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Sammanfattning

Syftet med studien var att undersöka och ge olika beskrivningar av en grupp förskollärares 

uppfattningar av konflikter mellan barn och konflikthantering i förskolan.

De frågeställningar som ställdes var följande: Vad anser en grupp utvalda förskollärare att en 

konflikt mellan barn karaktäriseras av? Vilka kommunikativa strategier uppfattar en grupp 

förskollärare att barn använder i deras konfliktsituationer? Hur gestaltas och hanteras konflikter i 

barngruppen utifrån en grupp förskollärares uppfattningar?

Resultatet av studien visade på många olika uppfattningar om vad som är en konflikt och hur den 

bör hanteras. Konflikter har olika betydelse för förskollärarna. En del menar att barn ska lösa sina 

egna konflikter beroende på vilken typ av konflikt det är, medan andra anser att barnen behöver 

stöttning och hjälp i konflikthanteringen. Det finns många likheter mellan konflikthanteringsstilar 

och barns kommunikativa strategier samtidigt som flera andra aspekter såsom synen på hur barn 

agerar under konflikter kan återfinnas i tidigare forskning. Förskollärare ger också uppfattningar av 

att de kan identifiera barns kommunikativa strategier och konflikter.

Nyckelord: Förskollärare, uppfattningar, intervjuer, konflikter, konflikthantering, kommunikativa 

strategier
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Bakgrund

Intresset för hur konflikter hanteras i förskolan grundar sig på mina egna erfarenheter utifrån 

tidigare vikariat och praktikperioder inom verksamheten. Förskollärare har hanterat konflikter på 

olika sätt och haft olika syn på hur konflikter bör hanteras att detta i sin tur har skapat en viss 

förvirring hos mig. Det står i den nuvarande läroplanen för förskolan att arbetslagets uppgift är att 

vara ett stöd i att reda ut barns konflikter, men också att det är viktigt att utveckla barns förmågor att 

hantera konflikter enskilt såväl som i grupp. Värdegrunden antyder exempelvis också att barn inte 

ska kränkas, rättigheten till frihet, integritet och allas lika värde som i förskolans vardag måste 

upprätthållas för att uppnå läroplanens mål och syften (Skolverket, 2010a, s. 4, 9).

Studien är relevant i den bemärkelse att konflikter är en naturlig del av vardagen och behövs för att 

barn ska kunna utvecklas och leva i dagens samhälle (Edqvist & Johansson, 2010, s.1, 3). Lärandet 

anses ske i samspelet och barn lär sig av varandra och av vuxna menar Williams & Pramling (2000, 

s.288). I konfliktsituationer samspelar barn med varandra även om det inte slutar med det som är 

önskvärt, beroende på vem som uttolkar och berörs av situationen. Skolinspektionen (2012, s.47) 

visade i sin granskning av förskolans arbete en brist på förskollärares samverkan under 

konfliktsituationer. Detta är något som är mindre väl utvecklat och som påverkar förskolans 

kvalitetsarbete.

Men vad är en konflikt? Detta är en uppfattning som skiljer sig från person till person. Definitionen 

sätter gränsen för vad som är en konflikt och vad som inte är en konflikt. Att definiera begreppet 

konflikt har dock visats vara svårt genom att det är mångtydigt. Nyhlén (2011, s.18) menar att det är 

vanligt att konfliktorienterade beteenden, mål och intresse ofta inte skiljs åt i definitionen men 

forskare såsom Stensaasen & Sletta (1997, s. 264-265) menar att det finns olika typer av konflikter 

och olika nivåer av dessa som bör beaktas.

Stensaasen & Sletta (1997, s.276) påpekar att det som har studerats tidigare är hur barnen uppfattat 

deras egna konfliktsituationer och vad de får för belöning av samspelet, därför kan det vara av 

relevans att studera konflikter utifrån ett annat perspektiv, nämligen förskollärarnas. Genom att 

förskollärare ska utveckla barns förmågor att hantera konflikter är det också av betydelse att de vet 

när de ska agera eller om de ska agera. De behöver också kunna identifiera om barnens 

samspelssituation är en konfliktsituation eller inte.
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I boken Grupprocesser – om inlärning och samarbete i grupper beskriver Stensaasen & Sletta 

(1997, s.280-289) om konfliktlösningar och konfliktstrategier i grupper. Konflikter som förblir 

olösta eller inte hanteras på ett konstruktivt sätt kan komma att bli kostsamma och leda till 

ogynnsamma konsekvenser. Men ska barn kunna leva ett aktivt och konstruktivt liv är 

konfliktsituationer också en nödvändighet för deras utveckling. Varje individ behöver erfarenheter 

av konfliktsituationer och strategier för att kunna lösa en konflikt. Kan förskollärare identifiera 

dessa handlingsmönster kan de också avgöra hur situationen kan hanteras. Denna studie kommer 

därför att fokusera på hur förskollärare uppfattar barns konflikter och strategier.
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Litteraturöversikt

Detta avsnitt avser att belysa definitioner av vad en konflikt kan vara och kort om två konflikttyper 

som är vanligt förekommande, men också om olika konflikthanteringsmodeller samt normers 

betydelse för konflikter och konflikthantering. Avsnittet syftar också till att ge en inblick i olika 

konflikthanteringsstilar och vad kommunikativa strategier kan innebära.

Tidigare forskning

Konfliktdefinition och konflikttyper

I Marklunds (2007, s.55) definition på konflikter räknas diskriminering, mobbing och kränkande 

särbehandling in. Konflikter är något som skapas av eller ur människan. Ofta leder konflikter till 

någon typ av förändring som sedan kan skapa ytterligare konflikter. Denna förändring kan vara 

smärtsam och obehaglig eller direkt utvecklande och framåtskridande för individen. Definitionen 

enligt Maltén (1998, s.145) är att en konflikt är något som uppstår "vid en sammanstötning, en 

kollision eller annan oförenlighet mellan mål, intressen, synsätt, värderingar, grundläggande behov  

eller personlig stil". Citatet påtalar om en rad olika anledningar till att en konflikt kan uppstå. 

Nationalencyklopedin (2012a) uttrycker konfliktbegreppet med koppling till begreppen kämpa, 

kollidera, sammanstötning och "råka i strid". Det anses vara en motsättning som kräver något typ 

av lösning. Konflikter kan ha olika nivåer såsom att vara något inom ett samhälle eller mellan andra 

samhällen.

Marklund (2007, s.56) har likheter med Nationalencyklopedins (2012a) betraktande av 

konfliktbegreppet som rar sin utgångspunkt i latinets conflictus, som kan översättas till 

sammanstötning. Likt Maltén (1998) menar Marklund (2007) att konflikter är intressen som 

motsätter varandra. Och när man kollar på det kinesiska tecknet för konflikt kan man se två 

beståndsdelar som är uppbyggt av uppmärksamhet/fara och möjlighet, vilket skapar en dualitet 

inom ramen för begreppet. Motsättningen inkluderar attityder och beteenden som innebär att hur 

individen uppfattar denna motsättning och hur de övriga parter uppfattar situationen beaktas 

(Marklund, 2007 , s.57).

Stensaasen & Sletta (1997, s.266) beskriver två olika konflikttyper som är vanligt förekommande i 

konfliktsituationer. Dessa typer av konflikter benämns som känslomässiga och kognitiva.
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Den känslomässiga konflikttypen är den typ av konflikt där starka känslor inte är föreningsbara. 

Parterna i konflikten har negativa känslor gentemot varandra och känslorna påverkar situationen 

starkt. Kognitiva konflikter är när en persons idéer och/eller uppfattningar inte överensstämmer 

inom personen. Detta kan vara att en person får information som inte stämmer med den tidigare 

erfarenhet personen har av ett fenomen eller företeelse.

Normer och dess betydelse

Under 1900-talet var samhällssynen på barn sett utifrån kategorier, där människan ansågs ha 

medfödda egenskaper. Man utgick ifrån samhällets normer och de som bröt sig ifrån dessa normer 

skulle komma att utvecklas mot ett lidande menade man. Senare ändrades istället denna syn till att 

betona egenskapers relation till hur barn utvecklas. I och med denna utveckling fokuserades snarare 

vuxnas beteende i relation till barnen än tvärtom. Före 1970-talet betraktades barn som ett kollektiv 

medan de nu ses som individer. Detta har medfört ett större krav på pedagoger och bidragit till ett 

större fokus på barns fostran till självständiga och ansvarstagande samhällsmedborgare (Lundström 

2008, s.15, 19). Den normativa bild som nu ges av barn utgör också konsekvenser för hur de 

kommer att betraktas och fostras, som i sin tur enligt min tolkning har betydelse för hur barns 

konflikter hanteras. Har en förskollärare exempelvis en uppfattning om att det är normalt att barn 

inte är förmögna att hantera en konflikt utan hjälp av en vuxen kommer detta medföra konsekvenser 

som kan påverka barns utveckling som en självständig och tillitsfull individ. Myndigheten för 

skolutveckling (2003, s.79) menar att konflikter som barn löser tillsammans med andra människor 

ökar barnets självförtroende och stimulerar välmåendet. I läroplanen för förskolan står det att varje 

barn ska utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga (Utbildningdepartementet, 2010, 

s.9).

I och med att normer påverkar förskollärares uppfattningar om olika fenomen är det viktigt att få en 

definition på vad normerna är och innebär. Normer är något som kan kopplas till t.ex. status eller 

makt (Martinsson & Reimer, 2008). För att förklara vad normbegreppet innebär närmare kan det 

utifrån Martinsson & Reimer (2008, s. s 20-21) betraktas som olika identifikationspositioner. Det 

handlar om makt där vissa positioner ger individer större möjlighet att styra sig själva än andra. De 

positioner som begränsar möjligheten till att fritt styra sina handlingar blir något som avviker från 

det normala. Bromseth & Darjs (2010) kopplar de avvikande aspekterna av normbegreppet till en 

följd av stereotypisering, bestraffning och ett osynliggörande av den rådande omgivning individerna 
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vistas inom. Följer man de normer som förväntas av omgivningen bidrar det till en ökad status och 

makt menar Bromseth & Darjs (2010, s. 136-137).

