att intervjun väckt 

tankar om vilken viktig roll de spelade i barnens liv på ett sätt de inte tänkt på tidigare. Efter 

att samtliga intervjuer genomförts hörde även fler förskollärare av sig efter att de genom 

snöbollseffekten fått höra talas om vår studie och uttryckte en önskan om att få vara med.  

Det stora engagemanget ledde också till att författarna kontaktades av förskolechefer 

som uttryckte en vilja att få föreläsningar om ämnet i fråga. Detta engagemang 

konkretiserade den praktiska användningen av vår studie och dess resultat, och understryker 

därigenom vikten av att tidigare forskning och denna studies resultat når ut i verksamheten.  

 

Framtida forskning 

Utifrån tidigare forskning antyds att de barn som i förskoleåldern visar tydliga tecken på 

normbrytande beteende har en högre risk att utveckla ett kriminellt beteende som vuxna 

(Krohn, Thornberry, Rivera, & Le Blanc, 2001; Moffitt, 1993; Moffitt, 2003). Med hänsyn 

till detta skulle framtida forskning gynnas av en longitudinell studie med möjlighet att följa 

barnen under deras utveckling till vuxna. Förslagsvis kan framtida studier bygga på den 

föreliggande studien för att undersöka vilka strategier som är effektiva för normbrytande 

beteende utifrån risk- och skyddsfaktorerna samt hur detta beteende förändras över tid. En 

longitudinell undersökningsmetod skulle i denna bemärkelse innebära att man i framtida 

forskning möjligtvis kan identifiera de rutiner och metoder som är mest effektiva för att 
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motverka en negativ beteendeutveckling hos ett barn, som sedan hade kunnat leda till 

kriminellt beteende i vuxen ålder. Då resultatet av denna studie också visade att kunskaperna 

kring risk- och skyddsfaktorer var väldigt begränsad av majoriteten av de intervjuade skulle 

en lämplig vidaregång vara att göra en storskalig kvantitativ studie för att undersöka hur 

kunskapen om just risk- och skyddsfaktorer för normbrytande beteende ser ut i en större 

population.  

            Fortsättningsvis, föreslås för framtida studier av liknande karaktär att undersöka 

manliga förskollärare explicit och deras upplevelser av normbrytande beteende bland barn 

samt risk- och skyddsfaktorer i deras praktiska arbete. Detta anses av författarna som en 

viktig aspekt att undersöka i framtida studier då så långt författarna är informerade varken 

tidigare- eller denna föreliggande studie undersökt ämnet i fråga bland manliga deltagare i 

samma utsträckning som kvinnliga. 

Enligt tidigare studier är samhällets mest outnyttjade resurs för att upptäcka 

normbrytande beteende hos barn (Wikström & Torstensson, 1997; Nordahl m fl., 2007). Mot 

bakgrund av detta och att det i den föreliggande studiens resultat framgår att det bland 

förskollärare råder en brist på vetenskapsbaserad kunskap om risk- och skyddsfaktorer för 

normbrytande beteende för barn, föreslås för framtida forskning att undersöka om denna 

kunskapsbrist råder på en större skala bland förskollärare. Därigenom föreslås det att detta i 

framtida forskning undersöks genom en kvantitativ forskningsmetod på nationell nivå. 

Avslutningsvis, förskolan är den mest outnyttjade resursen där man har möjligheten 

att upptäcka normbrytande beteende (Wikström & Torstensson, 1997; Nordahl m fl., 2007). 

Normbrytande beteende som debuterar i förskoleålder ökar risken för kriminellt beteende i 

vuxen ålder (Andershed & Andershed, 2005, 2009).  Utifrån detta har föreliggande studie 

kartlagt kunskapsbristen om normbrytande beteende bland förskollärare, samt lyft 

förskollärares förhoppningar om att normbrytande beteende skall lyftas in i den svenska 

förskollärarutbildningen och läroplanen för förskolan.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: Ålder, utbildning, antal år i yrket.  

På vilket sätt uppfattar du att du upptäcker barn med normbrytande beteenden? 

- Vad är normbrytande beteende, enligt dig? Beskriv gärna. Hur ofta har du stött på 

det? Ge gärna exempel. 

- Vilken kunskap och erfarenhet upplever du att du har för att upptäcka barn med 

normbrytande beteende?  

- Vilken betydelse tror du att ditt arbete som förskollärare har när det handlar om att 

upptäcka och arbeta med dessa barn? 

- På vilket sätt upplever du att normbrytande beteende kan få konsekvenser för barnet 

längre fram i livet? På vilket sätt?  

 

Hur ser din kunskap ut kring vad som kan ligga bakom normbrytande beteende?  

- I vilken utsträckning reflekterar du kring vad som kan ligga bakom normbrytande 

beteende? Hur upplever du din kunskap om detta? 

