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ABSTRAKT 

Studiens problemområde behandlar konflikthantering mellan barn på förskola och för-

skoleklass ur ett genusperspektiv. Syftet är att undersöka hur pedagoger som arbetar med 

4-6-åringar i förskola och förskoleklass hanterar och förhåller sig till konflikter mellan 

barn ur ett genusperspektiv. Studien är en kvalitativ undersökning som bygger på sex 

stycken lärarintervjuer med pedagoger som arbetar i förskola och förskoleklass. Studiens 

reslutat visar att pedagogerna arbetar med konflikthantering genom att försöka förmedla 

goda konflikthanteringsstrategier så att barnen får redskap att lösa sina konflikter själva. 

Pedagogerna är medvetna om att deras egna handlingar påverkar barnen, samtidigt som 

det framkommer att pedagogerna tror att de omedvetet bemöter barnens konflikter olika 

beroende på om det var flickor eller pojkar inblandade.  
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1 INTRODUKTION 
 

Nästan dagligen uppstår det större och mindre konflikter mellan barnen på förskolan 

vilket vi som författare har erfarit när vi arbetat och praktiserat på olika förskolor.  

Hur pedagoger på förskolan bemöter barnens konflikter varierar stort och det finns 

en mängd olika aspekter som spelar in såsom vad konflikten handlar om, hur stor 

konflikten är, vad barnen vill ha hjälp med, situationens miljö och hur mycket tid 

som finns att tillgå. En annan viktig aspekt som påverkar pedagogernas bemötande 

av barnkonflikter är pedagogernas egen syn på konflikter (Ellmin, 2008). En konflikt 

uppstår när två eller flera parter stöter samman och strävar efter olika mål och kan 

därför oftast uppfattas som negativt och förolämpande (Thornberg, 2006). Dock be-

höver inte konflikter endast innebära negativa saker eftersom det finns ett antal olika 

positiva aspekter med konflikter där exempelvis barnens empati och andra sociala 

förmågor utvecklas (Löfdahl, 2007; Edman Ståhl, 1999 & Wahlström 1996).  

Konflikter är ett område som intresserat oss och som har växt sig allt starkare under 

förskollärarutbildningen. Under utbildningens gång har vi upplevt att vi har haft svårt 

att veta hur barnens konflikter ska hanteras på ett pedagogiskt sätt. Dels för att detta 

inte har varit ett fokusämne under förskollärarutbildningen, dels för att det pedago-

giska arbetet med konflikter i verksamheterna ofta sköts i tystnad utan att pedago-

gerna talar med varandra. I konfliktsituationerna mellan barnen har vi uppmärksam-

mat att det ofta förekommer skillnader i bemötandet från pedagogerna beroende på 

om konflikten utspelar sig mellan pojkar eller flickor, trots att läroplanen för försko-

lan uttrycker att förskolan aktivt ska motverka traditionella könsmönster och könsrol-

ler (Skolverket, 2010).  Vi anser därför att det är väldigt viktigt att pedagogerna arbe-

tar med konflikter och konflikthantering utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Denna 

studie syftar till att undersöka hur pedagoger som arbetar med 4-6-åringar i förskolan 

och förskoleklass, förhåller sig till och arbetar med konflikter mellan barn. Studien 

syftar även till att undersöka hur denna konflikthantering ser ut ur ett genusperspek-

tiv för att undersöka om pedagogerna själva uppfattar att det finns skillnader i flickor 

och pojkars konflikter. 

  

1.1.1 Begreppsdefinition  
 

Ett begrepp kan ha många olika innebörder och kan uppfattas olika för olika perso-

ner. En begreppsdefinition är därför att rekommendera enligt Stukát (2011) eftersom 

det kan hjälpa författaren att kartlägga för läsaren vad som menas med vissa begrepp. 

I studien har vi några begrepp som skulle kunna missförstås och därför kommer en 

kort beskrivning av dessa här nedan.  

Pedagog -  Är en utbildad barnskötare eller förskollärare som arbetar i förskolan 

(Svenska Akademin, sökdatum 2014-01-09).  

Konflikt -  Är en sammanstötning mellan två eller flera personer (om inget annat 

nämns) (Nationalencyklopedin, sökdatum 2013-11-14).  

Genus -  Kulturella skillnader mellan manliga och kvinnliga egenskaper (Na-

tionalencyklopedin, sökdatum 2013-11-21).   
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2 BAKGRUND 
 

I detta kapitel kommer först en beskrivning av vad konflikter är, hur de utspelar sig i 

förskolan, barns konflikthanteringsstrategier och olika konflikthanteringsmodeller. 

Sedan kommer en beskrivning av genus och jämställdhet och hur förskolan arbetar 

med detta. Därefter beskrivs tidigare forskning, samt vad läroplanen anser angående 

konflikter och jämställdhet.  

 

2.1 Konflikter - vad är det?  

 

Konflikter är något som uppstår dagligen (Hakvoort & Friberg, 2011). Konflikters 

innehåll, omfattning och hantering varierar beroende på ålder, kön, konfliktstrategin 

och den kognitiva utvecklingen (Ellmin, 2008). Nationalencyklopedin (sökdatum 

2013-11-14) beskriver att konflikt är det latinska ordet för sammanstötning och är en 

motsättning som kräver lösning. Konflikter förekommer på många olika nivåer och 

kan ske på individnivå, gruppnivå, organisationsnivå samt samhällsnivå (Ellmin, 

2008). Ofta uppstår en konflikt när två eller flera parter eftersträvar samma sak under 

samma tidpunkt men som inte enkelt går att fördelas dem emellan. Enligt både Hak-

voort & Friberg (2011) och Ellmin (1985) är dock begreppet konflikt ett mångfacet-

terat begrepp vilket gör det svårt att förklara detta på ett kortfattat vis. För att avgrän-

sa det mångfacetterade konfliktbegreppet kommer vi endast att beskriva de interper-

sonella konflikterna som sker mellan människor (Ellmin, 2008) och de konflikteorier 

som berör barn i förskolan och i förskoleklass.  

Grundorsakerna till varför en konflikt uppstår varierar beroende på hur begreppet 

konflikt grupperas (Lind, 2001), men de vanligaste orsakerna till starten på en kon-

flikt är att parterna i konflikten har olika mål, intressen och värderingar (Lind, 2001; 

Edman Ståhl, 1999).  Jordan (2006) har beskrivit två orsaker till konflikt som liknar 

Linds och Edman Ståhls orsaker. Jordan (2006) beskriver att ett skäl till att en kon-

flikt uppstår är för att den ena parten har önskemål som för denna känns för betydel-

sefulla eller för viktiga för att släppas. Det andra skälet är att någon av parterna upp-

lever att möjligheterna för att få sina önskemål tillgodosedda hindras av motparten. 

Jordans (2006) fortsatta beskrivning av konflikter skiljer sig dock från de två andra 

författarna. Han påstår att det inte räcker med att parterna har olika intressen, åsikter, 

idéer eller behov för att en konflikt ska uppstå, utan för att det ska kunna kallas en 

konfliktsituation krävs att minst en av parterna agerar utifrån sitt blockerade önske-

mål. 

 

2.1.1 Konflikter i förskolan  
 

Lek och lärande är två begrepp som ska genomsyra förskolans verksamhet (Johans-

son & Pramling Samuelsson, 2007). I leken och i samspelet med andra utvecklar och 

lär barnen av varandra, men det är även i dessa situationer som konflikter mellan 

barnen ofta uppstår (Löfdahl, 2007). Konflikter på förskolan kan för utomstående 

uppfattas som löjliga och bisarra, men i grunden handlar alla konflikter om samma 
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sak, nämligen sammanstötningar där två eller flera parter inte kan samsas (Palm, 

2010). Szklarski (1996) beskriver att de flesta av barnens konflikter uppstår på grund 

av att någon bryter mot de grundläggande samlevnadsnormerna, vilket för barnen 

kan uppfattas som överträdelser som är svåra att acceptera. Sammanstötningarna som 

är orsaken till konflikter är densamma oberoende på ålder, men innehållet i en kon-

flikt kan skilja sig stort i jämförelse mellan en barnkonflikt och en vuxenkonflikt 

(Ellmin, 2008). Barnkonflikterna startas ofta med att ett barn motsätter sig eller säger 

emot ett annat barns påståenden, vilket leder till att motparten i sin tur svarar med att 

säga emot eller förneka. Dessa konflikter kallas ”enkla” enligt Thornberg (2006) 

eftersom barnkonflikterna i jämförelse med vuxenkonflikter saknar brist på informa-

tion vilket gör att sannolikheten att barnkonflikterna når en konfliktlösning minskar.   

Konflikt är ett begrepp som för många uppfattas negativt. Detta har lett till att en del 

arbetsplatser tar itu med meningsskiljaktigheter på ett konstruktivt sätt, medan andra 

arbetsplatser har spelregel som inte tillåter konflikter (Wahlström, 1996). Att inför 

spelregler där konflikter inte tillåts på förskolan skulle varken fungera eller vara bra 

för barnen, eftersom konflikter kan vara både bra och utvecklande (Thornberg, 2006; 

Palm, 2010). Konflikter kan ses som något positivt eftersom en viss mängd av spän-

ning och motsättning kan ses som nödvändig för den personliga utvecklingen (Ell-

min, 1985). Konfliktsituationerna kan även för de inblandade ses som ett lärtillfälle 

där det handlar om empati, omsorg, värderingar, rättigheter, ansvar, demokrati och 

socialkompetens (Rosell, 2010). Konflikterfarenheter kan hjälpa barnet att bli bättre 

rustat för att kunna hantera en föränderlig, komplex och mångfacetterad tillvaro som 

de kommer möta under hela livet (Ellmin, 1985). Löfdahl (2007) poängterar att kon-

flikter med andra utvecklar barns olika sociala färdigheter, såsom sin förmåga att 

kunna argumentera och reflektera över vad som är viktigt för dem. Att våga stå för 

sin sak och våga ta en konflikt betyder enligt Granath (2010) liv. Ytterligare en 

aspekt till hur barn kan utvecklas i konfliktsituationer med andra barn är enligt 

Thornberg (2006) att det ger barn tillfälle att utveckla sina relationer till varandra 

eftersom de i dessa situationer uppnår en djupare förståelse om vad de kan förvänta 

sig av varandra. Detta kan leda till att barnet skapar en bättre förståelse för sina egna 

handlingar i funktion som vän (a.a.). Ross & Conant (1992) menar dock att konflik-

ten har dubbla ansikten. Med detta menar författarna att å ena sidan riskerar konflik-

ter splittring och personliga skador, å andra sidan att konflikter har potential för både 

grupp- och individutveckling.  

 

2.1.2 Konflikthanteringsstrategier  
 

Barn har olika viljor, åsikter, mål, intressen, värderingar och synsätt som de visar 

eller utrycker, vilket lätt kan leda till konflikt mellan två eller flera barn. De flesta 

konflikter som uppstår mellan barn löser de själva utan att ta hjälp av andra (Edman 

Ståhl, 1999; Ellmin, 2008; Löfdahl, 2007 och Wahlström, 1996). I konflikthanter-

ingsmodellen kompissamtal förespråkar Edling (1995) att barn ska försöka reda ut 

sina konflikter själva, eftersom det är positivt att träna på att kunna lösa problem på 

egen hand. Dock finns det en risk med att låta barn reda ut sina konflikter utan hjälp 

av en pedagog eftersom det ofta blir en vinnare och en förlorare i konflikten (Löf-

dahl, 2007). Detta eftersom barn sällan reder ut sina konflikter, utan låter den starka 

individen vinna utan att ta hänsyn till varandras känslor. I barnens fria lek kan det 
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uppstå många konflikter och pedagogerna på förskolan borde därför vara mera aktiva 

i barnens lek för att förhindra detta. Genom att pedagogerna på förskolan är aktiva 

och lyhörda i barnens lek kan de förmedla till barnen hur de kan bearbeta en konflikt. 

