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Abstrakt 
 

Preschool teachers talk about different action repertoires 

A qualitative study on conflict management 
 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares tal om handlingsrepertoarer vid 

medlandet i en konflikt. De frågeställningar studien utgår ifrån är; Vilken 

handlingsrepertoar ger förskollärare uttryck för utifrån givna konfliktsituationer?  

Vilken barnsyn framträder i förskollärares resonemang kring konfliktsituationer? Vilket 

stöd ges barn som ofta hamnar i konfliktsituationer? Studien kommer även 

belysateoretiska ramverk och begrepp. Vi har valt våra teoretiska begrepp utifrån 

tidigare forskning i studiens litteraturöversikt för att kunna analysera resultatet. 

Utgångspunkten är Gloeckler och Cassells (2012) olika perspektiv;  problemlösning 

med barn och problemlösning för barn. Våra teoretiska begrepp är kategoriserade under 

varje perspektiv. Begreppen är följande lågaffektivt bemötande, barns perspektiv, det 

kompetenta barnet, barn som medmänniskor, högaffektivt bemötande, barnperspektiv, 

begränsa barn. Avslutningsvis presenterar vi begreppet livsvärld som vi anser är 

applicerbart på båda perspektiven. Metoden vi valt att använda för vår insamling av 

empiri är intervju, med vinjettmetoden som utgångspunkt. Studien visar urval av 

undersökningsgrupp, hur genomförandet av insamlingen av empirin gick till samt 

studiens validitet och reliabilitet. Studien visar även hur  processen för bearbetning av 

empirin och analys har gått till. Presentation av de för- och nackdelar beskrivs i 

metoddiskussionen. Genom våra teoretiska begrepp; problemlösning med barn, 

problemlösning för barn, hög och lågaffektivt bemötande, barns perspektiv, 

barnperspektiv, barn som medmänniskor, begränsa barn, det kompetenta barnet och 

livsvärld, har vi analyserat empirin och framställt den. Studien belyser svaren på våra 

frågeställningar i resultat och analysdel.  

 

 

Nyckelord 
Bemötande, konfliktsituationer, stöd, förskola, preschool, teachers, action repertoires, 

conflict 
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1 Inledning 
Konflikter i förskolans verksamhet kan betraktas som ett känsligt ämne, men samtidigt 

lika viktigt att få förståelse om. Konflikter i denna studie definieras på flera olika sätt 

(Gloeckler & Casell, 2012), exempelvis kan ett barn komma i konflikt med sina inre 

känslor och ha svårt att själv bemästra och hantera känslorna. Konflikt kan även vara ett 

dilemma mellan två barn eller mellan vuxna, vuxen/barn som vistas i förskolans 

verksamhet.  

 

Konflikter och goda relationer kan anses vara varandras motsatser, men kanske kan de 

jämföras på liknande sätt som Hwang och Nilsson (2003) jämför arv och miljö? De 

menar att det varken är arvet eller miljön som står i förgrunden till en individs 

utveckling, utan det är samspelet mellan arv och miljö som har betydelse. Vi tänker att 

konflikter och goda relationer är en del i ett barns utveckling gällande samspelet med 

andra och betydelsen blir i likhet med Hwang och Nilsson (2003) att det inte endast är 

en av dessa två faktorer som styr hur barnet utvecklar sitt samspel med andra. Vår 

utgångspunkt är att konflikter behöver upplevas för att barnen ska kunna lära sig hur 

man kan hantera dem. Goda relationer behöver upplevas för att lära sig att det finns ett 

positivt och glädjefyllt perspektiv i samspelet med andra. Studien bearbetar hur 

förskollärare kan vägleda barn i konfliktsituationer, för att barnen själva ska kunna hitta 

olika strategier att hantera konflikter. Också hur förskollärare kan  främja och stödja 

barn att upprätthålla goda relationer inom förskolans verksamhet.  

 

Föreliggande studie har fokus på förskollärares tal om hur de kan stödja barn i att lära 

sig hantera konflikter genom olika strategier, där förskolläraren har en betydelsebärande 

roll i att ge vägledning. Enligt läroplanen för förskolan är dess uppdrag följande: 

 
I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i 

samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen (Lpfö 98/10 s. 6) 
 

Ämnet konflikt och goda relationer anser vi vara av stor vikt att undersöka eftersom ett 

barns inställning till framtidens skola och yrkesverksamhet troligtvis kan grundas i 

förskolan. Barnets syn på sig själv och andra samt sin självkänsla formas även utifrån de 

första omgivande personerna i ett barns liv och där tror vi att förskollärare kan ha en 

betydande roll (Broberg, Hagström och Broberg, 2012). De flesta barn är idag inskrivna 

i förskolan, ibland redan från 1 års ålder. Här menar vi att förskollärare kan vägleda och 

stötta barnet att hitta olika strategier för att hantera både konflikter och goda relationer.  
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares tal om handlingsrepertoarer vid 

medlandet i en konflikt. 

 

1. Vilken handlingsrepertoar ger förskollärare uttryck för utifrån givna 

konfliktsituationer?  

2. Vilken barnsyn framträder i förskollärares resonemang kring 

konfliktsituationer? 

3. Vilket stöd ges barn som ofta hamnar i konfliktsituationer?  
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3 Litteraturöversikt  
Litteraturöversikten lyfter till en början vad tidigare forskning kommit fram till om 

förskollärares handlingsrepetoar i förskolan och därefter fokuseras förskollärares 

handlingsrepetoar i konflikter mellan barn. Andra avsnittet presenterar tidigare 

forskning kring begreppet barnsyn. Där lyfts även betydelsen av goda relationer i en 

förskola och hur dessa kan påverkas. Avslutningsvis  belyser det tredje avsnittet 

aspekter som kan påverka förskollärares stöd, som ges till barn som ofta hamnar i 

konflikter. Litteraturöversikten lyfter även olika förhållningssätt i hantering av konflikt, 

som kan tillämpas i förskolans verksamhet. 

 

3.1 Förskollärares handlingsrepetoar i konfliktsituationer 

När en förskollärare går in i en konflikt mellan barn kan förskolläraren utgå från två 

olika perspektiv och genom dessa agera på olika sätt menar Gloeckler och Cassell 

(2012). Det första perspektivet benämner Gloeckler och Cassell (2012)”problemlösning 

med barn” och innebär att förskolläraren går in i en konflikt och genom samtal låter 

varje barn komma till tals. Förskolläraren kan visa med gester samt ställa frågor om 

konflikten och hur konflikten kan hanteras. Genom detta agerande från förskolläraren 

får barnen då vara delaktiga och ta egna beslut om hur de ska hantera och lösa 

konflikten. Detta perspektiv bygger på ömsesidighet, där alla får komma till tals och bli 

sedda. Genom att agera på detta sätt visar föregående studie att förskollärare kan 

vägleda barnen till att hitta nya strategier för att hantera en konflikt. När förskollärare 

agerar utifrån detta perspektiv kan det tolkas ha sin utgångspunkt i ett barns perspektiv 

som Johansson (2011) beskriver som ett perspektiv där förskollärare ser och försöker 

förstå barn som medmänniskor som har behov, förmågor, önskningar och intentioner. 

Genom att försöka förstå barn på detta sätt kan det tolkas att förskollärare har en 

barnsyn där de ser barn som kompetenta och sig själva som medforskande aktörer som 

vägleder barn i förskolans verksamhet. Studien (Gloeckler & Cassell, 2012) visar att 

konfliktsituationer kan vara en utvecklingsmöjlighet för barn, där barn kan erövra nya 

strategier för att hantera en konflikt. Små barn kan i konflikter bland annat agera genom 

att skrika, sparkas och slåss. Forskarna hävdar vidare att barn i dessa situationer kan få 

vägledning från förskollärare i hur man på andra sätt kan hantera en konflikt. I grund 

och botten handlar det inte om, enligt Dolk (2013), att eliminera alla konflikter i 

förskolan - det handlar om att ge barn verktyg för att kunna hantera dem på ett väl 

fungerande sätt. Exempel som Gloeckler och Cassell (2012) skriver om i sin studie kan 

vara att förskollärare går in i en konflikt med utgångspunkt i ”problemlösning med 

barn” och visar samt pratar med barnen om hur en konflikt kan hanteras. Vidare menar 

de att ett utåtagerande från ett barns sida också kan bero på att barnet inte har erövrat 

förmågan att sätta sig in i andras situationer. En möjlig orsak till detta menar de kan 

bero på att barnets hjärna inte har utvecklats så pass mycket för att kunna vara mottaglig 

för detta samt kunna använda sig av empati i så stor utsträckning vilket förskollärare 

också bör ta hänsyn till när de bemöter barn i konflikter. 

 

Det andra perspektivet benämner de ”Problemlösning för barn” där det innebär att en 

förskollärare går in och säger åt barnen vad de ska göra eller vad de ska sluta med, men 

det kan också vara en handling utan ord. En handling utan ord kan beskrivas som en 

situation där barnet är i fara och situationen kräver omedelbar handling. I denna studie 

fokuseras “Problemlösning för barn” till situationer där konflikter med andra 

förekommer  och hur förskollärare då hanterar situationen. Genom detta agerande från 

förskollärare, kommer inte barn till tals utan förväntas göra som de blir tillsagda eller 

genom att förskollärare genom handling inte ger barnet tillfälle att medverka i 
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problemlösningen. Denna typ av bemötande kan enligt Johansson (2011) tolkas ha sin 

utgångspunkt i ett barnperspektiv då studien beskriver ett perspektiv där förskollärare 

anser att barn i vissa situationer ska underordna sig de regler som råder oavsett om 

barnen vill eller inte.  

 
3.1.1 Barngruppens klimat och förskollärares agerande 

Gloeckler och Cassell (2012) skriver om att klimatet och miljön i en förskola har en 

betydande roll för i vilken grad konflikter och problem uppstår men också att rutiner 

med fokus på sociala färdigheter, relationer och omsorg om barnen på förskolan är av 

betydelse. Öhman (2009) menar i likhet med föregående studie att det är betydelsefullt 

för klimatet i barngruppen att förskollärarna arbetar med barnens jämbördiga relationer, 

detta för att barngruppen ska få en ökad inkludering och på så vis kan det bli ett arbete 

som är långsiktigt för att förebygga diskriminering. Förskolläraren kan utveckla sin 

skicklighet i att närma sig barns olika perspektiv genom att vara aktiv i det som sker här 

och nu i relationerna mellan barnen. Klimatet omfattar enligt Gloeckler och Cassell 

(2012) förskollärarens agerande gentemot barnen, hur de talar till och bemöter barnen. 

Som tidigare nämnts i studien pekar Gloeckler och Cassell på att en positiv och 

ömsesidig interaktion i konflikthantering gynnar barnets utveckling mest. Arnér (2009) 

belyser tiden som en central del i att försöka förstå barn i deras konflikter, genom att det 

tar tid att försöka förstå barns tankar och uppfattningar. Hur förskollärare samtalar med 

barnen anses också vara en viktig del i att skapa ett positivt klimat och goda relationer 

mellan barnen och mellan förskollärare och barn. Gloeckler och Cassell (2012) anser att 

om förskollärare samtalar med barnen i en lämplig och anpassad samtalston, sänder det 

ut signaler till barnet att de bryr sig om barnet och genom sina uttalanden i samtalet 

bemöter barnet med respekt. Genom detta finns möjlighet att skapa en trygg och god 

relation till barnet samt att barnet möjligen vågar utforska omkringliggande miljö, med 

eventuell vetskap om att kunna vända sig till förskolläraren för att få stöd och hjälp i 

kommande situationer. Ibland de  konfliktsituationer som kan uppstå när barn samspelar 

med varandra. Föregående forskare har även visat att om förskollärare utformar 

förskolans aktiviteter utifrån barnens intresse, blir de mer engagerade i sin egen 

utveckling. 