Konflikter i skolan

Det finns relativt lite forskning som inriktat sig på konflikter och konflikthantering i förskolan. 

Däremot finns det forskning om detta inom skolvärlden (Williams & Pramling 2000; Lundgren 

2008) Forskning i Sverige från 1960-talet till 1980-talet har fört studier om barn mellan 2-12 år, om 

deras upplevelser av konflikter mellan barn, dess konfliktprocess och konfliktinnehåll. Det 

åldersvarierade spannet som undersöktes gav resultat som pekade på en betydelse av barns ålder 

och ifall barn va av manligt eller kvinnligt kön i relation till de konfliktbeteende som kunde 

definieras av forskarna. Barn i mellan 7-12 års ålder befann sig oftare i en position där den person 

som ska bestämma i konflikten var en dominerande aspekt. Flickor förhöll sig oftare till verbal 

karaktär än pojkars konfliktbeteende som istället använde sig mer av fysiska handlingar under dessa 

situationer. För att lärare skulle ingripa i det som de definierat som konflikter behövde flickorna i 

flickornas konfliktsituationer oftare be om hjälp av lärare än i pojkars situationer där läraren på eget 

initiativ agera för att lösa deras konflikter. Ett konstaterande var att barn blev mer verbala i sitt sätt 

att hantera konflikter ju äldre de blev (Lundström 2008, s.19). Stensaasen & Sletta (1997, s.179) 

menar att barns utveckling påverkas av de erfarenheter av konflikter de tidigare fått. För att barn 

idag ska kunna utvecklas i att hantera samspelssituationer krävs sociala färdigheter som i sin tur 

hjälper barnen att hantera konflikter.

Forskningen om konflikter i skolan påvisar således olika genusaspekter som kan ses i barns 

konflikter och som kan vara av relevans att utgå ifrån, men dessa aspekter kommer denna studie 

inte att utgöra något större fokus för.

Konflikthanteringsmodeller

Myndigheten för skolutveckling (2003, s. 45) har presenterat ett antal konflikthanteringsmodeller 

som är beprövade och som anses vara vanligt förekommande framför andra alternativa metoder. 

Dessa metoder utövas i de flesta förskolor och skolor när de bearbetar vardagens kränkande 

behandling.
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En konflikthanteringsmodell är Nonviolet Communication (NVC) som skapades av 

relationsforskaren Marshall B. Rosenberg. Modellen står både som en arbetsmetod och 

förhållningssätt som syftar till att skapa kontakt och kommunikation mellan människor. Tanken 

bakom konflikthanteringsmodellen är att ha en öppen dialog där människor ska lära sig att lyssna 

utan att skuldbelägga den andre eller sig själv (Myndigheten för skolutveckling, 2003, s. 49).

Forumspel är en annan konflikthanteringsmodell som Augusto Boal har introducerat i Sverige. Det 

är en pedagogisk rollspelsmetod som kan användas för att bearbeta konflikter. Modellen handlar om 

att ta upp laddade händelser ur verkligheten som slutar upp med en konflikt som behöver lösas. 

Deltagare får själva komma fram med egna lösningar och rekonstruera situationen medan de övriga 

i gruppen är åskådare. Syftet är att inspirera gruppen till olika lösningar från aktuella och vardagliga 

problem där individerna får vara aktiva och påverka situationen (Myndigheten för skolutveckling, 

2003, s. 50).

Kompissamtal är en annan metod att använda sig av för att hantera konflikter. Metoden är utvecklad 

och beskriven av Lars Edling. En gång i veckan förs ett samtal i grupp med barnen om konflikter 

utifrån ett utarbetat system. En eller två pedagoger leder samtalet och barnen får uttrycka sina 

åsikter och tankar inför de andra. Barnen tränar känslomässig medvetenhet och får en modell för 

hur de kan hantera konflikter (Myndigheten för skolutveckling, 2003, s. 51).

Kommunikativa strategier

Den kommunikativa förmågan beskrivs utifrån tre aspekter av begreppets innebörd i Skolverket 

(2010b, s. 2). Reception är förmågan att kunna tolka ett innehåll och förstå tal samt skriftspråk. 

Produktion är individens förmåga att kunna formulera sig och interaktion är individens förmåga att 

samspel med andra genom det språk som förs i tal och skrift. Kommunikativa förmågan uppföljs 

med en relatering till begreppet kommunikation i Skolverket (2010b, s.2-3). Bruce (2009, s. 55-68) 

menar att kommunikation handlar om bland annat samspel, ömsesidighet och 

informationsöverföring. Kommunikation kan betraktas som form, (symboler, talat språk, gester, 

tecken och skrivning) innehåll (vad kommunikationen handlar om, dess område det ska täcka) och 

syfte (varför man kommunicerar, vad individen vill uppnå med kommunikationen) framhäver 

Luttropp ( 2009, s 175).
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Sökningen på begreppet kommunikativ på Nationalencyklopedins (2012b) hemsida ger träffar där 

bland annat kommunikativ kompetens, kommunikation och icke-kommunikation hittas. Den 

kommunikativa kompetensen avser det språkliga användandet på sociala eller kulturella sätt medan 

kommunikationen handlar om en överföring av information mellan t.ex. människor där språket är 

beroende av kommunikationen som ett medium. Icke-kommunikation är de kommunikativa signaler 

som inte förs genom t.ex. de språkliga formerna tal och skrift.

Lundström (2008, s.14) kopplar begreppet strategi till någon typ av tillvägagångssätt. Författaren 

menar att en strategi kan vara medveten eller omedveten. Axelsson (2010, s. 16-17) har studerat 

kommunikativa strategier och kopplar interaktion till det verktyg han kallar strategier. Dessa 

strategier används för att förstå mellanmänsklig interaktion som består av talat språk, kroppsspråk, 

gester och blickar. Interaktionen måste förstås i ett sammanhang och ses som en process fylld av 

små detaljerade handlingar. Förstår man alla handlingar kan sammanhanget också förstås och 

analyseras.

När barn interagerar och samspelar med andra barn för att få sin vilja igenom använder de 

kommunikativa strategier. Barn uttrycker sig både verbalt såväl som icke verbalt när de 

kommunicerar med varandra. I denna kommunikationsprocessen ingår även kroppsspråk och 

ansiktsuttryck. Det vardagliga samspelet mellan barn uttrycks av ett aktivt språk där kroppen är 

viktig för att kunna kommunicera. När barn uttrycker sig verbalt använder de ord som de redan har 

erfarenhet av och som barnen känner för att använda, beroende på hur situationen ser ut. I och med 

att barn kommunicerar med kroppen blir också kroppsspråket ett viktigt verktyg i samspelet menar 

Jivegård (2010, s.5-6).

Konflikthanteringsstilar

Ekstam (2004, s. 85-90) har formulerat en modell som beskriver olika typer av stilar som kan 

uttryckas i konfliktsituationer, där individer hanterar konflikter på olika sätt beroende på den 

situation som uppstår. Modellen består av fem olika konflikthanteringsstilar varav fyra kommer att 

presenteras nedan. Den femte hanteringsstilen uteslöts för att den inte hade någon relevans till 

studiens resultat.

Samarbete/samverkan

Denna stil handlar om att alla parter ska vinna något på den problemlösning man har av 
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problemsituationen. Detta innebär att båda parter kan lyssna på varandra, motiveras och vilja lära 

sig något av den andre för att lösa problemet. När en kompromiss inte kan lösa situationen utan en 

fullständig lösning och det aktiva deltagandet är av betydande vikt för relationen och samarbetet är 

denna hanteringsstil en passande metod. Hanteringsstilen är även passande om det krävs att känslor 

som stört situationen bearbetas och där den ene parten är i behov av den andre partens kunskaper 

och åsikter innan ett beslut fattas (Ekstam, 2004, s.86-87).

Kamp/konkurrens

När en person vill föra en kamp mot den andre för att vinna på bekostnad av motparten kan 

kamp/konkurrensstilen användas. Denna stil utgår ifrån en maktaspekt där en orättvis metod tas 

fram för att få igenom sin vilja. Konflikten resulterar oftast i att en part kan anses vara en vinnare 

och en annan som förlorare. Resultatet kan i många fall förstärka konflikten som en konsekvens. 

Hanteringsstilen anses också kunna såra och förolämpa andra människor, men den kan också utge 

goda effekter om det är kort om tid och snabba beslut behöver tas eller när det är ett stort problem 

där större åtgärder behöver göras, såsom exempelvis nedskärningar eller förbud mot något. Stilen 

kan också anses vara gynnsam om båda parter utövar kamp/konkurrensstilen (Ekstam, 2004, s.85-

86). 

Undvikande

Hanteringsstilen går ut på att man undviker konfliktsituationen för att slippa få egna problem. 

Stilutövaren håller sina egna åsikter inne och undviker personen man inte kommer överens med. 

Det kan innebära att individen kommer med bortförklaringar på problemet och att konflikten kan 

upptagas vid ett annat tillfälle igen. En undvikande hanteringsstil kan komma till användning när ett 

problem inte anses ha någon större vikt för någon av parterna eller när problemet kan innebära en 

större förlust än vad det kan vara värt för individen. Andra anledningar kan vara att problemet 

uppstår vid fel tillfälle, utövaren vet att förlusten är större än vinsten eller att de båda parterna vet 

att lösningen på problemet kommer av sig själv (Ekstam, 2004, s.88-89).

