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Syftet med uppsatsen var att se hur våld förekommer i förskolan samt 

undersöka förebyggande arbete mot våld i förskolan i bred bemärkelse med kön 

som viktigaste undersökningsvariabel. Den teori som används i undersökningen 

var Lundgrens teori. Vidare har semistrukturerade intervjuer använts. Dessa 

intervjuer har utgått från en intervjuguide med fyra huvudfrågor och några 

underfrågor. Informanterna finner att flickor och pojkar brukar våld på olika 

sätt. Informanterna menar på att flickor använder verbalt våld och pojkarna 

använder fysiskt och verbalt våld. Då människor påverkas av sin barndom även i 

vuxen ålder är det svårt att acceptera våldsbruk. Detta kopplas till #Metoo som 

idag är en aktuell kampanj mot mäns våd och övergrepp mot kvinnor.  
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1 Inledning  
 
Våld i förskolan är det få som pratar om men jag anser att det är ett mycket viktigt 
ämne att ta upp. #Metoo-kampanjen verkade som en ögonöppnare för mig. #Metoo 
startades, i Sverige, på Facebook 2016 och är en kampanj som vill synliggöra mäns 
våld mot kvinnor. Kampanjen startade först i USA av Tarana Burke. Att våldet var så 
pass utbrett var någonting som var nytt för mig. Jansson (2016) skriver om hur 
människor, främst män, som utsätts för våld i barndomen löper större risk att bli 
brukare av våld i vuxen ålder. Jag undersöker i den här uppsatsen på vilket sätt det 
förekommer våld i bred bemärkelse i förskolan med kön som främsta 
undersökningsvariabel. När jag använder mig av begreppet våld menar jag främst på 
fysiskt våld, verbalt våld och exkludering men även diskriminering och kränkningar. 
Jag har studerat tidigare forskning där det undersökts hur våld i barndomen påverkat 
brukandet av våld i vuxen ålder och om där finns någon koppling.  
 
Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) skriver om alla människors lika värde 
och de mänskliga rättigheterna men det finns ingenting konkret om våld i läroplanen. 
I undersökningen tas Barnrättskonventionen, förskolans läroplan, skollagen och 
diskrimineringslagen upp. Detta för att ta med flera av de skydd och lagar som finns 
för barn som utsätts, eller utsätter andra, för våld. Dessa innehåller även konkreta 
förslag på hur förskolepersonalen kan arbeta våldsförebyggande. Ingen ska utsättas 
eller utsätta andra för våld och ingen ska behöva gå otrygg. Speciellt inte barn.  
 
Hur samhället, normer och värden styr över människor är också någonting som tas 
upp i uppsatsen. Dessa påverkar om personer behandlas lika eller olika och resulterar 
i att de beter sig på ett visst sätt. Detta om utgångspunkt tas i att människor formas 
av det samhälle och den kultur de lever i. Jag utgår från Lundgrens teori och anser då 
att våldet som vi utsätts för dagligen då normaliseras. Att växa upp i en våldskultur är 
ingenting jag önskar något barn och det måste stoppas nu.  
 

1.1 Problemområde 
 
Det problemområden som jag undersöker i den här uppsatsen är dels på vilka sätt det 
förekommer våld i bred bemärkelse, dels hur förskolepersonalen kan arbeta för att 
motverka detta, i förskolan med kön som främsta undersökningsvariabel. I dagens 
samhälle tycks mer våld brukas än tidigare (Von Hofer, 2006). Förskolan speglar 
samhället och våld tycks idag blivit mer normaliserat även i förskolans värld. Våld 
bland barn bagatelliseras ofta som någonting som hör barndomen till. Mobbing är ett 
ord som används istället för kränkningar, våld och diskriminering. Men hur är det att 
varje dag gå till förskolan och veta att det utövas våld? När slutar våld vara accepterat 
och när blir det ett problem? Om en person utövar och utsätts för våld hela sin 
barndom kommer det i min mening att påverka även som vuxen. Våldet 
normaliseras. Inte minst med #metoo-kampanjen som drog igång i Sverige i höstas 
ses det hur våld normaliserats och blivit till en del av vår vardag. Hur tidigt börjar 
våldet och när ska vi säga stopp?  
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1.2 Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med undersökningen är att undersöka våld i förskolan samt att se hur det kan 
arbetas förebyggande mot våld i förskolan i bred bemärkelse (fysiskt våld, kränkande 
språkbruk, exkludering) med kön som viktigaste undersökningsvariabel och hur de 
arbetar med denna fråga. Jag har använt mig av fyra frågeställningar och dessa listas 
nedan.  
 
1. På vilket sätt förekommer det våld i barngruppen enligt informanterna? 
2. På vilket sätt påverkar kön brukandet av våld i barngruppen?  
3. På vilket sätt kan språkutvecklingen påverka våld i barngruppen?  
4. Hur arbetar förskolepersonalen förebyggande och direkt mot vardagsvåld i 

förskolan? 
 

1.3 Uppsatsens disposition 
 

I kapitlet bakgrund definieras begrepp som är relevanta för undersökningen. Efter 
detta kommer forskningsbakgrund där tidigare forskning studerats. Olika 
styrdokument kommer som en tredje del av kapitlet. Sedan kommer teoretiskt 
perspektiv samt litteratursökning som sista delar i kapitlet.  
 
Kapitlet efter bakgrunden är metod och behandlar vilken metod som använts i 
undersökningen. Den första underrubriken är datainsamlingsmetod och berättar hur 
insamlingen av empirin gick till. Databearbetningsanalysen är den andra delen och 
beskriver hur analysen av empirin utfördes och varför det gjordes på det sättet. 
Tredje underrubriken i metodkapitlet är urval. Sedan beskrivs forskningsetiken som 
har används till undersökningen för de som deltagit i undersökningen. Sist kommer 
validitet och reliabilitet.  
 
Därefter kommer undersökningens resultat presenteras. Detta görs utifrån 
undersökningens fyra forskningsfrågor. Underrubrikerna i resultatkapitlet är empiri, 
resultatanalys samt sammanfattning av resultat.  
Den avslutande delen i undersökningen är Diskussion. Underrubrikerna i det här 
kapitlet är metoddiskussion, resultatdiskussion, fortsatt forskning och slutsatser. Här 
tas till exempel upp varför denna undersökning är relevant för förskolan samt en 
slutsats.  
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2.   Bakgrund  
 
Avsnitten som presenteras i bakgrundskapitlet är forskningsbakgrund med 
underrubrikerna könsroller, Kön: socialt konstruerat eller biologiskt, samhället, 
normer, makt, bråklekar, våld i barndomen som faktor till våld i vuxen ålder, olika 
typer av våld utifrån kön, arbete för jämställdhet i förskolan och vuxna som kränker 
barn. Under styrdokument finns underrubrikerna förskolans läroplan, skollagen och 
barnkonventionen. Sist i kapitlet kommer teoretiskt perspektiv och litteratursökning.  

 
2.1 Forskningsbakgrund 
 
2.1.1 Könsroller  
 
Förskolan lägger, enligt Eidevald (2011), grunden till val och prestationer senare i 
livet. Förskolans arbete ses därför av många som extra viktigt. Enligt Andersson 
Tegnér och Heikkilä (2017) lär sig barnen om vad som är kvinnligt och manligt från 
de vuxna omkring dem. Det finns olika förväntningar på flickor och pojkar och 
behandlar dem därmed olika (Heikkilä, 2015). Det är viktigt att våga se detta för att 
kunna arbeta med ett jämställdhetsarbete (Heikkilä, 2015). Redan vid 3-5 års ålder 
visar sig genomsnittliga skillnader mellan könen (Frånberg, 2013). I och med detta 
bemöts flickor och pojkar olika och tilldelas därmed olika egenskaper (Frånberg, 
2013). Eidevald (2011) skriver om hur förväntningarna på flickor och pojkar tar sig 
olika uttryck och att dessa ligger till grund för hur flickor och pojkar sedan kommer 
att uppfatta kvinnlighet och manlighet. Det är, enligt traditionella könsroller, inte 
accepterat för flickor att visa utåtriktad aggressivitet medan det för pojkar är mer 
accepterat (Frånberg, 2013). Eidevald (2011) menar på att det råder vissa 
meningsskiljaktigheter i förskolan huruvida förskolepersonalen ska behandla flickor 
och pojkar lika eller olika. Detta beroende på vilken syn personen har på kön. Detta 
grundar sig i att viss förskolepersonal anser att flickor och pojkar ska ha olika 
möjligheter utifrån deras olikheter, att barnen ska ha olika möjligheter utifrån att de 
är olika individer eller att alla ska ha samma möjligheter (Eidevald, 2011). Den 
utbredda uppfattningen är att Sverige redan är ett jämställt land och det är därför 
mycket svårt att uppnå verklig jämställdhet. Att göra skillnad på flickor och pojkar 
om och om igen gör att det till sist ses som att det finns mest likheter inom grupperna 
flickor och pojkar (Heikkilä, 2015)  
 
2.1.2 Kön: socialt konstruerat eller biologiskt  
 
Hirdman (1988) menar på att det råder olika åsikter huruvida kön är biologiskt eller 
socialt konstruerat. Inom genusforskningen används dock ofta det socialt 
konstruerade könet som utgångspunkt för forskningen. Vissa menar på att flickor och 
pojkar är lika inom gruppen, vissa menar på att de är olika inom gruppen och vissa 
menar på att de är olika beroende av att de är olika individer (Eidevald, 2011). Det 
finns alltså tre olika utgångspunkter kring kön som är rådande. Dels att kön är 
biologiskt, att kön är socialt konstruerat, dels att det är en blandning av socialt 
konstruerat och biologiskt. Eidevald (2011) tar upp två av dessa. Dessa två är att 
personen föds till flicka eller pojke (biologiskt kön) eller att personen görs till flicka 
eller pojke (socialt konstruerat kön). Om personen utgår från att en människa föds till 
flicka eller pojke kommer det vara självklart att de kommer utvecklas olika till viss del 
(Eidevald, 2011). Om personen istället utgår från att vi görs till flickor och pojkar 
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arbetas det med vilka konsekvenser förväntningarna på kvinnligt och manligt har på 
individen (Eidevald, 2011). Denna forskning fokuserar också på att hur människor 
beter sig har påverkats av föreställningarna om kvinnligt och manligt (Eidevald, 
2011). 
 
2.1.3 Samhället 
 
Värderingarna som finns i samhället påverkar hur förskollärare ser på flickor och 
pojkars beteenden (Eidevald, 2011). Dessa kan till exempel vara värderingar i 
samhället kring mammors och pappors roller (Eidevald, 2011). För att förstå och 
förklara de könsmönster som finns i skolans värld behöver samhällets konstruktion 
av kvinnligt och manligt ses över (Frånberg, 2013). Våra förväntningar och 
föreställningar påverkar hur det ses på flickor och pojkar och skillnaderna mellan 
grupperna i ett socialt och kulturellt sammanhang. Genom genusbegreppet synliggörs 
det hur män och kvinnor formas och formar sig till just kvinnor och män (Hirdman, 
2001). Dessa formeringar ingår i kulturens ramverk och bidrar till samhälleliga lager 
(Hirdman, 2001). Samhället håller i och för sig på att förändras, och idag finns det 
alltfler programledare och huvudkaraktärer i filmer som är av det kvinnliga könet 
(Eidevald, 2011). Detta innebär, enligt Eidevald, att nya normer tillkommer. I vår 
kultur finns det en stark koppling mellan maskulinitet och våld (Jansson, 2016). Som 
samhället ser ut idag är det mest pojkar som leker våldsamma lekar, men Nilsson och 
Persson (2013) menar på att även flickor tycker om dessa lekar. Att de inte utför de 
lekarna i samma grad som pojkarna beror på de normer och könsroller som finn i 
samhället idag (Nilsson & Persson, 2013). Höistad (2015) menar på att aggressionen 
hos flickor och pojkar är densamma.  
 