 

3.2 Förskollärares barnsyn 
När en förskollärare går in i en konflikt och stöttar barnet, menar Gloeckler och Cassell 

(2012) att det även kan vara en vägledning för barnet att lära sig hantera sina känslor 

och senare i utvecklingen kunna använda sig av olika strategier för att hantera en 

konflikt. Arnér (2009) skriver också om konflikter i relation till barn, men till skillnad 

från föregående studie utgår Arnér från att barnet redan från födseln kan anses vara en 

fullvärdig människa och därmed också bör bemötas utifrån det. Hon menar att de vuxna 

inte vet något om barnets egentliga erfarenhet och därmed inte kan ta förgivet att barnet 

inte har den kunskap som förväntas i aktuell situation. I relation till Arnérs studie menar 

Öhman (2009) att det kan råda en obalans mellan förskollärare och barn i förskolan då 

förskollärare kan bruka sin makt att bestämma på ett sådant sätt att det skapas anledning 

att granska verksamheten och dess förutsättningar. Dolk (2013) menar å sin sida att 

begreppet makt även kan förstås och brukas i syftet att alla barn i förskolan ska följa de 

normer och regler som är rådande och då brukas i syfte att förebygga att “fel” inte ska 

begås alls.  Detta kan resultera i motsatsen till det som Gloeckler och Cassell (2012) 

tidigare skrev om, att konflikter kan utgöra en utvecklingsmöjlighet för barn. I en god 

relation menar Öhman (2009), i liknande med Dolks (2013) studie, att det kan anses 

vara av betydelse att förskollärarna är villiga att försöka förstå barns intentioner och 
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avsikter, att förskollärarna är lyhörda och engagerade i barnen och deras relationer. På 

så sätt kan då begreppet makt brukas på ett positivare sätt.  

 

I enlighet med Öhmans (2009) studie hävdar Arnér att en tillrättavisning, som i 

Gloeckler och Cassells (2012) studie benämndes som problemlösning med barn, bör ske 

på ett ömsesidigt sätt där både barn och vuxna kan komma till tals och berätta hur de 

uppfattar konflikten. Vidare menar hon också att barns utveckling gynnas av att deras 

sätt att tänka och känna om de bemöts med respekt från förskollärarna. Öhman (2009) 

menar att barn ”är” sina känslor och man måste ge dem tid att känna in sina känslor, 

först då kan barnet känna att det blivit accepterat och förstått. Förskolläraren ska enligt 

studien ge barnen känslomässig vägledning för att hjälpa dem acceptera den 

bakomliggande orsaken till känslan, visa barnen att det är okej att vara besviken, arg, 

ledsen osv. Genom att belysa för barnen att konflikter är en naturlig del i livet kan man 

hjälpa dem att hantera dem på bästa sätt men även att barnet utvecklas och växer inom 

sig när dem blir bättre på att hantera sina konflikter på ett bra sätt för barnet. Enligt 

Öhman (2009) är det många barn som kan hantera konflikter och problem på ett 

naturligt och lätt sätt. Medan hon också menar att det finns barn som behöver mer stöd 

för att kunna hantera situationer som är jobbiga för barnet. Som förskollärare bör man 

hjälpa dem stegvis för att ge dem möjligheter i att hantera och lösa konflikter. 

 

Öhman (2009) menar även att i barngruppen är skapandet av goda relationer beroende 

på hur barnen får möjlighet att lära sig samspela. Förskolläraren är den som bär ansvaret 

för vilka möjligheter som ges barnen att lära sig samspela med varandra. Men är också 

den som ska visa hur de kan upprätthålla de goda relationerna mellan barn och barn men 

även mellan förskolläraren och barn. Förskolläraren bör kunna anpassa sig efter den 

situationen som barngruppen befinner sig i och genom att anpassa sig till de situationer 

som förekommer också kunna ge de förutsättningar som behövs för att barnen ska 

kunna lära sig samspela med varandra. 

 
3.2.1 Betydelsen av goda relationer i förskolan 

Fredriksson Sjöberg (2014) hävdar att förtroendefulla relationer, det denna studie 

benämner som goda relationer, är av stor betydelse för barns inställning till förskola. 

Med andra ord menar Fredriksson Sjöberg  att goda relationer mellan förskollärare och 

barn samt mellan barn och barn, kan ge barn en positiv inställning till förskolan. Samma 

studie har även publicerat fyra olika dimensioner, som förskollärare genom sitt agerande 

kan få en inverkan på barns inställning till förskola och till relationerna i förskolan. 

Dimensionerna går i enlighet med det som Gloeckler och Cassell (2012) benämner som 

“Problemlösning med barn”, Fredriksson Sjöberg (2014) benämner dimensionerna i sin 

studie på sidan 12 som;  

 Att bry sig om 

 Att lyssna 

 Att sätta gränser 

 Att möta motstånd 

Genom dessa olika perspektiv menar Fredriksson Sjöberg (2014) att förskollärare och 

barn inte enbart bör mötas i sina givna roller som förskollärare och barn i förskolans 

verksamhet. Fredriksson Sjöberg (2014) skriver fram att dessa bör mötas som enbart 

människor i vissa situationer för att kunna skapa en trygg och god relation mellan 

varandra. Vidare framhålls det också att förskollärare bör se barn som en bidragande 
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människa i interaktionen dem emellan, istället för någon som inte innehar kunskap och 

erfarenheter som kan vara bidragande.  

3.3 Pedagogiskt stöd 
Hur förskollärares pedagogiska ledarskap uttrycker sig är av stor betydelse då 

förskollärare är barnens förebild under tiden de vistas på förskolan. Det innebär att det 

sättet förskollärare samspelar på tillsammans med andra bör ske med en tanke hos 

förskollärare att barn imiterar dennes sätt att agera på.  Vidare måste förskollärare också 

vara medveten om och ta ansvar för sina egna handlingar vilket kräver att förskollärare 

försöker se sig själv med andras ögon och genom dem granska sig själv. Förskollärare 

måste granska sig själv och sitt ansvar på tre olika plan. Den första nivån är 

förskollärares pedagogiska ledarskap – hur förskollärare leder barn i ett pedagogiskt 

arbete, på den andra nivån måste förskollärare granska hur denne leder sig själv vilket 

innebär hur förskollärare tar hand om, förstår och låter sig själv ledas av egna känslor. 

Sista och tredje nivån hänger ihop på det sättet att förskollärare även bör granska hur 

denne ger stöd till varje barn i barngruppen att utveckla egna strategier för att reglera 

och uttrycka sina känslor Johansson (2011).  

 
3.3.1 Förskollärares stresspåverkan begränsar det pedagogiska stödet 

En viktig aspekt som Öhman (2009) lyfter är hur förskollärare hanterar stress och att 

stress kan vara något som påverkar hur förskollärare agerar. Det finns tre olika sorters 

aspekter – fysisk, psykisk och relationstress. Fysisk stress kan innebär en hög ljudnivå. 

Psykisk stress kan innebära att en förskollärares upplevelse av att bara ge men inte få 

något tillbaka. Exempelvis kan barn ge tillbaka genom sitt egna sätt att ta emot omsorg 

och empati, på så sätt kan förskollärares energi att ge mer fyllas på. Men genom att 

förskollärare inte känner detta kan förskollärares energi ta slut och förskollärare orkar 

då inte längre ge mer. Enligt Brodin och Hylander (1997) behöver dock barn 

förskollärare som är närvarande både fysiskt och psykiskt för att kunna känna att de får 

omsorg och empati. Förskollärare som är närvarande kan också uppmärksamma de 

situationer som kräver mer stöd och då agera innan barn utsätts för onödiga 

påfrestningar. Relationstress uppstår när relationer som ses som viktiga för förskollärare 

fungerar på ett mindre bra sätt – både på arbetsplatsen och/eller hemma. Dessa olika 

sorters stress kan uppstå i förskolan och utav dessa olika orsaker kan en förskollärares 

känslor av otillräcklighet uppstå och vidare kan då ett agerande ske på ett sätt om 

egentligen inte var eller är önskvärt (Öhman, 2009). Viktigt anses också vara hur 

förskollärare tolkar barns uttryck och hur pass lyhörda de är för dem. Samtidigt anses 

det vara lika viktigt att inte övertolka det barn uttrycker,  utan förstå att det som 

förskollärare kan tolka ytterst är en liten del av barnets livsvärld (Johansson & Pramling 

Samuelsson, 2003).  

 

3.3.2 Barngruppens storlek 

Samspel kan ses som en utmaning för barn eftersom de då får möjligheten att träna på 

socialt samspel och på så vis komma vidare i sin utveckling till en självständig 

människa (Gloeckler & Cassell, 2012). Vidare skriver även föregående författare om 

miljöns utformning för hur barnen ges möjlighet till lek och socialt samspel men lyfter 

även en del aspekter som kan ses begränsande för barns lek. Exempel som de lyfter är 

barngruppernas storlek - idag är majoriteten av barngrupperna överlag för stora i 

förhållande till personaltätheten och lokalernas storlek. Förskolans rutiner och 

schemalagda aktiviteter kan enligt författarna ses som en begränsning för leken då barn 

ofta inte hinner leka färdigt förrän det är dags att följa förskolans rutiner och aktiviteter. 
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Dock poängterar författarna att rutinerna och aktiviteter kan förstås lika nödvändiga 

som leken (Gloeckler & Cassell, 2012). Resultatet av Fredriksson Sjöbergs (2014) har 

visat att majoriteten av intervjuade förskollärare upplever att de inte räcker till för att 

kunna se och uppmärksamma varje barn i barngruppen så som de önskat. Vidare kände 

även förskollärarna att möjligheten till arbete med enskilda barn har blivit mindre än 

tidigare. Detta forskningsfält rörande förskollärares handlingsrepetoar i förskolan kan 

antagas vara diffust eftersom det har kommit fram till att interaktion mellan 

förskollärare och barn inte är optimalt med fler än fyra barn. Forskningen tyder på att 

förskollärare inte kan se och uppmärksamma alla barn så som de önskat, exempelvis i 

en enskild interaktion mellan en förskollärare och ett barn. Förskollärare ger även 

uttryck för i intervjuer att barnen inte heller kan få komma till tals på ett naturligt sätt, 

om antalet barn överstiger fyra. Vidare hävdar Fredriksson Sjöberg (2014) dock också 

att fördjupad forskning saknas inom ämnet interaktion med flera barn i förskola. En av 

demokratins värdegrund, “allas lika värde”, kan relateras till Fredriksson Sjöbergs 

(2014) studie som visar att förskollärare idag allt som oftast känner sig otillräckliga att 

se och uppmärksamma alla barn och låta dem komma till tals i förskolan, där flera barn 

interagerar samtidigt. Även Emilson (2008) visar på att barngruppernas storlek har en 

inverkan på och betydelse för hur förskollärare upplever hur de kan bemöta varje barn 

och hur de agerar i olika situationer. Fredriksson Sjöberg (2014) visar i sin studie att 

goda relationer mellan förskollärare och barn gynnar deras framtida inställning till skola 

och skolarbete på ett positivt sätt.  