Kompromiss

Kompromisstilen kan användas när flera parter förhandlar om en lösning på ett problem och 

resulterar i att parterna accepterar en kompromiss. Oftast blir inte någon part nöjd fullt ut och 

konfliktsituationen innebär att uppoffra någonting för att lösa problemet. Det blir en förlust för alla 

som är inblandande i konflikten. Denna hanteringsstil kan komma till användning när parterna 
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känner att de inte vill förlora mer än de redan förlorat eller när en kompromiss ifrån båda parter 

behövs för att en lösning ska kunna göras. Hanteringsstilen kan också vara till fördel när det är kort 

om tid och man redan har prövat samarbete och konkurrensstilarna som inte visat sig fungera för att 

lösa situationen (Ekstam, 2004, s.87-88). 
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Teoretiska utgångspunkter

Fenomenografisk ansats

I undersökningen kommer en fenomenografisk ansats att utgöra ett teoretiskt ramverk som en 

utgångspunkt vid analyser av de data som insamlats.

Fenomenografin bygger på att livsvärlden inte kan övervinnas av vetande. Att den verklighet vi har 

framför oss inte kan vara mer verklig än hur vi själva har uppfattat den. Som exempel kan en teori 

om en praktik aldrig vara mer verklig än att uppleva praktiken själv. Fenomenografin handlar 

således om människors uppfattningar av hur världen ter sig för dem. Hur individen uppfattar 

världen kommer också att stå för den beskrivningsnivå som individen utger sin uppfattning för 

menar Kroksmark (2007, s.7, 19-20).

Den fenomenografiska ansatsen är också induktiv, vilket innebär att man börjar i praktiken och 

skapar därefter sin teori utifrån den. Uppfattningsbegreppet är viktigt och nära sammankopplat med 

kunskapsbegreppet. Genom att visa hur människan uppfattar ett fenomen visar den också vad den 

har för kunskap om detta fenomen (Kroksmark, 2007, s. 6-7).

Fyra viktiga punkter i den fenomenografiska ansatsen enligt Larsson (1986, s.21-22):

• Att använda intervjuer med människor för att utgöra en empirisk grund.

• Att beskrivningskategorier är bundna till det innehåll som utges och att detta uttrycker 

skillnader i hur man uppfattar något. Denna punkt handlar om uppfattningsnivåer.

• Det som studeras är hur människor uppfattar sin omvärld där man utgår från en andra 

ordningens perspektiv. (Den subjektiva erfarna världen)

• "Vi strävar efter att beskriva skilda sätt att föreställa sig något - variationen i kvalitativt 

skilda uppfattningar av ett fenomen." (Larsson 1986, s.22).

Studien kommer således att fokusera på de olika uppfattningsnivåer som den utvalda grupp 

förskollärare erfarit av de frågor som ställts. Det som blir viktigt att studera är då variationen i de 

skilda uppfattningar förskollärare har om barns konflikter.

Analysmodell

Det finns forskning om hur man kan tolka och analysera det material som samlats in med en 
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utgångspunkt i den fenomenografiska ansatsen (Alexandersson, 1994; Marton & Booth, 1997; 

Larsson, 1986). I min studie har jag valt att använda Alexanderssons (1994, s. 111-136) 

analysmodell. Den beskrivs med fyra steg i bearbetningsprocessen av det material som samlats in.

1. Första steget i analysprocessen är att bekanta sig med materialet och sedan skapa ett 

helhetsintryck av det. Detta innebär i mitt arbete att sammanställa och organisera en struktur 

genom att läsa igenom materialet och ta ut viktiga stycken.

2. Därefter söker forskaren efter likheter och skillnader som finns i materialet. Att urskilja 

förskollärarnas uppfattningar utifrån likheter och skillnader.

3. I nästa steg skapas nya kategorier. Till detta innebär att tolka utsagorna och komma fram 

med de kategorier som förskollärarna ger.

4. Sist studeras den underliggande strukturen. En analys av de kategorier som beskrivits och 

tolkats sker.
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Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka och ge olika beskrivningar av en grupp förskollärares 

uppfattningar av konflikter mellan barn och konflikthantering i förskolan.

Frågeställningar

1. Vad anser en grupp utvalda förskollärare att en konflikt mellan barn karaktäriseras av?

2. Vilka kommunikativa strategier uppfattar en grupp förskollärare att barn använder i deras 

konfliktsituationer?

3. Hur gestaltas och hanteras konflikter i barngruppen utifrån en grupp förskollärares 

uppfattningar?
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Metod

I följande kapitel redovisas de metoder som valts att användas i denna studie, både till att analysera 

den empiri som insamlats och till att samla in material att analysera. Hur genomförandet gått till i 

praktiken och det urval som skett kommer också att belysas. Som avslutning kommer etiska 

överväganden tas till beaktning och hur giltig och trovärdig studien är.

Insamlingsmetoden

Esaiasson (2007, s. 252) talar om samtalssituationen som grund för insamlingssteget när man 

använder sig av olika insamlingsmetoder. Det har ingen större betydelse vilken metod man 

använder i intervjun för samtalssituationen är alltid grunden för insamling av data.

Eftersom mitt syfte och frågeställningar är inriktade på hur förskollärare uppfattar barns konflikter, 

konflikthantering och kommunikativa strategier behövdes också ett förskollärarperspektiv antas i 

studien och därför blev förskollärare central som studieobjekt. Intervju blev därför en passande 

metod för datainsamling i avseende att få ta del av förskollärares tankar på en utförlig nivå, som där 

skulle kunna ge ett brett spektra av information om de områden jag studerar. Nackdelen med att 

använda intervju som insamlingsmetod var att diskussioner mellan grupper inte var aktuellt. Detta 

behövde inte nödvändigtvis ha en större påverkan på förskollärarnas svar genom att de fortfarande 

baserade de svar de gav på deras egna erfarenhet. Esaiasson (2007, s. 251-253) menar att 

samtalsintervjuer är en kvalitativ forskningsmetod och om forskaren vill ta reda på hur en människa 

uppfattar sina vardagserfarenheter är samtalsintervju en bra metod. De data som samlades in är 

således av kvalitativ form där grunden till bearbetningsfasen och analysprocessen baserades utifrån 

givna intervjusvar. Genom att intervjua förskollärare som fanns på plats hade den insamlade datan 

också en koppling till den barngrupp i den verksamhet som jag vistades i under min 

verksamhetsförlagda utbildning.

Min intervjuguide är strukturerad utifrån huvudteman, underteman och frågor som jag använde mig 

av vid intervjutillfället (se Bilaga 1). Dessa teman skapades utefter mitt syfte och frågeställningar 

och tog upp sådant som kunde skapa mönster som var av värde att ta med i analysen. Första temat i 

intervjuguiden är bakgrundsinformation som syftar till att värma upp intervjupersonerna med frågor 

som är lätta att svara på. Det andra temat är konflikter i barngruppen. Syftet här va att svara på 

frågeställningarna, 1. Vad anser en grupp utvalda förskollärare att en konflikt mellan barn 
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karaktäriseras av?, 3. Hur gestaltas och hanteras konfliktlösning i barngruppen utifrån en grupp 

förskollärares uppfattningar?. Det tredje temats syfte var att besvara frågeställningen, 2. Vilka 

kommunikativa strategier uppfattar en grupp förskollärare att barn använder i deras 

konfliktsituationer?

Urval

Intervjuerna som genomfördes var begränsade till de förskollärare som fanns på förskolan. Den 

ursprungliga tanken var att intervjua de åtta förskollärare som arbetade på förskolan och att 

genomföra två enskilda intervjuer med två förskollärare vid fyra olika dagar. Johansson & Svedner 

(2004, s. 42) menar det är av stor vikt att ta med individer med olika erfarenhetsbakgrund för att öka 

chansen att få variationer av uppfattningar. Mitt syfte var också att fördela tiden jämnt och för att få 

en lagom tid till bearbetning av de data som skulle samlas in efter varje dag under intervjuperioden. 

Det visade sig att en intervju var irrelevant genom att jag intervjuade en förskolechef som inte 

arbetade aktivt på barnavdelningarna och en annan intervju överskred den satta tidsgränsen med 15 

minuter och uteslöts därav detta. I och med att jag inriktar mig på att intervjua förskollärare blev det 

tveksamt att ta med förskolechefens intervju i analysarbetet, även om förskolechefen hade arbetat 

som förskollärare tidigare. Intervjuerna skulle förhålla sig till maximalt en halvtimme för att inte 

samla in för mycket data att bearbeta. Men maximalgränsen överstegs vid flera intervjuer. Bryman 

(2002, s.111) tar upp bland annat en dåligt förankrad urvalsmetod och samarbete som kan vara en 

konsekvens av detta. Intervjuguiden har också varit i en ständig process under arbetets gång och har 

därför anpassats utefter de frågeställningar och syfte som vid den tidpunkten varit uppställda.

Genomförande

Först genomfördes en pilotintervju med en tidigare intervjuguide för att se hur väl intervjufrågorna 

överensstämde med de nuvarande frågeställningar och syfte. Pilotintervjun utfördes med en 

förskollärare på utbildningen som hade erfarenhet av de frågor jag ställde. Jag kom fram till att 

vissa frågor kunde kopplas ihop med andra för att de förhöll sig till ett och samma område. Några 

frågor behövde också ändras för att anpassas till de nya frågeställningarna som hade skapats under 

bearbetningen av studieinnehållet.