- Vilken kunskap upplever du att du har kring det som kallas risk- och skyddsfaktorer 

för normbrytande beteende? Hur har du fått kunskapen? Utbildning? Fortbildning? 

Erfarenhet? 

-  Upplever du att du kan identifiera och arbeta utifrån risk- och skyddsfaktorer i 

vardagen? Hur? På vilket sätt?  

 

Hur upplever du uppgiften att upptäcka och arbeta med normbrytande barn i 

praktiken? 

- Vilka möjligheter upplever du att du har? På vilket sätt? Varför/varför inte? 

- Vilka begränsningar upplever du?  

- Hur ofta diskuteras dessa barn? Hur ser samarbetet/samsynen ut? Hur agerar ni?  

- Vems ansvar är det att upptäcka och/eller att arbeta med detta?  

- Hur ser du på möjligheterna att få stöd och hjälp i detta arbete?  

- Hur uppfattar du att läroplanen tar upp hur arbetet med normbrytande beteende och 

risk och skyddsfaktorer tas upp? På vilket sätt?  
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Bilaga 2 

Informationsbrev 

Information till deltagarna 

Vi vill fråga dig om Du vill delta i en studie i samband med en kandidatuppsats inom 

kriminologi. I det här dokumentet får du information om projektet och om vad det innebär att 

delta. 

 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

Vi som arbetar med projektet är två kriminologistudenter vid Örebro universitet. Projektet är 

en del i ett arbete i en kandidatuppsats, och anledningen till att du deltar i studien är för att du 

har avslutad förskollärarutbildning och är verksam förskollärare som har kommit i kontakt 

med barn med normbrytande beteende. Studiens syfte att få fördjupad kunskap om hur 

förskollärare upptäcker och praktiskt arbetar med normbrytande beteende hos barn, samt 

vilken kunskap de upplever att de har om risk- och skyddsfaktorer som en del i detta arbete.  

Hur går studien till? 

Studien kommer att genomföras på en plats som är lämplig utifrån deltagarnas önskemål 

genom en enskild intervju som beräknas ta cirka 45-60 minuter. Frågorna kommer att beröra 

upplevelser och uppfattningar om hur kunskapen ser ut om  risk- och skyddsfaktorer för 

norrmbytande beteene bland barn, samt på vilket sätt dessa kunskaper kan användas i 

praktiken för att exempelvis upptäcka och hantera normbrytande beteende hos barn?   

Vid intervjutillfället kommer du som deltagare få ta del av en samtyckesblankett gällande din 

medverkan i studien, samt ge ditt samtycke om du tillåter att intervjun spelas  

Möjliga följder och risker med att delta i studien 

Deltagandet i studien innebär i sig ingen direkt risk, men om det är så att du som deltagare 

skulle uppleva ett obehag av att prata om dina egna upplevelser finns det möjlighet att 

kontakta företagshälsovården.  

Vad händer med mina uppgifter? 

Ansvarig för dina personuppgifter är Örebro universitet. Dina personliga uppgifter kommer 

att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Du har rätt att få ta del av uppgifterna 
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om dig i studien och rätta eventuella fel. Du kan även begära radering eller begränsning av 

dina personuppgifter. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Sofia Johansson, 070-

6340345. Dataskyddsombud nås på Örebro universitet. Vid missnöjdhet kan du 

vidarebefordra klagomål till Datainspektionen. Efter att studien är klar raderas samtliga 

personliga uppgifter.  

Hur får jag information om resultatet av studien? 

Om du önskar få information om studiens resultat kommer det finnas möjlighet att få hela 

studien via mejl när den är klar.  Om du önskar detta kan du bifoga din mejladress till 

sofiajohanss@gmail.com. Utöver detta kommer studiens resultat att publiceras i en skriftlig 

rapport på Divaportalen, där samtliga personuppgifter kommer att avidentifieras vilket 

innebär att du som deltagare är anonym.  

Deltagandet är frivilligt 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 

väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför. Om du vill 

avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan). 

Ansvarig för studien 

Forskningshuvudman för studien är Örebro Universitet genom Karin Hellfeldt, 

karin.hellfeldt@oru.se, 019 301329 
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Bilaga 3 

Samtyckesblankett 

☐ Jag samtycker till att delta i studien “Förskollärares uppfattning om deras kunskaper om 

risk- och skyddsfaktorer gällande normbrytande beteende bland barn.” 

☐ Jag godkänner att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 

informationsbrevet. 

☐ Jag godkänner att mina svar spelas in med ljud inspelningsapparatur och förvaras på det 

sätt som angetts i erhållet informationsbrev. 

☐ Jag samtycker till att bli kontaktad för kompletterande frågor som rör studien.   

Email: __________________________________________________________ 

  

Plats och datum Underskrift 

  

  

  

 

Studieansvarig har mottagit samtycket:  

_______________________________________  

Underskrift  

_______________________________________  

Namnförtydligande 

 

  

 