 

Goda relationer, innebär enligt Fredriksson Sjöbergs (2014) studie, att förskollärare 

genom sitt agerande gentemot barn är uppmuntrande, intresserade, ställer öppna frågor 

och kan ge både utmaningar och förklaringar till barnen. I relation till stora barngrupper 

visar resultatet från ytterligare en forskningsstudie (Lutz, 2009) att förskollärare hinner 

uppfatta och se att ett behov av mer stöd kan finnas men att de inte har tid till att samla 

in underlag för att kunna ansöka om resurser till barngruppen. Vidare visar Lutz (2009) 

forskning på att en barncentrerad pedagogik, som enligt studien uppfattas praktiseras på 

de undersökta förskolorna i studien, får barnet att stå i fokus och inte verksamhetens 

utformning för att kunna se och uppmärksamma alla barn. Genom resultatet är 

ansökningarna enligt Lutz (2009) studie gjorda på grund av barnet och inte på grund av 

miljön. Det framkom också att förskollärarna framhåller att de i ansökningarna söker 

efter en person till, till barngruppen samt att de känner ett behov av att kunna gå ifrån 

barngruppen för att på egen hand kunna arbeta med de barn som enligt dem, utifrån sina 

individuella behov behöver enskild tid med en förskollärare. Undersökningarna i 

föreliggande studie påvisade även ett tankesätt där förskollärarna tänkte att det finns ett 

behov av att utforma den egna pedagogiska miljön för att kunna fånga upp de barn som 

de via miljön kunde se ha svårigheter på ett eller annat sätt. Resultatet i Lutz (2009) 

studie visade även att ansökningarna inte handlade om att söka nya arbetssätt och mer 

kompetens för att kunna anpassa miljön mer till barngruppen. I  studien hävdar dock 

Lutz (2009) att det inte förekommer speciellt mycket forskning kring frågor som 

behandlar hur miljön kan anpassas till en barngrupp.  
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4 Teorianknytning 
I detta avsnitt kommer vi att presentera vårt teoretiska ramverket och begrepp som utgör 

utgångspunkt för vår analys och tolkning. Vi har valt våra teoretiska begrepp utifrån 

tidigare forskning i studiens litteraturöversikt för att kunna analysera resultatet. 

Utgångspunkten är Gloeckler och Cassells (2012) olika perspektiv;  problemlösning 

med barn och problemlösning för barn. Våra teoretiska begrepp är kategoriserade under 

varje perspektiv. Begreppen är följande lågaffektivt bemötande, barns perspektiv, det 

kompetenta barnet, barn som medmänniskor, högaffektivt bemötande, barnperspektiv, 

begränsa barn. Avslutningsvis presenterar vi begreppet livsvärld som vi anser är 

applicerbart på båda perspektiven. 

 

4.1 Problemlösning med barn  
Enligt Hejlskov Elvén (2014) kan vi uppleva att andra människors känslor färgar av sig 

på oss själva om de befinner sig i samma rum. Det vill säga att en glad människa kan 

påverka oss positivt och vi kan bli glada medan en lugn person kan ha en lugnande 

effekt på oss. Det föregående exemplet är det som Hejlskov Elvén (2014) benämner 

som ett lågaffektivt bemötande. I nära relation till lågaffektivt bemötande lyfter vi att 

barns perspektiv är att försöka inta och förstå barnets berättelse om de enskilda 

behoven. Det innebär även att försöka begripa barns uttryck och intentioner. Då vi 

vuxna vill begripa barns perspektiv ligger det i vårt ansvar att ha kunskap om barns 

olika erfarenheter i kulturella, sociala sammanhang men även avsikterna i deras olika 

ambitioner (Johansson, 2008). Enligt Johansson har vuxna möjlighet till att inta och 

förstå barns perspektiv men är alltid begränsade, då barns perspektiv är mångfaldiga, på 

samma sätt som deras erfarenheter. Det kompetenta barnet är ett annat sätt att se på 

barn, en barnsyn som innebär att förskollärare medvetetet eller omedvetet väljer hur 

denne ska agera gentemot barn (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). Det 

kompetenta barnet innebär att barn exempelvis har kompetens att vara aktivt 

kunskapssökande och det är idag förskollärares uppdrag att ta tillvara denna bidragande 

resurs och se till varje individs kunskaps och meningssökande. Det handlar om att barn i 

sin aktuella miljö söker efter förklaringar, sammanhang och mening samt nya sätt att se 

på sin omgivning, sig själv och andra människor. Brodin & Hylander (1997) lyfter att 

det kompetenta barnet innebär att vuxna idag inte ses som överlägset mest kunniga i 

samhället utan vuxna söker tillsammans med både barn och ungdomar kunskap. Barn 

som medmänniskor är ytterligare en barnsyn där förskollärare ser barn som individer, 

som har egna erfarenheter och som kan ges inflytande över sin egen tillvaro. 

Förskollärarnas handlingsrepertoar utgår från att barnet är en medmänniska som ska 

bemötas utifrån sina egna villkor, intentioner och önskningar. Inom barnsynen Barn 

som medmänniskor brukar förskolläraren sin makt på ett sätt som gynnar barnens 

intentioner och önskningar inom den dagliga verksamheten (Johansson, 2011).  

 

4.2 Problemlösning för barn 
Vi tolkar genom Hejlskov Elvén (2014) att högaffektivt bemötande innebär att en arg 

person kan påverka oss att lättare bli arg i en situation. En människa som skriker och 

gapar kan påverka personer i sin närhet att också gapa och skrika tillbaka. Enligt 

Hejlskov Elvén varierar det dock hur olika personer kan skärma av sig från andras 

känslor. De flesta pedagoger och  även elever kan påverkas ytterst lite av hur de andra i 

rummet känner. Det finns även de som påverkas mycket av hur andra elever eller 

pedagoger känner medan andra påverkas väldigt lite. I en barngrupp kommer det 
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troligtvis att finnas både de som blir mer påverkade av andras känslor. Men även de 

som blir mindre påverkade av de känslor som utsänds av andra än sina egna. Detta 

innebär att dina känslor som individ kan påverka stämningen i rummet och påverka de 

som befinner sig där mer eller mindre. Johansson (2008) belyser att ett barnperspektiv 

innebär att kunna se de olika förutsättningar barn lever under. Vidare menar författaren 

att dessa olika förutsättningar handlar om att få förståelse för var det skulle betyda för 

barnet och vad dessa kan innebära för barns erfarenheter. Begränsa barn är däremot en 

barnsyn där förskollärare saknar förmågan eller viljan att se till barnets potential. 

Förskollärare uppmärksammar istället barns agerande som överskridande handling utan 

intentioner samt att de hellre begränsar deras agerande än uppmuntrar barn till att 

utforska och skapa nya erfarenheter (Johansson, 2011).  

 
4.2.1.1 Livsvärld 

Hursserl (2012) lyfter begreppet livsvärld som beskriver hur vi upplever vår värld 

genom olika fenomen baserat på det som vi upplever. Genom livsvärlden upplever vi 

vår mänskliga existens. Enligt Husserl (2012) har varje människa sin egen unika 

livsvärld och är en förutsättning för kunskapsbildning i andra former. Öhman (2009) 

menar att barnet bygger sin livsvärld genom önskningar, intryck och känslor samt 

tankar som barnet uttrycker och skapar på så vis sin egen erfarenhet och förståelse. 

Förskolläraren kan inte inta och fullt ut förstå barnets perspektiv men kan försöka att 

närma sig det. Genom att förskollärarens förmåga att försöka läsa barnet och agera efter 

sin förståelse av vad barnets upplevelser och intentioner är, så påverkar det barnets 

upplevelser av situationen de befinner sig i. Förskollärarens uppgift blir att försöka dela 

barnets livsvärld för att kunna tolka barnet rätt, baserat på barnets unika erfarenheter 

och förståelse. På detta sätt kan livsvärlden användas av förskollärare för att stödja och 

vägleda barn. Öhman (2009) lyfter även att om barnen redan har någon att dela sin 

livsvärld och uppleva saker med så innebär det inte att barnen även kan dela sina 

erfarenheter och även dela sin livsvärld med andra. Barn som lever under liknande 

förhållande menar Allwood och Erikson (2010) också kan ha liknande livsvärldar. 

Johansson (2008) menar att livsvärlden är den gemensamma bakgrund av erfarenheter 

som människan kan relatera till. Livsvärlden utgör den referenspunkt som vi kan 

relatera till genom våra erfarenheter. Förskolan är en del av barns livsvärldar där dem 

upplever en kulturell och social värld. Förskolan är även en plats där vuxna och barn 

samspelar och där olika livsvärldar blandas och påverkas av klimatet i barngruppen men 

även av samhällets värderingar och normer.  
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5 Metod 
Kapitlet kommer att presentera en redogörelse för den metod vi valt att använda för vår 

empiri insamling, hur vi gjorde vårt urval av undersökningsgrupp, hur vi genomförde 

vår empiri insamling samt studiens validitet och reliabilitet. Kapitlet visar även hur 

studiens process för bearbetning av empirin och analys har gått till. Presentation av de 

för- och nackdelar som framkommit under arbetets gång kommer även de att beskrivas. 

I metoddiskussionen kommer vi att bearbeta olika dilemman och argument om empiri 

insamlingen och analysarbete. I metoddiskussionen kommer vi även att diskutera de 

intervjufrågor vi valde att använda samt tankar kring hur empirin hade kunnat komma i 

uttryck, utifrån andra typer av frågor. Etiska ställningstagande kommer att presenteras i 

slutet av detta kapitel. 

 

5.1 Intervju som metod 
För att kunna svara upp till vårt syfte och våra frågeställningar valde vi att använda oss 

av intervju som metod som är en kvalitativ metodansats. Innan vi fick gå ut och 

genomföra våra intervjuer fick vår handledare som är doktorand på Linnéuniversitetet 

godkänna våra intervjufrågor. Intervjun genomfördes ansikte mot ansikte i den 

verksamhet där den intervjuade förskolläraren var verksam. Genom att intervjua ansikte 

mot ansikte vi på så vis tolka informantens ansiktsuttryck, kroppsspråk och  mimik 

(Denscombe, 2016). Motiveringen till varför intervju som metod valdes är att vi ansåg 

att vi genom intervju skulle kunna besvara våra frågeställningar på ett rättvist sätt 

eftersom vi då hade möjligheten att ställa följdfrågor på svar som vi ansåg vara 

intressanta eller som vi inte riktigt förstod. I intervjuerna använde vi oss även av två 

olika konfliktsituationer och därtill hade vi två olika förslag på konflikthanteringar. 

Problemlösning för barn var skrivet utifrån ett förhållningssätt som inte tog tillvara på 

barnens egna upplevelser och förslag på konflikthanteringar - ett barnperspektiv. 

Problemlösning med barn var skrivet utifrån ett förhållningssätt där förskollärarna tog 

till sig de inblandade barnens perspektiv och tillsammans med barnen hanterade 

konflikten, ett barns perspektiv. Viktiga aspekter att ta hänsyn till enligt Kihlström 

(2007), när man använder intervju som metod, är att bortse från sin egen förförståelse 

för att kunna närma sig respondentens perspektiv.  
 