När vi hade tilldelats praktikplats från Uppsala universitet fick jag testa mina intervjufrågor på 
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andra förskollärarna. Svaren från dessa kommer senare i denna studie att redovisas. På 

praktikplatsen fick jag reda på att det fanns åtta vuxna som hade en yrkesroll som förskollärare, 

vilket överensstämde med den intention jag hade med att intervjua åtta förskollärare. En 

förskolechef blev intervjuad, två förskollärare kom från en 1-3 års avdelning medan de övriga var 

från 3-5 års avdelningar. Totalt blev det nio intervjuer genomförda under olika dagar utsträckta över 

fyra veckors period, men de intervjuer som redovisas senare belyser bara sju av dessa. De 

transkriberade sidorna blev på 22 A4-sidor. Transkriberandet av intervjuerna genomfördes efter den 

totalt fyra veckor långa praktikperioden.

Bearbetning och analysmetod

Intervjuerna spelades in med ljudinspelning via min mobil. Jag försökte hitta en miljö som skulle 

vara fri från störningar som eventuellt kunde ha kommit med vid inspelningarna. Utöver detta 

poängterar Esaiasson m.fl. (2007, s.294) vikten av att intervjuaren är väl påläst inför intervjun och 

att frågor som ställs är väl genomtänkta för att hålla en god validitet. När intervjuerna hade samlats 

in skulle eventuella anteckningar och reflektionstänkande göras om hur intervjupersonen svarade på 

de frågor som ställdes och hur datan kunde tänkas användas i arbetet. Därefter analyserades 

materialet och den relevanta datan kunde transkriberas. Beroende av den data som samlades in 

strukturerades kategorier, rubriker och mönster som avgjorde analysarbetets riktning och när 

analysprocessen var igång kunde de begrepp som tidigare använts i denna studie att upprepas och 

nya begrepp skapas. Att ta för givet är också att det teoretiska perspektiv som är angivet i denna 

studie också är min utgångspunkt och analysverktyg.

Validitet och reliabilitet

När en forskare ska studera något bör validitet och reliabilitet alltid beaktas. Både validitet och 

reliabilitet anses vara ett centralt problem inom den empiriska samhällsvetenskapen. Validitet 

betyder "att vi mäter det vi påstår att vi mäter" och Reliabilitet kan översättas som "frånvaro av 

slumpmässiga eller osystematiska fel" (Esaiasson, 2007, s.57, 63). Det handlar om att den teoretiska 

ansatsen bör förhålla sig systematiskt till de empiriska data som framställs och analyseras. Att 

använda sig av intervju som metod ger goda möjligheter att samla in oväntade data och är till stor 

nytta när man närmar sig ett område som forskarkollektivet inte har stora kunskaper om (Esaiasson, 

2007, s.251-252). Det finns andra aspekter att tänka på vid användandet av intervju. 
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Intervjusituationen kan bli en maktutövning som handlar om sociala förväntningar. Den intervjuade 

säger sådant den tror att intervjuaren vill höra eller undanhåller viss information (Danielsson, 2012-

09-12). Detta är något som påverkar trovärdigheten av insamlingsmaterialet.

Hessvall & Svensson (2012, s.17) skriver om forskarens påverkan på intervjumaterialet när det 

transkriberas. Delar som kan vara väsentliga i studien försvinner. Det kan vara kroppsspråk, 

betoningar eller mimik som försvinner och att talspråk som omvandlas till skriftspråk kan få en 

annan innebörd. Vidare menar Hessvall & Svensson (2012, s.16-17) att de intervjuade kan från ett 

tillfälle till ett annat få ny information som ändrar uppfattningen. I dessa tillfällen är det viktigt att 

få variation på de svar som ges för att hålla en god reliabilitet.

De data som tolkats, analyserats och skrivits om i denna studie har utgått ifrån att försöka hålla en 

så god reliabilitet och validitet som möjligt för att hålla en trovärdighet i studien.

Etiska aspekter

Det finns flera krav på forskaren när den skall bedriva sin forskning. Ett av dessa krav är 

forskningskravet som innebär att forskningen bedrivs på väsentliga frågor utefter samhällets 

utveckling där tillgängliga kunskaper strävar efter förbättring. Hög kvalité skall säkerställas genom 

att bl.a. offentliggöra den forsknings som bedrivs för att kritiskt granskas (Bergström, 2012-09-20; 

Vetenskapsrådet, 2002, s.5).

Min studie berörs av individskyddskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.

Informationskravet innebär att de som deltar i min intervju skall informeras om deras rätt att deltaga 

och att de själva kan sätta villkor för att deltaga i studien. Det ingår att föra fram undersökningens 

syfte, beskrivning, metoder, risker och vem som är forskningshuvudman. De uppgifter som 

uppgiftslämnaren ger bör förvaras på ett oåtkomligt sätt för obehöriga för att inte sekretessbelagd 

information skall komma ut. Detta är konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet betyder kort att de 

insamlade uppgifter som uppgiftslämnaren lämnat endast används till forskningens ändamål. 

Individskyddskravet är kravet på att individer inte utsätts för någon typ av skada, fysisk eller 

psykisk. Att den information som ges skall skyddas från insyn i t.ex. uppgiftslämnarens 

livsförhållanden (Bergström, 2012-09-20; Vetenskapsrådet, 2002, s.12-14).
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Vid varje tillfälle då en förskollärare har blivit intervjuad har jag uttryckt dessa krav inför deras 

deltagande. Detta innebär att förskollärarna har varit väl medvetna om vad de har rätt till och hur 

studien kommer att bedrivas.
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Resultat och analys

De kategoribeskrivningar som följer i resultatdelen är inte baserade på utefter erkända 

forskningsbaserade kategorier. Istället benämns egna kategorier som utspelar sig utefter hur 

förskollärare har beskrivit dessa kategorier. Kategorierna kopplas senare i diskussionsdelen till den 

tidigare forskningen för att skapa en tydligare struktur än att blanda ihop för många olika områden 

på ett ställe.

Förskollärares uppfattningar av konflikter

Enligt de flesta av förskollärares uppfattningar kan konflikter vara av olika typer. De kategoriseras 

med begreppen små, stora, allvarligare, djupgående eller som vardagskonflikter i förskollärarnas 

utsagor. Mognad och personlighet är också något som kopplas till konfliktbegreppet. Utöver detta 

beskriver förskollärarna några faktorer som bidrar till skapandet av konflikter.

När texten är kursiverad i följande stycken är det direkta citat så som förskollärarna uttryckt sig 

under intervjun.

Uppfattningar om konfliktbegreppet

Utifrån generella principer där inte tydliga kategorier uttrycks, beskriver förskollärarna definitionen 

av barns konflikter på olika sätt. Här följer några citat ur min empiriska studie som belyser detta:

Det är väl alltid en konflikt när barnen upplever att de känner sig orättvist behandlade eller kränkta. 

(Förskollärare 6)

Oftast är det ju att de blir högljudda att man hör på rösten att nån blir upprörd, att nån säger "nej" eller "jag 

vill inte" eller "sluta", kan vara allt till sådant som att man håller i samma sak t.ex. båda vill ha samma bil, 

drar den emellan sig, håller i varsin ände. Men oftast är det ju barnens röster, man lär sig ju nyansen. 

(Förskollärare 5)

Det märker man ju på nå vis. Man känner ju av, man hör ju på röstläget, oftast är det röstläget man hör, man 

hör att ljudvolymen ökar, man hör liksom att det här går inte. (Förskollärare 3)

När barn är oense om någonting. (Förskollärare 2)

Jo, jag tycker man hör det mycket på barnens ljud, ljudnivån hör man det på, att det blir högt att nån skriker 
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eller som blir ledsen[...] Det är ju speciella barn det handlar om som kan ha svårt med det sociala 

samspelet[...] (Förskollärare 4)

I den beskrivning som förskollärarna ger intas två perspektiv. Det ena är att utgå ifrån hur barnen 

förstår situationen och det andra är att se situationen som förskollärarna tolkar det, utifrån vad de 

själva anser är en konfliktsituation. Det innebär att de förskollärare som utgår ifrån hur barnen 

förstår situationen också för en dialog med barnen för att få tillgång till deras syn och bedömer 

utifrån detta, medan det andra perspektivet handlar om att lyssna på hur barnen agerar gentemot 

varandra och sedan dra en slutsats att det är en konflikt som pågår.

Den gemensamma bilden av vad en konflikt är i barngruppen är enligt några av de intervjuade 

förskollärarna att man hör på barns röster och ljudnivå. Det är generellt sätt de ljudmässiga 

komponenterna som är en avgörande faktor för om samspelssituationen kan benämnas som en 

konfliktsituation enligt min analys.

När förskollärarna uttrycker sina uppfattningar av vad en konflikt i barngruppen är, visar de på en 

säkerhet om dess innebörd. De pekar på olika aspekter som för dem har en viktig betydelse. 

Talspråksordet ”ju” uttrycks med en säkerhet i rösterna. När ordet uttrycks på detta sätt ställer sig 

detta ord också sig som ett typiskt drag för att man som förskollärare är säker på det man uttrycker 

för att ordet ställs i ett påstående och inte som en fråga.

Flera av förskollärarnas åsikter går inte att koppla till någon specifik kategori, men som ändå kan 

anses vara ett beskrivande tecken för att det är en konfliktsituation det handlar om. Till detta kan en 

analys göras att när barn blir fysiska och tar till med handgemäng (ett begrepp som återkommer hos 

flera förskollärare) är de eniga om att det är en konfliktsituation som sker.

[...]när man känner att det här leder ingenvart, det kan ju bli en handgemäng. Dom kan ju putta på varann, 

knuffas och skrikas, tårarna kommer, båda hävdar sin rätt och ja... (Förskollärare 2)

När dom knuffar till varandra och dom blir riktigt osams och dom skriker åt varandra och säger att "du är 

dum" eller hur man nu uttrycker sig, då är det en konflikt (Förskollärare 4).