2.1.4 Normer  
 
Normerna är ofta detsamma i samhället i stort och i förskolan, och det är därför 
viktigt att vara medvetna om dem (Heikkilä, 2015). Många normer begränsar 
människor och en av dessa normer är den om kön (Heikkilä, 2015). Förväntningar på 
hur någonting är och ska vara kan beskrivas som en norm. Normer innebär tankar 
om vad som är onormalt respektive normalt, där det som är normalt ses som normen. 
De handlingsregler som omgivningen visar på genom det sociala trycket visar vad 
normen är, följer en person normen blir denna belönad och följer personen inte 
normen blir denna bestraffad i form av reaktionerna denne får. Pedagogerna Svaleryd 
och Hjertson (2012) fortsätter vidare och skriver att personer bedöms, belönas, 
bemöts, beskrivs och behandlas utifrån normerna. Enligt både Hirdman (2001) och 
Eidevald (2011) är mannen norm. Hirdman (2001) skriver att det blir en jämförelse 
mellan kvinnan och människan, där människan enligt normen är mannen. När 
flickor gör manliga saker uppfattas dessa alltså inte som lika onormala som när en 
pojke gör kvinnliga saker, detta på grund av att mannen, återigen, är normen 
(Eidevald, 2011). Att tillhöra normen betyder att vissa personer tillskrivs ett högre 
värde och tilldelas en maktposition (Andersson Tegnér & Heikkilä, 2017). Att vara 
medveten om maktbalanser och maktobalanser ligger till grund för ett inkluderande, 
normkritiskt perspektiv (Heikkilä, 2015). Förskolepersonalen behöver alltså inta ett 
maktmedvetet perspektiv för att kunna arbeta normkritiskt (Heikkilä, 2015). 
 
 
 
 

Kommenterad [EÄ1]: Se över du – ta bort 
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2.1.5 Makt  
 
Maktobalansen mellan könen är stor (Eidevald, 2011). Eidevald fortsätter med att 
skriva att makten produceras på olika sätt i olika situationer. Könskategorierna 
analyseras i förhållande till makt och dominansförhållandena (Eidevald, 2011). Hur 
människorna blir till kvinnor och män handlar också om maktförhållanden 
(Eidevald, 2011). Makten över det kvinnliga jaget gör att det manliga jaget 
upprätthålls (Hirdman, 2001). Flickornas maktkamp i förskolan tycks inte ta lika stor 
plats ljud- och ytmässigt som pojkarnas, trots att flickor även kan visa aggressivitet 
liksom pojkarna (Eidevald, 2011). Fortsättningsvis skriver Eidevald (2011) att flickor 
visar sin makt genom att exkludera andra barn från leken. Ålder och kön spelar stor 
roll när det kommer till inneslutning och exkludering i leken menar Löfdahl (2014). 
Diskussioner om vem som får eller inte får vara med i leken är vanligt, främst mellan 
flickor (Löfdahl, 2014). Statuspositionering, som också handlar om makt, är mycket 
vanligt bland barnen menar Löfdahl (2014). Knutsdotter Olofsson (2003) skriver att 
översitteri, maktkamp, övergrepp och ojämlikheter gör att lekens harmoni störs. För 
att kunna vidmakthålla harmonin i leken måste barnen kunna turtagning och inte 
endast kämpa för att hålla kvar sin makt, sin positionering (Knutsdotter Olofsson, 
2003). Löfdahl (2014) beskriver en sida av leken som inte endast är positiv. Hen 
skriver att den även innehåller positionering, ledsamhet och maktkamper. Barn kan 
till exempel låta ett barn, som inte är önskat i leken, vara med men då tilldelar de hen 
en position i leken där de inte behöver bry sig om hen (Löfdahl, 2014). Barnet blir då, 
enligt Löfdahl (2014) socialt exkluderad. Exkluderingen blir då en typ av mobbing. 
Ahlqvist och Eriksson (2007) skriver om att mobbning handlar om olika 
maktkamper. Höistad (2005) menar på att de begrepp som framförallt associeras 
med mobbing är avundsjuka, rädsla och makt. Hen fortsätter med att skriva att de 
som mobbar främst har ett behov av att utnyttja sin maktposition. Jansson (2016) tar 
också upp att våld kan påverkas väsentligt av maktstrukturer. Maktrelationer kan 
vidare kopplas till våld och aggressioner mellan barn hävdar Frånberg (2013).  
 
2.1.6 Bråklekar  
 
För att bråklekar ska fungera krävs det att barnet har stor tillit till det andra barnet 
(Knutsdotter Olofson, 2003). Hen fortsätter vidare med att förklara att lek med makt 
och känslor är grundstenarna i bråkleken, att man leker med aggressivitet, hot och 
kamp. Om den andre överträder lekreglerna känns det direkt, fysiskt, och då kan det 
bli riktigt bråk (Knutsdotter Olofson, 2003). Även Hellman (2010) påpekar att 
bråklekar lätt övergår till riktigt våld mellan barnen. Det gäller, enligt Hellman 
(2010), att inte bli för aggressiv eller för arg för att leken ska fungera. Hellman (2010) 
skriver också att bråklekar var vanligt förekommande bland pojkar och främst när de 
vuxna inte var närvarande. I Nilssons och Perssons (2013) studie visar de på att 
många av förskolepersonalen accepterade dessa lekar om de inte blev för våldsamma. 
Även i den här leken handlar det om att visa makt (Knutsdotter Olofson, 2003). Hen 
skriver att det inte alls behöver handla om aggressioner utan att det helt enkelt bara 
är på låtsas. När bråkleken byts ut till riktiga slagsmål handlar det, enligt Knutsdotter 
Olofson (2003), om att vissa barn inte förstår lekreglerna eller lekkoderna.  
 
2.1.7 Våld i barndomen som faktor till våld i vuxen ålder  
 
Denna del handlar om hur våld i barndomen påverkar brukandet av våld i vuxen 
ålder. Jansson (2016) har gjort en studie där hen ser en stark koppling mellan 
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bevittnat våld, samt utsatthet för våld i barndomen, som en stark faktor till utövandet 
av våld i vuxen ålder. Jansson (2016) beskriver främst våld mellan vuxna och barn i 
denna studie men beskriver även känslor som förekommer barn emellan när det 
brukas våld där. Män som utsatts för bland annat våld, förödmjukelser och 
respektlöshet under sin barndom har högre risk att ta till våld (Jansson, 2016). Hen 
förklarar också våld som kopplat till olika typer av maktstrukturer. Jansson (2016) 
skriver bland annat om hur skolan ibland har påverkat de, främst män, som brukar 
våld i vuxen ålder. Män är de som har den största makten i vårt samhälle då de 
genom maktstrukturen tilldelas makt. De är också främst män som brukar våld.  
 

2.1.8 Olika typer av våld utifrån kön 
 
Andersson Tegnér och Heikkilä (2017) poängterar att det är den som blir utsatt för 
kränkningar som avgör om den är utsatt eller inte. Flera författare använder 
begreppet mobbning. Enligt Höistad (2005) finns det tre typer av mobbing. Dessa är 
verbal mobbing, fysisk mobbing och tyst mobbing (exkludering). Verbalt våld kan till 
exempel vara att hota, trakassera, retas eller håna den utsatta. Verbalt våld är 
någonting som flest flickor använder sig av medan pojkar främst använder sig av 
fysiskt våld (Frånberg, 2013). Eidevald (2011) styrker detta genom att skriva att 
fysiskt våld hos män märks så tidigt som i två-treårsåldern. Höistad (2005) skriver 
att flickor och pojkar mobbar på olika sätt men att det på senare tid blivit så att även 
flickor använder sig av mer fysiskt våld än tidigare. De tar över den manliga normen 
när det kommer till våld. Höistad (2005), Nilsson och Persson (2013) skriver 
samtliga att verbalt våld är främst förekommande bland flickor. Det blir då så att 
insatserna för att motverka våldet därmed tar sig olika uttryck. Frånberg (2013) 
beskriver att insatserna mot mobbing ser lika ut för flickor och pojkar och att 
insatserna därmed får olika typer av effekt. De typer av mobbing som finns behöver 
alltså bemötas och handskas med på olika sätt. I och med att flickors aggressivitet 
främst är verbal har den inte upptäckts eller uppmärksammats på samma sätt som 
pojkars våld (Frånberg, 2013). Flickorna var, enligt Nilsson och Persson (2013), mer 
exkluderande än pojkarna. I och med att pojkarna oftare använde sig av fysiskt våld 
var det enligt Höistad (2005) lättare att upptäcka än flickornas våld. Samtidigt visar 
Eidevalds (2011) studie på att många barns konflikter slutade i slagsmål. Knutsdotter 
Olofson (2003) skriver att våld inte hör hemma i leken på förskolan. Om en person 
utgår från att våld är ett naturligt inslag för pojkar kommer denne också att acceptera 
visst våld i leken hos barnen (Eidevald, 2011). Detta medan flickorna inte tycks vara 
fysiskt våldsamma och därmed inte heller brukare av fysiskt våld i förskolan 
(Eidevald, 2011). Detta leder till olika förväntningar på flickor och pojkar.  
 

2.1.9 Arbete för jämställdhet i förskolan  
 
Eidevald (2011) skriver att kortsiktiga projekt med jämställdhetsarbete inte leder till 
varaktiga förändringar. I Eidevalds (2011) studie fann hen två sätt att arbeta med 
jämställdhet och dessa var att blanda det som är könskodat och att arbeta med 
könsneutralitet. Målsättningen hos de flesta förskollärarna var att inte göra någon 
skillnad utifrån kön på barnen (Eidevald, 2011). Förslag på hur förskolepersonalen 
kan arbeta genusmedvetet, som Heikkilä (2015) fann, var att granska böcker som 
läses, granska sånger, kombinera dockvrå och byggvrå samt tillföra maskeradkläder 
för både flickor och pojkar. Problemet med genus- och jämställdhetsarbetet i 
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förskolan har, enligt Heikkilä (2015), varit att det då enbart handlat om det och inte 
integrerats med resterande arbete i förskolan. Det är viktigt att alla ska få göra allt, 
menar Heikkilä (2015). Förskolan har, enligt Heikkilä (2015), en av de mer stabila 
grunderna att stå på när det gäller jämställdhetsarbetet. Frågor om kränkande 
behandling kan förskolepersonalen komma i kontakt med genom ett genusmedvetet 
reflekterande (Heikkilä, 2015). Det är viktigt att vara helt ärlig under reflektionerna 
och att ringa in de problemområden som är aktuella (Svaleryd & Hjertson, 2012). 
Andersson Tegnér och Heikkilä (2017) trycker på förarbetet innan en kränkning 
hunnit ske, då syftar de till det förebyggande arbetet i bred bemärkelse. Det krävs 
också att direktkoppling sker när en kränkning har skett (Andersson Tegnér & 
Heikkilä, 2017). En typ av förebyggande arbete kan vara samtal tillsammans med 
barnen om rätten att få vara den de är (Höistad, 2005). Hen pekar på att en av de 
viktigaste delarna av barns uppfostran är att utveckla empati. Eidevald (2011) skriver 
att förskolepersonalen omväxlande sa till barnen vad de skulle göra och omväxlande 
ställde frågor för att lösa konflikter barnen emellan. Det finns alltså flera olika 
strategier som nämns i litteraturen kring hur genusmedvetet arbete kan genomföras, 
dels mot kränkningar och mot konflikthantering.  
 
2.1.10 Vuxna som kränker barn  
 
Kränkningar, trakasserier och diskriminering är förbjudet mellan barn men också 
mellan barn och vuxna (Andersson Tegnér & Heikkilä, 2017). Det förekommer, enligt 
Höistad (2005), kränkningar från lärare till barn. Läraren har då makten och det blir 
svårt för det barn som utsätts då denna är i beroendeställning (Höistad, 2005). Det 
kan till exempel gälla trakasserier och kränkande kommentarer till barnet i fråga 
(Höistad, 2005). Det är då mycket viktigt att ha speciella rutiner som tas till då ett 
barn känner sig kränkt av någon i personalen (Andersson Tegnér & Heikkilä, 2017). 
 

2.2 Styrdokument  
 
2.2.1 Förskolans läroplan 
 
Å ena sidan står det ingenting konkret om att motverka våld i förskolan (Skolverket, 
2016). Å andra sidan står det om de mänskliga rättigheterna vilket bland annat 
innehåller rätten att inte utsättas för våld. Förskolans grundläggande värden handlar 
främst om att förmedla och förankra det svenska samhällets demokratiska 
värderingar, de mänskliga rättigheterna och alla människors lika värde oavsett kön, 
religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning, trosuppfattning eller etniskt 
tillhörighet (Skolverket, 2016). Vidare står det i förskolans läroplan (Skolverket, 
2016) att vuxna är mycket viktiga förebilder för att förmedla dessa värden. Som 
pedagog innehas ett ansvar att förmedla värden om jämställdhet mellan könen, 
människolivets okränkbarhet, solidaritet med utsatta och svaga, människors lika 
värde och individens integritet och frihet (Skolverket, 2016). All förskolepersonal ska 
dessutom främja respekten för miljön och egenvärdet för varje människa (Skolverket, 
2016). I kapitlet Förståelse och medmänsklighet i förskolans läroplan (Skolverket, 
2016) skrivs det om de sju diskrimineringsgrunderna. Dessa är bland annat kön, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon 
anhörig eller funktionsnedsättning eller annan kränkande behandling (Skolverket, 
2016). Förskolan ska dessutom motverka att traditionella könsmönster och att 
könsroller cementeras i förskolan (Skolverket, 2016). Alla barn, oavsett kön, ska ha 
samma möjligheter och förutsättningar och ska inte hållas tillbaka på grund av 
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stereotypa könsroller (Skolverket, 2016). Förskolepersonalen i förskolan formar 
barns uppfattning om vad som är manligt och kvinnligt och ska därmed tänka på 
vilket sätt de bemöter barnen på (Skolverket, 2016). I förskolans strävansmål sår det 
även att förskolan ska sträva efter att barnen förstår att alla människor har lika värde 
oavsett bakgrund (Skolverket, 2016). Konflikthantering är även en del av läroplanens 
strävansmål. I läroplanen (Skolverket, 2016) står det bland annat att barnen ska lära 
sig förstå skyldigheter och rättigheter samt att hantera konflikter. 
 