Dock framhåller Pramling Samuelsson och Mårdsjö (2006) att det finns risk att bar-

nen inte uppfattar denna förmedlade kunskap om konfliktbearbetning om inte barnen 

uppfattar det som viktigt och kan relatera detta till sin vardag. Barnen påverkas av 

hur intresserad och engagerade pedagogerna är och enligt Öhman (2003) anser en del 

pedagoger att barn ska få vara själva i sin fria lek och därför blir de själva passiva 

och går endast in i leken för att ingripa när det blir för våldsamt eller för att hjälpa till 

att lösa konflikter.  

Hur en konflikt ser ut eller utformas beror på en mängd olika aspekter eftersom barn 

besitter olika konflikthanteringsstrategier (Ellmin, 2008). Löfdahl (2007), Edman 

Ståhl (1999) och Ellmin (1985) poängterar att barn påverkas av hur deras föräldrars 

konflikstrategier ser ut. Edman Ståhl (1999) påpekar att barn agerar och tar efter 

vuxnas handlande, och inte deras yttringar. Andra påverkansfaktorer som styr barns 

val av konfliktstrategier är något Thornberg (2006) undersökt i sin studie om försko-

lebarns konfliktstrategier. I studien kom han fram till att barns konfliktstrategier va-

rierar beroende på i vilken situation konflikten uppstår. Han beskriver att det finns en 

mängd olika omständigheter som påverkar, exempelvis miljön och vem konflikten 

utspelar sig emellan där språk, normer och kulturella föreställningar spelar in, samt 

vilka tankar och funderingar barnen har i samspelet med varandra. Dock belyser 

både Thornberg (2006) och Ross & Conant (1992) att barns konfliktstrategier sällan 

är slumpmässiga trots alla olika påverkansorsaker, utan det som spelar in i barnets 

konfliktstrategi är ofta en reaktion på vilken konfliktstrategi motståndarpartnern har. 

Detta förtydligar Eisenberg & Garveys (1981) i sin studie då de skriver att om det 

ena barnet insisterar så kommer troligtvis även det andra barnet i konflikten att insi-

stera. Thornberg (2006) kom även fram till att barns förmåga att lösa konflikter 

hänger samman med hur framgångsrik barnets inträde i kamratgruppen ser ut. Detta 

är något Löfdahl (2007) poängterar då hon beskriver att barnens status i barngruppen 

ger barn olika hög grad av makt att bestämma, vilket leder till att högstatusbarnen 

lättare ”vinner” en konflikt då deras åsikter väger högre. Fortsättningsvis skriver 

Löfdahl (2007) att det förekommer att barn i förskolans olika kamratkulturer kan 

frysas ut och det är därför viktigt att pedagogerna uppmärksammar barnen på mång-

falden och olikheterna på förskolan genom att själva vara närvarande och lyhörda.   

  

2.1.2.1 Barn och konflikter ur ett utvecklingsperspektiv  
 

Faktorer som påverkar vilka strategier och metoder barnet väljer i en konfliktsitua-

tion kan även beror på barnets ålder (Ellmin, 2008). Enligt Piagets (1968) stadieteori 

om barns utveckling påstår han att de minsta barnen på förskolan befinner sig i det 

sensomotoriska stadiet, vilket innebär att barnet inte är socialt och har svårt att sam-

spela med andra. Detta gör att barnen inte har utvecklat sin förmåga till empati och 

förståelse för hur andra känner, vilket påverkar deras handlingar i en konflikt. I nästa 

stadium som Piaget kallar det preoperationella stadiet börjar barnets kognitiva för-

måga att utvecklas och deras abstraktionsnivå i tankegångarna ökar. Detta innebär att 

barnen nu har lättare att samspela med andra barn. Dock är barnet fortfarande ego-

centriskt vilket kan vara ett hinder i samspelet med andra eftersom barnet fortfarande 
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har svårt att inta andras perspektiv och förstå andras önskningar, de utgår därför all-

tid från sitt eget perspektiv (Lillemyr, 2002). För att det ska bli möjligt för barn att 

förstå andras önskningar och se saker från andras perspektiv måste de ta hjälp av en 

vuxen (Piaget, 1968). 
  

2.1.3 Konflikthanteringsmodeller  

I förskolan och förskoleklassen finns det flera olika modeller som kan ses som verk-

tyg för verksamheterna om hur de ska arbeta för att kunna hantera konflikter och 

förhindra att mobbning uppstår (Skolverket, 2003). Att arbeta och diskutera konflik-

hantering med barn och elever beskriver Edling (1995) som viktigt eftersom barnen 

måste få tillgång till accepterade konflikthanteringsstrategier. Edling (1995) tar upp 

vikten av att barnen och eleverna får möjlighet att kunna prata om känslor, problem 

och kunna lyssna på andra. Fortsättningsvis menar han att om barn inte klarar av 

detta spelar det mindre roll hur deras faktakunskaper ser ut, de kan komma att få 

problem i livet efter sin skolgång om deras sociala kompetens inte utvecklas.  

Några av de konflikthanteringsmodeller som används i förskolan och i förskoleklas-

sen är kompissamtal, konfliktpyramiden och social och emotionell träning, vilka 

kommer beskrivas kort här nedan.     

Kompissamtal  

Edling (1995) tar upp att det finns en konflikthanteringsmodell som kallas kompis-

samtal vars huvudsyfte är att lära barn och elever att lösa konflikter utan att ta till 

onödigt våld. Det innebär att barnen från och med förskolan får ett forum där de kan 

prata och diskutera om konflikter som har uppstått. En gång i veckan får barnen sätta 

sig i en ring och ta upp händelser som behöver diskuteras och lösas. Barnen får på 

detta viset en modell för att lösa konflikter med ord istället för tystnad eller våld. 

Metoden används i både förskolan och skolan, dock lite olika eftersom förskolebar-

nen måste ta itu med konflikterna omgående medan skolan inte arbetar med det varje 

dag utan har bestämda tider. Orsaken till detta är att barn i förskolan inte kan samla 

sina konflikter och ta upp dem under ett tillfälle, utan de behöver tas upp direkt när 

det har hänt för att på bästa sätt kunna lösa konflikten. På förskolan tar de hjälp av 

olika verktyg för att kunna levandegöra konflikterna, till exempel går det att dramati-

sera och rita upp konflikten för att få en bra överblick av vad som har hänt och göra 

det så tydligt som möjligt (a.a.). 

Konfliktpyramid  

En annan konflikthanteringsmodell som finns att tillgå är Richard Cohens konflikt-

pyramid. Hakvoort och Friberg (2011) beskriver Richard Cohens konfliktpyramid 

som en pyramid som består av fyra nivåer och de nivåerna är förebygga, hantera, 

hjälpa och stoppa. Hakvoort och Friberg (2011) förklarar att det är viktigt att bygga 

upp en helhetsbild och för att göra detta är det viktig att ta hänsyn till pyramidens 

alla fyra nivåer, det går inte att hoppa över eller ta bort en nivå. Pyramidens upp-

byggnad vill visa att den understa delen, förebygga är den del som pedagogerna ska 

arbeta mest med för att försöka förebygga att konflikter uppstår. Därefter ska den 
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andra ta större del än den tredje nivån och så vidare, därför har förebyggnadsnivån 

större del i pyramiden än vad stoppnivån har. 

 

(Figur 1: Cohens konflikthanteringspyramid, Hakvoort & Fridberg, 2011). 

 

Social och emotionell träning  

Social och emotionell träning (även kallat SET), är ett program som togs fram för att 

främja barn och ungdomars sociala och emotionella utveckling (Kimber, 2004). Pro-

grammet är manualbaserat och beskriver hur läraren ska arbeta med materialet och 

vilka övningar eller diskussionsämnen som ska arbetas och bearbetas. I SET pro-

grammet finns det olika teman som ska främja en god utveckling och utvecklad för-

ståelse inom ämnet livskunskap. Några av SET- programmets teman är problemlös-

ning och konflikthantering, att hantera starka känslor, lika/olika, värderingar, stå 

emot grupptryck att kunna säga nej, samarbete och kommunikation, vilket alla är 

teman som skapar en bättre empatisk förmåga. Programmet är dock enbart framtaget 

till skola och förskoleklass och inget material finns till förskolan (a.a.). 

 

2.1.4 Konflikter ur ett genusperspektiv  
 

En del författare framhåller att pojkar och flickor har olika konfliktinnehåll och kon-

fliktstrategier, vilket gör att de ofta löser konflikter på olika sätt. Wahlström (1996) 

menar att det redan tidigt går att se skillnader i pojkars och flickors konfliktstrategier. 

Vanligtvis löser flickor konflikter privat utan andra inblandade. Pojkar däremot tar 

ofta till fysiska medel för att lösa sin konflikt. Det kan vara hot, slagsmål och hån. En 

annan skillnad är att flickorna sällan vänder sig direkt till sin motpart vilket pojkar 

oftast gör (a.a.).  Lundström (2008)  stärker Wahlströms åsikter då hon påstår att 

pojkars konflikter ofta innehåller slagsmål, medan flickors konflikter är verbala. 

Lundström nämner att pedagoger ofta ingriper i pojkars konflikt utan att vara om-

bedda, men i flickors konflikter har de blivit ombedda att ingripa. Liknande resultat 

presenteras i Hansén och Herolf (1969) studie om barns konflikter ur ett genusper-

spektiv där de kom fram till att konflikter mellan flickor oftare handlar om rivalitet 

än pojkkonflikter. 

Förebygga

Hantera

Hjälpa

Stoppa
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2.2 Genus och jämställdhet  

I dagens samhälle har vi alla mer eller mindre olika föreställningar om vad som är 

manligt och kvinnligt (Hedlin, 2006). Dessa föreställningar påverkar våra förvänt-

ningar som leder till att flickor och pojkar både medvetet och omedvetet handlar på 

olika sätt för att uppnå förväntningarna (Johansson 2008). Det finns vetenskapliga 

undersökningar som bevisat att det finns skillnad på pojkar och flickors beteende 

(Olofsson, 2007), men frågan är inte om det finns skillnad, utan vad skillnaderna 

beror på. Detta är något som genusforskningen, som under de senaste åren varit ett 

mycket populärt forskningsområde, har undersökt. Vad som egentligen menas med 

genus finns det många förklaringar till, men ursprungligen kommer begreppet från 

engelskans gender vilket enligt Hedlin (2006) innebär de sociala och kulturella kön 

som människan formas till. Hedlin (2010) beskriver hur genus och genusforskning 

lyfter fram både idéer och uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt. Om 

ordet genus slås upp i en ordlista förklaras det som ”grammatisk kategori som ur-

sprungligen avspeglade vissa kulturellt viktiga egenskaper hos de företeelser som 

man talade om, framför allt skillnaderna levande–icke levande och manligt–

kvinnligt” (Nationalencyklopedin, sökdatum 2013-11-21). Svaleryd (2002) tar även 

upp begreppet genus. Hon beskriver begreppet som den samlande benämningen i 

modern könsforskning, och att genus omfattar det kulturella, sociala och biologiska 

könet. Fortsättningsvis beskriver Svaleryd att genus fokuserar på relationen mellan 

könen, mäns och kvinnors beteenden, sysslor och vad som anses manligt och kvinn-

ligt (a.a.).  