När barn skriker åt varandra och säger vissa ord och meningar som förskollärarna reagerar oftare på 

än andra handlar det om något som negativt beskriver den andra parten i den inblandade situationen 

eller som gör att barnen säger ifrån. ”Du är dum”, ”Jag vill inte” och ”Sluta” är då exempel på 

sådant som förskollärare lyssnar till och som säger att det är en konfliktsituation som uppstått eller 
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kommer att uppstå enligt flera förskollärare. Förskollärare 3 poängterar dock att det inte alltid 

behöver vara en konflikt när detta förekommer för att det kan vara en del av en lek ibland också.

Får barn höra att det är tillåtet att göra vissa saker av en pedagog medan en annan pedagog inte 

tillåter detta blir det en konflikt hos barnen menar förskollärare 4.

[...]att jag tillåter barnen att spela spel och rita på golvet, sen kommer en annan pedagog och säger, ”nä nä 

nä nä sådär får man inte göra, man måste sitta vid borden” Då blir det en konflikt för barnen när man inte 

tillåter samma sak (Förskollärare 4). 

Den analys som kan göras av detta uttalande är att en konflikt skapas när barn måste förhålla sig till 

instruktioner som motsäger sig själva.

I konfliktdefinitionen finns det endast en av sju förskollärare som upplever svårigheter i att 

definiera vad en konflikt kan vara i barngruppen.

Ja, det är svårt att definiera en konflikt för att det kan ju va bara, jag tänker på våra småbarn, de kan ju 

komma i situationer där det kan uppfattas som en konflikt men de förstår ju inte riktigt, våra småbarn 

(Förskollärare 1).

Vidare berättar förskolläraren om hur en situation inne på avdelningen kan se ut där flera individer 

exempelvis vill ha en dockvagn men att de blir osams och att den ena kommer till personalen och 

skriker och skvallrar.

[...]och sen är förhoppningsvis situationen löst. Jag vet inte om jag vill kalla det konflikt, men skulle man inte 

som pedagog gå in där så blir det i alla fall en konflikt (Förskollärare 1).

Konflikter som små eller vardagliga

Några av förskollärarna beskriver och kategoriserar barns konflikter som små eller som 

vardagskonflikter.

[...]det är ju många små konflikter som är lätt att lösa (Förskollärare 5).

[...]saker att dom lätt kan komma överens. Nu tillhör ju inte det här det största konflikterna, det är lite 

vardagskonflikter så här att ja men, lite oense helt enkelt (Förskollärare 2).

Det som ställer sig som centralt för förskollärarna är att de små konflikterna anses vara lätta att ta 
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itu med. Barn är lite oense med varandra i denna typ av konflikt enligt förskollärare 2 och detta kan 

tolkas som ett outtalat sätt att gradera olika konfliktnivåer där individer kan vara mer eller mindre 

oense med varandra. Förskollärarna kopplar gärna dessa konflikter till leksaker eller rollekar. 

Situationerna är då ofta i förskollärarnas utsagor att barn leker med leksaker och att någon part 

anser sig själv ha lekt med leksaken först eller att de har företräde och rätt till att leka. Förskollärare 

5 talar om de yngre barnens egocentriska inställning när det gäller barn före 5-6 års åldern.

Konflikter som stora, djupgående eller allvarliga

Det finns gemensamma begrepp som flera förskollärare använder sig av när de beskriver barns 

konflikter. Konflikterna som förekommer är också av en annan karaktär än de små 

vardagskonflikterna som tidigare beskrivits. 

En större konflikt är något som kan pågå över en längre tid, något som förskollärarna behöver 

arbeta med på ett långsiktigt håll och som är återkommande. Förskollärare 5 menar att konflikten 

kanske inte går att lösa vid en och samma situation. I flera av förskollärarnas beskrivningar 

förekommer barns fysiska tilltagande i konfliktsituationer av större och allvarligare form än de små 

konflikterna.

Dom kan ju putta på varann, knuffas och skrikas, tårarna kommer, båda hävdar sin rätt och ja.. (Förskollärare  

2).

[...]han blir arg och slår till, biter eller knuffas när han blir frustrerad. Han måste vi ju in tidigare förstås och 

hjälpa honom innan det blir jättestort, ett jättestort problem (Förskollärare 5).

Förskollärare 2 menar att det är individuellt om konflikten är stor eller liten beroende på hur barnen 

uppfattar det. Annat som pekar mot att konflikten är stor är att ett barn alltid bestämmer över ett 

annat och att de som blir styrda upplever det som jobbigt. Förskolläraren menar att det är i rollekar 

som detta ofta förekommer. I sådana situationer där barn blir osams med varandra och inte förstår 

den andres intentioner som i sin tur slutar med att de inte kan reda ut situationen anses konflikten 

vara stor enligt Förskollärare 1. Det innebär också att pedagogerna inte finns i närheten att ta stöd 

av vid detta tillfälle som då sätter igång den stora konflikten.

När det nästan övergår åt lite mobbing, i mina, alltså vad som är mobbning för mig. Det tycker jag.. då vill 

man reda ut det lite mer. Som vi gjorde med den här flickan var att vi pratade med föräldrarna, så att dom blir 

medvetna och kan prata om det här hemma och sen att vi pratar med flickorna tillsammans och en och en 
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(Förskollärare 4).

När barn inte förstår de sociala koderna och får för mycket negativ förstärkning blir det en stor 

konflikt. Det kan också vara barn med olika diagnoser såsom ADHD som bidrar till skapandet av 

konflikter menar förskollärare 5.

Konflikter som del av mognad och personlighet

Det är många gånger en mognadsfråga[...] Det är så subjektivt vad som blir en konflikt tycker jag. 

Personligheterna säger om det blir en konflikt eller inte. Men jag tror också att man har liksom olika kvalitéer 

från början hur man kan få till en konflikt eller inte. Det finns ju en del barn som är, man vet liksom att jag går  

inte ifrån dom här barnen så länge för jag vet att det blir nånting. Och för att skona dom lite grann så är dom 

här konfliktfyllda barnen, så försöker man ju förebygga (Förskollärare 7).

Det finns instämmande ifrån förskollärare 6 och 2 om att det är beroende på hur individerna 

upplever samspelssituationen som avgör om situationen kan tolkas som en konfliktsituation. Men 

det är endast denna förskollärare som kopplar barns personlighet som en avgörande faktor för om 

en konflikt blir eller är en konflikt. Förskollärare 7 definierar inte konkret och uttryckligen vad som 

är en konflikt i barngruppen. Det handlar istället om barn upplever att det är en konflikt som har den 

avgörande betydelse för vad som är en konflikt. Man skulle dock kunna göra en tolkning från att 

”barn är olika” som uttalas av flera förskollärare till denna personlighets- och mognadsfråga, men 

det är att lösrycka dessa ur sina sammanhang. Förskollärare 5 menar att vissa barn inte kan de 

sociala reglerna och barn med diagnoser har extra svårigheter när det kommer till konflikter, men 

detta kopplas inte till barns personlighet. Det kan istället ses som en svårighet och som en extra 

tyngd att ta sig förbi i deras mognad.

Sammanfattning

De intervjuade förskollärarna beskrev olika definitioner på vad en konflikt är. Olika typer av 

konflikter anses finnas med olika karaktär som är antingen svårare eller lättare att hantera. 

Konflikter är när barn är oense om något, något som hörs på ljudnivån och rösten samt är kopplat 

till mognad, personlighet och utveckling. Det kan handla om vad barnen själva upplever, dess 

intentioner och om de kan de sociala reglerna eller har diagnoser. När det blir fysiskt och där 

oenigheter om leksaker och rollekar blir inblandat är det en konfliktsituation, men också om vissa 

ord och meningar används som är mer eller mindre laddade.
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Förskollärares uppfattning om konflikthantering i barngruppen

Förskollärare intar olika roller när de hanterar konflikter. De ger uttryck för att olika sätt att hantera 

dessa verbalt och några förskollärare pekar på ett långtgående arbete med konflikthantering utifrån 

bland annat kompisregler och rollspel.

Konflikthantering verbalt

Förskollärare 2 gestaltar en situation med rösten med gestikulation på hur barn exempelvis kan 

uttrycka sig verbalt under en vardagskonflikt och varpå förskolläraren i situationen sedan hanterar 

detta.

- Jag hade den först. (Barn 1)

- Nej jag hade den först. (Barn 2)

- Okej. (Barn 1)

Någon kanske ger sig då.

- Då får du ha den och så får du ha den efteråt. (Förskollärare)

Förskolläraren gör ett konstaterande och bestämmer åt barnen utefter hur situationen ser ut och hur 

barnen agerar. Detta är då ett av flera sätt som barns konflikter kan hanteras verbalt. Handlar 

konflikten om leksaker kan förskolläraren antingen bestämma åt båda parter vad som gäller, påpeka 

att det finns andra leksaker, uttrycka att det är turtagning de ska förhålla sig till eller locka med 

annat enligt förskollärarna.

Förskollärare 1 hanterar konflikterna genom att stötta barnen med att bland annat sätta ord på det 

som händer och förklara andra barns känslor.

[...]för den hör ju vad jag säger, jag sätter ju ord på det. [...]de har ju inte den här empatiska förmågan när de 

är små. Det är ju vi som ska lära dom det (Förskollärare 1).

Förskollärare 2 är inne på samma spår och lyfter fram uppmuntran och den empatiska förmågan 

genom att fråga hur det ena barnet tror att det andra känner. Gemensamt tycker flera förskollärare 

att man ska stötta barnen i konflikten genom att förstärka med meningar som ”Bra att du sa så” och 

”Det här kommer du fixa”. Två förskollärare menar också att barnen kan behöva en styrning genom 

konflikten. Verbalt kan det vara att ställa frågor och leda barnen med exempel på vad barnet kan 

säga till den andra.
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Vad var det som hände? Tog han den? Okej, då går vi och talar om att vi blev ledsen (Förskollärare 5).