5.1.1 Vinjettmetoden som utgångspunkt för intervju 

I vår studie använde vi oss av vinjettmetoden som innebär att man har ett färdigt fall för 

respondenten att samtala om och svara på frågor om. Själva vinjetten kan vara en 

påhittad händelse eller en verklighetsbaserad situation. En vinjett ger respondenterna en 

händelse som dem får göra sin bedömning av en given situation som man även kan 

benämna case. Svaren till vinjetten kan ske genom en intervju men även att 

respondenten får svara genom en enkät. (Kullberg & Brunnberg 2007). De 

konfliktsituationer som vi använt oss av  som case under intervjuerna är delvis hämtade 

utifrån Gloeckler och Cassell (2012) och det andra exemplet har vi skrivit själva, dessa 

vinjetter kan ses under (bilaga 2). 

 

5.2 Urval/Undersökningsgrupp 
Respondenterna var sju förskollärare och verksamma i två olika kommuner i södra 

Sverige. Respondenterna valde vi utifrån de nätverk vi har inom de olika förskolornas 

verksamheter samt av förskollärarutbildningens tidigare studenter. Verksamheterna 

valdes således inte utifrån specifika inriktningar, utan efter de förutsättningar vi hade för 

att kunna genomföra vår studie. I vår studie kontaktade vi respondenterna genom 

telefonkontakt men även genom mail. Respondenterna var sju kvinnor i åldrarna 28-52 
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år och hade varit verksamma mellan 2-25 år. Vi har valt att färgkoda förskollärarnas 

svar i resultatdelen för att se variationen. Färgerna vi har använt är; gul, blå, grön, brun, 

rosa, röd och lila.  

 

5.3 Genomförande 
Intervjuerna genomfördes på olika tider beroende på vilka möjligheter förskollärarna 

hade att gå ifrån. Vi genomförde intervjuerna i ett enskilt rum så att vi inte skulle bli 

avbrutna eller bli påverkade av yttre störande faktorer (Kihlström, 2007). Platsen skulle 

vara lämplig och ostörd för att intervjun skulle kunna fortgå på ett harmoniskt sätt. 

Dock var det svårt att påverka detta eftersom det styrdes av hur verksamheternas lokaler 

var utformade och vilka lokaler som var lediga. Respondenterna fick börja med att fylla 

i kön, ålder, hur länge de varit verksamma i förskolan och ålder på barngruppen. Genom 

att förskollärarna fick fylla i dessa frågor blev det lite som en uppvärmning inför de 

kommande vinjetterna och intervjufrågorna (se bilaga 2 och 3). Vi frågade även 

respondenterna om vi fick spela in intervjun, för att vi senare skulle transkribera svaren. 

För att intervjun skulle kunna fånga så mycket som möjligt av respondenternas 

uppfattningar och erfarenheter ställde vi förutbestämda öppna frågor för att svaren 

skulle bli så innehållsrika som möjligt. Våra vinjetter benämndes för respondenterna 

som konfliktsituation 1 och konfliktsituation 2. Utifrån konfliktsituationerna finns det 

två förslag på problemlösningar. Dessa fick förskollärarna se efter att de gett så många 

egna förslag de kunde på lösningar, om hur förskolläraren hade agerat i den 

konfliktsituationen. I studien använder vi problemlösning med barn synonymt med 

problemlösning 1 samt problemlösning för barn synonymt med problemlösning 2. 

Intervjuerna fokuserade på förskollärarnas tal om erfarenheter och uppfattningar om 

bemötande av olika barn. Intervjuerna kom även att behandla förskollärares upplevelse 

om hur de agerar i olika situationer tillsammans med barn inom förskolans verksamhet.  

 

Innan vi påbörjade intervjun förklarade vi hur den skulle gå tillväga. Först fick 

förskollärarna läsa vår första vinjett (bilaga 2). Efter det frågade vi om de kunde ge oss 

så många olika svar som möjligt på hur de själva skulle ha hanterat situationen som 

presenterades, för att sedan få läsa de olika alternativ på konflikthantering som vi hade 

valt att ha med i intervjun. När förskollärarna ska ge oss exempel på hur de kan hantera 

de olika case vi presenterat, fokuserar de på vilken ålder barnen har. Vi svarar att barnen 

är mellan 1-5 år, för att vi inte vill att åldern ska bestämma förskollärarens 

handlingsrepertoar. Förskollärarna tolkade caset med Seth och Mark som små barn och 

gav då en förklaring på hur de skulle ha agerat i den situationen. Lisa och Rut tolkade de 

som större barn och då gav de en annan förklaring på hur de skulle ha agerat. Därefter 

började vi ställa våra intervjufrågor som var kopplade till vinjetten. I vissa svar utgick 

förskolläraren från vinjetterna och i vissa svar från sina egna erfarenheter. När 

intervjufrågorna till första vinjetten var ställda fick förskolläraren läsa vinjett två och 

komma med så många egna förslag på hur de hade hanterat den situationen. Därefter 

ställde vi resterande intervjufrågor. Förskollärarna gick tillväga på samma sätt som ovan 

när de svarade på frågorna som var kopplade till vinjett två.  
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5.4 Bearbetning och analys av empiri 
Kapitlet belyser hur vi bearbetade studiens insamlade empiri och hur vi genomförde vår 

analys genom våra teoretiska begrepp. 

 
5.4.1 Bearbetning av data 

Vi började med att transkribera våra intervjuer utifrån våra inspelade ljudfiler från 

respondenternas svar.  Därefter färgkodade vi våra respondenter för att kunna 

synliggöra deras svar i vår kommande analys men också för att vara säkra på att inte 

missa något svar. När respondenterna fått varsin färg, sammanställde vi deras svar 

utifrån våra frågeställningar. På så sätt kunde vi se om det fanns likheter och skillnader i 

respondenternas svar i vår analys. Denscombe (2016) menar att när man använder 

informationen utifrån en transkribering av en intervju kan man välja ut de delar man vill 

använda till citat. På detta vis kan man vara mer selektiv i sitt val av information, det 

räcker då att bara transkribera små delar av intervjun för att belysa det du vill ha i 

resultatet. Vi började med att sammanfatta respondenternas svar för att få en överblick, 

vi kategoriserade svaren utifrån våra frågeställningar och sedan analyserade vi utifrån 

våra teoretiska begrepp. Med våra teoretiska begrepp kunde vi se om förskolläraren 

utgick från Problemlösning med barn eller Problemlösning för barn. Genom studiens 

insamlade empiri kunde vi se att det fanns många likheter och en del skillnader i 

respondenternas utsagor (Denscombe, 2016).  

 

5.5 Validitet och reliabilitet 
Enligt Denscombe (2016) kan det vara svårt att säkra en kvalitativ studies validitet. 

Dock kan man genom den empiriska insamlingen relatera till att studiens validitet har 

en rimlig sannolikhet. Vidare skriver Denscombe att en studies validitet kan stärkas 

genom jämförelser med andra relevanta källor. Jämförelser har konsekvent gjorts med 

tidigare forsknings utsagor i litteraturöversikten samt har citat från intervjuerna använts 

för att styrka studiens tidigare forskning samt resultat. Jämförelserna mellan referenser 

och studiens resultat visar på att vår studie har en rimlig sannolikhet (Denscombe, 

2016). I denna studie har vi använt oss av intervju som metod för vår insamling av 

empiri. Den empiriska insamlingen har en hög trovärdighet, med grund i intervjuns 

utformning. Det går dock inte att jämföra en kvalitativ studie och en kvantitativ studie 

enligt (Denscombe, 2016). Detta kommer vi belysa i metoddiskussionen. Studiens 

reliabilitet kan anses vara svår att kontrollera enligt Denscombe  som vidare skriver att 

en kvalitativ studies reliabilitet kan grundas på andra forskares bedömningar kring 

studiens resultat, jämfört med andra resultat inom ämnet. Bedömning av andra forskare 

kan enbart ske om studiens struktur och uppbyggnad är korrekt och innehåller alla 

betydande delar för att bedömning ska kunna ske. Dessa delar innebär enligt 

Denscombe (2016); “tillhandahållandet av en fullständigt reflexiv redogörelse av 

procedurer och metoder som med så mycket detaljer som möjligt visar läsaren de 

undersökningslinjer som ledde fram till särskilda slutsatser” (s. 412) Studiens 

generaliserbarhet kan ses som god eftersom studiens empiri har samlats in från 

verksamma förskollärare. Vi anser att empirin kan anses som trovärdig och giltig i och 

med vårt antaganden att utsagorna är så pass sanningsenliga som det möjligen går. 

Ytterligare kan vi anse empirin som trovärdig och giltig eftersom har en förförståelse 

och erfarenhet hur förskolor överlag kan se ut och fungera samt att vi genom utbildning 

och erfarenhet själva har varit med om liknande situationer som studiens intervju 

behandlar. 
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5.6 Etiska ställningstagande 
Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer samt etiska ställningstagande vi tog 

i beaktning under intervjuerna är; 

 

Informationskravet- Varje förskollärare vi intervjuade kom innan intervjun att bli 

informerad om syftet med intervjun samt att intervjun var frivillig att delta i. 

Förskollärarna gavs på så sätt möjlighet att avbryta när de ville under intervjun. 

 

Samtyckeskravet- Innan intervjun fick varje förskollärare ge sitt samtycke till sin 

medverkan i intervjun. Vi informerade även att de fick avbryta när som helst under 

intervjun. 

 

Konfidentialitetskravet- Innan intervjun fick förskollärarna information om att 

verksamheten och deras identitet inte kommer att röjas via namn eller andra uppgifter. 

Samt att den data vi samlade in skulle förvaras på ett sådant sätt att ingen annan skulle 

kunna komma åt dem. 

 

Nyttjandekravet- Förskollärarna i intervjun informerades om att resultatet och uppgifter 

kring intervjun endast kommer att användas i denna studie. 

 

5.7 Metoddiskussion 
Kapitlet belyser de olika fördelar och nackdelar med vinjettmetoden som utgångspunkt 

för intervju samt en kritisk blick över vald metod. 

 
5.7.1 Fördelar och nackdelar med vinjettmetoden som utgångspunkt för intervju 

Fördelar med att använda vinjettmetoden som utgångspunkt för intervjun, var att 

synliggöra hur förskollärare tänker att de hanterar konfliktsituationer. På så vis kom 

vi  relativt nära den verklighet där förskollärarna arbetade i. I vissa svar utgick de från 

den barngrupp de arbetade i nu eller som de tidigare hade arbetat i. En annan fördel var 

att vi tilläts spela in intervjuerna, vilket gav oss möjligheterna att återgå till 

intervjufrågorna och deras svar fler gånger och därmed missade ytterst lite empiri 

insamling. De givna konfliktsituationer vi hade som exempel för att underlätta för 

förskollärarna att svara och samt kunna styra vår intervju kan även ses som en fördel då 

respondenterna utgick till stor del från samma konfliktsituationer. Vår handledare som 

är doktorand på Linnéuniversitetet var även noga med att frågorna skulle vara korrekta 

innan vi gick ut och genomförde våra intervjuer. Detta skapade en trygghet för oss, då 

vi inte genomfört så många intervjuer innan. Vi såg även denna noggrannhet som en 

trygghet för våra respondenter. Nackdelarna med intervju som metod kan vara, enligt 

Denscombe (2016), att insamlingen av empiri ger uttryck för hur förskollärarna tänker 

att de agerar. Intervjufrågornas svar kan ge uttryck för ett agerande som i verkligheten 

kan vara nyanserat i förhållande till olika situationer. Med detta menas enligt 

Denscombe (2016) att vi människor kan tro och ha en vilja att agera på ett sätt men att 

vi i verkligheten agerar på ett annat sätt. En annan nackdel som vi har erfarit var att det 

emellertid var svårt för förskollärare att medverka i en intervju då verksamheten krävde 

deras närvaro. Ytterligare en nackdel kan vara den förförståelse som vi har genom vår 

utbildning och erfarenhet, på det viset att en del förgivettaganden kan ha gjorts i 

samband med respondenternas utsagor. Men detta kan även ses som en fördel ur det 

perspektivet att vi vet hur det kan se ut och fungera i verksamheterna, att yttre faktorer 

såsom exempelvis städning och ekonomi kan påverka hur verksamhetens upplägg ser 
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ut. Detta kan medföra att vi i intervjun inte behöver fokusera på frågor om 

verksamhetens form och innehåll utan mer på verksamhetens utförande.   