I förskolan och skolan är det viktigt att pedagogerna är genusmedvetna eftersom det i 

respektive läroplan framgår att det ska synliggöra jämställdhetsarbetet i det dagliga 

arbetet (Skolverket, 2010; Skolverket, 2011). Hedlin (2010) poängterar därför att det 

krävs att personalen har förståelse för vad genus är, och hur det påverkar ens synsätt 

på manligt och kvinnligt för att kunna utföra och handla utifrån ett jämställdhetsper-

spektiv. Att arbeta med genuspedagogik hjälper enligt Dolk (2013) pedagogerna att 

uppnå målet med att bli en jämställd förskola och skola.  

Både förskolan och skolans läroplaner börjar sina rapporter med att skriva att verk-

samheterna vilar på en demokratisk grund (Skolverket, 2010; Skolverket, 2011). 

Fortsättningsvis står det att verksamheterna ska lyfta fram och synliggöra jämställd-

het som enligt Hedlin (2010) är en fråga om demokrati. Vad jämställdhet är definie-

ras sällan i den offentliga sektorn vilket gör att många förstår begreppet som den 

allmänna uppfattningen där man menar att jämställdhet är att ”behandla alla lika”. 

Hedlin (2010) motsätter sig dock detta då hon menar att jämställdhet inte alltid hand-

lar om att behandla alla lika eftersom män och kvinnor inte alltid har samma villkor. 

Pedagogerna i förskolan och skolans måste dock ha en bättre förståelse för begreppet 

jämställdhet än den allmänna uppfattningen eftersom jämställdheten och andra frågor 

om genus tas upp i läroplanerna och ställer krav på att verksamheterna arbetar efter 

dessa mål (a.a.).  

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt 

på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som 

ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. 

Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster (Skolverket, 2011.s.8). 
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Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och 

intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Skolverket, 2010. s. 5).   

Trots detta finns det många stereotyper inom förskolan som rör vad pojkar och flick-

or ska leka med, och vad de inte ska leka med (Svaleryd, 2002). Länge var det ej 

tillåtet för pojkar att leka med dockor, och flickor skulle inte leka med bilar. Det var 

ofta stereotypiskt uppdelat med till exempel dockrum och byggrum och då flickorna 

skulle vara i dockrummet, och pojkarna i byggrummet (a.a.). Johansson (2008) be-

skriver att flickor och pojkar har olika förväntningar på sig när de kommer till för-

skolan. Flickor stämplas ofta med egenskaper som ansvarstagande och omsorgsinrik-

tade.  Förväntningarna och de stereotypa föreställningarna är att pojkarna ses som 

bråkiga och stökiga. Johansson fortsätter att beskriva flickors och pojkars olika roller 

och nämner att pojkar ofta dominerar och tar mycket plats, medan flickor ofta är in-

blandade i omsorgs- och ordningsskapande (a.a.). Wahlström (2003) nämner köns-

skillnader och att det skulle bottna i det biologiska arvet eller den sociala miljön. 

Hon anser att det inte spelar någon roll, det viktigaste är att bredda könsrollerna, och 

på så sätt förbättra barnens förutsättningar.  

Hedlin (2006) anser att vuxna i förskolan och skolan i stor utsträckning behandlar 

pojkar och flickor olika, dock nämner hon att det är omedvetet av pedagogerna. Hon 

menar därför att pedagoger borde bli mer medvetna om hur de bemöter barn och på 

så sätt undvika att behandla barn olika.  I en rapport från Statens offentliga utred-

ningar (SOU, 2006) påpekas att pedagogerna anser att det är skillnad på pojkar och 

flickor och att barnen därför behandlas olika. Fortsättningsvis betonas att det fortfa-

rande finns en föreställning om att pojkar är stökiga och busiga. De menar att det kan 

vara ett problem att skylla beteende på att ”pojkar är så, han är bara busig”, eftersom 

det tar ifrån det personliga ansvaret barnen behöver ta. De skriver att ” en av de tyd-

ligaste skillnaderna mellan flickor och pojkar på förskolan görs av de förväntningar 

som personalen har på respektive kön” (SOU 2006, s 60). SOU tar också upp pojkars 

och flickors olika beteende och vad som förväntas av dem. De skriver att pojkar ofta 

ses som bråkiga, stökiga och högljudda. Flickor däremot ses som tystlåtna, lugna, 

skötsamma och bra på att följa regler och instruktioner. Flickor förväntas också ta 

större ansvar än pojkar, både för sig själva och för andra (a.a.). 

 

2.3 Tidigare forskning  

Intresset kring konflikter och genus är stort och det finns därför ett antal studier och 

olika forskningsrapporter som berör dessa områden. Dock finns det ett tomrum i 

forskningen gällande konflikter och genus i förhållande till varandra och därför 

kommer den tidigare forskningen här nedan presenteras under två skilda rubriker, 

tidigare forskning om konflikter och konflikhantering och tidigare forskning om ge-

nus.   
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2.3.1 Tidigare forskning om konflikter och konflikthanter-
ing  

 

Forskningsintresset kring konflikter har under en lång period varit stort i Sverige och 

det har genomförts ett antal undersökningar. Under 1960- talet till 1980- talet gjordes 

många undersökningar som handlade om hur barn uppfattar konflikter, hur skolan 

arbetar med konflikthantering samt varför konflikter uppstår. Dessa problemformule-

ringar om konflikter är intressanta än idag och likande studier har genomförts under 

de senaste åren i Sverige. De aktuella forskningsstudierna är skrivna av Thornberg 

(2006), Szklarski (1996) och Lundström (2008).   

 

Thornbergs (2006) studie syftar till att undersöka om förskolebarns konfliktstrategier 

är situerade. Han ville med detta undersöka om barnets val av konfliktstrategi påver-

kades av situationen barnet befann sig i, eller om barnens tidigare konfliktstrategier 

påverkades av barnets tidigare erfarenheter. Empirin samlades in genom dockinter-

vjuer på 178 svenska förskolebarn. För att kunna granska barnens tankar kring kon-

flikter och konfliktstrategier spelade Thornberg upp fyra hypotetiska konfliktsitua-

tioner för barnen som de sedan diskuterade. Studiens resultat visade att den vanligas-

te konflikstrategin barnen valde var att härma och imitera den konfliktstrategi mot-

parten i konflikten valde. Detta visar därför att barnens val av konfliktstrategier inte 

är slumpmässiga utan kan ses som ett svar eller en reaktion på motpartens agerande. 

Trots att barnen i de flesta fallen härmar och imiterar motparten i konflikten betonar 

Thornberg att genom att barnet tidigare fått tagit del av accepterade konfliktstrategier 

är det lättare för barnet att orientera sig i sina erfarenheter i konfliktsituationen för att 

stötta sina handlingar.   

Barn och konflikter är en annan vetenskaplig studie om barns konflikter av Szklarski 

(1996). Syftet med avhandlingen var att utforska och beskriva hur barn erfar och 

upplever konflikter. Studiens empiriska material samlades in i både Sverige och i 

Polen eftersom Szklarski anser att en konflikt inte är ett lokalt problem, utan ett uni-

versellt problem som alla barn och samhällen ställs inför. Studiens resultat baseras på 

barnintervjuer och resultatet är uppdelat i tre huvudrubriker som handlar om varför 

konflikter uppstår, konflikthantering, samt barnens känslor i samband med en kon-

flikt. Studiens resultat visar att det finns tre huvudorsaker till att konflikter uppstår 

som handlar om principrelaterade, objektrelaterade och situationsrelaterade orsaker. 

Resultatet om hur barnens konflikhantering ser ut presenteras i tre kategorier. De tre 

konflikthanteringskategorierna kallar han offensiv konflikthantering, defensiv kon-

flikthantering samt enad konflikthantering. Angående barnens känslor i en konflikt 

kunde Szklarski se att det fanns olika känslor såsom negativa, positiva och neutrala 

känslor. Fortsättningsvis skriver Szklarski att det ofta finns två sätt för pedagogerna 

att lösa en konfliktsituation. Den ena lösningen är att sära på barnen vilket ofta inne-

bär en kortsiktig lösning som inte främjar en ömsesidighet. I denna konflikthantering 

får barnen ofta säga ett motvilligt förlåt till varandra utan att egentligen mena det. 

Den andra lösningen är en långsiktig lösning där barnen får prata igenom vad som 

hänt tillsammans med en vuxen som kan handla som en medlare och avdramatisera 

situationen.  

Även Lundström (2008) har skrivit en avhandling om konflikter. Dock har Lund-

ström (2008) valt att granska konflikterna ur ett annat perspektiv än Thornberg 

(2006) och Szklarski (1996) eftersom de undersökte konflikter ur ett barnperspektiv 
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medan Lundströms studie utgår ur lärarperspektivet. Lundströms syfte är att utifrån 

ett könsperspektiv analysera lärares föreställningar om konflikter, och vilka strategier 

de använder för att hantera dessa. Dessa föreställningar försöker Lundström förstå 

genom att tolka 10 lärare (fem kvinnor och fem män) under olika gruppdiskussioner 

och pedagogiska dramaspel. Genom de olika pedagogiska dramaspelen som är en del 

av det empiriska materialet kunde Lundström tolka att det fanns tre centrala konflik-

hanteringsmodeller som lärarna använde för att hjälpa eleverna att lösa konflikten. 

De tre konflikthanteringsmodellerna var utmaning, bekräftelse och fysisk beröring. 

Enligt Lundströms tolkning var lärarnas val av konflikthanteringsmodell beroende av 

lärarnas egen bedömning av elevens medvetande.  

Den enda vetenskapliga texten som gick att hitta som belyste konflikter ur ett genus-

perspektiv var Lundström (2008). Lundström (2008) kom fram till att pojkkonflikter 

var vanligare än flickkonflikter. Dock var det besvärligare att lösa konflikterna mel-

lan flickor eftersom de var mer osynliga och komplicerade än pojkkonflikterna. En 

tidigare studie som problematiserat ett liknande områden är Hansén och Herolf 

(1969) som gjorde en studie på 85 barn i åldern 2-12 år och undersökte om barnets 

ålder och kön spelade roll i förhållande till barnens konfliktbeteende. Studiens resul-

tat visar att flickors konflikter ofta är mera verbala medan pojkkonflikterna oftare 

innehöll slagsmål. Trots att det skiljer 39 år mellan Lundström (2008) och Hansén 

och Herolf (1969) går det ändå att se likheter mellan studierna eftersom båda påstår 

att barnets kön påverkar barnets konfliktbeteende.    

   

2.3.2 Tidigare forskning om genus  
 

Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) har med hjälp av videoinspel-

ningar observerat samspelssituationer med fokus på lek och lärande med målet att 

upptäcka genusmönster. Barnen som observerades var mellan 1-6 år gamla, och to-

talt spelades cirka 45 timmars film in. Utifrån videoinspelningarna kom författarna 

fram till att genus ständigt pågår i verksamheten och de kunde se fyra olika teman 

som de kallar särskiljande, beständighet, gemenskap och gränsöverskridande. Ärle-

malm-Hagsér och Pramling Samuelsson kom bland annat fram till att pojkarna tog 

upp mer plats än flickorna under situationerna som observerades, samt att pedago-

gerna uppmärksammade pojkarna i större utsträckning än flickorna. Detta kunde 

synliggöras bland annat i leksituationer där pedagogen lyfter fram de stereotypa ge-

staltningarna i barnens lek och pedagogens föreställningar av vad som intresserar 

pojkar respektive flickor (a.a.). Även Hellman (2010) har studerat genus på försko-

lan. Studien genomfördes under två år genom etnografiskt fältarbete och deltagande 

observation. Som stöd till detta användes foto, teckningar och intervjuer. Hellman 

(2010) kom bland annat fram till att barn lär sig vad som förväntas av dem och ska-

par egenskaper, handlingar och beteenden som de anser passar in på vad som är 

”pojkigt” och ”flickigt”. 