2.2.2 Skollagen 
 
I 5 § i skollagen (SFS 2010:800) står det att de demokratiska värdena och mänskliga 
rättigheterna ska ligga till grund för utbildningen. Dessa innehåller jämställdhet, alla 
människors lika värde, solidaritet mellan människor samt människolivets 
okränkbarhet (SFS 2010:800). Att motverka kränkande behandling och att främja de 
mänskliga rättigheterna är ett ansvar som ligger på de som arbetar inom 
utbildningsväsendet (SFS 2010:800). Skollagen (SFS 2010:800) nämner även 
diskrimineringslagen i sina dokument. Där nämns de sju diskrimineringsgrunderna 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder (SFS 2010:800). 
Denna lag finns för att främja lika rättigheter samt att motverka diskriminering.  
 
2.2.3 Barnkonventionen 
 
Barnrättskonventionen är ingen lag utan en konvention. Barnrättskonventionen 
avser alla barn, alltså alla människor under arton år. Om en person är barn till arton 
års ålder beror också på om barnet blir myndigt tidigare eller senare utifrån den lag 
som gäller barnet i det landet (FN, 1990). Barnrättskonventionen handlar om 
mänskliga rättigheter för barn och det är UNICEF som har ansvaret för att se till att 
konventionen efterlevs (FN, 1990). Det ska i alla konventionsstater finnas 
institutioner, tjänster och inrättningar för vård av barn, såsom förskola och skola 
(FN, 1990). Föräldrar som är förvärvsarbetande är berättigade till den barnomsorg de 
behöver (FN, 1990). Barnkonventionen, liksom skollagen och förskolans läroplan, 
hävdar att utbildningen för barn ska arbeta för att barnen ska respektera de 
grundläggande friheterna samt de mänskliga rättigheterna (FN, 1990). Barnet ska 
förberedas för ett liv i ett fritt samhälle med tanke på bland annat jämlikhet mellan 
könen, förståelse, tolerans och fred (FN, 1990). Konventionsstaterna ska dessutom 
vidta alla lämpliga åtgärder för att barnet ska skyddas mot all skada eller övergrepp, 
fysiskt eller psykiskt våld samt misshandel eller utnyttjande (FN, 1990).  
 
2.2.4 Diskrimineringslagen 
 
Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) har som syfte att främja lika möjligheter och 
rättigheter samt att motverka diskriminering utifrån de sju 
diskrimineringsgrunderna. Direkt diskriminering kan bland annat vara att en person 
behandlas sämre på grund utav någon av de sju diskrimineringsgrunderna, 
exempelvis kön (SFS 2008:567). Kön är, enligt diskrimineringslagen (SFS 2008:567), 
när en person är man eller kvinna. Gäller det personer med könsöverskridande 
identitet är de alltså inte man eller kvinna utan endast könsöverskridande (SFS 
2008:567). Skollagen (2010:800) menar på att den som bedriver en 
utbildningsverksamhet är skyldig att följa diskrimineringslagen och inte diskriminera 
något barn med utgångspunkt i de sju diskrimineringsgrunderna (SFS 2008:567). 
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Om ett barn utsätts för trakasserier i verksamheten ska utbildningssamordnaren se 
till att vidta åtgärder som kan förhindra vidare trakasserier (SFS 2008:567). Det ska 
finnas en diskrimineringsplan för alla de verksamheter som finns som ett styrande 
dokument om trakasserier skulle förekomma (SFS 2008:567). För att främja och 
förebygga en verksamhets arbete mot diskriminering och för lika rättigheter krävs det 
aktiva åtgärder (SFS 2008:567). Aktiva åtgärder kan vara att undersöka om det finns 
hinder, risker eller repressalier för enskildas lika rättigheter i till exempel förskolans 
verksamhet (SFS 2008:567). Om det sker diskriminering i verksamheter ska åtgärder 
genomföras skyndsamt enligt en tidsplan (SFS 2008:567). Det ska dessutom finnas 
ett arbete som genomförs fortlöpande i verksamheten (SFS 2008:567), detta kan till 
exempel vara en diskrimineringsplan som uppdateras en gång per år.  
 

2.3 Teoretiskt perspektiv  
 
I undersökningen används Lundgrens (2004) teori som tar utgångspunkt i det 
strukturella perspektivet. Lundgren (2004) skriver om normaliseringsprocessen där 
våldet normaliseras. I Lundgrens teori är det mannen som är den som tar makten 
inom relationerna. I min studie kommer jag dock att utgå från våld från båda könen 
men Lundgrens teori samstämmer med min mening om att våld brukas med hjälp av 
makt. Lundgren (2004) beskriver även hur våldet normaliseras och det gör detta 
genom att våldsutövaren intar en maktposition gentemot den utsatta. Detta kan ske 
genom bland annat begränsningar, verbalt våld samt en pendling mellan ömhet och 
våldsutövande. Lundgren hävdar att normaliseringsprocessen verkar nedbrytande för 
den person som blir utsatt för våld. Jag har även använt mig av Frånbergs (2013) 
perspektiv på olika våldsutövning mellan könen. Jag har använt mig av Hirdmans 
(2001 & 1988) definition av kön samt hens beskrivning av dess skillnader. Jansson 
(2016) har jag använt när det gäller maktpositioner, mäns våldsutövande samt hur 
barndomen påverkar våldsutövande i vuxen ålder.  
 

2.4 Litteratursökning  
 
När jag har sökt litteratur har främst använt mig av ERIC (EBSCOhost), ERIC 
(ProQuest) och SwePub. Jag har delvis använt mig av google scholar för att hitta 
fulltexter på de avhandlingar jag hittade på SwePub. Jag har använt mig av sökorden 
gender, daycare, preschol, violence, bullying, children, kränkningar, kön, genusteori 
och våld.  
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3. Metod 
 

Avsnitten som presenteras i metodkapitlet är metodologi, datametod, urval, 
genomförande, analys, forskningsetik samt validitet och reliabilitet.  
 

3.1 Metodologi 
 
Syftet med undersökningen är som sagt att kvalitativt undersöka hur våld gestaltas 
samt undersöka förebyggande arbete mot våld i förskolan i bred bemärkelse (fysiskt 
våld, kränkande språkbruk, exkludering) med kön som viktigaste 
undersökningsvariabel och hur förskolepersonalen arbetar med denna fråga. För att 
göra detta valdes en kvalitativ metod. Semistrukturerade intervjuer valdes som 
intervjumetod då de, enligt Bryman (2011), är flexibla och följer informantens svar 
till viss del. Jag valde att göra individuella intervjuer med både förskollärare och 
barnskötare. Jag valde semistrukturerade intervjuer som metod då jag anser att det 
ger intervjun en avslappnad diskussionsgrund som kan få förskolepersonalen att 
öppna upp sig mer.  Jag har intervjuat informanter från både en avdelning med ett till 
treåringar och flera avdelningar med tre till femåringar. Samtliga informanter var 
kvinnor. De flesta av informanterna arbetade med de äldre barnen men en av dem 
arbetade med yngre barn. Informanterna hade arbetat i förskolan allt mellan 3 år till 
43 år. Jag har gjort åtta intervjuer med fyra barnskötare och fyra förskollärare varav 
en förskolechef som är förskollärare i grunden.  
 

3.2 Datametod 
 
För att samla in data till undersökningen har jag under de semistrukturerade 
intervjuerna använt mig av en intervjuguide (Bilaga 2). Jag har använt mig av fyra 
huvudfrågor och några underfrågor till varje huvudfråga. Informanternas svar har 
sedan följts upp med följdfrågorfrågor som var relevanta för just de informanterna.  
 

3.3 Urval  
 
Syftet med undersökningen var som sagt att undersöka förebyggande arbete mot våld 
i bred bemärkelse, med kön som främsta undersökningsvariabel och hur de arbetar 
med denna fråga. I min undersökning medverkade fyra barnskötare och fyra 
förskollärare varav en av förskollärarna även var förskolechef. Sammanlagt blev det 
åtta intervjuer. Jag valde förskolepersonal som arbetat i förskolan allt från tre till 
fyrtiotre år och samtliga var kvinnor. Förskolorna är placerade i två olika kommuner i 
Sverige. Jag fördelade intervjuerna på två dagar där jag utförde fyra intervjuer varje 
dag.  
 
Jag använde mig av ett kvalitativt bekvämlighetsurval (Bryman, 2016). Jag mejlade 
två förskolechefer och frågade dem om de hade personal som kunde tänka sig delta i 
studien. Cheferna tog sedan upp detta på ett veckomöte och tillfrågade personal om 
deltagande. Jag har även tillfrågat personal själv då jag besökt förskolorna. Cheferna 
fick tillgång till missivbrev (bilaga 1) och intervjuguide (bilaga 2) vilket även 
informanterna blev erbjudna innan deras intervjuer.  

 
 

Kommenterad [EÄ2]: (bilaga x) 
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3.4 Genomförande 
  
Jag använde mig av en intervjuguide vid insamling av data till undersökningen. 
Några intervjuer tog plats i ett samtalsrum på informanternas arbetsplats. De 
resterande intervjuerna gjordes via telefon. Det hände att någon kom in i rummet för 
att fråga den intervjuade någonting om verksamheten eller när hen skulle komma 
tillbaka men de flesta intervjuerna förblev ostörda. Rummet hade ett lågt soffbord 
mellan fyra fåtöljer att sitta i. Varje informant fick mina kontaktuppgifter om de 
skulle vilja tillägga eller ändra något av sina svar i efterhand. Varje intervju har tagit 
cirka 30 – 45 minuter. Under intervjuerna fördes anteckningar men jag använde mig 
även av ljudinspelning som komplement till fyra av informanterna. Informanterna 
fick välja själva om jag kunde spela in intervjun eller om jag endast skulle skriva 
anteckningar. Fyra informanter valde att samtalet kunde spelas in och fyra 
informanter valde att det bara skulle föras anteckningar på samtalet. Några intervjuer 
gjordes via telefon. Efter intervjuerna har transkribering av varje intervju gjorts. 
Varje informant fick även tillgång till sina transkriberade intervjuer senast två dagar 
efter varje gjord intervju. Det förekom inga ändringar i intervjumaterialet.  
 

3.5 Analys 
 
Den analys som har använts till undersökningen är Brymans (2016) tematiska analys. 
Denna analys har gjorts på de kvalitativt semistrukturerade intervjuerna som har 
transkriberats och sedan tematiserats, i enlighet med Brymans (2016) teori. Jag har 
främst sökt efter teman, övergångar samt likheter och skillnader när jag analyserat 
materialet. För att göra detta har intervjuerna transkriberats, sedan har jag samlat 
teman i ett separat dokument tillsammans med de subteman som jag fann. Dessa har 
sedan sammanställts och skrivits ihop under olika rubriker i undersökningen. Vid 
analysen av insamlad data gick jag systematiskt igenom mina 
intervjutranskriberingar. Jag delade in svaren i rubriker och underrubriker för att få 
en struktur. Jag sammanställde också gemensamma teman som kom upp i 
informanternas svar. Detta för att kunna dela in svaren i underrubriker även i 
uppsatsen och på så sätt få en röd tråd genom hela arbetet. För att reda ut svaren har 
jag systematiskt gått igenom varje huvudfråga, underfrågor och sidospår som 
informanterna kommit in på. Jag har sedan sammanställt dem och gått igenom 
centrala och återkommande svar men även tittat på de svar som inte är 
återkommande för att ge variation till ämnet.  
 