Förskollärare 2 och 4 menar att man ska undvika att säga till barnen och undvika att bedöma dem 

genom en negativ förstärkning. Att råka ge negativ förstärkning är ett förhållningssätt förskollärare 

lätt kan hamna i när de ofta möter barns konflikter dagligen.

[…]att det är lätt att "Aha, det är du" som för det (Förskollärare 4).

När man lyssnat in vad barnen har sagt får förskolläraren reda på vem som blev kränkt och vem 

som initierade konflikten och sedan agerar man utefter detta menar förskollärare 4.

Passiv och aktiv roll

När man hanterar barns konflikter kan förskolläraren ha en passiv eller aktiv roll. Det är beroende 

av vilken typ av konflikt som förekommer och om det används laddade ord eller om situationen blir 

fysisk för hur förskollärarna agerar i situationen enligt min analys.

[...]är det små konflikter så måste man försöka vara passiv och låta barnen lösa dom själva så långt det går 

för att dom måste ju träna sig i konflikthanteringen också och då gäller det att man är med i bakgrunden och 

lyssnar av (Förskollärare 3).

Vi försöker att dom ska hantera små konflikter, att det klarar dom av att lösa, vissa saker sådär (Förskollärare 

6).

De förskollärare som beskrivit och kategoriserat konflikter utefter små och stora konflikter syftar 

till en mer passiv roll i barns konflikthantering när det kommer till små konflikter. Argumenteringen 

är att barn behöver få tillgång till små konflikter och de behöver lära sig att hantera konflikter 

generellt för att det uppstår i vardagen och att det är naturligt med konflikter menar några 

förskollärare. Vidare argumenterar man för att små konflikter är lättare att lösa än de större 

konflikterna.

Förskollärarna är oeniga om när de bör låta barnen lösa konflikten själva och om de ska gripa in i 

barnens konflikter. T.ex. förskollärare 6 och 3 menar att barnen ska få lösa vissa konflikter själva 

utan att de ska behöva gripa in medan exempelvis förskollärare 5 menar på att barnen behöver mer 

eller mindre stöttning i deras konflikter, att de griper in för att reda ut konflikten tillsammans. 

Förskollärare 6 menar att barnen upplever svårigheter att uttala sig om den upplevda situationen, att 
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de behöver hjälp med att sätta ord på vad som hänt.

De intervjuade påpekar vikten av att föra en dialog med barnen och att reda ut vad situationen 

handlade om. Genom att några förskollärare lyfte upp definitioner av konflikter som ett barns 

subjektiva upplevelse av den förekommande situationen är det viktigt att barnen också förklarar 

deras syn på situationen för att få en utgångspunkt att förhålla sig till.

När man jobbar så här nära med mycket mer samma barn så lär man ju känna dom och vet ju väldigt väl vilka  

det är som kommer i konflikt ofta och vilka som aldrig är det (Förskollärare 7).

Som jag sa, vårat förhållningssätt är ju att vara väldigt nära, men ändå inte... alltså lyssna in så att man inte 

direkt bara "aah aah ah ah" (ajja bajja ljud) såhär, utan att man låter dom ta ansvar i den mån det går i och 

med att vi samtidigt har tjatat mycket om det här (Förskollärare 2).

Förskollärare antas också vara både nära barnen och långt ifrån dem samtidigt. Genom deras olika 

perspektiv på om de bör ge barnen ansvar att lösa konflikten helt själva eller om de bör ta den 

passiva rollen ställer man sig på olika avstånd till barnens konflikter. Det förhållningssätt som 

förskollärarna har gentemot barnen kan variera genom att barnen är olika. Olika barn behöver olika 

mycket stöd , menar några intervjuade.

Förskollärare 3 menar att beroende på vilken typ av strategi barnen använder får man förhålla sig 

lite olika. Till det tystlåtna barnet som drar sig undan är det viktigt att hela tiden prata med det och 

försöka nysta vidare på det lilla som barnet säger. Det handlar om att bygga upp ett förtroende för 

barnen oavsett vilken typ av strategi som används i konflikten. Att hantera konflikten för att bygga 

upp ett förtroende och trygghet är något som återkommer hos flera intervjuade förskollärare.

Konflikter där det blir fysiskt menar några av de intervjuade att förskollärare ska hjälpa barnen att 

lösa situationen istället för att låta barnen sköta det. De menar också att när laddade ord används av 

barnen bör de gå in och hantera barnens konflikt.

Det är ju alltid så att man vill ju alltid kunna rycka in innan det blir nå handgemäng, men det är inte bara det 

som sårar, utan det kan ju vara ord också (Förskollärare 7).

Men exempelvis förskollärare 1 och 3 menar att man ska avvakta och lyssna in hur barnens dialog 

förs innan man ger sig in i konflikten.

Konflikthanteringsmodeller
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Två av sju förskollärare kopplar konflikthantering till ett ständigt pågående arbete med 

kompisregler och rollspel. När det förekommer konflikter tränar barnen på att förhålla sig till de 

uppsatta kompisregler de tidigare förhandlat om. De har satt upp fem regler för hur en bra kompis 

ska behandlar och varje regel bearbetas för att barnen ska bli medvetna om vad de innebär.

På våran avdelning har vi också regler, kompisregler som vi jobbat med i ett par tre år nu. Just det här med 

hur viktigt det är att kunna lyssna på varann och att allas ord är lika viktigt, att kunna bjuda in till lek, att 

kunna dela med sig (Förskollärare 2).

Båda förskollärarna påpekar att de arbetar med en regel som innebär att barn ska dela med sig till 

andra. Förskollärare 6 och 2 talar om att de aktivt arbetar med dockteater när de bearbetar barns 

konflikter.

Man har kunnat spelat en teater med dockor, en regel är ju att dela med sig och ordna ut som ofta konflikter 

handlar om (Förskollärare 6).

Sammanfattning

Förskollärare hanterar konflikter verbalt på flera olika sätt. Det kan bland annat vara att bestämma 

åt barnen, locka till andra aktiviteter, stötta och uppmuntra, ställa frågor och leda barnen igenom 

konflikten. I grunden handlar det om ett förhållningssätt som innebär att stärka barnen och undvika 

negativ förstärkning.

Beroende på vilken typ av konflikt som barn har hamnat i ställer sig förskollärare på olika avstånd. 

De kan vara aktiva och hjälpa barnen sätta ord på deras känslor när det förekommer svårigheter i 

barns egna förmåga att hantera konflikten, eller vara passiva när det är små konflikter som barn 

lättare kan hantera själva. Stödet som barn får i konfliktsituationer kan variera. Olika barn behöver 

olika mycket stöd.

Några förskollärare uttrycker ett långsiktigt arbete med rollspel och kompisregler såsom att lära 

barnen att dela med sig.

Barns kommunikativa strategier i konfliktsituationer

Många av de intervjuade förskollärare i undersökningen indikerar på att olika barn använder olika 

strategier när de agerar under konfliktsituationer. En del barn agerar för att lösa konflikten men 
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hanterar den på olika sätt, medan exempelvis Förskollärare 1 menar på att barn inte har den 

empatiska förmågan och agerar utefter en egocentrisk utgångspunkt.

Strategier och roller

De flesta av de intervjuade förskollärarna är eniga om att det är individuellt hur barn agerar under 

konfliktsituationer.

Det är ju också väldigt individuellt. En del dom ger sig ju inte, dom hävdar sin rätt. Dom kan göra allt för att 

dom ska få rätt medan andra då är tysta och tillbakadragna och sitter kanske i nåt hörn ledsna (Förskollärare 

2).

Barn kan inta olika roller i konfliktsituationer. Dessa består av att inta en ”tuff” roll som 

förskollärare 7 skildrar i beskrivningen av barns agerande eller som den ”tystlåtna” rollen utefter 

beskrivningen som förskollärare 3 utger. Det kan också vara att barn försvarar sig som strategi eller 

avlägsnar sig från situationen. I detta försvarande kan barnet skrika, vara tyst eller använda fysiska 

tilltaganden såsom att slå eller bitas menar förskollärare 3.

Den tuffa rollen kan bidra till rädsla hos de andra barnen och innebära att det är barnet med denna 

roll som startat igång konflikten enligt förskollärare 7, medan den tystlåtna rollen är problematisk 

på det sätt att det är svårt att ta reda på vad som är konflikten för det här barnet menar förskollärare 

3.

Dom kan ha väldigt arga ögon mot varann som inte vi kanske ser om vi inte är med. De har ju visat inne hos 

oss att de har olika strategier för att få makt. En del går därifrån och säger saker. T.ex. "Du får inte komma på  

mitt kalas" (Förskollärare 6).

Barn kan enligt förskollärare 6 också använda sig av en strategi där makt utövas genom att uttrycka 

sig med arga ögon och verbalt hota det andra barnet med negativa konsekvenser.

Förskollärare 5 förklarar att barn ibland inte klarar av att hantera konflikten själva och att en del 

barn går till pedagogerna och ber om hjälp som en strategi. I första hand försöker alla barn att föra 

en dialog med de andra i konflikten, men när detta inte fungerar utefter barnens villkor tar de 

antingen till med handgemäng eller går till pedagogerna och ber om hjälp. Vidare menar 

Förskollärare 5 att strategierna kan vara till något positivt eller negativt i konfliktsituationen. När 

barn agerar utefter tidigare uppsatta regler som pedagoger och barn förhandlat om, kan det anses 
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vara ett positivt agerande.