 

Denscombe (2016) menar att det dock inte går att jämföra en kvalitativ studie och en 

kvantitativ studie. En kvantitativ metod kan vara enkäter som skickas ut till 

förskollärarna istället för våra intervjuer. Detta sätt hade kunnat sparat oss tid, givit 

förskollärarna betänketid kring frågorna samt att de kunde ha haft lättare att medverka 

då denna metod inte hade krävt ett specifikt möte mellan respondent och intervjuare. 

Dock hade risken då funnits att svaren inte hade kommit in samt hade studiens resultat 

riskerats att få en lägre trovärdighet. Denscombe (2016) skriver att kvantitativa metoder 

såsom här nämns som enkät, oftast förknippas med storskaliga undersökningar. 

Troligtvis skulle resultatet kunna bli missvisande om enkäter skickats ut till de sju 

förskollärare vi valt ut till vår studie. Detta på grund av att enkäterna inte hade kunnat 

jämföras med en större del andra svar. Med ett kritiskt öga på vald metod för studiens 

insamling av empiri, kan tänkas att vald metod för insamlingen av empirin kunde ha 

givit oss ett annat resultat om vi valt att använda den på ett annat sätt. Kanske hade vi 

fått helt andra resultat om vi valt att genomföra och grunda vårt resultat på 

observationer kombinerat med intervjuer? Eventuellt hade resultatet kunnat komma 

ännu närmre verksamhetens verklighet genom detta sätt. Dock hade den utformningen 

av metoden ställt högre krav samt tagit längre tid av oss författare. Risken kan också ha 

funnits att förskollärare inte velat medverka i diskussionen kring deras egna agerande i 

verksamheten, med tanke på människans naturliga integritet.  
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6 Resultat och analys 
Genom våra teoretiska begrepp; problemlösning med barn, problemlösning för barn, 

hög och lågaffektivt bemötande, barns perspektiv, barnperspektiv, barn som 

medmänniskor, begränsa barn, det kompetenta barnet och livsvärld, har vi analyserat 

empirin och framställt den. Kapitlet belyser svaren på våra frågeställningar i samma 

kronologiska ordning som vi använt oss av tidigare i vår studie;  

 

6.1 Definition av konflikt 
Ett betydelsebärande begrepp för studien är ordet konflikt, därför var det relevant att 

förskollärare fick definiera begreppet. Under intervjuerna framkommer det liknande 

utsagor om vad förskollärarna anser att en konflikt är. De intervjuade resonerar att en 

konflikt är när två eller fler parter inte kommer överens om något i en situation eller har 

olika uppfattningar om något fenomen. 

 
Konflikt för mig det är ju ett bråk, det kan vara från en liten liten detalj nästan, på förskolan 

asså.. Till en större grej de e en konflikt för mig. Och det kan handla allt om material till det 

här med att.. Hur man ska leka med kompisarna (Gul) 

 

De flesta anser även att ordet konflikt klingar negativt. Men att en konflikt inte behöver 

vara något negativt utan leder till utveckling i det egna lärandet. 

 
Mellan två barn kan det ju handlar om att man inte tycker lika, att man inte kommer överens 

om en sak. En konflikt behöver inte vara negativt, det kan ju leda till nånting mycket bättre ( 

Röd) 

 
6.1.1 Tal om handlingsrepertoar 

Detta avsnitt visar att respondenterna i intervjuerna ger uttryck för att det är av stor vikt 

att ge en förklaring till barnen, när det hanterar en konfliktsituation. Det framkommer 

också att förklaringen bör anpassas efter den utvecklingsnivå barnen befinner sig på. 

Detta för att barnen ska förstå innebörden i förskollärarens förklaring. De framkommer 

också att alla barn inte kan bli bemötta på samma sätt eftersom de kan befinna sig på 

olika utvecklingsnivåer. När vi frågade respondenterna vad detta innebar framkom det 

att förskolläraren behövde vara lyhörd för respektive barns utvecklingsnivå och 

förutsättningar. 

 
Jag tycker det är så viktigt att man inte bara säger ”du gjorde fel”. Utan ”därför att…”. Att man 

fortsätter en förklaring sen, det tycker jag är jätteviktigt. Att man gör det på barnens nivå, 

vilken nivå det nu är, att dem får en förklaring till varför man gör fel och hur kunde man ha 

gjort istället kanske. (Brun) 

 

Det är det jag menar att man måste vara lyhörd å att vi kanske tycker att det är en bagatell men 

en fyraåring kan det vara en stor grej. Utifrån barns perspektiv (Gul) 

 

Och det är ju mitt jobb som pedagog att utmana barnen så jag kan ju inte hjälpa alla barn på 

samma sätt, och då får man ju förklara det i så fall om det skulle vara en sån situation att ”du 

hjälpte ju honom när han bråkade men inte mig och varför gjorde du inte det liksom?” Då får 

man ju förklara att ”jag vet ju att du är duktig på det här och att du reder ut mycket saker själv 

liksom” och förklara att vi finns ju här om vi ser att det behövs så att dem vet det.[…] (Rosa)   

 

Genom förskollärarnas intervjusvar framkommer att det handlar om en stressad 

förskollärare som agerar utifrån ett barnperspektiv samt att olika barn behöver bli 

bemötta på olika sätt.  
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Där ska man ju absolut se ur barnperspektivet, hur barnen vad de behöver för vissa behöver 

utförligt berätta för länge att vi nej vi göör inte såhär därför det och det och andra barn kanske 

bara behöver den där handen på axeln och nej nu var det fel. (Lila) 

 

[…]Man ska ha förståelse för att barn har konflikter men man ska vara där och hjälpa dem och 

leda dem genom de. Ge dem exempel och hur vill du lösa det här, läsa böcker eller ha 

ljudböcker eller flanosagor som frågar dem om ”Vad gör vi vid det här problemet?” Hur löser 

vi det här? Hur skulle ni tänka?[…] (Lila) 

 

Förskollärarna belyser under intervjun att om de agerat fel i en situation med barn skulle 

de be om ursäkt och förklara för barnet varför hon agerat så som hon gjort samt att 

förskolläraren i vissa situationer även skulle ha kontaktat familjen och förklarat vad som 

hänt.  

 
Jag e och det är jag så stolt över och det är att jag kan säga förlåt. Det gjorde jag inte förut men 

det gör jag nu jag kan säga förlåt Alva jag sa helt fel till dig och jag tänkte helt fel. Och det 

känns jättebra att säga det till barnen tycker jag. För jag menar jag är inte hundra procent. Så 

det e absolut de gör jag med stolthet. Likväl till vuxna som till barn. (Gul) 

 

A men om jag då har gått in och trott att det vatt någon så säger jag förlåt jag trodde att det va 

du som tog bilen men nu berättar Lisa att det var Kalle som hade tagit bilen så förlåt jag gjorde 

fel. Självklart det måste man göra. (Blå) 

 

Utifrån resultatet av de intervjuade förskollärarna framkommer att de samtalade om att 

det var en stressad pedagog i problemlösning för barn. Två av de intervjuade 

förskollärarna använde begreppen högaffektivt och lågaffektivt bemötande. 

 
Det andra alternativet lågaffektivt bemötande alltid när det handlar om barn är lågaffektivt 

bemötande bäst.(Grön) 

[...] så jag tror att det är jättemånga som löser det på ett högaffektivt bemötande för att man 

liksom inte har funderat så mycket på det [...] (Grön)  

 

Fast jag känner att när det bli skador så går man ju oftast in i ett högaffektivt bemötande än 

lågaffektivt man gör det just vid bitning triggar ju igång mycket hos en för man vet ju vad som 

händer när den som blivit biten blir hämtad.. ehh det blir ju alltid väldigt upprörda känslor hos 

den föräldern med förståelse  (Blå) 

 

 

6.1.2 Analys 

Utifrån förskollärarnas intervjusvar tolkar vi det som att  de verkar vara överens om att 

det handlar om en närvarande förskollärare som agerar utifrån barns perspektiv. I 

intervjuerna lyfter förskollärarna att problemlösning med barn är en eftersträvansvärd 

handlingsrepertoar där förskollärare går ner på barnens nivå. Genom vår tolkning av 

svaren i resultatet ser vi att de belyser vikten av att de går ner på barnens nivå vilket 

betyder att de sätter sig på huk så att de kan prata med barnen i deras höjd. Genom detta 

agerande anser vi att de visar respekt för barnen men även ser dem genom det teoretiska 

begreppet barn som medmänniskor. Vi tolkar det som att respondenterna menar en 

förskollärare som är närvarande i situationen och ger barnen möjlighet att vara delaktiga 

i konfliktlösningen. Utifrån vår tolkning av de intervjuade förskollärarna kunde vi se att 

ett lågaffektivt bemötande var önskvärt. Genom vårt resultat framkommer det att 

respondenterna anser att de kan säga förlåt om de har agerat på ett felaktigt sätt i en 

situation. Utifrån våra erfarenheter har vi sällan träffat förskollärare som ber  barnen om 

ursäkt då de agerat fel. Detta agerande tolkar vi vara av stor vikt då vi ser att 



  
 

17 

förskollärarna ser barnen och agerar med ömsesidig respekt. Då vi tolkat 

respondenternas svar har vi genom våra teoretiska begrepp sett att respondenterna ser 

barnen som kompetenta och utifrån ett barns perspektiv. Vi tolkar även att deras 

agerande genom att diskutera och ge vägledning i hur konflikten kan hanteras. Det är en 

handling som vi ser som ett önskvärt förhållningssätt i ett arbetslag. Förskollärare anser 

det vara viktigt med ett lågaffektivt bemötande i arbetet med barn. Dock ser vi att 

förskollärare poängterar att problemlösning för barn kan ske i situationer där pedagoger 

upplever en stressig arbetsmiljö och brist på personal, det blir då ett högaffektivt 

bemötande. 

 

6.2 Barnsyner som framträder  
 

Kapitlet behandlar den empiri som analyserats via våra teoretiska begrepp; barns 

perspektiv och barnperspektiv, barn som medmänniskor  och det kompetenta barnet. 