3.6 Forskningsetik 

 
I uppsatsens utformning och undersökning har Vetenskapsrådets (2017) 
forskningsetiska principer använts. Dessa fyra är sekretess, tystnadsplikt, anonymitet 
och integritet (Vetenskapsrådet, 2017). När det gäller sekretess har informanterna 
fått information om vilka det är som kan tänkas läsa deras intervjuer, det vill säga 
undersökaren, handledaren och eventuellt examinatorn. De som sedan får tillgång till 
det färdiga resultatet är alla som kan komma i kontakt med portalen DIVA vilket 
informanterna också har fått information om. Som undersökare har jag tystnadsplikt 
vilket innebär att jag inte kommer dela informationen med någon annan än 
informanterna samtyckt till. Detta leder mig in på anonymitetskravet. Det innebär att 
alla informanter är anonyma i undersökningen vilket vidare innebär att ingen 
namnges eller kan identifieras. Detta genom att bland annat inte nämna område, 
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namn eller förskolans namn. Informanter och chef för förskolan fick tillgång till 
missivbrev där de informerades om undersökningens syfte, användningsområde 
samt slutliga arbetets plats för publicering. Informanterna har fått välja om 
intervjuerna skulle spelas in eller om endast anteckningar skulle föras. Efter 
intervjuerna har informanterna fått tillgång till det transkriberade materialet och 
chans att komma med synpunkter eller dra tillbaka sin samverkan i undersökningen. 
Allt detta i enlighet med Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer.  
 

3.6 Validitet och tillförlitlighet  
 
Semistrukturerade intervjuer valdes som insamlingsmetod till frågeställningarna. Då 
jag endast valde att använda mig av intervjuer finns det risk för att informanterna ger 
svar som är det de tror jag söker efter snarare än det som händer i praktiken. 
Intervjuer tillsammans med observationer hade varit att föredra för uppsatsens 
validitet och tillförlitlighet.  
 
För att säkerställa att det inte blev någon misstolkning i intervjuerna fick 
informanterna efter intervjuerna tillgång till det transkriberade materialet. Detta för 
att själva kunna gå igenom och godkänna sina egna svar så att jag inte misstolkat 
dem. Vid varje intervju fördes anteckningar och vid vissa intervjuer, där 
informanterna gav godkännande, spelades de även in. Efter att informanterna fått det 
transkriberade materialet fick de även tid på sig att, om de ville, lägga till eller ta bort 
saker de inte kände att de inte ville ha med.  
 
Då det endast var åtta från förskolepersonalen som deltog i studien minskar 
överförbarheten (Bryman, 2016). För att öka denna skulle undersökningens 
omfattning utökas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

4 Resultat  
 
Resultatkapitlet innefattar avsnitten empiri med underrubrikerna Så ser 
informanterna på de traditionella könsrollerna i förskolan, så arbetar informanterna 
med läroplanen, på vilket sätt kan det förekomma våld i barngruppen? Samt på vilket 
sätt kan det förekomma kränkande språkbruk i förskolan? Efter detta presenteras 
resultatanalys samt sammanfattning av resultat. 
 

1.1 Empiri  
 
4.1.1 Så ser informanterna på de traditionella könsrollerna i förskolan 
 
Tre informanter anser att kön är socialt konstruerat, en anser att det är biologiskt och 
tre anser att det är både och. En informant säger att det inte sitter i generna, en säger 
att det beror på arv och miljö och en säger att det biologiskt finns pojkar och flickor 
men att det är upp till var och en vad man gör med det. Sju av åtta informanter ser att 
det förekommer traditionella könsroller på deras förskola och avdelning.  
 
På vilket sätt förekommer det traditionella könsroller i förskolan?  
 
Sju av åtta informanter anser alltså att det förekommer traditionella könsroller i 
förskolan. En av informanterna ser det inte i sin barngrupp då hon arbetar med yngre 
barn. Sex av åtta informanter anser att samhället spelar roll i hur vi formas utifrån de 
traditionella könsrollerna. Fyra informanter anser att hemmet spelar en roll i hur de 
traditionella könsrollerna cementeras. Fem informanter nämner normer och värden 
som en del och två informanter nämner miljön som faktor. En informant berättade 
hur de arbetar med projekt när det kommer till jämställdhet. Andra faktorer som 
nämnt är genuskampanjer som till exempel #metoo samt mångkultur.  
 
Samhället har enligt informanterna en inverkan på hur traditionella könsroller 
påverkar förskolan och barnen i den. En informant uttrycker det som att samhället 
påverkar allt och alla. Två informanter anser att samhället är i förändring och att 
genuskampanjer, pappaledighet och liknande har stor inverkan på hur olika personer 
ser på de traditionella könsrollerna idag. En informant uttrycker att det inte var 
neutralt eller jämställt i vårt samhälle på till exempel sjuttiotalet och inte heller idag.  
Det är enligt många en lång väg att gå. En annan informant uttryckte dock att ”vi idag 
har på oss ”andra glasögon” som gör att vi ser på de traditionella könsrollerna på ett 
annat sätt än tidigare”. Just nu är det mycket mångkulturalitet i vårt samhälle och 
ibland krockar det, enligt en informant, med de värderingar som finns i förskolan. I 
förskolan har alla barn rätt att prova alla aktiviteter och utföra de aktiviteter och lekar 
som de vill. När däremot en pojke klädde sig i klänning blev föräldrarna arga över 
detta. Genom samtal med föräldrarna gick det till slut att lösa och pojken fick leka i 
klänning på förskolan. De normer och värden som samhället har speglas alltså i 
förskolans värld. 
 
Hemmet är också en spegling av samhället men har sina egna värderingar och 
normer. En informant uttrycker det som att när barn ser sin familj bete sig enligt 
vissa könsmönster så lär de sig de traditionella könsrollerna. De lär sig till exempel 
att kvinnan är i köket och att det är mannen som går och handlar, om det är så det 
går till i just den familjen. En annan informant uttryckte det på det här sättet:  

Kommenterad [EÄ3]: Här använder du vi, vilka vi 
pratar du om 
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Jag tror att mycket påverkas av hur det är i hemmen, hur manligt och kvinnligt ser ut. Det ligger 
ett stort ansvar på hemmet men där kan vi ju inte påverka. Förskolan har ett stort ansvar att 
göra barnen medvetna på att alla människor kan oavsett kön. Vi har ju mänskliga rättigheter 
men även skyldigheter.  

Ett samarbete mellan hem och förskola är dock ingenting som nämnts närmare. Det 
tycks endast vara förskolans uppdrag att motverka de traditionella könsrollerna och 
inte någonting som ligger på hemmen. Trots detta beskrivs hemmet en stor inverkan 
på vilka normer barnen får med sig ut i livet. Samtliga informanter är överens om att 
det är förskolans uppdrag att motverka de traditionella könsrollerna, vilket också står 
i förskolans läroplan.  
 
”Det börjar med oss”, sa en annan informant. Samtliga informanter verkar anse att 
förskolan har en stor roll att spela i hur barnen kommer bete sig i relation till de 
traditionella könsrollerna. Fem av informanterna tog upp normer och värden som 
viktiga faktorer till hur barnen kommer förhålla sig till könsrollerna. Samtliga tycks 
anse att det spelar stor roll vilka normer och värden förskolepersonalen för vidare till 
barnen. Allas lika värde ligger högst på listan av de saker som informanterna nämnde 
som viktiga att lära ut. Att barnen har samma rättigheter och skyldigheter oavsett kön 
var också ett av de ämnen som nämndes av några informanter.  
 
Miljön sågs också ha en stor betydelse för hur förskolan ska motverka traditionella 
könsroller. Dockvrån ses av vissa som problematisk då den cementerar traditionella 
könsroller i den bemärkelsen att många flickor och få pojkar leker där. Av andra sågs 
den dock som oproblematisk då det även ger pojkar rätten att utföra traditionellt 
kvinnliga roller i sina lekar. Flera av informanterna berättar om hur de satt dockvrån 
och byggvrån nära varandra för att locka till lek med båda typerna av materialet. En 
informant berättade om hur hon, tillsammans med arbetslaget, gjort om dockvrån så 
att den ska locka både pojkar och flickor. De hade frågat barnen vad de ville ha där 
och barnen ville ha en affär. Detta resulterade i att flera av barnen lekte i den tidigare 
dockvrån. En annan informant berättade vidare om hur hon arbetat med att skapa 
miljöer som lockar både pojkar och flickor. Hon såg dock vissa delar som 
problematiska då det bara var flickor som lekte i dessa miljöer. Miljöerna var 
dockvrån och utklädningsdelen. Hon resonerade kring att tillföra material som kunde 
locka båda könen till lek i dessa miljöer.  
 
En av informanterna arbetade projektinriktat med att motverka traditionella 
könsrollen. Hon gjorde det genom att arbeta med ett könsneutralt språk där de inte 
benämnde pojkar och flickor utifrån kön. De benämnde dem istället för ”barnen” 
eller utifrån deras namn. För att arbeta vidare har de arbetat med sagor. Där tar de 
också bort han och hon och benämner inte om det är till exempel prinsar eller 
prinsessor. De har också arbetat mycket kring vilka yrken de kan ha som vuxna. 
Informanten uttryckte det som att flera av barnen ansåg att en brandman eller polis 
inte kunde vara kvinna. Då arbetade de kring att öva sig i att säga brandkvinna, 
poliskvinna och liknande. De besökte även en polisstation och träffade en poliskvinna 
för att tydliggöra för barnen att kvinnor också kan arbeta med de här yrkena. En sista 
sak som informanten valde att nämna var att de arbetar med ritmallar med till 
exempel Batman som bakar kakor. Alltså mallar som inte är könsstereotypa.  
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Så arbetar informanterna för att motverka de traditionella könsrollerna 
 
Främsta sättet att arbeta för att motverka traditionella könsroller menar 
informanterna var att prata om det, men nu främst mellan vuxna. Att diskutera med 
barnen om traditionella könsroller nämnde en av informanterna som att göra en för 
stor grej av det och därmed motverka sitt syfte. Däremot ansåg flera av 
informanterna att det är av största vikt att samtala i arbetslagen kring jämställdhet 
och genus. Främst att diskutera och reflektera kring ämnet och dokumentationen. 
”Att aldrig sluta prata om det och att det aldrig går att prata klart om det” var också 
en av de som informanterna nämnde. Det ansågs även viktigt att inte vara rädd att 
påminna varandra om någon gjorde eller sa någonting som cementerar stereotypa 
könsroller snarare än motverkar dem.  
 
Om förskolepersonalen skulle diskutera med barnen på något speciellt sätt nämner 
två av informanterna att de kan använda sig av ett könsneutralt språk. Det innebär 
bland annat att de inte säger han eller hon till barnen utan benämner dem ”barnen” 
som grupp och kallar dem individuellt för namn. Att de inte könar leksaker eller att 
de lämnar ut kön i böcker. Det kan också vara att de köpt in könsneutrala böcker till 
förskolan. En annan informant arbetar mycket med jämlikhet genom att normalisera 
könsöverskridande uttryck genom att till exempel titta på kortfilmer om just 
könsöverskridande uttryck och prata om det. En informant säger dock att de inte ska 
prata med barnen på ett könsneutralt sätt utan att de istället ska prata om vad 
begreppen innehåller. Vad betyder egentligen gubbe? Vad håller det begreppet? För 
enligt informanten så kan alla dessa ha olika egenskaper och inte endast vissa 
egenskaper baserat på deras kön. Hon säger dock att hon tänker på att inte säga tjejer 
och killar om hon pratar med barnen och att hon tänker på att inte säga söt 
respektive coolt till flickor och pojkar.  
 
Hela arbetet ska genomsyras av jämlikhetstänket även om förskolepersonalen inte 
arbetar projektinriktat med det. En av informanterna uttryckte att hon och hela 
förskolan arbetade projektinriktat med traditionella könsroller under ett års tid. 
Jämställdhet och jämlikhet ska vara ett levande arbetssätt säger en av informanterna. 
En informant uttryckte det som att de kan ”gå på hur många föreläsningar som helst 
men om det inte finns levande i deras arbetssätt spelar det ändå ingen roll”. För att 
hålla arbetet levande arbetar de med allas lika värde och tänker och pratar mycket om 
sitt förhållningssätt i arbetslaget. Tre av informanterna säger att det ska vara lika för 
alla, att alla ska erbjudas samma aktiviteter och möjligheter. Två informanter 
berättar hur mycket det handlar om bemötande och att inte ha vissa förväntningar på 
stereotypa könsroller utan att se individen utifrån just den individens förutsättningar 
och egenskaper. Det handlar alltså om att vara lyhörd.  
 