[...]att ta fram en sak och visa "Men ta den istället”. Eller så kan det bli negativt, att dom rycker tillbaka den 

här grejen för att man tyckte att den va min (Förskollärare 5).

Att rycka tillbaka en leksak är en negativ strategi som barn använder sig av enligt Förskollärare 5. 

Det är ett agerande som inte följer de regler som barn och pedagoger kommit överens om tidigare.

Förskollärare 6 talar om barns strategier för att uppnå rättvisa. Barn agerar för att hjälpa och stötta 

varandra. Det kan vara att barn som inte är involverade i konflikten, ser att det inte är en rättvis 

situation som förekommer och går till pedagogerna och berättar att någon har blivit behandlad på ett 

felaktigt sätt. En del barn känner sig skyldiga för sitt agerande och avlägsnar från situationen. De är 

medvetna om att de inte agerat på ett rättvist sätt i konflikten.

Kroppsspråk och fysisk beröring

Förskollärarnas uppfattningar om barns agerande skildrar sig på olika sätt när det gäller kroppsspråk 

och fysisk beröring i konfliktsituationer.

Ja dom slår ju varann, dom kan bita varann, dom kan knuffa varann, dom kan kasta saker på varann[...] 

(Förskollärare 1).

Något som är återkommande hos flera av förskollärarnas utsagor är att de gemensamt menar att 

barnen knuffar, biter andra barn eller slår dem när de agerar under konfliktsituationer. Förskollärare 

1 antyder att dessa strategier används när de inte har ett språk att uttrycka sig väl med medan 

förskollärare 4 kopplar agerandet till barns ålder och ”nivå”. Andra förekommande fysiska 

tilltaganden enligt enskilda förskollärares beskrivningar är att barnen kastar fysiska objekt, drar 

leksaker mellan varandra eller drar den andre i håret under konflikten.

Barnens kroppsspråk framstås som tydligt för förskollärarna i deras beskrivningar. Barns 

kroppsspråk blir mer vidgat när konflikten är het och dämpas när den håller på att lösa sig antyder 

förskollärare 3. Flera förskollärare framhäver att en del barn blir ledsna och deras ögon sjunker ihop 

samtidigt som resten av kroppen också sjunker ihop. Vissa barn intar en position där de ställer sig 

med rak rygg inför andra barn under en konflikt menar Förskollärare 7. 
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Verbala strategier

I flera av förskollärarnas utsagor uttrycker sig barn genom att skrika i konfliktsituationer. 

Ljudvolymen på rösten ökar på en del barn medan den kan sänkas på andra. För den som sänker 

rösten kan upprepningar av ord och ängslighet förekomma menar förskollärare 5. Upprepningen av 

vissa ord är för att påtala om något som barnen tycker är viktigt och som de vill förstärka. Vidare 

menar förskollärare 5 att barn bara använder de ord som de har lärt sig att använda.

Dom använder dom ord dom kan och försöker förstärka dom, "kom kom KOM" (Förskollärare 5).

Förskollärare 1 syftar till att barn använder både kropp och språk i konfliktsituationer beroende på 

hur långt de har kommit i utvecklingen, till skillnad från förskollärare 5 som påpekar att barn alltid 

använder den verbala förmågan före de använder fysiska tilltaganden. Detta påvisas med citat ifrån 

förskollärarnas inspelade uttalanden under intervjuerna:

[...]genom att dom inte har det verbala så använder dom ju kroppen och dom som har språket använder ju 

även språket förstås (Förskollärare 1).

I första hand försöker ju alla prata förstås och när det inte går så använder de[...] Först verbalt och sen det 

här fysiska (Förskollärare 5).

En annan verbal strategi som förskollärare 2 påpekar är att barn kommer till pedagogerna och 

skvallrar eller påpekar att ett annat barn gör något som det inte bör få göra. Detta är beroende på de 

regler som satts upp som barnen är medvetna om för vad som är tillåtet att göra, som sätter gränsen 

för om det är skvaller eller inte.

Ibland så kommer dom till oss och säger "Jag hade den först, men jag får i alla fall inte den" (Förskollärare 

2).

Utsagan ifrån Förskollärare 2 visar ett exempel på hur barn hävdar sin rätt i konflikten när de 

kommer till pedagogerna och vill få stöd. Vissa barn kan argumentera för sin oskyldighet och 

odelaktighet i konflikten medan andra barn inte har tillräckligt med verbala strategier för att hantera 

konflikten på ett verbalt sätt. Barn skyller på de andra som är inblandade och försöker påvisa vem 

som står som ansvarig för konflikten menar Förskollärare 4. Vidare beskrivs skillnaden med att barn 

generellt vid tre års ålder har svårare med de verbala strategierna än barn vid fem års ålder.

Barn kan använda verbala strategier för att medvetet lura andra barn i konfliktsituationer uttrycker 
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Förskollärare 2 senare i intervjun. Det kan vara att barnet ger en leksak till den andre i konflikten 

för att få leka med den leksak som från början satte igång konflikten.

Sammanfattning

Utefter förskollärarnas beskrivningar intar barn olika roller när de använder kommunikativa 

strategier i konfliktsituationer. Det kan vara att ta en tuff roll och försvara sig eller att inta en 

tystlåten roll där man hanterar situationen genom att gå undan och avlägsna sig ifrån situationen. Ett 

agerande för att uppnå rättvisa eller genom makt verbalt hota med negativa konsekvenser. 

Agerandet kan vara positivt eller negativt enligt Förskollärare 5.

Det fysiska tilltagandet i konflikter kan vara att knuffa, bitas eller slås och det verbala strategierna 

handlar bland annat om upprepningar av ord, att skrika, argumentera för sin oskyldighet och 

odelaktighet i konfliktsituationer.
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Diskussion

Följande kapitel är indelad i två de huvudkategorier metoddiskussion och resultatdiskussion. 

Metoddiskussionen fokuserar på hur metoderna för studien har fungerat och resultatdiskussionen tar 

upp bland annat förskollärarnas uppfattningar om konflikter, konflikthantering, normer och 

kommunikativa strategier i relation till tidigare forskning.

Metoddiskussion

Att undersöka och analysera förskollärares utsagor ger en stor frihet i att tolka materialet fritt. Det 

är en låg grad av struktur i den fenomenografiska analysmodellen som skulle kunnat konkretiserat 

med tydligare steg i Axelsson (1994). Förskollärarnas uppfattningar är sällan formulerade på samma 

sätt, vilket kräver ett stort mått av tolkande.

När jag analyserade förskollärarnas utsagor upptäckte jag något som kan vara väsentligt att ta upp. 

Sex av sju förskollärare arbetade på en 3-5 års avdelning medan Förskollärare 1 arbetade inne på 

en 1-3 års avdelning. Den barngrupp som förskollärarna utgår ifrån är därmed i olika åldrar och de 

uppfattningar som Förskollärare 1 har beskrivit skiljer sig ifrån uppfattningarna av de förskollärare 

från 3-5 års avdelningarna i frågan om vad som är en konflikt i barngruppen. Detta kan vara bra att 

reflektera kring om forskaren vill ha en trovärdig uppfattning i förhållande till undersökningens 

frågor. I undersökningen är det fortfarande förskollärares uppfattningar som beaktats, men 

spridningen av förskollärares erfarenhet av olika barngrupper i olika åldrar kan ha en viktig 

påverkansfaktor för resultatet.

Enkät som metod hade kunnat vara en fördel i detta arbete genom att ställa en fråga om ett specifikt 

fenomen och sen få olika svar innebär att jag som intervjuare inte påverkar samtalet, som det finns 

risk för menar Danielssons (2012-09-12). Genom att jag lät fler av de intervjuade ta del av 

undersökningsinnehållet i förhand fick därmed förskollärarna tillgång till att planera sina svar och 

direkt påverka på innehållet.

Det finns en viss svårighet i att veta om förskollärare talar utifrån vad de själva tycker eller om de 

talar utifrån vad de tror att jag vill höra. Många gånger vid intervjutillfällena kan jag ha påverkat 

innehållet genom de bekräftande eller konstateranden som jag gett till intervjupersonerna som 

respons på frågor som ställts (Danielsson, 2012-09-12). Genom att upprepa vissa delar som 
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förskolläraren nyss uttalat sig om ser förskolläraren också att jag tycker detta har en vikt för studien 

enligt min tolkning.

Resultatdiskussion

Syftet med studien var att undersöka och ge olika beskrivningar av en grupp förskollärares 

uppfattningar av konflikter mellan barn och konflikthantering i förskolan. De frågeställningar som 

ställdes var följande: 

• Vad anser en grupp utvalda förskollärare att en konflikt mellan barn karaktäriseras av?

• Vilka kommunikativa strategier uppfattar en grupp förskollärare att barn använder i deras 

konfliktsituationer?

• Hur gestaltas och hanteras konflikter i barngruppen utifrån en grupp förskollärares 

uppfattningar?

Förskollärares kategoriseringar i förhållande till forskningen

Förskollärarna i intervjuerna kom med egna beskrivningar av olika typer av konflikter och hur barns 

kommunikativa strategier ser ut under konfliktsituationer. Dessa beskrivningar kan kopplas till 

tidigare forskning. Stensaasen & Sletta (1997, s. 264-265) menade också att det finns olika typer av 

konflikter som det finns olika orsaker till att de uppstår. Författarna påpekar oklara mål, ouppfyllda 

förväntningar, dåligt definierade roller och vag eller slumpmässig utövning av auktoritet som olika 

orsaker till uppkomsten.