 

2.4 Detta redovisar läroplanerna   

Både förskolans och skolans läroplan lägger stor vikt vid att flickor och pojkar ska få 

lika bemötande och att alla barn ska få en likvärdig utbildning (Skolverket, 2010; 
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Skolverket, 2011). Skollagen betonar vikten av en likvärdig utbildning. I skollagen1 

kapitel 8 § ska alla barn oavsett kön ha tillgång till en likvärdig utbildning. I försko-

lans läroplan (Skolverket, 2010) står det att alla som arbetar inom förskolverksamhe-

ten ska sträva efter en jämställd förskola.  

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på 

dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och man-

ligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller (Skolverket, 2010. s. 

5).  

Detta tas även upp i förskoleklassens och skolans läroplan (Skolverket, 2011) som 

betonar vikten av arbetet med att bli en jämställd skola. Läroplanen beskriver hur 

skolan aktivt ska arbeta för att motverka traditionella könsmönster och hur skolan 

ska sträva efter en miljö där alla kan känna sig välkomna och trivas (a.a.). 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt 

på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som 

ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. 

Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme 

för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhö-

righet (Skolverket, 2011. s.8). 

Skolan har även ett annat stort ansvar som handlar om att alla ska respektera var-

andra. Detta innefattar både elever och skolpersonal och läraren har ett stort ansvar i 

samråd med övriga skolpersonalen att diskutera och motverka alla former av diskri-

minering (Skolverket, 2011).   

Läraren ska öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem, 

uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att före-

bygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling, verka för att 

flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen (Skolver-

ket, 2011. s.13). 

Skolverket (2011) tar upp vikten av att fostra eleverna till demokratiska medborgare 

som värnar om allas lika värde och skolans mål är att varje elev ska:  

Respektera andra människors egenvärde, ta avstånd från att människor utsätts för förtryck 

och kränkande behandling, samt medverka till att hjälpa andra människor kan leva sig in i 

och förstå andra människors situation (Skolverket,  2011.s. 13).  

Även förskolans läroplan lägger stor vikt på arbetet med att alla ska respektera var-

andra och att det ska vara en god lärmiljö (Skolverket, 2010). Läroplanen tar upp 

konfliktarbete och att barnen redan vid tidig ålder ska lära sig att bearbeta konflikter. 

”Stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut 

missförstånd, kompromissa och respektera varandra” (Skolverket, 2010. s. 9). 
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3 SYFTE 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur pedagoger i förskolan och i förskole-

klassen arbetar och hanterar konflikter mellan barn samt om barnkonflikterna hante-

ras olika beroende på om konflikten utspelar sig mellan flickor eller pojkar.  

 

3.1 Frågeställning  

 

För att uppnå vårt syfte har vi valt nedanstående frågeställningar: 

 Hur arbetar pedagoger med konflikthantering mellan barn?  

 

 Uppfattar pedagogerna någon skillnad i flickor och pojkars agerande i kon-

flikter?  

 

 Hanterar pedagogerna på förskolan flickors och pojkars konflikter olika? 
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4 METOD 
 

I detta kapitel kommer en beskrivning om studiens tillvägagångssätt. I den första 

delen av metodkapitlet kommer en beskrivning av val av undersökningsmetod och 

intervjumetod. Därefter presenteras studiens genomförande genom att redovisa urval 

och insamling och bearbetning av data. Sedan avslutats metodkapitlet med etiska 

aspekter, metodkritik och källkritik.  

4.1 Val och beskrivning av metod   

Vår studie bygger på en kvalitativ och hermeneutisk undersökningsmetod. Data ba-

seras på intervjuer med sex förskollärare från tre olika förskolor och skolor. Förskol-

lärarna arbetar med barn i 4-6-årsåldern i förskolan och förskoleklass.  Undersök-

ningsmetoderna beskrivs här nedan. 

4.1.1 Hermeneutik  
 

Inom den vetenskapliga forskningen finns det olika filosofiska synsätt, det hermene-

utistiska synsättet och det positivistiska synsättet.  Hermeneutik är en vetenskaplig 

riktning där man studerar, tolkar och försöker förstå människan (Ödman, 2007). Be-

greppet hermeneutik betyder tolkningslära. Hermeneutiker menar att det går att skaf-

fa kunskap om det mänskliga genom att försöka förstå och tolka andras existens ge-

nom antingen det talade och skrivna språket eller genom andra människors handling-

ar eller livsyttringar (Patel & Davidsson, 2011). Hermeneutikern försöker förstå hel-

heten i ett forskningsproblem vilket kallas för holism och kan beskrivas som att hel-

heten är mer än summan av delarna. Detta beskriver Patel och Davidsson (2011) ge-

nom att förklara att i det holistiska perspektivet pendlar forskaren mellan helheten 

och delarna och försöker ställa dessa i relation till varandra, för att på detta sätt för-

söka nå en så fullständig förståelse som möjligt. Detta perspektiv underlättar för 

forskaren genom att möjliggöra en total förståelse av det som studeras, alltså hela det 

komplexa sammanhang vi lever i (Løkken & Søbstad, 1995). Motsatsen till herme-

neutiken är positivismen där författarna utgår från olika delar till en helhet. Den stora 

skillnaden mellan dessa synsätt är att positivismen försöker förklara företeelser, me-

dan hermeneutiken anser att det går att förstå andra individer (Patel & Davidson, 

2011). 

Vår studie bygger på en hermeneutisk undersökningsmetod eftersom vi har valt att 

försöka tolka och förstå de intervjusvar vi fått från de intervjuade förskollärarna. 

4.1.2 Kvalitativ- och kvantitativ metod  

För att kunna genomföra en studie finns två olika tillvägagångssätt, antingen genom 

en kvalitativ studie eller genom en kvantitativ studie. Enligt Patel och Davidsson 

(2011) är en kvantitativ studie när den insamlade datan baseras på statistik och fors-

karens uppfattning av ämnet. En sådan studie kräver en stor omfattning av data efter-

som det ska gå att kunna dra generella slutsatser från statistiken. Den kvantitativa 

studien är ofta opersonlig, distanserad och miljön som beskrivs är ofta tillrättalagd. 

Den kvalitativa studien går mera in på djupet i ett specifikt ämne i jämförelse med 
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den kvantitativa studien. Den tar ofta plats i den ”naturliga” miljön, eftersom den inte 

styrs upp någon speciell situation. Detta för att komma nära det som studeras och 

kunna vara öppen i samspelet med det man vill veta mer om (Løkken & Søbstad, 

1995). Det kvalitativa synsättet är till för att tolka och förstå de svar och resultat som 

framkommer, inte att generalisera och förutsäga något (Stukát, 2011). Han nämner 

att ett vanligt tillvägagångssätt för kvalitativa undersökningar är genom öppna inter-

vjuer och ostrukturerade observationer (a.a.). 

Studien är genomförd utifrån en kvalitativ studie eftersom vi ville få en tydlig bild av 

det som studerades och få möjlighet att tolka och förstå istället för att generalisera 

och förutsätta något. Syftet var också att undersöka vad respondenterna hade för idé-

er och tankar angående ämnet vilket Løkken och Søbstad (1995) framhåller att den 

kvalitativa studien kan bidra med eftersom det är ett bra tillvägagångssätt när det ska 

undersökas olika samband och se helheten. 

4.1.3 Intervjumetod  

Patel och Davidson (2011) tar upp begreppen hög respektive låg grad av strukture-

ring och hög respektive låg grad av standardisering vid genomförande av kvalitativa 

intervjuer. De beskriver att kvalitativa intervjuer ofta har en låg grad av strukture-

ring, vilket innebär att intervjuaren ger intervjupersonen utrymme att svara på frå-

gorna med sina egna ord. När frågorna ställs med en hög grad av standardisering 

läser intervjuaren frågorna i en bestämd ordning, och när frågorna ställs med en låg 

grad av standardisering ställs frågorna i den ordning som passar bäst för den enskilda 

intervjun.  

I studiens genomförande av intervjuer valde vi att använda oss av frågor med låg 

grad av strukturering och relativ hög grad av standardisering. Den låga graden av 

strukturering valde vi för att ge informanterna möjlighet att tänka och uttrycka sig 

fritt utifrån egna erfarenheter och upplevelser eftersom detta bidrar till djupare och 

mera analyserande svar. Den relativt höga graden av standardisering valdes dels för 

att intervjufrågorna är beroende av varandra och kräver att informanterna har svarat 

på fråga ett innan de kan svar på fråga två. Den andra orsaken till den relativt höga 

graden av standardisering berodde på att vi ställde de mest prioriterade frågorna ti-

digt under intervjun ifall informanterna skulle känna sig stressade eller uppleva tids-

brist. Bryman och Bell (2005) framhåller att en hög grad av standardisering möjlig-

gör att forskaren kan säkerställa att informanternas svar kan sammanställas på ett 

jämförbart sätt eftersom alla informanter fått identiska frågor utifrån samma fråge-

schema.  

4.2 Urval och genomförande  

  

Vår studie bygger på intervjuer med sex förskollärare på tre olika förskolor och för-

skoleklasser i Kalmar kommun. För att avgränsa urvalet har vi endast intervjuat pe-

dagoger som arbetar med barn i åldrarna fyra till sex år. För att behålla deras anony-

mitet har vi bytt ut alla namn. Namnen som börjar på A och B är förskollärare som 

arbetar i förskolan, medan namnen som börjar på C, D och E är förskollärare som 

arbetar i förskoleklass. Bodil och Betty arbetar på samma förskola och de har arbetat 
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i 29 respektive 15 år. Agneta jobbar på en förskola och har arbetat i 20 år. Caroline, 

Denise och Edith arbetar alla i förskoleklass på samma skola men på olika avdel-

ningar. De har arbetat i 12 år, 23 år samt 18 år. Samtliga respondenter, även kallat 

informanter, är utbildade kvinnliga förskollärare med mellan 12 och 29 års erfarenhet 

som förskollärare i förskolan och förskoleklass. Ungefär hälften av informanterna 

hade vi en tidigare relation med genom verksamhetsförlagd utbildning, men detta 

ansåg vi inte skulle påverka intervjuer eller resultatet negativt, utan snarare tvärtom 

då vi ansåg att informanterna skulle känna en trygghet i intervjun eftersom vi kände 

varandra sen tidigare. 