4.1.2 Så arbetar informanterna med läroplanen   
 
Allas lika värde är någonting som kommer som första svar från de flesta 
informanterna när jag frågar om hur de arbetar med läroplanen i relation till temat. 
Två informanter nämner också att alla ska behandlas lika oberoende av kön. En 
informant nämner samtliga diskrimineringsgrunder. Samtliga informanter är 
överens om att ingen ska diskrimineras på förskolan och att förskolan ska ha 
nolltolerans mot diskriminering. En informant sa att diskriminering mest finns hos 
de vuxna på arbetsplatsen och att barnen märker av det. Dessutom nämner hon 
intervjufråga två där barn diskriminerats utifrån hudfärg och hur förskolepersonalen 
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då arbetat med detta. En informant berättar om hur barn som äter annan kost av 
religiösa skäl ibland kan känna sig diskriminerade på grund av att de inte alltid får 
samma mat som andra barn. Ålder beskrivs också vara en anledning till 
diskriminering i förskolan där de äldre barnen retas för att de är skolbarn och att 
andra inte är det. Att vara stor tycks ha en viss makt och barn i äldre åldrar har en 
maktposition gentemot de yngre barnen. En informant nämner också att vuxna som 
kränker barn kan vara ett problem som är mycket allvarligt och att vissa inte passar 
att arbeta i förskolan på grund av detta.  
En informant säger att diskriminering avgörs av den som utsätts för kränkande 
behandling med utgångspunkt i de sex diskrimineringsgrunderna. Hon berättar om 
hur hon varit med om såväl vikarier som fast personal som kränkt barn. Oftast har 
hon kunnat ta en diskussion med dem eller chefen men det är inte alltid chefen har 
tagit det på allvar. Hon berättar hur ”vi har ett ansvar som pedagoger att se till att alla 
barn får en tryggmiljö att vistas i”.  
 
Flera av informanterna säger att de inte kan läroplanen utantill, men att de vet 
innehållet och arbetar med det aktivt. De arbetar med läroplanen till exempel när de 
reflekterar kring verksamheten på deras veckoreflektion eller i ett fortlöpande arbete 
i praktiken. En informant sa att det är hennes ansvar som förskollärare att se till att 
alla i arbetslaget har bra kunskap om förskolans läroplan och dess innehåll. En annan 
informant berättar om hur viktigt hon tycker att det är att följa alla förskolans 
styrdokument som till exempel läroplanen, skollagen och diskrimineringslagen. Det 
är enligt en informant otroligt viktigt att värna om de grundläggande värdena på 
förskolan som även finns i vår läroplan och i skollagen. Det handlar om att vara 
professionell säger en annan informant. En informant påpekar att alla tolkar 
läroplanen olika utifrån sina erfarenheter och att detta är någonting som de behöver 
arbeta vidare med. Informanten fortsätter vidare och säger att de måste ha en 
medvetenhet kring det de gör och på vilket sätt de påverkar barnen. De kan göra 
skillnad för barnen.  

 
4.1.3 På vilket sätt kan det förekomma våld i barngruppen?  
 
Samtliga informanter ansåg att det förekommer mer eller mindre våld i 
barngrupperna. En återkommande orsak som informanterna såg påverka 
våldsanvändning var hur utvecklat språket var hos barnen. De barn som hade ett 
mindre utvecklat språk tycktes använda sig mer av fysiskt våld än de barn som hade 
ett mer utvecklat språkbruk. De barn med ett utvecklat språkbruk tycktes mer ”slåss 
med ord” som en informant uttryckte sig kring ämnet. Andra anledningar till 
brukande av våld i förskolan var att barnen vill ha någonting (leksak eller liknande), 
hemmets värderingar, konflikthantering och språkbruk, samhället i stort som 
förskolan speglar samt förmågan att läsa av lekkoder. Tre informanter tog upp barns 
vilja att komma åt leksaker som en orsak till våld i förskolan, tre informanter tog upp 
samhället i stort som faktor och två informanter tog upp hemmet som faktor. Det var 
endast två informanter som tog upp lekkoder som orsak till våld i förskolan. Samtliga 
informanter svarade att det råder nolltolerans mot våld i förskolan.  
 
Tre informanter tog upp barnens vilja att komma åt en leksak eller liknande som en 
anledning till brukandet av våld i förskolan. Dessa informanter tog upp exempel på 
våld som används vid just dessa tillfällen och det var bland annat att bitas, puttas, 
slåss, boxa eller rycka leksaken ifrån det andra barnet. Detta kopplades dock också till 
språkbruket och hur utvecklat det var hos de barn som med våld tog leksaker ifrån 
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andra barn. Informanterna nämnde att det ofta var barn som var yngre och därmed 
inte hade ett lika utvecklat språkbruk som de äldre barnen, som utförde just de här 
handlingarna i relation till att ta leksaker ifrån andra barn.  
 
Tre av informanterna nämnde samhället som källa till våld i förskolan. När det gäller 
samhället så sa informanterna att förskolan speglar samhället. Två av informanterna 
sa att det var lugnare i samhället för några år sedan men att någonting har förändrats 
på senare tid som gör att samhället blivit mer våldsamt. Detta gör då, enligt 
informanterna, att det också blir mer våld i förskolan. Däremot var det en av 
informanterna som sa att det var mer slagsmål mellan killarna och mer prat bakom 
ryggen bland tjejerna för några år sedan och att våldet sedan dess blivit med lika 
mellan könen. Så däremellan skiljer sig åsikterna till viss del. Kontentan av det 
samtliga informanter sa om samhället var att förskolans värld speglar samhället och 
även det våld som blir i förskolans värld.  
 
Tre informanter tog upp hemmet som påverkan till våld i förskolan, då i språklig 
bemärkelse. En av informanterna pratade om hur hemmets konflikthantering 
påverkar hur barnen löser konflikter även i förskolan. Deras reflektion blir då att om 
man har svårigheter att lösa konflikter lugnt i hemmet kan det påverka barnet. Barnet 
ser och hör det som sker även när det gäller konflikter mellan andra parter än det 
själv och det påverkar dem avsevärt. Båda informanterna nämnde att äldre syskons 
språkbruk kan komma att påverka det yngre syskonet som går i förskolan. Detta 
genom att det yngre syskonet lär sig fula ord av det äldre syskonet. Trots detta kanske 
det yngre syskonet inte är fullt medveten om betydelsen av de ord det använder. En 
tredje aspekt var att musiken också kan lära barnen fula ord som de sedan använder 
till sina kompisar eller förskolepersonalen på förskolan. Även här poängteras att 
barnen kanske inte förstår innebörden av orden men vet att det betyder någonting 
fult.  
 
Två av informanterna nämnde under intervjun svårigheter att förstå lekkoderna som 
en av orsakerna till våld i förskolan. Däremot var det flera av informanterna som 
nämnde svårigheter att kommunicera och att inte kunna samsas i en lek som en 
faktor till våld. Detta kopplar de till barns förståelse av lekkoder. När ett barn inte 
förstår lekkoderna så kan det, enligt två av informanterna, välja att använda sig av 
våld på grund av den frustration som uppstår.  
 
 
Är något kön överrepresenterat när det gäller brukandet av våld i 
förskolan?  
 
En informant svarade att det är ett kön som är överrepresenterat när det kommer till 
våld i förskolans verksamhet. Tre informanter svarade att kön inte påverkar och fyra 
informanter svarade att det förekommer olika typer av våld beroende på kön. Den 
informanten som svarade att det är ett kön som är överrepresenterat svarade att det 
är pojkar i fyra – femårsåldern som är de som mest brukar våld i förskolan. Av de tre 
informanter som svarade att kön inte påverkar brukandet av våld svarade två att det 
är för att de använder lika mycket våld och att de använder sig av samma typer av 
våld. Den tredje svarade att det inte förekommer så mycket våld och att barnen på 
hennes avdelning är jämlika i beteende och våldsbruk. Detta på grund av att det rör 
sig om små barn mellan ett och tre år som ännu inte hunnit påverkats särskilt mycket 
av samhället eller dess rådande könsmönster. De informanter som svarade att kön 
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påverkar brukandet av våld hade liknande svar på vad för typ av våld de olika könen 
använde sig av. Samtliga svarade att pojkar använde sig mest av fysiskt våld såsom 
bråklekar och brottningslekar medan flickorna var mer exkluderande. Två av dessa 
informanter sa att pojkarna också var exkluderande. En av informanterna sa att våld 
är oberoende av kön idag, men att det för cirka trettio år sedan var annorlunda. Då 
ansåg hon att det var pojkarna som var fysiskt våldsamma och att flickorna var 
exkluderande.  
 
Exempel på våld som förekommer i förskolan 
 
Samtliga informanter kan dra sig till minnes åtminstone några tillfällen då de sett 
våld förekomma i förskolans verksamhet. Samtliga tänkte på inomhusverksamheten i 
första hand men kom sedan att tänka på våld som förekommer även under 
utomhusverksamheten. Exempel på våld som förekommer i förskolan är bland annat 
bråklekar, brottningslekar, exkludering, verbalt våld, sparkar, slag, puttar och att 
bitas. Ett exempel på gården kan vara att ett barn slår ett annat barn med en pinne 
eller biter ett annat barn för att få en cykel. Det kan exempelvis också förekomma att 
barnen hoppar eller trampar på varandra och då inte endast i aggression utan även 
för att prova vad som händer och hur förskolepersonalen kommer reagera på det de 
gör. Bråklekar sker ofta, enligt informanterna, och det är inte alltid någonting som 
ses på som våld. Det framkommer att det ofta är pojkar som använder sig av 
bråklekar både inomhus och utomhus. Detta för att mäta sin styrka eller liknande, 
som en av informanterna uttryckte det. För några av informanterna sågs det som 
viktigt att vara närvarande i dessa situationer men inte att stoppa leken. Andra såg 
bråklekar som våldsbrukande och tyckte att det borde stoppas och pratas om så att 
det inte ska ske i förskolan.  
 
Så arbetar informanterna för att motverka våld i förskolan 
 
Samtliga informanter har strategier för att arbeta våldsförebyggande och många svar 
liknar varandra. Det svar som förekommer hos samtliga informanter är att man 
måste diskutera med barnen när våld förekommer. Hur förskolepersonalen pratar 
med barnen ter sig olika, men ofta hänvisar förskolepersonalen till barnens egna 
känslor och erfarenheter då de samtalar om våld tillsammans med barnen. 
Förskolepersonalen resonerar även tillsammans med barnen och frågar saker som 
”hur tyckte du att vi kunde göra istället?” eller ”titta vad ledsen hon är, vill du att vi 
behandlar varandra på det sättet?”. Där låter de barnen själva resonera kring en 
lösning samt använder sig av barnens egna erfarenhetsvärldar och känslor för att lösa 
konflikten och förebygga våld. Med de yngre barnen arbetar förskolepersonalen också 
språkligt för att lösa konflikter även med de barn som ännu inte har ett utvecklat 
språk. Samtliga ur förskolepersonalen ser alltså även här språket som betydande. 
Trots att alla barn inte har ett så utvecklat språk går det att resonera med dem 
språkligt kring våld. En informant uttryckte det som att barnen ofta vet vad ordet ont 
betyder, oavsett ålder, och kan känna igen sig i det begreppet. Igenkänningsfaktorn 
gör sedan att barnen kan relatera till det den andra parten känner när våld brukas 
mot den. Därav resonerar informanterna kring att barnen sedan får en större 
förståelse för vad det är som gör kompisen så ledsen. Att förstå att det våld jag brukar 
mot mina kompisar påverkar dem lika mycket som det skulle påverka mig.  
 
Sex informanter berättade om hur de fungerar som ett stöd vid konflikthantering. 
Detta är situationer som de vill att barnen ska lösa tillsammans och inte endast med 
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den vuxnas hjälp. Förskolepersonalen är då där som närvarande pedagoger, men 
låter barnen föra en dialog mellan varandra. Förskolepersonalen kan då och då leda 
samtalet med frågor för att hjälpa barnen att lösa konflikten. Det handlar om att 
vägleda barnen till att själva lösa konflikterna sinsemellan och att ge dem verktyg till 
hur de kan göra det. Men stödet behöver inte endast vara som att förskolepersonalen 
är med och pratar med barnen. Det kan också vara att de fungerar som ett stöd i form 
av att finnas där när till exempel ett barn annars inte skulle ha modet att själv gå fram 
och lösa konflikten.  
 