 
6.2.1 Tal om barnsyn 

Ett betydelsebärande begrepp för studien är ordet barnsyn, därför är relevant för studien 

att förskollärarnas olika utsagor framkommer om vad en barnsyn är för något. För en 

del handlade barnsyn om att skapa trygga och goda relationer mellan barn och 

förskollärare. Respondenterna hade olika tolkningar om begreppet barnsyn. En del 

hävdade att förskollärare skulle ha samma barnsyn eftersom läroplanen uttrycker det 

medan andra hävdade att förskollärare säkert hade olika barnsyner.  

 
Alltså, alla pedagoger ska ju utgå från samma barnsyn, och det är ju det läroplanen säger att vi 

ska möta varje barn på deras nivå, och du kan inte bemöta alla barn på exakt samma vis […] ( 

Lila) 

 

Det har vi ju säkert också olika barnsyn eller hur, jag kan ju bara gå till mig själv och min 

barnsyn är ju det här att jag vill inte att några barn ska vara rädda, absolut inte, det ska inte vara 

en sån konflikthantering att de får den respekten att de blir rädda för mig. […] Så ur barnsynen 

tycker jag att det är jätteviktigt att man ska ha den respekten med sig men det ska vara en sån 

respekt som ändå ger trygghet. (Brun) 

 

Alltså, hade vi suttit fem olika förskollärare här så hade vi säkert haft olika barnsyn allihop. 

[…] Jag tror att den andre visar visar att jag är intresserad av dig som individ, du är viktig, det 

spelar ingen roll om man är 5 år eller 45 år, den första tycker jag är lite nedvärderande faktiskt 

mot barnen och lite och man lämnar dem lite i sticket det är liksom ”det får ni reda ut själva, 

jag är inte intresserad av er just nu, lös det liksom” den andra visar ju verkligen på att man ser 

dem, att man hör dem och att man är nyfiken på dem att man är lyhörd att ni är viktiga. (Röd) 

 

Vi ska ju se barn som kompetenta och vi ska se barn som att de kan ha egna reflektioner och 

egna tankar...och det visar man mycket tror jag om man vet hur mycket och när man ska 

ingripa [...] ett exempel på där pedagogen stod och tittade litegrann och inte ingrep direkt och 

sen det med bilen där man direkt går in  (Lila) 

 

Sammanfattningsvis innehöll majoriteten av intervjusvaren en barnsyn som kunde 

relateras till den definition av “Det kompetenta barnet” som vi beskrev under studiens 

teorianknytning. 

 
Ser man barn som kompetenta så låter man ju dem försöka och vara delaktiga i lösningarna och 

desto oftare en situation uppkommer desto fler verktyg kan ju barnen få för att lösa det själva 

till slut […]Så den är ju jätteviktig för att barnen ska kunna utvecklas i konflikthantering och 

kunna hantera konflikter själva så småningom. (Rosa) 
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Vi ska ju ha samma barnsyn, vi ska ju se barn som kompetenta och vi ska se barn som om dem 

kan ha egna reflektioner och egna tankar…och det visar man mycket tror jag om man vet hur 

mycket och när man ska ingripa och kan stå och titta på, förstår du hur jag menar? […] Jag ser 

ju konflikt som en viktig del i barns utveckling, konflikt är ju en del av att ge och ta-

situationen, att vissa konflikter kan ju barnen lösa själva och då behöver vi bara stå bredvid och 

liksom, ja jag tänkte som gungan.. där behöver ju inte vi stå som en hök liksom och ajajaj. Där 

kan ju barnen diskutera fram (Lila) 

 

Nej men för jag tänker ju för att de ska lära så och lösa konflikter och liksom få syn… det 

handlar ju om komma en del i den här mentaliserings processen att liksom få syn på sig själv i 

ett sammanhang och men man måste ju få träna det och få träna hur tänkte den och hur tänkte 

den och du hur tänkte jag å vad blev följden utav mitt handlande […](Grön) 

 

Dock framkom det genom respondenternas svar att frågor kring begreppet barnsyn var 

svåra att besvara. Genom resultatet kunde vi även se att de som var relativt 

nyexaminerade benämnde begreppet. Medan de som arbetat under en längre tid 

förklarade mer kring barnsynen och använde inget definitivt begrepp.  

 
Det kan ju vara bra saker också att ”den här konflikten löste ni ju jättebra” att man tar upp såna 

bitar med att man säger att jag tittade på er och såg att ni var lite arga men att ni pratade och 

löste och så säger man då ”därför att…” och så ger man dem en förklaring till vad det var som 

bra också.[…] Barnsynen är ju a och o i konflikthantering, i hela verksamheten egentligen […] 

dels tror jag att utbildningarna diskuterar det här mer idag, när jag gick på skolan för 30 år sen 

så var det inte mycket diskussion, jag har fått lära mig genom åren hur jag vill vara som 

förskollärare [...]    (Brun)  

 

En annan definition på begreppet barnsyn framkom också under analysen av empirin då 

följande citat bekräftar att barnsyn kan vara något föränderligt utifrån olika barns 

utvecklingsnivå, arbetslagets konstellation och den personliga utvecklingen;  

 
[…] Nej det har jag nog inte asså det där är svårt man förändras nog efter åren och sen är det 

nog efter barngruppen med hur pass tillåtande man är.. jag var mer tillåtande i den förra 

barngruppen de hade mer frihet under ansvar där. Men även vilket arbetslag man har.[…]     ( 

Blå) 

 

Resultatet visade att majoriteten av förskollärarna ansåg att barnen som varit inblandade 

i en konflikt skulle gå ur konflikten med en bra magkänsla och varken känna sig som en 

förlorare eller känna sig illa omtyckt. En annan aspekt av “Det kompetenta barnet” 

framkom också och vilket då handlade om att förskollärare ansåg sig kunna samtala 

med barnet om förskolläraren ansåg sig ha agerat på ett felaktigt sätt. De framkom 

också att förskollärarna anser att det är av stor vikt att de barn som varit inblandade i en 

konflikt har rätt till tid att reflektera över hur de agerat i en konflikt.  

 
[…]Jag vill ju alltså att de verkligen har fått en lösning, att de har fått berätta och visar 

respekten och att jag har fått säga om konflikten också så att dem ska få känna sig förstå 

innebörden, förstå varför jag kanske blev arg och varför den här pojken gjorde så och varför du 

gjorde så tillbaka. Att de ska se sammanhanget i konflikten. Och inte känna sig rädda då. Eller 

känna sig orättvist behandlade [...] (Brun) 

 

[…]Jag vill att de ska uppfatta mig [...] jag har regler och gränser men det är absolut inte farligt 

att komma till mig eller prata eller skoja eller så. [...] Att den ska vara bra och den ska vara 

trygg och man ska känna sig trygg och man ska känna sig omtyckt och man ska känna sig 

sedd[…]. (Brun) 

 
6.2.2 Analys 

I intervjuerna tolkar vi att förskollärarna lyfter problemlösning för barn och att de anser 

förhållningssättet vara nedvärderande och nästintill en kränkande handling gentemot 
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barnet. Analysen visade att det i grund och botten handlade om en barnsyn rörande “Det 

kompetenta barnet”, för de som varit verksamma en längre tid. De förskollärare som 

varit verksamma en kortare tid hade lättare för att besvara dessa frågor och det kan 

tolkas ha en sådan enkel förklaring som att utbildningarna förr och nu skiljer sig i val av 

begrepp och vidare dess definition. “Det kompetenta barnet” innebar för de intervjuade, 

enligt analysen att barn i förskolans verksamhet skulle erbjudas chansen att på egen 

hand lösa konflikter och ta lärdom av dem för att i ett senare skede kunna applicera sin 

nya kunskap och lösa en konflikt på ett annorlunda sätt. Vi tolkar även att förskollärarna 

önskar att de oftare känner att de bemött barnen på ett korrekt och respektfullt sätt. Vår 

tolkning blir då att det kan vara svårt om situationen är stressig och då agerar de utifrån 

förhållningssättet problemlösning för barn. Vårt resultat visade att majoriteten av de 

intervjuade förskollärarna ansåg att det var ytterst viktigt att i alla situationer försöka 

möta barn i en konflikt utifrån förhållningssättet  problemlösning med barn hanterades. 

Vi tolkar att de ansåg att barnen i och med detta sätt att hantera konflikter kunde ta 

lärdom av hur man kan hantera konflikter. Vidare tolkar vi även att de ansåg också att 

barn som blev bemötta i en konflikt utifrån förhållningssättet problemlösning med barn 

kunde utvecklas och växa in i en självständighet, ett självbestämmande samt kunna se 

sitt eget värde. I de fall där en förskollärare inte hade möjligheten att agera utifrån 

förhållningssättet problemlösning med barn trodde majoriteten av de intervjuade 

förskollärarna kunde bero på antingen en stressad arbetsmiljö, en pedagog som hanterar 

konflikter utifrån förhållningssättet i problemlösning för barn, oerfarenhet eller att 

konflikthanteringen sker omedvetet. 

 

6.3 Begränsningar i pedagogiskt stöd 
Inledningsvis presenteras olika förskollärares tal om vad stöd innebär i en konflikt. 

Kapitlet presenterar även vad som framkommit i våra intervjuer angående vilket stöd 

som ges till barn som ofta hamnar i konfliktsituationer. Avslutningsvis presenteras vår 

analyserade empiri utifrån begreppen livsvärld och begränsa barn.  

 
6.3.1 Tal om stöd  

Under de olika intervjuerna lyfter de olika förskollärarna att man måste vara närvarande 

och lyhörd, att man måste arbeta förebyggande i situationer med barn som ofta hamnar i 

konflikter. Genom att arbeta förebyggande tror förskollärarna att de kan avvärja 

konflikter innan de inträffar. På detta sätt kan de ge stöd för de barn som ofta tycks 

hamna i konflikter. Förskollärarna gav uttryck för att stress och tidsbrist kunde vara 

faktorer som gjorde att förhållningssättet i problemlösning 1 troligtvis var orsaken till 

att det var mest förekommande.  

 
[…]jaa, men det är väl lite att man försöker prata med dem… man försöker få dem att tänka på 

vad det var som gick fel.. och hur man skulle kunna ha gjort för att det skulle ha blivit 

annorlunda. Och har de inga egna förslag på hur de skulle kunna ha gjort annorlunda så kanske 

man kan ”så några frön” hehe.[…] (Rosa) 

 

[…] att jag är lyhörd och sen trösta och att de känner att de komma till en. Å sen att vägleda 

dem och förklara och vägleda. Men lyhörd är otroligt viktigt så man inte bara tar parti. […] 

(Gul) 

 

[…] Då får man lösa konflikten åt dem. Men barn som ofta hamnar i konflikter då får man ju 

tänka på att det inte bara blir en negativ vardag för dem att man lyfter dem i andra fall där de 

kan mer och att det här barnet är jätteduktigt […] (Blå) 
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Ärlighet är nog ettan mer förekommande än tvåan på grund av mycket tror jag är på grund av 

stress ehh slentrian (att man inte orkar ta det) och tidsbrist är du kanske själv ute och måste ha 

fokus på gruppen. (Blå) 

 

Det kan vara en stressig situation, du kan ha 20 barn till den dagen som är ledsna och kanske 

gråter [...] det är lite din personlighet också [...] jag tror det beror på att det kan vara stress och 

det kan vara oerfarenhet [...] (Brun) 

 
6.3.2 Stöd till barn 

Gemensamt för förskollärarna är att de samtalar om att i en konfliktsituation kan de 

påverka hur barnet känner sig dels genom hur de bemöter barnen och hur de samtalar 

med dem.  