4.2.1 Insamling och bearbetning av data  
 

Genom mail kontaktade vi de utvalda förskollärarna och frågade om de var villiga att 

ställa upp på en intervju om konflikthantering ur ett genusperspektiv. När de svarade 

att de ville ställa upp bestämde vi tid och plats där respektive intervju skulle genom-

föras, och i nästan alla fall blev detta ute i deras egna verksamheter. Lantz (2013) 

framhäver hur viktigt det är att intervjufrågorna är väl förberedda och granskade vil-

ket var något vi tog hänsyn till och bearbetade dessa väl inför intervjuerna. Bearbet-

ningen skedde dels för att granska om intervjun belyste och omfattade de frågor som 

berör studiens syfte och frågeställningar men även för att formulera frågorna till 

öppna frågor som främjar välutvecklade svar (a.a.). Under intervjutillfällena som 

tidsmässigt tog mellan 15 till 25 minuter valde vi att inta olika roller där den ena av 

oss till största del styrde intervjun medan den andre hade en mera tillbakadragen roll 

och endast ställde vissa kompletterade frågor eller följdfrågor. De positiva aspekter-

na med att vara två intervjuare är enligt Stukát (2011) att det går att få ut mer av in-

tervjun eftersom två personer kan upptäcka mer än vad en person gör. Andra positiva 

aspekter med att vara fler intervjuare är att det då finns möjlighet att uppfatta olika 

saker, samt att det minskar risken att något glöms bort. De negativa aspekterna med 

att vara flera är att den som blir intervjuad kan uppfatta att denne upplever ett slags 

underläge och eventuellt därför förändrar sina svar (a.a.). Dock ansåg vi att de positi-

va aspekterna vägde högre än de negativa och valde därför att delta båda två. För att 

minska risken att informanterna upplevde ett underläge valde vi att inta olika roller.  

Dokumentationen av intervjuerna skedde genom mobilinspelningar. För att säker-

hetsställa att ingen inspelning skulle försvinna fanns två mobilinspelningar igång 

samtidigt. Inspelningarna transkriberades för att kunna sammanfatta resultat och ana-

lys men även för att minska risken att våra egna tolkningar skulle omformulera inter-

vjusvaren. Enligt Lantz (2013) är det bra att försöka kategorisera sin rådata som i 

vårt fall är intervjusvaren från informanterna för att kunna fördjupa förståelsen av 

detaljerna. Efter transkriberingarna sorterade vi och kategoriserade ut intervjusvaren 

utefter studiens tre frågeställningar. Detta för att få en helhetsbild av informanternas 

svar och kunna se likheter och skillnader på ett lättöverskådligt sätt.  

 

4.3 Etiska aspekter 

 

Vi har tagit del av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Dessa är informa-

tionskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Veten-

skapsrådet, 2011). Informationskravet innebär bland annat att samtliga informanter 
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ska få information om vad syftet till undersökningen är. Detta uppfyllde vi genom att 

skicka mail till samtliga personer som skulle intervjuas. För att uppfylla samtyckes-

kravet ställde vi frågan till samtliga informanter om de hade möjlighet att ställa upp 

på en intervju, men att det var frivilligt. Konfidentialitetskravet uppfyller vi genom 

att alla informanter är anonyma. Vi har valt att ändra alla namn och inga skolor eller 

förskolor nämns vid namn. Anonymitet kan påverka informanterna i en positiv rikt-

ning på så vis att de inte döljer något utan vågar ge mer ärliga svar (Løkken & 

Søbstad, 1995). Nyttjandekravet har vi uppfyllt genom att tydliggöra för informan-

terna att materialet bara kommer att användas till vår studie (Vetenskapsrådet, 2011). 

Vi har inte värderat informanternas enskilda åsikter, utan valt att förhålla oss opartis-

ka. 

4.4 Metodkritik 

Vi valde att inte skicka ut intervjufrågorna till informanterna före intervjun, detta för 

att vi inte ville riskera att informanterna skulle bli låsta vid sina redan uttänkta svar. 

När vi tittat tillbaka på våra genomförda intervjuer kan vi dock se att några ansåg att 

de skulle komma med bättre och mer djupgående svar om de hade fått förbereda sig 

och kollat på frågorna före intervjun. Under intervjun valde vi att spela in samtalet 

vilket för vissa informanter kändes obekvämt, dock övervägde vi detta eftersom in-

spelningarna hjälpte oss att säkerhetsställa att inget ur intervjun glömdes eller om-

formulerades.  En sak som vi ställer oss kritiska till men som vi har svårt att påverka 

är tidsbristen under en intervju. Eftersom vissa informanter hade ont om tid under 

intervjutillfället fick vi ibland stressa för att hinna färdigt intervjun.  

Efter vi transkriberat intervjuerna och analyserat svaren kunde vi se att alla påpekade 

att de arbetade genusmedvetet, men att de senare hade svårt att beskriva hur deras 

genusmedvetenhet synliggjordes i verksamheten. Vi ställer oss därför oss frågan om 

vi gjorde rätt i valet med att inleda intervjun med denna fråga eftersom informanter-

na kunde ha känt sig tvungna att svara ja på denna fråga eftersom det är en viktig del 

av deras uppdrag som pedagoger. Vi kunde därför ha omformulerat frågan och istäl-

let frågat hur deras tankar om genus synliggjordes i verksamheten?  

 

4.5 Källkritik 

I en studie är det viktigt att forskaren ställer sig källkritisk mot både teori och empiri. 

I vår studie skulle teorikritiken kunna vara att en del källor är relativt gamla. Vi har 

tagit hänsyn till detta men valt att använda oss av dessa eftersom vi ansåg att littera-

turen var relevant och bidrog med intressant fakta. Den empiriska källkritiken skulle 

kunna vara valet av urvalet av informanterna eftersom informanterna endast kom 

från tre olika förskolor och skolor och omfattningen blev relativt liten. 
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5 RESULTAT 
 

I detta kapitel kommer vi presentera studiens resultat. Detta kommer att presenteras 

utifrån tre huvudrubriker som heter; hur arbetar pedagoger med konflikthantering 

mellan barn, uppfattar pedagogerna skillnader mellan flickor och pojkars agerande i 

konflikter och hanterar pedagoger flickors och pojkars konflikter olika.  

 

5.1 Hur arbetar pedagoger med konflikthantering 
mellan barn? 

 

Informanterna hade en varierad syn på hur de uppfattade begreppet konflikt. En del 

ansåg att konflikter kunde vara både stora och små, medan andra ansåg att konflikter 

var något som uppstod först när någon kände sig kränkt, och att det dess för innan 

endast var tjafs eller skvaller. Alla var dock överens om att konflikter var något som 

dagligen uppstod i verksamheterna och de ansåg därför att det var oerhört viktigt att 

arbeta med konflikthanteringen, och att utveckla barnens konflikthanteringsstrategi-

er. Hur arbetet med konflikthantering såg ut i de olika verksamheterna varierade då 

några arbetade med konflikthanteringsmodeller medan andra valde att inte följa nå-

gon specifik modell. Att barnen i första hand skulle försöka lösa konflikterna själva 

var något som förespråkades eftersom barnen måste lära sig redan i tidig ålder att 

kunna lösa konflikter själva eftersom det är i dessa situationer barnen får möjlighet 

utvecklas. Informanterna påpekade däremot att innan barnen klarar av att lösa kon-

flikter själva är det oerhört viktigt att ge barnen strategier om hur de ska gå tillväga 

för att lyckas reda ut situationen. Alla informanter nämnde hur viktigt det är att bar-

nen redan tidigt fick lära sig hur man ska vara en bra kompis för att förebygga att 

konflikter uppstår. De anser att det är minst lika viktigt att lära barnen hur de genom 

ord och diskussion kan lösa konflikten om den uppstår för att hindra att fysiska kon-

flikthanteringsstrategier uppstår. Konflikter är något som nästan alla barn hamnar i 

och därför måste alla barnen öva på hur de kan hantera situationen. Edith nämner i 

sin intervju att hon anser att vissa barn ofta hamnar i konflikter med andra och att det 

är väldigt viktigt i de situationerna att vi kan ge dem redskapen.  

Oftast är det ju samma barn i konflikter och om man hela tiden ska vara på dem och tjata, bli 

arg och markera, tillslut har det ingen effekt, de lyssnar ju inte längre och då är det ju viktigt 

att man hjälper dem att hitta redskap för deras egen skull.  För att de inte ska bli det svarta få-

ret som alltid gör dumma saker, för det vet vi ju också att är det nån som alltid blir det (Inter-

vju med Edith). 

Caroline påpekar samma sak som Edith och tillägger att genom att träna och försöka 

själva kan den positiva konflikthanteringsstrategin bli ett invant beteende.  

Får man lära sig hur man kan diskutera och hur man ska föra en diskussion kring en 

konflikt så får de givetvis, får dom lära sig det tillräcklig många gånger så blir det ju 

ett invant beteende (Intervju med Caroline). 

Denise är inne på samma spår som Caroline och Edith, dock nämner hon andra 

aspekter såsom att barnen måste förstå att de gjort fel och ska försöka lösa konflikten 

för att få ett positivt avslut. 
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Om konflikterna är på en rimlig nivå att barnen själva kan försöka lösa dem. Och det ska 

man ju försöka i största mån, jag tycker att det är viktigt att barn får stå för det de har gjort 

och be om ursäkt på ett bra vis eftersom det annars kan få konsekvenser (Intervju med Deni-

se). 

  Informanterna nämner likaväl sin egen roll i barnens utveckling i konflikthantering. 

Att jag kan erbjuda verktyg så det sker en utveckling om jag förklarar att det inte är okej att 

slå utan att använda ord istället. Man försöker få dem att förstå hur de kan gör istället (Inter-

vju med Bodil). 

Bodil poängterar hur viktigt det är att vi ger barnen de rätta verktygen så de får möj-

lighet att utveckla sina konflikhanteringsstrategier. Även Agneta nämner detta men 

framhäver också att miljön och pedagogernas förhållningssätt är viktigt.  

Alltså jag tycker ändå att om det blir för mycket konflikter i en barngrupp så måste man ju 

försöka jobba utifrån vad det handlar om och försöka ändå någonting i miljön eller i sitt för-

hållningssätt som gör att det minskar (Intervju med Agneta). 

Om pedagogerna i samma arbetslag skulle förhålla sig på samma sätt till barnens 

konflikter fanns det däremot skilda åsikter om. Några av informanterna ansåg att det 

var viktigt att ha en gemensam syn i arbetslaget för hur konflikthanteringens skulle 

gå till, medan några informanter ansåg att det inte var lika viktigt eftersom barnen 

uppfattar och upptäcker mycket snabbt att pedagogerna handlar olika i alla situatio-

ner och konfliktsituationer. 

På frågan om det är viktigt att få barnen att säga förlåt till varandra hade alla en 

gemensam åsikt. De ansåg att det inte handlade om begreppet förlåt utan om barnens 

känsla, och om de verkligen menade det.  

Nej, det tycker inte jag. Men däremot är det viktigt att de visar att de ångrar sig. För förlåt är 

för mig bara ett ord, om man inte vet eller kan förmedla ordet förlåt som man samtidigt för-

medlar känslan, utan att man smäller till någon och säger förlåt så har man inte en susning 

om vad man säger. Tyvärr förmedlar många föräldrar att det är viktigt, men för mig handlar 

det om känslan och inte ordet (Intervju med Bodil). 

I intervjun med Caroline framkom det att hon ansåg att ordet i sig inte var viktigt att 

förmedla om barnen inte menade det. 

Ibland tycker jag att det är krystat att man måste säga förlåt. Samtidigt som många barn har 

väldigt svårt att säga förlåt. Så man behöver samtidigt öva på att säga förlåt. Många barn har 

lärt sig att säger jag förlåt så är allt okej, och det är ju inte dit man vill komma. Det är ju själ-

va handlingen i sig som man ska ångra, inte bara att man ska kunna säga förlåt. Så jag är lite 

kluven där (Intervju med Caroline). 

Det informanterna försöker förmedla är att det inte finns någon anledning att tvinga 

barnet att säga förlåt om de ändå inte menar det. Edith tar upp i sin intervju att hon 

anser att känslan förlåt ska förmedlas samtidigt som hon påstår att det många gånger 

känns bättre för båda parterna om de kan uttrycka ordet förlåt till varandra.  