De stora, allvarliga och djupgående konflikterna som förskollärarna benämner kan kopplas till 

Ekstams (2004, s. 85-90) konflikthanteringmodell där den undvikande hanteringsstilen och 

samarbete/samverkan som hanteringsstil har relevans. Förskollärare 5 ansåg att större konflikter 

ofta är återkommande och inte går att lösa på ett och samma tillfälle. Detta korresponderar med en 

undvikande hanteringsstil där problemet inte löser sig och återkommer vid ett senare tillfälle för 

barnet. Om man utgår ifrån motsatserna i hanteringsstilen samarbete/samverkan kan detta kopplas 

till vad Förskollärare 1 menade med att barn har svårt att förstå den andres intentioner i stora 

konflikter och att situationen ofta inte går att reda ut. Genom att Ekstams (2004, s. 86-87) 

samarbete/samverkansstil utgick ifrån att barn förstår varandra och vill reda ut situationen, skulle 
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det skapas en helt ny kategori ifrån samarbete/samverkan till osamarbete/osamverkan om 

hanteringsstilen utgår ifrån att individerna inte förstår varandra och inte vill reda ut situationen.

De förskollärare som kategoriserade konflikter som små och vardagliga syftade också till att vissa 

barn anser sig ha företräde eller rätt till att leka med leksaker på förskolan. Det går att dra en 

parallell till kamp/konkurrensstilen som gick ut på att använda orättvisa metoder för att få igenom 

sin vilja, som man kan tänka sig att barnen utgår ifrån när de anser sig ha rätt till vissa leksaker 

(Ekstam, 2004, s. 85-86). Att anse sig själv ha ett företräde till att leka med leksaker före andra kan 

innebära en översittande maktställning som kamp/konkurrensstilen utgår ifrån. Förskollärarna 

beskriver dock inte konkret vad dessa orättvisa metoder innebär och kan därför inte analyseras på 

en detaljnivå.

Resultatet pekade på att förskollärarna anser att mognad och personlighet har betydelse för barns 

konflikter. Stensaasen & Sletta (1997, s. 264-265) instämmer när det kommer till personlig stil. De 

menade att en individs personliga stil kan bidra till ett skapande av konflikter.

I förskollärarnas uppfattningar om konfliktbegreppet fanns det olika åsikter. En förskollärare pekade 

på att barn som inte kan de sociala koderna skapar konfliktsituationer. Stensaasen & Sletta (1997, 

s.179) bekräftade det sociala samspelet som en nyckel för hantering av konflikter, men ger dock 

ingen bekräftelse på att barn som kan hantera sociala samspelssituationer inte bidrar till ett 

skapande av konflikter.

De rollbeskrivningar som förskollärarna definierade var att barn kan inta en tuff och en tystlåten roll 

när de använder kommunikativa strategier i konfliktsituationer. Dessa beskrivningar har likheter 

med Ekstams (2004, s. 85-90) konflikthanteringsstilar. Kamp/konkurrens stilen är nära 

sammankopplat med den tuffa rollen i min tolkning och den tystlåtna rollen är hör till viss del ihop 

med den undvikande hanteringsstilen. Att inta en tuff roll innebär att barnet försvarar sig på olika 

sätt enligt Förskollärare 3 och den tystlåtna rollen var att avlägsna sig från situationen.

Konflikthantering

Det finns likheter med forskningen när man jämför förskollärarnas beskrivningar av barnens 

konflikthantering. Att när barn använder fysiska tilltaganden i konfliktsituationer ger flera 

förskollärare uttryck för att de bör ingripa och hjälpa till. I Lundström (2008, s.19) bekräftas hur 

pojkar ofta använder fysiska tilltaganden i konfliktsituationer. Förskollärare 2 och 4 menade att man 
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skulle undvika att säga till barnen och undvika att bedöma dem genom en negativ förstärkning. 

Detta kan kopplas till Stensaasen & Slettas (1997, s.266) känslomässiga konflikttyp. Genom att 

känslorna har ett starkt inflytande på konflikten kan det ses som viktigt att betraktaren inte gynnar 

den negativa förstärkningen om situationen ska lösas på ett bra sätt.

Förskollärare kan konkret beskriva hur de ska hantera konflikter verbalt. De har många olika 

verbala strategier att hantera konflikter med, men i de flesta av förskollärarnas beskrivningar nämns 

inte ett arbete med konflikter på ett långsiktigt plan, som kan vara av vikt för 

konflikthanteringsarbetet. Ingen förskollärare nämnde heller att de arbetade med någon av 

forskningens konflikthanteringsmodeller.

Kommunikativa strategier

I förskollärarnas utsagor om kommunikativa strategier kan några aspekter sammankopplas med 

tidigare forskning. Enligt Förskollärare 6 kan barn använda sig av en strategi där makt utövas 

genom att uttrycka sig med arga ögon och verbalt hota det andra barnet med negativa konsekvenser. 

Detta är ytterligare en aspekt som liknar Ekstams (2004, s. 85-86) kamp/konkurrens stil. Vidare 

talade Förskollärare 6 om barns strategier för att uppnå rättvisa. Barn agerar för att hjälpa och stötta 

varandra. Ännu en parallell till Ekstams (2004, s. 85-90) konflikthanteringsstilar kan göras här. 

Denna gång är det samarbete/samverkan som är central i jämförelse med barns agerande.

Förskollärare 4 beskrev skillnader i att barn generellt vid tre års ålder har svårare med de verbala 

strategierna än barn vid fem års ålder. I relation till Lundström (2008, s.19) konstaterades det att 

barn blev mer verbala i sitt sätt att hantera konflikter ju äldre de blev. 

Påverkan av normer

Flera förskollärare menade på att man ibland ska gå in och hjälpa barn i vissa konfliktsituationer. 

Lundström (2008, s.7) skriver om utmaningen för lärare att involvera sig i konflikter som ställer 

krav utifrån bland annat samhällets normer. I den här studien kan man även se på tendenser på 

förskollärares påverkan av samhällets normer när det kommer till hur de ska involvera sig i 

konflikterna eller om de ska involvera sig. Det finns inga detaljerade riktlinjer eller stöd i förskolans 

läroplan som svarar på när, om eller hur förskollärare ska ta sig an barns konflikter. Den varierande 

synen på hur förskollärare ser på konflikter kan vara en konsekvens av läroplanens tolkningsfrihet.
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Slutsats och framtida forskning

Studien visar således på många olika uppfattningar om vad som är en konflikt och hur den bör 

hanteras utefter förskollärarnas utsagor. Konflikter har olika betydelse för förskollärarna. En del 

menar att barn ska lösa sina egna konflikter beroende på vilken typ av konflikt det är, medan andra 

anser att barnen behöver stöttning och hjälp i konflikthanteringen. Det finns många likheter mellan 

konflikthanteringsstilar och barns kommunikativa strategier samtidigt som flera andra aspekter 

såsom synen på hur barn agerar under konflikter kan återfinnas i tidigare forskning. Förskollärare 

ger också uppfattningar av att de kan identifiera barns kommunikativa strategier och konflikter. 

Barn kan tillta fysiska handlingar i konfliktsituationer och använda sig av verbala strategier såsom 

att skrika, upprepa ord och argumentera för sin oskyldighet och odelaktighet i konflikter. Det 

förekommer olika rolltagande i barns konflikter utefter förskollärarnas beskrivningar som medför 

positiva eller negativa konsekvenser för barnen, men som inte vidare förklaras för hur dessa 

konsekvenser konkret kan påverka barnet.

Till framtida forskning skulle det vara intressant att studera med ett större fokus på 

konflikthanteringsmodeller genom att de frågor som ställdes till förskollärarna inte var inriktade på 

att specifika konflikthanteringsmodeller.

Forskningen om barns kommunikativa strategier skulle också kunna expanderas för att på en 

detaljnivå studera om fler förskollärare anser att barns strategier kan vara positiva eller negativa, 

såsom förskollärare 5 uttalade sig i min intervju. Det kan vara intressant att se vad detta kan ha för 

konsekvenser för förskollärares konflikthantering. Alternativt kan en djupare nivå av genusaspekter 

i förskollärares syn på konflikter mellan barn studeras som förslag till framtida forskning, i och med 

att tidigare forskning poängterat och anknutit till olika mönster inom detta område.
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Bilaga 1.

Bakgrundsinformation

Utbildningsbakgrund– Hur ser din utbildningsbakgrund ut?

Arbetslivserfarenhet– Vad har du för arbetslivserfarenhet?

Nuvarande yrkesroll – Vad är din nuvarande yrkesroll? Alltså vad arbetar du med?

Konflikter i barngruppen

Definition av konflikt – Vad anser du att en konflikt definieras av? Finns det några speciella 

moment/faktorer/beteenden som ger konflikten dess definition?

Påverkansfaktorer till konflikter - Vilka faktorer/ting utlöser konflikter i barngruppen?

Att förhålla sig till konflikters påverkansfaktorer – Hur förhåller man sig till dessa faktorer? 

Ska man förebygga på något sätt?

Barngruppens konflikter - Hur hanterar ni konflikter i barngruppen? Hur förhåller man sig till 

konfliktsituationen? När griper ni in?

Kontexter/miljöer - Spelar kontexten någon roll? Hur bör man anpassa sig till konflikter i olika 

miljöer och kontexter?

Ansvar - Vems ansvar är det att konflikterna blir lösta? Vem löser oftast konflikterna när de uppstår?

Barns utveckling – Vilka konsekvenser kan du se med att konflikter inte blir lösta?

Barns kommunikativa strategier i konfliktsituationer

Kroppsspråk - Vilka kommunikativa strategier använder sig barnen av när de kommunicerar i 

konfliktsituationer, utifrån deras kroppsspråk?

Verbalt språk - Vilka kommunikativa strategier använder sig barnen av när de kommunicerar i 
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konfliktsituationer, med utgångspunkt i deras verbala språk?

Hur kommunicerar barn med varandra under konflikter?
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