 
Å sen så finns det dom som är väldigt högljudda och intensiva och där måste jag ju som 

pedagog också liksom se vad dem barnen behöver asså det finns ju barn jag aldrig skulle höja 

rösten till och så finns det ju barn jag verkligen får titta djupt in i ögonen Nu lyssnar du på vad 

jag säger.. asså ska jag reda ut konflikter med dem olika så måste min ingång vara lite olika 

men sen måste de ju vara att jag lyssnar på båda ändå.. åh sen så hoppas jag att jag gör rätt å ett 

okej jobb (Grön) 

 

Jaa, det tror jag. Det har väl med bemötande att göra, att man bemöter dem på ett bra sätt och 

att man visar att man förstår att det var fel och även att det blev fel så förstår man att det blev 

fel och man försöker förklara och att det kan bli rätt nästa gång istället. (Rosa) 

 

Många av förskollärarna anser att barnen måste känna i sig själva hur de har agerat och 

få reflektera i det. Förskolläraren bör också känna att de bemötte barnen på rätt sätt, att 

de känner respekt och att de blivit bra bemötta. 

 
Att de får tid att tänka efter och har de gjort något som sårar den andre jätte mycket så måste 

man fått sig en liten känsla i magen att det där ska jag inte göra om så det ska ju inte vara så att 

båda går från en sån situation lika nöjda utan har man gjort något som sårat någon annan rent 

fysiskt eller psykiskt då vill jag att den ska tänka att det där vill jag inte göra mot någon 

människa mer igen. Så jag kan inte säga att jag alltid tycker att.. Men att de känner att jag haft 

respekt för båda barnen när jag har rett ut det.  Jag vill att de ska känna att jag varit schysst mot 

dem. (Grön) 

 

[…] ja för du får ju inte skuldbelägga eller ge skam åt ett barn kan jag tycka ehh asså du ska ju 

stötta våran roll är ju inte att vara vrålarg som föräldrarna kan va min roll är ju att vägleda 

barnen att finnas tillhands, jag vill inte skälla som en bannhund det får dem sköta hemma om 

det är så […] (Gul) 

 
6.3.3  Begränsningar i  stöd 

Gemensamt för de intervjuade förskollärarna är ett mönster där de alla lyfter en stressad 

pedagog och en stressig arbetsmiljö samt att detta påverkar hur denne agerar. De lyfter 

även att det ingår i vårt yrke att hjälpa barnen med att lösa konflikter. Förskollärarna 

belyser även att när samma barn ofta hamnar i konflikter, kan  förskollärarna känna att 

de inte orkar vara lika pedagogiska.  

 
Det e ju ganska vanligt.. Är det ett barn som tar mycket plats, högljudd, e i mycket konflikter 

då är det ganska lätt att den får skulden i ganska mycket. Förhoppningsvis inte från pedagogen 

men från barnen. Barnen kan ju skylla på ett barn som inte ens är på förskolan den dagen. 

(Gul) 

 

[…] Första exemplet här, då tänker jag att det är en stressad pedagog. Han eller hon behöver 

inte vara otrevlig utan det behöver bara vara att pedagogen är stressad. Och liksom först bara 

tänker att nej, men bits inte. Och det kan ju vara en jätteduktig pedagog, som alltid annars går 

ner på barnens nivå men just i det här tillfället hen är väldigt stressad och det händer bara 
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[…]Men jag kan förstå vad pedagogen menar. För liksom jag har själv varit i den situationen, 

mina kolleger har varit i den situationen. (Lila) 

 

I resultatet kan vi se att det förekommer tidspress i verksamheten som kan begränsa hur 

förskolläraren kan ge stöd till barnen; 

 
[…] ja, det är nog tyvärr såna här saker som tidspress och tillgängliga, ja, kanske mitt egna 

humör ibland också, hur jag mår för dagen och hur är mitt tålamod, så kan det ju faktiskt vara 

för vi är inte mer än människor allihopa, vi är ju inte på topp varenda dag vi är här även om vi 

önskar det, det är klart att det kan påverka men jag hoppas att det inte gör det.[…] (Röd) 

 

Eeh..det är säkert en situation som kan uppstå och att man liksom o det är mycket runt omkring 

och man hinner liksom inte riktigt hinner reda ut det utan man bara ”Man bits inte!” och ”Han 

hade bilen först, så!” Färdigt. (Rosa) 

 

Förskollärarna uttrycker också att storleken på barngruppen i förhållande till 

personalstyrka kan vara en begränsande faktor. Är barngruppen för stor anser 

förskollärarna att de blir begränsade och därmed inte kan ge stöd till enskilda barn; 

 
[…] eller så är man helt enkelt inte tillräckligt med vuxna, det är stressigt, det är stora 

barngrupper […] (Röd) 

 

Stress, hög ljudnivå, och sen gäller det att kan inte ja ta såna små saker men att man har 

kollegialt samarbete med att jag berättar om en episod för mina kollegor så de vet hur jag har 

agerat […] (Gul)  

 

Första exemplet här, då tänker jag att det är en stressad pedagog. Han eller hon behöver inte 

vara otrevlig utan det behöver bara vara att pedagogen är stressad.  

Och liksom först bara tänker att nej, men bits inte (Lila) 

 
6.3.4 Analys 

I vår tolkning kunde vi se att handlingsrepertoren påverkades av stress, tidsbrist, stora 

barngrupper samt personaltäthet. Vi har också haft i åtanke, utifrån respondenternas 

intervjusvar, att den mänskliga faktorn i vissa fall kan ha betydelse för hur en 

förskollärare agerar i en konfliktsituation. Exempelvis kan konsekvenserna av en 

stressig arbetsmiljö och tidigare nämnda faktorer resultera i  en konflikthantering med 

utgångspunkt i problemlösning för barn. I vår analys tolkar vi att förskollärarna 

försöker närma sig ett barns livsvärld och tolka den. Genom sina tolkningar agerar 

de  olika mot olika barn. Dels utifrån hur situationen i sig är och att barn behöver olika 

bemötande beroende på vilket barn det handlar om, inåtvänt, utåtagerande eller 

högljudda barn. Ett inåtvänt barn behöver ett lugnt bemötande medan ett högljutt barn 

kan behöva ett tydligare och ett mer fast bemötande. Vår tolkning blir att förskollärarnas 

uppgift blir att försöka dela barnets livsvärld för att kunna tolka barnet rätt baserat på 

barnets unika erfarenheter och förståelse. Dock framhävs det att förskollärarnas roll 

även var att finnas till hands och kunna gå in och vägleda barnen genom en konflikt om 

de ansåg att det behövdes. Vi tolkade att deras uppdrag inte var att bli arg på barnen, 

utan att istället ge stöd. Vi tolkar det även som att det lades stor vikt hos förskollärarna 

att barnen efter en konflikt skulle känna sig trygga med att be förskollärarna om hjälp, 

även om barnet tidigare hade fått en tillsägelse. Enligt vår analys kände förskollärarna 

att de inte orkade vara lika pedagogiska i sitt stöd när de hanterade konflikter i stora 

barngrupperna där personaltätheten var låg, de själva var stressade eller ljudnivån var 

hög. De relaterade till att de ville vara lika pedagogiska som i alternativet 

problemlösning med barn, men att resultatet trots det kunde bli att de svarade barnen på 

ett kort sätt. Vår tolkning blir då att ett högaffektivt bemötande kan inverka negativt på 
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barns utveckling i att själva hantera konflikter och på så vis blir detta agerande en 

begränsning för barnen. 

 

7 Diskussion 
 

7.1 Tal om handlingsrepertoar 
I vårt resultat kunde vi se likheter mellan  de intervjuade förskollärarnas svar och 

Gloeckler och Cassells (2012) problemlösning med barn som vi anser också är ett 

önskvärt tillvägagångssätt. Detta tillvägagångssätt har vi tolkat i vår analys som ett 

lågaffektivt bemötande där förskollärare ger pedagogiska förklaringar och utmaningar. 

Förskolläraren kan då se till varje barns individuella utveckling och förutsättning. Dock 

anser förskollärarna att många konflikter blir lösta genom ett högaffektivt bemötande. 

Dels genom att förskollärarna är stressade men även att olika situationer kräver det, till 

exempel om ett barn blir skadat. Enligt några förskollärare agerar de då utifrån ett 

högaffektivt bemötande. Konsekvenserna anser vi kan bli att barnen inte får det stöd och 

att pedagogiken kan minska i verksamheten. Det kan på så vis bli en negativ vardag och 

detta kan då påverka barnens utveckling. I likhet med Fredriksson Sjöbergs (2014) 

studie kan vi även se att barnens samspel och relationsskapande kan bli negativt 

påverkade av en stressig tillvaro. I vårt resultat och analys kunde vi även se olikheter i 

jämförelse mellan vår litteraturöversikt och det som framkom i vårt resultat. Bland 

annat nämner Dolk (2013) att makt i förskolan kan utövas på ett olämpligt sätt samt 

utgöra en skev positionsfördelning mellan barn och förskollärare. Öhman (2009) belyser 

också i vår litteraturöversikt att det kan skapas en obalans mellan förskollärare och barn 

då förskollärare kan bruka sin makt på ett sätt som vi tolkar är kränkande mot det 

kompetenta barnet. Detta anser vi kan liknas med det förskollärare lyfter i relation till 

begreppet problemlösning för barn. Vår slutsats är att problemlösning med barn är det 

sättet som gynnar barns utveckling mest då de ses som medmänniskor och innehar 

kompetens att vara delaktig. Avslutningsvis vill vi diskutera förskollärarnas intervjusvar 

i vår studie, där det framkommer en viktig aspekt som vi vill belysa. Denna aspekt är att 

kunna säga förlåt i situationer där förskollärarna känner att de agerat felaktigt. Detta 

visar i likhet med vad vi anser att Öhman (2009) men även Dolk (2013) lyfter i talet om 

makt och om hur makt kan användas på ett positivt sätt genom förskollärarens handling. 

Vi anser även att Gloeckler och Cassells (2012) perspektiv problemlösning med barn 

bygger på ömsesidighet där man ser barnen och visar dem ömsesidig respekt. Vi anser 

att vårt resultat visar på att förskollärare vill eftersträva detta men att yttre faktorer 

påverkar deras agerande. 