 

5.1.1 Konflikthanteringsmodeller  
 

På de förskolor som vi besökte användes inga konflikthanteringsmodeller medan 

förskoleklasserna använde eller hade tidigare använt sig av några olika konflikthan-

teringsmodeller. Den konflikthanteringsmodell som för tillfället används var post-it 

modellen. Denna modell går ut på att pedagogerna antecknar på en post-it lapp om 

de ser en konflikt. Pedagogerna samlar sedan in post-it lapparna för att ta med detta 
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till ett gemensamt möte med andra pedagoger, ledning och kurator för att samman-

ställa vilka barn som ofta hamnar i konflikt samt för att få en överblick om konflikt-

innehållet. Syftet med metoden är därför att synliggöra för pedagogerna och skolled-

ningen vilka konflikter som finns på skolan samt vilka barn de ska hålla ett extra öga 

på. Den andra konflikthanteringsmodellen som förskoleklasserna tidigare hade an-

vänt sig av var SET. En av de intervjuade tog upp att SET-metoden hade fått väldigt 

mycket kritik och att skolledningen därför valde att plocka bort det från undervis-

ningen. Hon nämnde dock att hon personligen varit nöjd med metoden i arbetet med 

de yngre barnen och att hon därför än idag plockar delar av materialet och använder i 

arbetet med konflikthantering. I intervjun sade hon ”vi plockar ju russinen ur kakan, 

vi tar de bra bitarna ur den pedagogiken.” (Intervju med Caroline). 

Informanterna som arbetade i förskolan arbetade inte efter någon konflikthanter-

ingsmodell dels för att de inte ansåg att de var i behov av att följa en modell, och dels 

för att de inte kände till så många modeller. Dock ansåg de att genom att ge barnen 

olika verktyg och konfliktstrategier gav de barnen rätt förutsättningar för att kunna 

lösa konflikterna som uppstår i deras vardag. Betty nämnde i sin intervju att pedago-

gerna på hennes förskola inte hade känt behovet av en konflikthanteringsmodell utan 

ansåg att det räckte med sunt förnuft. Betty framhöll att skulle pedagogerna någon 

gång känna att deras kunskap inte räckte till kunde de vända sig till elevhälsoteamet 

för att få hjälp och rådgivning om strategier och modeller.   

 

5.1.2 Förskolans betydelse för barns utveckling  
 

Att förskolan har en stor betydelse för barnens utveckling inom konflikthantering 

och dess utveckling i konflikthanteringsstrategierna är något alla informanter är över-

tygade om. De tar upp att de strategier och metoder barnen tillägnar sig på förskolan 

kommer att påverka deras fortsatta utveckling och att det är därför mycket viktigt att 

ge dem en bra grund och bra strategier redan från första början. 

Sen på något vis måste ju jag bry mig om vad som händer här, det är klart att jag vill ge dem 

en grundtrygghet och en verktygslåda, en grundverktygslåda som de kan använda i hela sitt 

sociala samspel med andra människor och förhoppningsvis inte hamna i så många konflikter 

eftersom de har lärt sig en bra värdegrund och ett bra förhållningssätt här på förskolan (Inter-

vju med Bodil). 

Bodil poängterar i sin intervju att hon tror att det är oerhört viktigt att barnen redan 

från början får en bra grund att stå på. Får barnen detta tror hon att barnen utvecklar 

sin sociala kompetens och minskar risken för att allt för många konflikter uppstår. 

Flera av informanterna tar här upp att förskolan och förskoleklassen har ett stort an-

svar att utveckla barnens sociala kompetens och deras konflikthantering eftersom det 

inte är en självklarhet att de utvecklar dessa kompetenser i hemmiljön.  

Jag tror att mycket beror på hemmiljön, hur man är fostrad //..// Jag tror att det inte bara är 

hemmiljön utan att det är miljön runt omkring som påverkar dem. Sen har ju vissa barn andra 

svårigheter som inte gör det lättare, men jag tror att det är miljön och det som är runt om-

kring som påverkar (Intervju med Edith).  

Även Denise tog upp hur förskolan och förskoleklassen kan ha en viktig roll för bar-

nens sociala utveckling.  

Jag tror att kraven är rätt höga rätt så tidigt, jag vet inte. Men det känns som att många föräld-

rar säger att jag var sådan i skolan, jag vet en av pojkarna här som är rätt stökig, bökig och 
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lite hårdhänt sådär, och då säger de att jag vi brottas hemma och sådär och säga lite ord på 

skämt. Det är ju deras grej hemma, men han tar ju med sig det hit och här är det inte okej att 

vara på det viset. Så det har vi fått tagit med föräldrarna, men det är ju inte helt lätt att ändra 

på det heller. Så jag tror man har mycket med sig i bagaget, det tror jag faktiskt. (Intervju 

med Denise).  

Utifrån dessa citat syns det att Denise och Edith tror att hemmiljön har stor betydelse 

för barnens sociala utveckling och att förskolan och skolan har ett ansvar att fostra 

och utveckla barnen. Dock poängterar Edith att förskolans och skolans miljö har stor 

inverkan på barnens utveckling och att miljön måste formas efter vilka behov som 

finns bland barnen. Denise tar upp att barn mognar olika fort och behöver olika för-

utsättningar för att utvecklas, och att det därför finns en risk att förskolan inte anpas-

sar sin verksamhet efter alla individer utan ger vissa barn fel utmaningar. Fortsätt-

ningsvis beskriver Denise vikten av förskolan och förskoleklassens betydelse för 

barnens fortsatta utveckling då hon ansåg att dessa verksamheter har alla möjligheter 

och förutsättningar att arbeta med barnens sociala kompetens  

Och helst i förskoleklass, vi ska ju inte utbilda dom i matematik, svenska och engelska alltså 

så, vår del är ju det sociala samspelet och då är ju konflikten en stor del i det. (Intervju med 

Denise).  

Denise menar att förskolan och förskoleklassen inte har samma krav som skolan då 

dessa verksamheter inte i lika stor utsträckning har ämnesundervisning, utan fokus 

ligger på att utveckla barnens sociala kompetens.  

Att arbeta för att motverka och förebygga konflikter är något alla verksamheter strä-

vade efter. Dock uttryckte de att konflikter inte alltid behöver ses som något negativt 

eftersom barnen kan utveckla sin sociala kompetens i dessa sammanhang.   

Men jag tänker att de genom lite motstånd, en del barn klarar det väldigt bra och utvecklar 

sig så det får verktyg till att hantera konflikten på ett annat sätt än vad de gjorde innan (Inter-

vju med Bodil). 

Detta håller Edith med om då hon nämner att barn får en bättre förståelse för andra 

när de får uppleva en konflikt själva.  

Motgångar tycker inte jag heller är fel, att man inte får som man vill. Det lär man ju sig av, 

eller att kanske ibland bli utsatt för saker och ting som man själv gör för att få en förståelse 

för hur det känns att få höra att någon säger något taskigt (Intervju med Edith). 

Bodil understryker dock att skulle en konflikt utvecklas till en ohanterlig situation 

där kräkningar eller mobbning skulle förekomma finns det inget utrymme för barnen 

att försöka lösa detta själva, utan här krävs det hjälp från vuxna. I dessa situationer 

kan denna motgång inte ses som positiv.  

 

5.2 Uppfattar pedagogerna skillnader mellan flickor och 
pojkars agerande i konflikter?  

 

Informanterna hade delade åsikter i frågan om det fanns några skillnader mellan poj-

kars och flickors agerande kring konflikter. De flesta uppfattade att pojkar var mer 

fysiska i sina konflikstrategier medan flickorna använde sig av verbala strategier. 

Med detta menar de att pojkar ofta slogs och knuffades i sina konflikter medan flick-

or retas och tjafsar med varandra.  
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Jag kom fram till att flickor är nog mer verbala, de tar inte till nävarna lika ofta som killarna 

kanske gör det. Killarna löser det lättare utan en vuxen genom att de gör upp och sen är det 

bra. Medan tjejerna pratar med en vuxen och försöker lösa det med hjälp av vuxna oftast. 

Men sen att de kanske inte riktig anser att det är utrett, utan att de sen baktalar varandra och 

försöker skaffa sig allierande. De är lite mer lömska flickorna (Intervju Caroline).  

Flera av informanterna nämner precis som Caroline att flickorna inte riktigt är ärliga 

och mer långsinta i sina konflikter, medan pojkarna är mer rakt på och kan reda ut en 

konflikt på ett fysiskt sätt och sedan är konflikten avslutad. De flesta av informanter-

na påstod att de kunde se en skillnad i barnens konfliktinnehåll då pojkarna bråkade 

mera om saker, medan flickor bråkade mera om vad som sagts eller vilka som fick 

vara med i leken. Däremot motsatte sig en av informanterna de andras åsikter och 

uttryckte att skillnaden inte ligger i könet, utan i personligheten hos barnet.  

Jag tänker inte att man löser det olika för att man är pojke eller flicka, utan jag tänker att man 

löser beroende på vad det handlar om och hur man är som person. Det tror jag mer att det har 

att göra med. En del blir arga och gråter och en del blir tysta och går undan. Jag tror inte att 

det har med könet att göra utan hur man är som person (Intervju med Agneta).  

Under intervju uttryckte Agneta ett flertal gånger att hon inte gjorde skillnad eller 

uppdelningar utifrån barnens kön utan såg barnen som olika individer med olika per-

sonligheter. Detta gjorde att hon inte kunde påstå att det fanns en markant skillnad på 

barnens konflikthantering.  

 

5.2.1 I vilka gruppkonstellationer uppstår konflikterna  
 

Under intervju fick informanterna frågan om i vilka gruppkonstellationer de ansåg att 

de flesta konflikterna uppstod. Flera av dem ansåg att det var en jämvikt i konflikter 

mellan flickor och flickor och pojkar och pojkar, och att könsöverskridande konflik-

ter sällan uppstod. Anledningen till detta trodde informanterna berodde på att barnen 

sällan lekte i blandade könskonstellationer. 

Några av informanterna nämnde uttrycket ”starka tjejer”. Med det menar de att det 

på senare tid har blivit vanligare att tjejer tar för sig mer och tar större plats i barn-

gruppen. Detta är något de anser synliggörs i antalet konflikter mellan tjejerna, samt 

att tjejerna inte längre är rädda för att ta en konflikt med andra pojkar, flickor och 

pedagoger.  

Jag tycker det händer ganska mycket mellan starka flickor och starka pojkar där tjejerna för-

söker ta plats och där pojkarna försöker... Alltså, jag tycker nog att tjejerna är starka och att 

de därför ibland är mer konflikter mellan tjejerna, eller att det är något sådant där nedärvt, att 

flickorna håller på ett visst sätt mellan varandra och det blir väldigt mycket revirtänk fram-

förallt i den här åldern (Intervju med Bodil). 

Både Bodil och några andra av informanterna nämnde att barnens beteende har för-

ändrats och idag är det inte längre lika självklart vilka individer som är starka eller 

ödmjuka, utan det finns både starka flickor, starka pojkar och ödmjuka flickor och 

ödmjuka pojkar. Men även i denna fråga fanns det delade meningar om mellan vilka 

barn de flesta konflikterna uppstod då vissa informanter menade att konflikterna inte 

uppstod mellan vissa kön utan mellan vissa individer eller personligheter.  
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Jag kan inte se att det uppstår någon annanstans. Inte så direkt. Det kan nog uppstå mellan 

flickor och flickor, pojkar och pojkar och flickor och pojkar //..// Vissa perioder  har man ju 

grupper där man har två pojkar eller två flickor eller en flicka och en pojke som inte går ihop 

så att det ständigt ska bli konflikter mellan dem. Jag tror det har med personligheten att göra, 

det är jag övertygad om (Intervju med Agneta).  