Ett annat arbetssätt som informanterna arbetar med är att lära barnen att säga stopp 
i situationer där de blir utsatta för våld eller annan kränkande behandling. De flesta 
av informanterna svarade att de arbetar med detta. Förskolepersonalen arbetar med 
att barnen bland annat ska säga stopp, hålla upp handen och prata med barnet som 
utsätter dem för våld eller som de har en konflikt med. Förskolepersonalen anser att 
det är viktigt att barnen själva lär sig att hantera konflikter då förskolepersonalen inte 
alltid kan finnas där och lösa varje konflikt. Detta gäller lättare konflikter och om det 
gäller allvarligare konflikter ser samtliga informanter det som självklart att de går in 
och bryter och hjälper barnen lösa konflikten. En av informanterna uttrycker det som 
att barnen som blir utsatta för konflikter eller våld inte alltid säger stopp eller själva 
försöker stoppa det på något sätt. Det barnen istället gör är att gå till 
förskolepersonalen och säga till vad som hände, vilket också är bra. Däremot måste 
de lära sig hantera konflikter själva och värna om sin integritet.  
 
Ytterligare ett exempel på hur informanterna svarade att de arbetar med att motverka 
våld i barngruppen var att de tar upp det på samlingen. Det kan tas upp på olika sätt 
men oftast nämnde informanterna att de arbetar med känslouttryck, samtal om våld 
och dramatisering. När de arbetar med känslor arbetar de med hur det känns att vara 
till exempel glad, ledsen eller arg. Förskolepersonalen arbetar även med hur barnen 
ska göra när de har de här känslorna eller hur de kan uttrycka dem. Det här leder 
också in på hur förskolepersonalen samtalar om våld i förskolan. Förskolepersonalen 
samtalar med barnen om situationer från verkligheten där våld eller konflikter 
uppstått. De talar då bland annat om huruvida barnen får slåss bara för att de är arga, 
eller vad de kan göra åt det istället? Förskolepersonalen kopplar även in känslor i 
diskussionen och frågar saker som hur det kan kännas när någon slår en eller inte 
låter en få vara med i leken. Barnen får då själva fundera på hur det kan kännas och 
varför de inte ska varken bruka våld eller exkludera andra. En annan sak som 
informanterna berättade används på samlingen för att motverka våld är 
dramatisering. Dramatisering kan ske på olika sätt men det vanligaste som 
informanterna nämnde är att de dramatiserar en situation eller en saga och sedan 
pratar om ämnen som rör konflikter och våld. En informant berättade att hon 
arbetade med boken bockarna Bruse för att ta upp frågan om våld. Där arbetade hon 
med att diskutera om och hur trollet hade kunnat göra annorlunda.  
 
Tre informanter nämnde att de arbetade projektinriktat med att motverka våld i 
förskolan. Flera informanter har dock nämnt att de tidigare arbetar med projekt när 
det gäller till exempel rasism eller när det varit extra mycket våld i barngruppen. När 
informanterna berättar om hur de arbetar projektinriktat kan det vara allt från att 
arbeta med ett projekt som varar flera år till att arbeta med det integrerat med det 
tema de för tillfället arbetar med. En av informanterna berättar hur hon arbetar med 
det som ett sidoprojekt, alltså vid sidan av det projekt som hela förskolan arbetar 
med. När de arbetar projektinriktat har de kopplat det till sagor, verkliga händelser 
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och likabehandlingsplanen som varje förskola ska ha. Ofta tas mycket upp på 
samlingen men det kan även finnas aktiviteter utanför som förskolepersonalen 
arbetat med för att motverka våld i förskolan.  
 

4.1.4 På vilket sätt kan det förekomma kränkande språkbruk i 
barngruppen?  

 
Sju av åtta informanter svarade att det förekommer kränkande språkbruk bland 
barnen. De vanligast förekommande var att kalla sina vänner för bajskorv. Att kalla 
andra barn för brun bajskorv förekommer också vilket en informant nämnde som en 
rasistisk kommentar. Andra vanliga kommentarer var ”du får inte komma på mitt 
kalas”, ”du är dum”, ”du får inte vara med” och ”du är en bebis”. Det förekommer 
även andra kommentarer som nämndes av två av informanterna. Dessa var ”jag vill 
inte leka med hen för att hen är mörk” och ”det där är en tjejfärg” (då i kränkande 
bemärkelse). Grövre svordomar, på alla möjliga olika språk, och hot förekommer 
också. Dessa hot och svordomar var till exempel ”jag ska slå ihjäl dig”, ”min pappa 
kommer slå dig” och ”hora”. Detta förekommer dock mindre frekvent hos barnen. En 
informant uttryckte det som att ”kränkande språkbruk eller hot kan kännas lika 
hemskt som att få en snyting”.  
 
Fyra informanter av åtta nämnde rasism som någonting som förekommer hos 
barnen. Detta händer sällan enligt informanterna, men är ändå viktigt att ta upp då 
det är en av diskrimineringsgrunderna. Kommentarerna har nämnts ovan men jag tar 
upp dem igen. Dessa kan vara ”du är en brun bajskorv” eller ”jag vill inte leka med 
hen för att hen är mörk”. Tre informanter berättar om att de haft barn som inte vill 
sitta bredvid eller hålla handen med barn som är mörka. Rasism tas alltid på allvar 
och när det skett rasistiska incidenter har det lett till direkta åtgärder enligt 
informanterna. Det är nolltolerans mot rasism, våld och kränkande språkbruk säger 
en av informanterna.   
 
Tre informanter nämner hemmet som en orsak till kränkande språkbruk. Återigen 
tas äldre syskon och värderingar i hemmet upp som faktor. Informanterna menar på 
att äldre syskon kan ta med sig ett språkbruk från skolan där fula ord används, vilket 
jag kom in på tidigare under kapitlet som behandlar våld i förskolan. Andra orsaker 
kan vara hur familjen hanterar konflikter och vad de har för värderingar. När rasism 
förekommit bland barnen har detta tagits upp med föräldrarna och de har då tagit det 
med barnen även hemma.  
 
Är någon grupp överrepresenterad?  
 
När jag frågade informanterna om någon grupp var överrepresenterad svarade sex av 
åtta att det inte är någon skillnad på brukandet av kränkande språkbruk mellan de 
olika könen eller beroende av ålder. En informant svarade dock att det mest 
förekommer hos funktionshindrade barn och pojkar runt femårsåldern. En informant 
svarade att det inte förekommer alls då barnen ännu inte har språket. De sex 
informanter som svarade att ingen grupp var överrepresenterad svarade att både 
pojkar och flickor använde kränkande språkbruk lika mycket. Här kom flera 
informanter även in på exkludering och att kränkande språkbruk kan vara en del av 
det. Genom att säga till någon att den inte får vara med kan barnet både kränka och 
exkludera den. En informant uttryckte det som att barnen är tuffare nuförtiden.  
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Så arbetar informanterna för att motverka verbalt våld  
 
Sju av åtta informanter säger, i likhet med intervjufrågan om våld i barngruppen, att 
de pratar med barnen när det sker kränkande språkbruk i förskolan. De diskuterar 
dock med barnen på olika sätt. De olika ämnena de tar upp är att allas lika värde, hur 
alla har olika hudfärg och att pojkar och flickor är mer lika än olika. Samtliga säger 
att de har nolltolerans mot kränkande språkbruk på förskolan. När kränkande 
språkbruk väl förekommer, tar de upp det direkt med barnen och försöker reda ut det 
där och då. Detta gäller om det inte är något speciellt kränkande, diskriminerande 
eller hotfullt barnen säger till varandra. När dessa saker händer tas det upp med 
hemmet och andra insatser görs också i förskolan för att motverka kränkande 
språkbruk. Det vanligast förekommande är alltså att förskolepersonalen pratar med 
barnen direkt när kränkande språkbruk sker. Tre informanter berättar dock att de 
har arbetat projektinriktat med detta, speciellt när det handlat om rasism.  
 
En sista sak som togs upp av informanterna var att de tog kontakt med hemmet om 
allvarligt kränkande språkbruk förekom. Speciellt när det gäller rasistiska 
kommentarer kände informanterna att de behövde ta upp det med hemmen. Detta 
dels för att diskutera normer och värderingar som hemmen respektive förskolan hade 
men också för att tillsammans sträva efter att alla ska behandlas likvärdigt. En 
informant berättar om ett tillfälle då de haft jouröppet på förskolan och mött ett barn 
som fällde kränkande kommentarer om ett färgat barn. Då tog de kontakt med 
hemmet direkt och arbetade tillsammans för att motverka sådana här kommentarer.   
 
Rasism 
 
Några informanter har arbetat projektinriktat med allas lika värde utifrån hudfärg. 
Då har det främst grundat sig i att något eller några barn har fällt kränkande 
kommentarer om ett annat barns hudfärg. Det har också kunnat vara att barnen inte 
velat sitta bredvid eller hålla hand med barn av en annan hudfärg än dem själva. Då 
har förskolepersonalen arbetat aktivt med allas lika värde för att motverka rasism. 
Det de gjort är bland annat att ta kort på och jämföra händernas olika hudtoner för 
att visa på att alla har olika nyanser på vårt skinn. En annan sak de arbetar med är att 
dela in barnen i grupper och arbeta med hur de ska bemöta varandra oavsett 
utseende eller bakgrund. En informant skapade en grupp med de barn som fällt 
kränkande kommentarer om andra barns hudfärg och arbetade intensivt med allas 
lika värde i den gruppen. Bland annat hade hon rollspel på samlingen som en del i 
projektarbetet. Dessa projekt höll på under en längre tid tills det inte längre förekom 
kränkande kommentarer eller beteenden.   
 
En informant berättar om hur hon tidigare tagit fram beigt papper när barnen arbetat 
med självporträtt men att hon nu tar fram vitt papper. Detta för att barnen ska kunna 
rita just sin hudfärg och för att hon ska kunna föra en diskussion kring hudfärg. 
Pedagogen brukar då diskutera kring hur ingen människa är vit utan att alla har olika 
nyanser på huden. Hon, och även andra informanter, berättar om hur de jämför 
händer när de ska diskutera olikheter. Olika personer kanske har olika hudtoner eller 
olika många fingrar vilket utforskas tillsammans. En annan informant har arbetat 
med konkret material till sagor och då tillfört färgade dockor som prinsar och 
prinsessor. Detta för att hon märkt ett mönster där det för det mesta förekommer vita 

Kommenterad [EÄ4]: detta handlar inte om verbalt 
våld flytta. 
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människor i sagorna som läses på förskolan och knappt några färgade personer i 
böckerna.  
 

4.2 Sammanfattning av resultat 
 
Samtliga informanter säger att våld förekommer i förskolan. I våld räknas både 
fysiskt och verbalt våld samt exkludering in i kategorin. Sju av åtta informanter säger 
att det förekommer uttryck av traditionella könsroller i förskolan. Samtliga 
informanter har olika sätt att arbeta motverkande mot våld och traditionella 
könsroller. De har både lika och olika strategier och det kommer jag gå in på närmare 
nedan.  
 
Traditionella könsroller förekommer i förskolan utifrån sju informanters svar. Den 
åttonde informanten svarade att det inte förekommer i hennes barngrupp då de är 
yngre men att det säkert gör det i de äldre barngrupperna. Traditionella könsroller 
som förekommer i förskolan kan vara att pojkar leker stereotypa lekar för pojkar och 
tvärt om för flickor. Flera informanter svarar att mycket beror på att förskolan 
speglar samhället och att det i samhället lever kvar traditionella könsroller. Andra 
faktorer sa informanterna var hemmet och miljön. En informant sa att ”det börjar 
med oss”. Förskolepersonalen har ett stort ansvar i att se till att motverka de 
traditionella könsrollerna. När jag frågade informanterna hur de arbetar för att 
motverka de traditionella könsrollerna svarade de att de diskuterar i arbetslaget på 
reflektionstid, tittar på filmer, arbetar med ett könsneutralt språk och att de arbetar 
mycket med sitt arbetssätt och sina egna och förskolans värderingar och värdegrund.  
 
Hur arbetar då informanterna med läroplanen för att motverka våld och de 
traditionella könsrollerna? De arbetar främst med allas lika värde. Flera av 
informanterna säger att de har nolltolerans mot våld, diskriminering och kränkande 
behandling. Flera av dem säger också att de inte kan förskolans läroplan utantill men 
att de vet vad den innehåller och att allt arbete de gör i förskolan genomsyras av den. 
De använder den dessutom under varje reflektion som de har varje vecka. En 
informant berättade även om personal som kränker barn.  
 