 

7.2 Tal om barnsyn 
I vårt resultat framkom det att förskollärare hade olika erfarenheter av begreppet 

barnsyn. Därmed blev en del av svaren diffusa och vi tolkade då genom våra teoretiska 

begrepp – det kompetenta barnet, begränsa barn och barn som medmänniska. Vårt 

resultat har visat att förskollärare, likt Gloeckler och Cassell (2012), har en betydande 

roll i barns utveckling i konflikthantering. De anser även att barn måste få träna för att 

kunna erövra förmågan att se sig se sig själv i ett sammanhang.  I vårt resultat framkom 

det dock att detta agerande kan begränsas av olika faktorer såsom; hur arbetslaget 

fungerar, hur förskollärare bemöter barnens utvecklingsnivå, vilken relation du har som 

förskollärare till barngruppen samt vilken barnsyn förskollärare har. Vi tror att detta kan 
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betyda att det blir en begränsning för barnen om inte exempelvis arbetslag i förskolan 

konstrueras på ett bra sätt, där förskollärare kompletterar varandra. Vi anser att i ett 

arbetslag bör man ha barnsyner som kompletterar varandra. Konsekvenserna anser vi 

kan bli att alla barn inte blir sedda utefter sina förutsättningar, samt att barnets 

utveckling kan hämmas. I vårt resultat kunde vi se att förskollärare ansåg att de inte 

alltid behöver ingripa direkt i en konflikt utan istället kunde observera det som pågick 

med tanken att barnen då fick träna på konflikthantering. I likhet med det som Arnér 

(2009) skriver att barn bör bemötas som en medmänniska då förskollärare inte kan veta 

vilka erfarenheter barnet besitter i den situation som barnet befinner sig i. Även som 

Gloeckler och Cassell (2012) belyser förskollärares roll i vägledning och stöttning för 

barn i konflikt. Detta för att barn ska kunna skapa egna erfarenheter och lära sig olika 

strategier, som barnen senare i utvecklingen kan använda sig av för att kunna hantera en 

konflikt. Är dock förskolläraren stressad så tror vi att den egentliga barnsynen inte 

framkommer i dennes agerande. Exempelvis kan den egentliga barnsynen vara det 

kompetenta barnet men i en stressad situation kan en annan barnsyn framkomma som 

istället begränsar barnet. 

 

7.3 Begränsningar i stöd  
I vårt resultat framkommer det att förskollärare tror att om de är närvarande och lyhörda 

i det som sker, så kan de förebygga och minimera att barn som ofta hamnar 

konfliktsituationer på så vis besparas de negativa påfrestningar. Vi menar i likhet med 

både Öhman (2009) och Brodin och Hylander (1997) att förskollärare inte bör övertolka 

det barn uttrycker, men samtidigt tror vi att barn behöver närvarande förskollärare som 

är lyhörda för de situationer som kräver stöd. På detta sätt kan förskollärare arbeta 

förebyggande. En pedagogisk konsekvens kan bli att stress, tidsbrist, stora barngrupper 

men även förskollärares egna känslor  kan utgöra en begränsning. Även att förskollärare 

ger uttryck för att de löser och hanterar konflikter liknande våra vinjetter, varje dag i 

förskolan. De uttrycker också att de hanterar konflikter olika beroende på vilken typ av 

konflikt det rör sig om samt beroende på vilka barn som är inblandade. En konsekvens 

kan vara att förskollärare inte kan ha tiden att arbeta förebyggande då det är tidsbrist 

och stora barngrupper. Även om en stressad förskollärare går in i ett högaffektivt 

bemötande på grund av dessa faktorer, så anser vi att de förskollärare vi intervjuat vill 

sträva efter att alltid tillämpa ett lågaffektivt bemötande. Vi anser utifrån vår studie att 

barn behöver konflikter för att utvecklas. Dock har vi kommit fram till att det är en 

vågskål. Vi tror att antalet konflikter i förskolan inte får bli så pass många att det blir en 

negativ vardag för barnen men samtidigt anser vi i likhet med Johansson (2011) och 

Öhman (2009) att konflikter kan vara utvecklande. Vi tror att en pedagogisk konsekvens 

även kan visa sig genom att förskollärare ser barn som kompetenta, där de försöker 

närma sig barns perpspektiv, förstå deras intentioner och därmed kan barn få vägledning 

och stöd. Ytterligare en nämnvärd faktor som kan påverka den pedagogiska 

verksamheten är återigen de stora barngrupperna. Utifrån vårt resultat kan vi se att 

barngrupperna är stora och att förskollärare upplever personaltätheten som låg. Vår 

slutsats blir att förskollärare kan ha svårt för att närma sig varje barns olika perspektiv 

och livsvärldar.  
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7.4 Förslag till fortsatt forskning 
Om förskollärare använder sig av ett lågaffektivt bemötande – kan konflikterna i 

barngruppen minska? Utifrån vår studie har vi kommit fram till att ett intressant 

forskningsområde hade varit hur förskollärare bemöter barn -  utifrån ett lågaffektivt 

och ett högaffektivt bemötande. Vi anser detta då vi i vår studie hade svårt att hitta 

information om dessa begrepp samt hur de olika sätten att bemöta barn på, brukas i 

förskolans verksamhet. Ytterligare en faktor som hade varit intressant att studera är 

barngruppernas storlek och hur dessa påverkar uppkomsten av konflikter i förskolan. 

Om barngrupperna blir mindre – kan då konflikterna i förskolan minska?  

 

7.5 Pedagogiska implikationer 
Vi hoppas att vår studie ska inspirera förskollärare att använda ett lågaffektivt 

bemötande i förskolans verksamhet samt se barn som enskilda individer med egna 

intentioner och erfarenheter. Därmed också som kompetenta nog att delta och få 

inflytande över sin egen tillvaro i förskolans verksamhet. Dock vill vi belysa 

barngruppernas storlek som ett återkommande problem, då detta är en yttre ramfaktor är 

det svårt för förskollärare att ändra sitt bemötande i en stor barngrupp. Vems ansvar är 

konsekvenserna av de stora barngrupperna? På lång sikt – vilka kommer bli påverkade 

av konsekvenserna av de stora barngrupperna? 
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I 
 

Bilagor 
 

Bilaga 1  
 
Etiska ställningstaganden 
 

Utifrån Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer tog vi innan intervjuerna 

följande regler i beaktning: 

Informationskravet- Varje förskollärare vi intervjuar kommer innan intervjun att bli 

informerad om syftet vi har med intervjun även att intervjun är frivillig att delta i. 

Förskollärarna kan på så vis avbryta när de vill under intervjun. 

 

Samtyckeskravet- Innan intervjun fick varje förskollärare ge sitt samtycke till sin 

medverkan i intervjun. Vi informerade även att de fick avbryta om de ansåg att 

intervjun hade negativ inverkan för förskolläraren. 

 

Konfidentialitetskravet- Innan intervjun fick förskollärarna information om att 

verksamheten och deras identitet inte kommer att röjas via namn eller andra identitet 

bara uppgifter. 

 

Nyttjandekravet- Förskollärarna i intervjun informeras om att resultatet och uppgifter 

kring intervjun endast kommer att användas i vårt självständiga arbete.  

 

Kön på respondenten 

Ålder 

Verksam i förskolan  

Åldern på barngrupp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

 

 

Bilaga 2 
 

Konfliktsituationer som Vinjetter  
 

Konfliktsituation 1 

 

Set och Mark leker bredvid varandra på mattan. Mark plockar upp en bil som står 

bredvid Set. Set skriker “NEJ!”. Mark fortsätter att rulla bilen på mattan. Set biter 

Mark och tar leksaksbilen. Mark gråter. 

 

Utifrån exemplet du fått läsa, kan du ge så många exempel på olika lösningar som man 

kunde agerat på i denna situation? 

 

Här beskrivs två olika sätt att lösa konflikten: 

1. Förskolläraren säger; “Inte bitas!” “Mark, ge tillbaka bilen till Set. Han hade 

den först och lekte med den”. Mark ger tillbaka bilen till Set och förskolläraren 

återvänder till hennes föregående aktivitet. 

 

2. Förskolläraren går ner till barnens nivå och erbjuder tröst först. När 

känslorna lugnat sig, frågar förskolläraren “Är du okej Mark?” “Vad hände, Mark?” 

“Vad hände Set?” Under tiden som förskolläraren lyssnar har eventuellt Mark och Set 

antingen ord eller gester att förklara händelsen med. Förskolläraren säger; “Det gör 

ont när du bits, Mark”. “Ser du att Mark gråter?” Förskolläraren kanske beskriver 

problemet; “Ni båda ville ha samma bil”, förskolläraren kanske erbjuder olika 

alternativ. “Finns det någon annan bil på hyllan, så att ni kan ha en var?” “Vill ni dela 

på samma bil, ha den en stund var?” Kanske kan någon av er köra bilen och den andre 

kunde sköta bensinstationen när bilen behöver bensin?” “Vad ska vi göra?”  

 

Konfliktsituation 2  

 

Lisa och Rut springer mot gungorna ute på gården. Det finns en ledig gunga kvar. 

Båda hinner fram samtidigt. Lisa skriker att hon kom först och knuffar bort Rut. Rut 

ramlar omkull och uttrycker sina känslor genom att börja knuffa tillbaka på Lisa. 

 

Utifrån exemplet du fått läsa, kan du ge så många exempel på olika lösningar som 

man kunde agerat på i denna situation? 

 

1. Förskolläraren ropar längre bort från gården: ”Tjejer! Sluta bråka, ni får vänta 

tills det blir fler gungor lediga!” 

 

2. Förskolläraren skyndar fram till flickorna som bråkar. Tar båda barnen i 

händerna och leder ut dem från gungparken. Förskolläraren sätter sig på huk i barnens 

höjd och frågar: Vad hände Lisa? Vad hände Rut? Ni ville ha samma gunga, kanske 

kan ni gunga tillsammans, ni får ju plats båda två? Eller kan ni ta fart på varandra, 

turas om? Hur tycker ni att vi ska lösa det här? 

 

 

 



  
 

III 

 
Bilaga 3 
 

Intervjufrågor 
 

Vilken handlingsrepertoar ger förskollärare uttryck för utifrån givna 

konfliktsituationer? 
 

 Vad innebär begreppet konflikt för dig? 
  

Hur tänker du kring 
det här sättet att lösa konflikter? 

  

Varför tror du att 
förskolläraren agerar som hen gör? 

  

Kan du ge exempel på 
liknande situationer som du varit med om? 

  

Vad är det för 
skillnad på de här två sätten att lösa en konflikt? 

  

Vad anser du vara 
viktigt om du skulle bemöta barn i denna konfliktsituation? 

  

Vad tänker du om 
följande påstående: Förskollärare agerar på olika sätt mot olika barn i 
konfliktsituationer? 

 

·  Hur anser förskollärare att de bemöter barn i konfliktsituationer? 
 Hur tänker du kring konflikthanteringen här utifrån begreppen barnperspektiv 

och barns perspektiv? 

 Vilket perspektiv tror du ofta tillämpas i en konfliktsituation? Barnperspektiv 

eller barns perspektiv? Varför tror du det? 

 Hur tänker du kring konflikthantering här utifrån begreppet barnsyn? 

 Hur anser du att förskollärarens barnsyn har betydelse i en konfliktsituation? 

 Kan förskollärare påverka hur barnen känner sig efter en konflikt? Hur? 

 Hur vill du att barnen ska känna efter du hanterat en konfliktsituation? 

 Hur vill du att barnen ska uppfatta dig efter en konfliktsituation? 

 Vad påverkar ditt sätt att agera när två barn kommer i konflikt med varandra? 

 Hur agerar du om du sagt/gjort något i en situation med ett barn som du i 

efterhand känner inte var lämplig? 

 

Vilket stöd ges barn som ofta tycks hamna i konfliktsituationer? 
 

 Hur agerar du när barnen inte klarar att lösa konflikten själva? 

 Hur kan förskolan arbeta för att barn som ofta tycks hamna i konflikter kan 

undvika att hamna i konfliktsituationer? 

 Hur samtalar du med barnen/barnet om hur vuxna i en konfliktsituation bör 

agera?  (Förklaring av fråga: Hur barnets perspektiv i situationen är.) 

 Vilka risker finns det med att ge vissa barn mer stöd i en konflikthantering och 

andra mindre stöd? 

 