Alla informanterna tar upp att flickorna idag tar mera plats och vågar mera. Agneta 

försöker framhäva att vi idag ger båda könen lika mycket plats och att det därför inte 

beror på könet utan det är personligheten som avgör om barnen hamnar i mer eller 

mindre konfliktsituationer. Denise tar också upp att barnens personlighet spelar stor 

roll i konfliktsituationer eftersom en del barn inte tar åt sig av andras kommentarer 

eller påhopp, medan andra barn kan uppfatta samma situation mycket kränkande och 

uppfattar detta som en början på en konflikt.  

 

5.3 Hanterar pedagoger flickors och pojkars konflik-
ter olika? 

 

Alla intervjuer började med frågan om informanterna själva ansåg att de arbetade 

jämställt och genusmedvetet. De allra flesta svarade att de ansåg att de arbetade rela-

tivt jämställt och försökte ge alla barn lika mycket plats och behandla dem lika. 

Många poängterade att jämställdhet handlade om att ge barnen samma möjligheter 

oavsett kön. Dock ansåg de flesta att de skulle behöva arbeta mer med genus och 

jämställdhetsfrågor för att kunna införliva det i verksamheten.  

Jag tycker att vi arbetar medvetet, vi tar upp jämställdhetsfrågor på våra APT:er och vi disku-

terar det i arbetslaget men så tar det sig olika i olika arbetslag. Jag tror att en del arbetar med 

det mer än vad andra gör. Jag kan inte säga att mitt arbetslag jobbar, eller alltså vi diskuterar 

frågorna, men jag kan inte tycka att det alltid fungerar på ett jämställt sätt nej (Intervju med 

Agneta).  

Detta var inte bara något Agneta poängterade utan många andra av informanterna tog 

upp att det skulle behövas mer tid eller kunskap för att kunna arbeta med detta i stör-

re utsträckning. Andra tog upp att genusfrågorna inte var deras fokusområde för till-

fället och att det tyvärr därför inte lades tillräckligt med tid på detta.  

På frågan om informanterna trodde att de behandlade flickors och pojkars konflikter 

olika svarade alla att de hoppades att det inte skulle vara någon skillnad i deras be-

mötande gentemot flickor och pojkar. Däremot framkom det senare i intervjuerna att 

så inte alltid var fallet utan att det fanns skillnad i bemötandet. De ansåg att de 

många gånger var hårdare i både tonläge och bemötande till pojkarnas konflikter 

medan de var mjukare och mera förstående i flickornas konflikter. Några av infor-

manterna trodde att de pratade och diskuterade mera med flickorna i deras konflikter 

för att få dem att komma till en lösning. I pojkarnas konflikter minskade diskussio-

nerna och istället gick pedagogerna in mera handgripligen och försöka avbryta kon-

flikten. Dock poängterade Betty att hon ansåg att hon inte behandlade konflikterna 

olika beroende på om det var flickor eller pojkar som var inblandad i konflikten. 

Det är barn, det är inte flickor eller pojkar jag tilltalar hårdare eller inte. Det är barn som vi 

pedagoger har konflikthantering med, och inte ett kön (Intervju med Betty).  
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Informanterna påpekade att deras bemötande, förhållningssätt och agerande hade stor 

påverkan på hur barnens konflikter fortskred och om det blev en positiv eller negativ 

lösning på konflikten. En av informanterna framhävde hur viktigt det är att lösa bar-

nens konflikter på ett positivt sätt så att alla inblandade känner sig nöjda och att kon-

flikten är avslutad. Detta eftersom barnen inte ska behöva gå hem med en klump i 

magen och känna sig ledsna eller illa till mods. De menade att deras ton- och röstläge 

också kunde spela stor roll eftersom den antingen kunde lugna barnen eller driva på 

deras konflikt. 

Vissa pedagoger går upp i falsett själva när det blir en konflikt och nästan driver på det istäl-

let för att tona ner det och bli lite mera lågmälda, det påverkar barnen (Intervju med Agneta). 

Genom att reflektera över sin egen roll och att försöka hålla sig lugn som pedagog 

kan de hjälpa barnen att hitta en lösning. Genom sitt eget agerande som vuxen för-

medlas konfliktstrategier till barnen som de ofta härmar, och därför är det oerhört 

viktigt att kunna förmedla positiva konflikthanteringsstrategier.  

 

5.3.1 En förändring i pedagogernas bemötande till barn-
konflikter  

 

Många av informanterna ansåg att de behövde bli bättre på att hantera flickors och 

pojkars konflikter mera jämställt, men de tyckte ändå att de hade utvecklas och blivit 

bättre än jämfört med för ca 10 år sedan. Under deras tid som förskollärare hade både 

deras synsätt och agerande förändrats och de ansåg att deras medvetenhet var större 

nu. Trots att informanterna ansåg att de blivit bättre och fått mer medvetenhet inser 

de att de måste utvecklas ännu mera och hela tiden sträva efter att arbeta utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv.  

Alltså, man vill ju vara lika, man vill ju verkligen göra lika men jag tror inte vi är ända 

framme. Och frågan är om vi någonsin kommer dit (Intervju med Denise).  

Både Denise och Agneta påstod att det inte går att bli fullärd varken som människa 

eller lärare eftersom vi alltid kommer att behöva utvecklas och bli bättre inom olika 

områden. Därför tror de att den utveckling som skett de senaste 10 åren är en bra 

förändring men att vi alltid kan bli bättre.  
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6 DISKUSSION 
 

I detta kapitel kommer vi att diskutera och analysera resultatet i förhållande till teo-

rin. Detta kommer att presenteras under rubrikerna diskussion om barns konflikter, 

diskussion om flickor och pojkars likheter och olikheter i konfliktsituationer samt 

avslutande kommentar i resultatdiskussion. Därefter presenteras pedagogiska impli-

kationer samt förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Diskussion om barns konflikter  

 

På frågan om vilken syn och uppfattning informanterna hade kring begreppet kon-

flikt varierade svaren stort. En del ansåg att konflikterna kunde vara stora och små 

medan några av informanterna tyckte att de mindre konflikterna kunde beskrivas 

som tjafs, och en konflikt uppstod först när det utvecklats till något större. Ellmin 

(2008) beskriver att en konflikt kan förklaras som en kollision mellan olika parters 

handlingar, värderingar och intressen, vilket innebär att konflikter kan vara både sto-

ra och små. Fortsättningsvis förklarar Ellmin (2008) att en konfliktsituation är när två 

eller flera parter försöker påverka någon eller något i olika riktningar. Dessa möten 

kan bli en kollision som skulle kunna leda till en konflikt.  

I informanternas arbete med konflikhantering fanns det både likheter och skillnader. 

Likheterna var att alla förskolor och förskoleklasser arbetade med konflikthantering 

genom att diskutera och prata med barnen om hur de ska agera och bete sig mot 

andra. Alla informanter poängterade även att det var viktigt att de agerade som före-

bilder och kunde ge barnen bra konflikthanteringsstrategier genom att själva handla 

på ett professionellt sätt i konfliktsituationer med andra kollegor, föräldrar och barn.  

Deras tankesätt om att deras eget handlande och agerande går hand i hand med Ed-

man Ståhls (1999) citat ”Barn gör som de vuxna gör och inte som de säger” (Edman 

Ståhl, 1999. s.22). Att pedagogerna har en viktig roll i barns sociala utveckling är 

något Skoverket (2000) poängterar då de beskriver att en viktig uppgift förskolan och 

skolan har är att lägga grunden och förankra vilka värden samhället vilar på. Hur 

dessa abstrakta uttryck förmedlas till barnen är en pedagogisk fråga, eftersom det är 

genom pedagogernas handlande och förhållningssätt som de överför de grundläg-

gande värdena (a.a.). Att ständigt reflektera över sin egen roll och sitt eget handlande 

är därför viktigt eftersom barn ofta härmar och imiterar det de ser och upplever (Lil-

lemyr, 2002). Den skillnad som fanns mellan de olika verksamheterna var att ingen 

av de förskolor vi besökte arbetade med konflikhantering utifrån en konflikhanter-

ingsmodell, medan förskoleklasserna, som tillhör skolenheten följer den konflikthan-

teringsmodell som skolan valt att arbeta efter.  

 

6.1.1 Att reda ut sina konflikter på egen hand  
 

Samtliga informanter ansåg att det var viktigt att ge barnen en chans att reda ut sina 

konflikter själva eftersom de måste få möjlighet att diskutera och argumentera för att 

tillsammans finna en lösning innan pedagogerna går in och avbryter. De menade att 
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konflikterna kunde vara utvecklande för barnen eftersom de i konfliktsituationerna 

utvecklade en bättre förståelse för andras känslor och behov. Detta är även något 

Grünbaum och Lepp (2005) beskriver då de påstår att det är viktigt att barn kan leva 

sig in i andra situationer och försöka se och förstå konflikten ur motpartens perspek-

tiv. Dock anmärker Löfdahl (2007) att det kan finnas en risk med att låta barnen reda 

ut sina konflikter själva eftersom det lätt skapas en vinnare och en förlorare, då barn 

sällan reder ut sina konflikter så att båda parter blir nöjda. Dessa tankar gick att utlä-

sa i informanternas svar då några av dessa pratar om negativa och positiva lösningar 

på konflikter, vilket kan kopplas ihop med Löfdahls (2007) och Grünbaum och 

Lepps (2005) beskrivningar av vinnare och förlorare i en konflikt.  För att motverka 

att det blir en vinnare och en förlorare beskriver Grünbaum och Lepp (2005) att det 

är viktigt att redan från början skapa en grundsyn hos barnen som förmedlar att båda 

parterna ska bli en vinnare eftersom denna grundsyn främjar långsiktiga lösningar. 

Dock anmärker en av informanterna och Ellmin (2008) att det är en väsentlig skill-

nad på konflikter och mobbning. Detta framkom tydligt i en av informanternas inter-

vju då hon poängterade att det var viktigt att ge barnen möjlighet att lösa konflikterna 

själva, men förekom det mobbning eller kränkande behandling ingrep hon direkt och 

gav ingen chans till barnen att klara ut konflikten på egen hand.  