När det kommer till fysiskt våld i förskolan berättar samtliga informanter om 
incidenter där våld i barngruppen förekommit. Anledningarna till våldet kan vara 
frustration över att inte kunna uttrycka sig verbalt, att barn vill ha en viss leksak som 
ett annat barn har eller att de inte uppfattar lekkoderna. Detta kan leda till våld 
såsom slag, sparkar, knuffar eller att de bits. Annat våld som kan förekomma i 
förskolan är bråklekar och brottningslekar. Barnen tycker att det är roligt men det är 
ändå en typ av våld. Huruvida ett speciellt kön var överrepresenterat i när det 
kommer till fysiskt våld var informanterna inte helt överens om. Däremot sa de flesta 
informanterna att pojkar var överrepresenterade när det gällde fysiskt våld. 
Anledningar till det fysiska våldet var, enligt informanterna, samhället i stort, att inte 
förstå lekkoder, att vilja ha en viss leksak och hur de språkligt hanterar konflikter i 
hemmet. När det gäller hemmet handlar det om ifall  barnen får med sig språkliga 
verktyg att hantera konflikter snarare än att det förekommer fysiskt våld i hemmet, 
vilket ingen informant nämnt.  
 
Verbalt våld i förskolan förekommer enligt sju av åtta informanter. Anledningen till 
verbalt våld var konflikter och rasism, enligt informanterna. Kommentarer som 
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kunde förekomma var bajskorv, du är dum, du är inte min kompis, du får inte vara 
med, du får inte komma på mitt kalas, det där är en tjejfärg (i kränkande 
bemärkelse), jag vill inte sitta bredvid hen för hen är mörk, du är inte skolbarn, jag 
ska slå ihjäl dig, min pappa kommer slå dig, hora samt svordomar på olika språk. Sex 
av åtta informanter anser att det inte finns en överrepresentation av något kön när 
det kommer till brukandet av verbalt våld, en anser att det inte förekommer och en 
anser att pojkar är överrepresenterade. Det informanterna sa att det verbala våldet 
berodde på var hemmet och rasism. Informanterna pratade mycket om rasism när 
det kom till verbalt våld och det handlade om barn som inte ville sitta bredvid ett 
visst barn eller hålla hand med det barnet för att det var färgat. När det kom till 
hemmet handlade det återigen om hur de inom familjen talar med varandra när det 
uppstår konflikter och vilka verktyg barnen fick med sig hemifrån.  
 
Informanterna berättade om hur de arbetade med att motverka våld på olika sätt. 
Främst förekommande var dock att förskolepersonalen pratade med barnen om våld. 
Man diskuterade även känslor, hur det skulle kännas för en själv, och använde sig av 
barnens erfarenheter. I situationen då det förekom våld var förskolepersonalen med 
som en stöttande och närvarande pedagog och samtalade tillsammans med barnen 
fram sig till en lösning på konflikten. Förskolepersonalen lärde barnen att säga stopp 
till varandra när de kände att den andra gick över en gräns för dem, slog dem eller 
kallade dem för fula ord. De arbetade även mycket med språkutveckling med barnen 
som inte hade ett så utvecklat språk ännu. Informanterna berättade även att de tog 
upp ämnet våld på samlingen och gjorde rollspel eller samtalade känslor. Ibland 
kunde de även arbeta projektinriktat. Var det större händelser som skedde 
kontaktade förskolepersonalen hemmet.  
 

4.3 Resultatanalys  
 
Lundgren (2004) skriver om normaliseringsprocessen kring våld och jag anser att 
den förekommer i förskolan. Detta främst på grund av att bland annat bråklekar är så 
pass accepterade. Löfdahl (2014) hävdar att bråklekar fungerar som maktkamper, 
vilket Lundgren (2004) hävdar är den främsta anledningen till våld. Å ena sidan  
accepterar förskolepersonalen bråklekar vilket då är att acceptera våld till viss del. Å 
andra sidan säger samtlig förskolepersonal att de har nolltolerans mot (annat) våld. 
De arbetar också aktivt för att motverka våldet i förskolan genom aktiva åtgärder och 
förebyggande arbete. En del som informanterna nämnde var makt i förhållande till 
våld. De benämner bråklekar som maktkamper vilket forskare (exempelvis Löfdahl, 
2014) i min studie också gör. De främsta anledningen till våld som informanterna 
nämner är dock språket och förskolans spegling av samhället. Förskolan speglar 
samhället och det är mer accepterat för pojkar att leka våldsamma lekar än det är för 
flickor (Nilsson & Persson, 2013). Höistad (2015) menar dock på att aggressionen hos 
flickor och pojkar är densamma. Detta ges exempel på från informanterna då en del 
av dem anser att brukandet av våld mellan barnen är densamma. Av informanterna 
var det dock flest som ansåg att pojkar brukade fysiskt våld mer än flickor. Det var 
dock en liten skillnad mellan dessa åsikter och observationer mellan 
förskolepersonalen. Detta trots att slutsatsen blev att flest pojkar brukar fysiskt och 
verbalt våld och att flickor brukar verbalt våld samt exkluderar mer.  
 
Majoriteten av informanterna ansåg att traditionella könsroller förekommer i 
förskolan och att det beror mycket på att förskolan speglar samhället (Frånberg, 
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2013). Könsrollerna i samhället är varken jämställda eller jämlika och är därmed inte 
heller det i förskolans värld. I och med att mannen är norm (Hirdman, 2001) och 
maskulinitet starkt kopplas till våld (Jansson, 2016) blir därmed våldet mer 
normaliserat (Lundgren, 2004). Normer om kön påverkar alltså hur våldet tar sig 
utgångspunkt även i förskolan (Heikkilä, 2015). Personligen vill jag inte skilja mellan 
flickor och pojkar, inte heller då det gäller våld. Min utgångspunkt är, i likhet med 
några av informanterna, att barnen brukar olika typer av våld utifrån individuella 
förutsättningar. Däremot så påverkar samhällets normer även barnen då de inte är 
fria från kulturen och normerna som finns både i förskolan och i samhället. Det blir 
mer normaliserat att pojkar brukar fysiskt och verbalt våld medan flickorna använder 
sig av en annan typ av våld, också i form av verbalt våld samt exkludering.  
 
Om kön ses som biologiskt kommer vissa personer att förvänta sig vissa saker av 
barnen än om kön ses som socialt konstruerat (Eidevald, 2011). Om kön ses som 
endast biologiskt kommer det vara mer trovärdigt att pojkar är mer utåtagerande och 
använder sig av mer fysiskt våld än flickor. Medan om kön ses som socialt 
konstruerat tror de snarare att barnen kan formas med hjälp av normer och värden i 
förskolan. Med detta perspektiv kan förskolepersonalen genom kulturen och 
normerna i förskolan påverka barnen mer till att inte bli brukare av våld vare sig det 
är fysiskt, verbalt eller exkluderande. Många normer begränsar människor och en av 
dessa normer är den om kön (Heikkilä, 2015). Normerna avgör också vilket 
bemötande som blir, som flicka förväntas du inte bruka fysiskt våld men som pojke 
kan det ses som mer accepterat då maskuliniteten kopplas mer till våld än 
femininiteten.  
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5 Diskussion 
 
I diskussionskapitlet kommer rubrikerna metoddiskussion, resultatdiskussion, 
pedagogisk relevans för förskolläraryrket, fortsatt forskning samt slutsatser att 
presenteras.  
 

5.1 Metoddiskussion 
 
Syftet med undersökningen är att undersöka på vilket sätt våld förekommer i 
förskolan samt undersöka förebyggande arbete mot våld i bred bemärkelse (fysiskt 
våld, kränkande språkbruk, exkludering) med kön som viktigaste 
undersökningsvariabel. Jag anser att mitt metodval med kvalitativ metod och 
semistrukturerade intervjuer mötte mitt undersökningsområde på ett passande sätt. 
Genom att intervjua både barnskötare och förskollärare som arbetat olika lång tid i 
förskolan fick jag ett brett perspektiv på hur våld i förskolan kan te sig. Det gav mig 
möjlighet att föra ett avslappnat samtal med informanterna som utmynnade i att de 
kände sig bekväma att tala fritt. Jag använde mig av fyra huvudfrågor, med 
tillhörande följdfrågor, som passade mitt undersökningsområde. Denna typ av 
semistrukturerade intervjuer är någonting som Bryman (2016) redogör för. Dessa gav 
informanterna chans att formulera egna tankar om ämnet som jag inte tidigare tänkt 
på. Därav använde jag mig av vissa följdfrågor som inte finns med i intervjuguiden. 
Samtliga informanter var kvinnor. De flesta av informanterna arbetade med de äldre 
barnen men en av dem arbetade med yngre barn. Om jag hade haft fler informanter 
från avdelningar med de yngre barnen hade resultatet antagligen sett ut på ett annat 
sätt än det gjorde nu. Vad jag fick reda på från den informant som arbetade med de 
yngre barnen så brukade de inte våld i samma utsträckning som de äldre barnen. 
Detta hade då påverkat mitt resultat märkbart.  
 
Om jag hade använt mig av enkäter hade jag kanske inte fått samma resultat. Jag 
hade kunnat få tillgång till fler förskolor och ett mer generellt resultat men jag hade 
inte fått lika djupa svar som jag fått vid användandet av semistrukturerade intervjuer. 
Dessutom hade min definition av våld i bred bemärkelse inte framgått lika bra i en 
enkätstudie då jag under varje intervju fått lov att förklara min definition mer 
ingående. En kritisk aspekt var att tidsramen för undersökningen. En bra 
komplettering till intervjuerna hade varit observationer, då jag hade kunnat se hur 
praktiken såg ut och få ett bredare perspektiv på undersökningsfrågorna. Nu har jag 
endast fått informanternas syn på våld i förskolan. Om jag hade gjort observationer 
och intervjuer hade jag kunnat få reda på både informanternas syn på våld i förskolan 
samt få en egen inblick i hur det verkligen ser ut på avdelningen. Allt detta blir dock 
en subjektiv analys trots att jag försöker att förhålla mig så objektiv som möjligt. 
Anledningen till att jag till slut valde bort observationerna var på grund av att jag inte 
hade mer tid på mig.  

 
5.2 Resultatdiskussion 
 
Det kallas inte våld, diskriminering eller trakasserier i förskola och skola utan det 
kallas för mobbning. Detsamma gör jag i min definiering av våld, men jag lägger till 
verbalt och fysiskt våld samt exkludering. Flera av informanterna reagerade på att jag 
använde mig av ett så starkt begrepp som våld för att beskriva det som försiggår i 
förskolan. Jag tycker dock att det är viktigt att inte bagatellisera våldet i förskolan då 
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detta kan få allvarliga konsekvenser i barnens liv. Detta hävdar även Jansson (2016) i 
sin studie om barndomens påverkan till brukande av våld i vuxen ålder. Att det var så 
pass vanligt förekommande med bråklekar och att synen på den var en accepterande 
syn. Lundgren (2004) skriver om hur våldet normaliseras och hur skadligt detta kan 
vara. Hellman (2010) skriver att bråklekar lätt övergår i riktiga slagsmål om reglerna 
inte följs. Blir barnet för aggressiv eller arg kan leken lätt övergå till verkligt våld 
(Hellman, 2010). I undersökningen framkom det att det var flest pojkar som brukade 
fysiskt våld. Detta är även någonting som Frånberg (2013) och Eidevald (2011) sett i 
sina studier. Enligt Jansson (2016) är det främst män som använder sig av våld över 
lag liksom det är när det gäller pojkar. Pojkar ansågs, enligt flera av mina informanter 
samt enligt Frånberg (2013), vara brukare av både fysiskt och verbalt våld medan 
flickor mest använde sig av verbalt våld och exkludering. Om informanterna såg 
någon skillnad, vilket inte alla gjorde, i brukandet av våld var det att flickor var mer 
exkluderande och att pojkar var mer fysiska i sitt brukande av våld. Flickor och 
pojkar sågs dock som jämställda brukare av det verbala våldet. En av informanterna 
pekade på att våldet i grupperna pojkar och flickor blivit mer jämställt, på gott och 
ont. Detta tror jag beror på att normerna i samhället håller på att förändras.  
 
Samhällets värderingar och normer var någonting som också togs upp som faktor till 
brukandet av våld i förskolan. Att förskolan speglar samhället var något 
informanterna och Eidevald (2012) var överens om. Att pojkar i dagens samhälle är 
mer våldsamma än flickor kan bero på att det är socialt accepterat att pojkar/män är 
våldsammare än flickor/kvinnor (Nilsson & Persson, 2013). Normerna i vårt 
samhälle gör att människor behandlas olika och det påverkar sättet de ser på sig 
själva. Hirdman (2001) och Eidevald (2011) skriver vidare att mannen är norm och 
därmed är det mer accepterat för flickor att ta över den manliga normen än för en 
man att ta över den kvinnliga normen. Detta resulterar i att fler flickor på senare tid 
blivit brukare av fysiskt våld i förskolan. De stereotypa könsrollerna hotas därmed 
samtidigt som de fortfarande cementeras i förskolan.  
 
De traditionella könsrollerna är högst närvarande i dagens förskola enligt sju av åtta 
informanter. Även Heikkilä (2015) och Frånberg (2013) ser att de stereotypa 
könsrollerna fortfarande finns kvar i förskolan i form av man behandlar flickor och 
pojkar olika. Olika personer har olika förväntningar och föreställningar på de olika 
könen trots att de försöker vara genusmedvetna. Förskolepersonalen arbetar mycket 
med att försöka att inte göra skillnad mellan könen. De arbetar med 
likabehandlingsplaner och med likvärdig behandling. Likvärdig behandling innebär 
att alla har lika rättigheter men att inte alla kan behandlas lika. Samtliga säger att de 
arbetar för att främja jämställdhetsarbetet och med jämlikhet. Flera av 
förskolepersonalen arbetar även med ett könsneutralt språkbruk där de är noga med 
att inte skilja på flickor och pojkar.  
 
Språket lyfter informanterna också fram som en faktor till våld i förskolan. De hävdar 
att barn som inte utvecklat sitt språk ännu lättare tar till våld då det uppstår 
konflikter. En av informanterna arbetadee dock med småbarn och sa att hon inte såg 
ett så stort brukande av våld. Det verkar som att det är i treårsåldern som barn börjar 
bruka våld mer. Verbalt våld är även en typ av det våld som brukas i förskolan som 
jag kom in på lite tidigare. Främst är det svordomar, hot och exkludering som 
förekommer. ”Du får inte komma på mitt kalas” var ett av de vanligaste hoten som 
togs emot hårt av den som det sas till. Att få komma på någons kalas ses däremot som 
någonting mycket positivt laddat. Verbalt våld var någonting som både pojkar och 
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flickor använde sig av enligt informanterna. Enligt Frånberg (2013) var dock verbalt 
våld någonting som främst flickor använde sig av. Verbalt våld kunde vara bland 
annat kränkningar på grund av kön, ålder och etnicitet. En av mina informanter tog 
upp att barn kunde kränka andra barn genom att säga att en viss sak det barnet lekte 
med var i en tjejfärg, då i kränkande bemärkelse. Att vara tjej är att få en lägre 
positionering. En annan informant nämnde också att ålder kunde vara en grund till 
diskriminering i förskolans verksamhet. Barnen kunde då retas och säga att ”du är 
inte skolbarn men det är vi”. Också detta var ett sätt att stärka sin egen positionering 
och makt. Flera av mina informanter tog upp rasism som en typ av verbalt våld. De 
hade stött på att barn inte ville sitta bredvid barn på grund av deras hudfärg och hört 
barnen fälla rasistiska kommentarer till dessa barn. ”Du är en brun bajskorv” är en av 
de kommentarer som fälldes till dessa barn.  
 
Makt är någonting som några av informanterna tog upp som orsak till 
våldsbrukande. Pojkars maktkamp tycks ta mer plats i förskolan än flickors 
maktkamp (Eidevald, 2011). Pojkarna tycktes oftare lekbråka än flickorna. Två av 
informanterna säger att det är okej om barnen lekbråkar med varandra bara det sker 
under kontrollerade former. Liknande säger Knutsdotter Olofson (2003) då hen 
kommenterar att bråklekar fungerar bra så länge ingen av parterna utnyttjar sin makt 
över den andra. Detta är en typ av normalisering av våldet i förskolan vilket Lundgren 
(2004) sätter sig emot. Flickorna agerar mer exkluderande mot andra barn. Löfdahl 
(2014) menar på att ålder och kön har stor betydelse när det kommer till exkludering 
från leken. Enligt Eidevald (2011) var flickorna mer exkluderande än pojkarna. 
Exkludering, skriver Ahlqvist och Eriksson (2007), är en form av mobbning och 
handlar bland annat om maktkamper barnen emellan.  
 
Informanterna nämnde hemmet som en av orsakerna till synen på de traditionella 
könsrollerna men också på brukandet av våld. När det gällde de traditionella 
könsrollerna handlade det om vilka normer och värderingar som fanns i hemmet. En 
informant tog ett exempel där mamman alltid stod i köket och lagade mat hemma 
och pappan alltid handlade. Det barnet kommer få med sig föreställningen om att det 
är kvinnan som står i köket och mannen som till exempel handlar. Likaså kommer ett 
barn från en familj där pappan alltid står i köket och lagar mat få med sig den bilden 
av könsrollernas fördelning. ”Vi kan inte påverka hemmet” säger en av informanterna 
men påpekar att förskolepersonalen trots allt kan göra mycket i förskolan för att 
motverka de traditionella könsrollerna. När det gällde brukandet av våld handlade 
det mest om att informanterna funderade kring huruvida konflikthanteringen i 
hemmet skedde. Om det var skrik och bråk tar barnen efter det menar informanterna 
och kommer bruka åtminstone verbalt våld i förskolan. 
 

5.3 Pedagogisk relevans för förskolläraryrket 
 
Varför är då denna undersökning relevant för förskolläraryrket? Då det kommit fram 
att det förekommer mer eller mindre våld i förskolan. Förskolan ska enligt förskolans 
läroplan (Skolverket, 2016) arbeta för att barnen känner trygghet i sin miljö är det 
högst relevant. Att motverka normer och kulturer där våld accepteras är att se till de 
mänskliga rättigheterna vilket alla våra styrdokument föreskriver. Skolan arbetar 
aktivt för att motverka mobbning, vilket jag valt att kalla för våld, och förskolan bör 
göra detsamma. Ofta ser förskolepersonalen på våldet i förskolan som någonting som 
barn ägnar sig åt till viss del, men som en informant uttryckte det så är det viktigt att 
ta barnens känslor på allvar och hjälpa den som utsätts för våld. Då utsatthet för våld 
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i barndomen också påverkar personers våldsbrukande i vuxenlivet (Jansson, 2016) är 
det extra viktigt för förskolan att se till att den inte blir en grund för detta. I förskolan 
ska förskolepersonalen sträva efter lärande, omsorg och fostran (Skolverket, 2016) 
där icke existerande våldsbruk bör tillhöra som en del. Då förskolan ska verka för 
jämställdhet och lika villkor för alla barn i förskolan är det också viktigt att se till att 
våldet brukas på olika sätt hos flickor och pojkar. Detta påverkas av deras 
uppväxtvillkor och förskolan borde se till så att det inte är accepterat med varken 
verbalt eller fysiskt våld i förskolan.  
 

5.4 Fortsatt forskning 
 
Fortsatt forskning skulle kunna vara att undersöka huruvida vuxna kränker barn i 
förskolan, och i så fall på vilket sätt. Jag har fått exempel från en informant om att det 
har förekommit att vuxna kränker barn i förskolan. Vad kan göras åt det är en fråga 
att ställa sig. Det går emot alla våra styrdokument och är någonting som absolut inte 
får ske i förskolan. Detta skulle kunna vara en intressant ingång till en undersökning 
om våld i förskolan, dels för att det enligt en av informanterna sker och dels för att 
det, enligt Jansson (2016), gör att barn som upplever våld i barndomen själva har 
lättare bli brukare av våld i vuxen ålder.  
 
Barn i behov av speciellt stöd nämns också av en av informanterna som brukare av 
våld i förskolan. Huruvida detta sker och i så fall på vilket sätt skulle kunna vara 
intressant att utforska. Kan barn i behov av speciellt stöd vara brukare av mer våld i 
förskolan än andra barn eller hur ser det egentligen ut? Detta är ingenting jag kunnat 
undersöka i min undersökning då den fokuserat på att undersöka förebyggande 
arbete mot våld i förskolan i bred bemärkelse (fysiskt våld, kränkande språkbruk och 
exkludering) med kön som främsta undersökningsvariabel.  
 
 

5.5 Slutsatser  
 
Våld i bred bemärkelse borde aldrig accepteras i förskolan. Här måste förskolan agera 
direkt med nolltolerans. Att det dessutom är skillnad i brukandet av våld mellan 
könen har med de traditionella könsrollerna, normerna och värdena i förskolan att 
göra. Behandlar förskolepersonalen barnen olika, kommer de att bete sig olika. I och 
med att mannen är norm och våld generellt sätt är någonting som fler män brukar är 
det inte konstigt att lite våld accepteras. Det är dock oacceptabelt att vissa barn ska gå 
till förskolan och veta att idag kommer jag bli utsatt för våld, vare sig det är fysiskt 
våld, verbalt våld eller exkludering. Jag kom fram till att brukandet av våld i 
förskolan, både fysiskt våld, verbalt våld och exkludering sker, kanske inte ofta men 
det är heller inte ovanligt att det sker. Jag kom också fram till att det är skillnad på 
hur våld tar sig uttryck beroende på vilket kön barnet tillhör. Flickor använde sig av 
verbalt våld och exkludering medan pojkarna generellt sett använde sig av fysiskt 
våld och verbalt våld. Även fall av exkludering av pojkarna kommer fram i studien. 
Vad händer då med brukandet av våld när barnen blir vuxna? Jansson (2016) 
beskriver hur utsatthet för våld i barndomen påverkar, främst män, att senare i livet 
bruka våld gentemot andra. Dessa barn ligger då i riskzonen och det blir en ond 
spiral. Om dessa barn växer upp till förövare kommer de kanske också att bli en del 
av förövarna i #Metoo-kampanjen.  
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Bilaga 1 Missivbrev 

Missivbrev - Information om det självständiga arbetet 

 
Ni tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

 

Mitt namn är Ellen Lagerkvist Cabezas. Jag går sista terminen på förskollärarutbildningen och 

ska nu påbörja mitt examensarbete. Syftet med undersökningen är att förebygga arbete mot 

våld i bred bemärkelse (fysiskt våld, kränkande språkbruk, exkludering) med kön som 

viktigaste undersökningsvariabel. Jag kommer i min undersökning att använda mig av 

intervjuer.  

 

Vid undersökningen kommer jag intervjua både barnskötare och förskollärare. Som stöd till 

min datainsamling kommer jag att, med godkännande av deltagarna, använda mig utav 

ljudinspelningar samt anteckningar. Intervjuerna beräknas ta mellan 30-60 minuter. Allt 

material kommer endast att behandlas av mig, min handledare och examinatorn vid 

Mälardalens högskola. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 

Mälardalens högskola, Västerås, samt läggas ut på portalen Diva i sin slutversion.  

 

Deltagandet i undersökningen är helt frivilligt och du kan när som hels välja att avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. Allt 

insamlat material från dig kommer då att strykas från undersökningen. Insamlat material 

kommer att behandlas enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer. Förskolans namn, 

kommun och område kommer att anonymiseras i uppsatsen. Inga namn eller annan känslig 

information om informanten kommer att nämnas i uppsatsen.  

 

Om du har några frågor eller funderingar kan du gärna kontakta mig eller min handledare.  

 

Jag godkänner härmed mitt deltagande i undersökningen 

 

_____________________________________________ 

 

 

Kontaktinformation 

Student: Ellen Lagerkvist Cabezas  

Tel: 073-752 18 19 

Mail: ellenlagerkvist92@hotmail.se  

 

Handledare  

Bengt Nilsson  

Tel: 073-268 75 13 

Mail: bno@hig.se  

 

 

___________________________________ _____________________________ 

Ellen Lagerkvist Cabezas    Ort och datum 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Intervjuguide 

 

Förskollärare:  Barnskötare: Annan:  

 

Antal år inom förskolan:___________________________ 

1 På vilket sätt kan det förekomma det våld i barngruppen?  

 Är någon grupp överrepresenterad (ålder/kön)?  

 Ge exempel 

 Hur jobbar du för att motverka detta?  

2 På vilket sätt kan det förekomma kränkande språkbruk i 
barngruppen?  

 Hur ställer du dig till kommentarer som ”men han är ju kille! Jag leker bara med 
tjejer” eller ”men hen är ju brun, jag kan inte leka med hen”? 

 Är någon grupp överrepresenterad (ålder/kön)?  

 Ge exempel 

 Hur jobbar du för att motverka detta?  

3  Hur ser du på de traditionella könsrollerna i förskolan?  

 Är kön biologiskt eller socialt konstruerat?  

 Förekommer de? 

 Hur jobbar du för att motverka dem?  

4  Vad säger läroplanen?  

 Kön 

 Diskriminering  

 