 

6.1.2 Pedagogernas förhållningssätt 

 

Under intervjuerna framkom det att alla pedagoger var medvetna om att deras egna 

förhållningssätt till barnen påverkade både barnens konflikter samt deras utveckling 

av konfliktstrategier. En av informanterna nämnde att om en pedagog stressar och 

höjer rösten i en konflikt mellan två barn kan situationen förvärras på grund av peda-

gogens förhållningssätt. Likaväl kan en konflikt tonas ner om pedagogen förhåller 

sig lugn i situationen. Hur pedagogerna ska förhålla sig till en konflikt mellan barn 

finns det motsättningar om då Hareide (2006) antyder att det finns en risk med att 

pedagoger lägger sig i barnens konflikter. Med detta menar han att risken finns att 

pedagogerna skuldbelägger barnen på ett felaktigt sätt, eftersom pedagogerna sällan 

har tid att lyssna på alla parters upplevelse och känslor och gör en snabb bedömning 

av konfliktsituationen. Hareide (2006) framhåller därför att det är bättre att barnen 

får klara ut konflikten själva. Wahlström (1996) poängterar däremot att det kan vara 

viktigt att pedagogerna tar sig tid och lyssnar till barnens upplevelser och känslor 

utan att göra en bedömning. Detta eftersom det kan vara svårt för barnen i stundens 

hetta att försöka lyssna på den andre parten och försöka förstå hur denne upplevde 

situationen. Pedagogen kan därför finnas med som en medlare för att visa barnen att 

någon lyssnar på dem utan att generalisera och moralisera. Wahlström menar då att 

den medlande pedagogen möjliggör att barnen kan gå vidare och finna en lösning 

(a.a.). Även Grünbaum och Lepp (2005) påstår att en tredje neutral part kan vara bra 

i en konfliktsituation eftersom de kan främja att konfliktlösningen blir en win/win- 

lösning. De menar att den tredje neutrala parten kan ses som en ledare som kan skapa 

trygghet och utrymme för de olika konfliktparterna. Dock påpekar Edman Ståhl 

(1999) att det är en mycket svår uppgift för medlaren att förhålla sig neutral eftersom 

det finns fallgropar som medlaren lätt kan ramla ner i, såsom förutfattade meningar 

om barnet, medlarens kroppsspråk och tonläge, val av frågor samt att ge alla barnen 

samma möjlighet att förklara sig.  
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Att arbetslaget behövde ha en gemensam syn och ett gemensamt förhållningssätt om 

konflikhanterig eller ej fanns det skilda meningar om. Några av informanterna ansåg 

att det var viktigt att arbetslaget hade en gemensam syn och förhållningssätt till barns 

konflikter medan några andra påstod att det skulle vara bra men inte var en nödvän-

dighet eftersom de ansåg att barn är anpassningsbara och det viktiga är att pedago-

gerna är tydliga. Skolverket (2003) tar upp vikten av att pedagoger har en gemensam 

syn på hur de ska förhålla sig och agera när en konflikt uppstår mellan barn. Skol-

verket framhåller att den gemensamma synen inte bara är viktigt i konfliktsituationer 

utan även att de arbetar tillsammans för att skapa ett positivt klimat samt att det är 

viktigt att ha gemensamma gränser och rutiner. Skolverket (2003) betonar att det är 

viktigt att pedagoger får gemensam tid till samtal och reflektion, detta för att få möj-

lighet att kunna utveckla en gemensam syn och förhållningssätt. Tidsbristen var nå-

got en del av informanterna tog upp, då de precis som Skolverket ansåg att det var 

viktigt att ha en gemensam syn men att tiden inte fanns att prata ihop sig i arbetslaget 

då andra områden fokuserades och prioriterades.  

    

6.1.3 Förskolans betydelse för barns utveckling  

 

Alla informanter var överrens om att förskolan hade en stor betydelse i barnens soci-

ala utveckling och vilka konflikhanteringsstrategier de tillägnade sig. En av infor-

manterna ansåg att det var viktigt att redan från början ge barnen goda konflikhanter-

ingsstrategier och en grundtrygghet som de kan ta med sig till skolåldern. Att försko-

lan har stor betydelse för barnens sociala utveckling är något Lillemyr (2002) påpe-

kar. En av förskolans viktigaste uppdrag är enligt läroplanen (Skolverket, 2010) att 

utveckla barnens sociala kompetens.  

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld 

//..// utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå 

rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler (Skolverket, 2010. s. 10). 

För att barnen ska utveckla dessa förmågor krävs det att pedagogerna som arbetar på 

förskolan ständigt arbetar efter dessa strävansmål och samtalar med barnen om detta 

och synliggör detta kontinuerligt i verksamheten. En av informanterna poängterar i 

intervjun att förskolan och förskoleklassen är de verksamheter som lägger grunden 

och har de största möjligheterna att jobba med barnens sociala kompetens. Med detta 

menar hon att i skolan tar undervisningen mera tid och utvecklingen av barnens soci-

ala kompetens lätt hamnar i skymundan.  

Förskolan ska präglas av fostran, omsorg och omvårdnad (Skolverket, 2010). I deras 

uppdrag ingår det att främja barnens utveckling och lärande i helhet. Förskolan pre-

senteras därför ibland som barnens första skola (Brodin & Lindstrand, 2009) och har 

ett stort ansvar att alla barn får möjlighet att utvecklas och lära utifrån sina egna för-

utsättningar. Många av informanterna poängterade vikten av förskolans betydelse för 

många barn. De menade att många barn inte får den fostran, omsorg och utmaningar 

i hemmet de behöver för att utvecklas och lära. Förskolan kan därför ses som ett 

komplement för att stötta och ge trygghet till barn och föräldrar. Några av informan-

terna påpekade att barnens hemmiljö och förskolemiljö kan skilja sig stort då föräld-

rar och pedagoger har olika syn på regler och attityder. Med detta menade informan-

terna att det ibland händer att barn tar med sig sina attityder och regler hemifrån till 
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förskolan som i sin tur kan påverka deras beteende vilket kan leda till en samman-

stötning. Även Löfdahl (2007) framhåller att både hem- och förskolemiljön har stor 

betydelse för barn, då föräldrars och pedagogers attityder och handling ligger till 

grund för barns utveckling och lärande.  

 

6.2 Diskussion om flickor och pojkars likheter och 
olikheter i konfliktsituationer   

 

I början av varje intervju fick alla informanterna frågan om de var genusmedvetna 

och arbetade efter ett jämställdhetsperspektiv. I princip alla informanter påstod att de 

var genusmedvetna och arbetade med genusfrågor mer eller mindre aktivt i vissa 

perioder. De förskollärare som arbetade i förskolan påstod att deras förskolor var 

ledande inom kommunen vad det gällde genusfrågor eftersom de hade satsat mycket 

tid och pengar på detta område. Förskollärarna som arbetade i förskoleklasserna ut-

tryckte att genus var något de arbetade med men inte var deras huvudfokus för tillfäl-

let och att det därför sällan diskuterade dessa frågor så mycket som de egentligen 

borde.  

 

6.2.1 Pedagogernas genusmedvetenhet 
 

Wahlstöm (2003) beskriver att hon ingått i ett jämställdhetspedagogiskt projekt som 

gick ut på att granska och observera ett antal förskolor om hur pedagogernas egna 

förhållningssätt påverkade förväntningarna på flickor och pojkar. Nästan alla försko-

lor i projektet påstod att de arbetade jämställt och inte gjorde skillnad på flickor och 

pojkar. Hon uppmärksammade dock senare att så inte var fallet då hon genom obser-

vationerna kunde se tydliga situationer där pedagogerna behandlade flickor och poj-

kar olika. Precis som Wahlström (2003) kunde vi efter intervjuerna göra en liknande 

tolkning då alla informanter påstod att de arbetade efter ett jämställdhetsperspektiv 

men att de senare genom sina verksamhetsbeskrivningar omedvetet uttryckte motsat-

sen. Denna tolkning är dels baserade på våra egna uppfattningar av informanternas 

intervjusvar, och dels baserade på att några av informanterna själva under intervjuti-

den upptäckte att de sade emot sig själva. Detta framkom när pedagogerna fick frå-

gan om de ansåg att de hanterade flickors och pojkars konflikter olika, då många av 

informanterna hoppades att de inte behandlade könen olika men det ändå framkom 

att olikheter förekom. Många nämnde att de gjorde skillnad i både bemötande och 

tonläge beroende på om konflikten utspelade sig mellan flickor eller pojkar. Vi upp-

märksammande även att pedagogerna inte var så genusmedvetna som de påstod när 

vi granskade den insamlade data eftersom några av informanterna beskrev att det 

fanns ”starka” flickor och ”ödmjuka” pojkar. Denna tolkning baserade vi på att pe-

dagogerna gjorde skillnad efter flickor och pojkars förväntningar och inte efter deras 

personligheter. 

Att pedagoger och alla andra människor har olika förväntningar på flickor och pojkar 

är något Wahlström (2003) tar upp då hon beskriver att vi förväntar oss ”små ledsna 

flickor och kraftfulla arga pojkar” (Wahlström, 2003. s. 18). Påstående om att vissa 

informanter gav vika i sitt tänkande kring sin genusmedvetenhet är grundat på Hed-



 

28 

 

lins (2010) citat då hon skriver ” Genus syftar emellertid på de föreställningar vi har 

om män/manligt och kvinnor/kvinnligt” (Hedlin, 2010. s. 4). Wedin (2011) beskriver 

att genom att pedagogerna är medvetna om genus i verksamhetens dagliga arbete kan 

denna medvetenhet hjälpa dem att utveckla deras attityd och inställning till att möta 

barn som individ och inte som kön.  

Anledningen till att flickor och pojkar behandlas olika är precis som nämnts ovan, de 

olika förväntningarna som finns på de olika könen, vilket påverkar ens syn och age-

rande (Wahlström, 2003). Dock poängterar Wedin (2011) att ytterligare en anledning 

till att vi gör skillnad på flickor och pojkar beror på att barnen själva agerar olika. 

Med detta menar hon att många flickor och pojkar redan från mycket tidig ålder för-

söker anpassa sitt sätt att vara efter den norm som finns i samhällt. Detta påverkar 

därför barnen i olika riktningar och de agerar på olika sätt. Detta skulle kunna vara 

en anledning till att så många av informanterna uppfattade att det fanns en så pass 

stor skillnad i pojkars och flickors konfliktinnehåll och konfliktlösning. Dock poäng-

terar Skolverket (2003) att detta inte påverkar alla barn eftersom långt ifrån alla poj-

kar och flickor kan eller vill leva upp till de stereotypa ideal som finns i vår kultur. 

Detta framkom i många av intervjuerna med tanke på att de beskrev ”starka” flickor 

och ”ödmjuka” pojkar eftersom detta är avvikande beteende utifrån det stereotypa 

idealet.  

 

6.2.2 Konflikter ur ett genusperspektiv  
 

Av de få studier som finns om konflikter ur ett genusperspektiv kan vi se tydliga 

likheter med studiernas resultat och vår egen insamlade data. De flesta av informan-

terna påstod att de kunde se skillnad mellan flickors och pojkars konfliktinnehåll och 

konfliktlösning. I konfliktinnehållet var den stora skillnaden enligt informanterna att 

det fanns ett större revirtänk hos flickorna i jämförelse med pojkars konflikter, vilket 

är precis det som Ellmin (1985) också framhäver. I barnens konfliktlösningar kunde 

informanterna se en skillnad mellan pojkarna och flickorna då många ansåg att flick-

orna var mer verbala och pojkarna mer fysiska. Detta resultat om pojkars och flickors 

konflikthantering stämde överrens med tidigare studier av både Wahlstöm (1996) 

och Lundström (2008) som menar på att flickor är mera verbala och pojkar mera 

fysiska i sina konfliktlösningar.  

Informanterna ansåg att de gjorde skillnad i sitt agerande när de skulle hjälpa barnen 

att reda ut en konflikt. De menade att de i större utsträckning förde diskussioner i en 

konfliktsituation mellan flickor medan de var mindre verbala och mer handfasta i en 

konfliktsituation mellan pojkar. Detta skulle kunna vara en anledning till att pojkar 

och flickor vanligtvis väljer olika konflikhanteringsstrategier eftersom de blir be-

handlade på olika sätt. Wahlström (2003) tar upp att pojkar ofta utsätts för bekräftel-

se baserad på negativa förväntningar och kan få höra sitt namn i negativ ton upp till 

35-75 gånger på 60 minuter. Hon påstår även att pedagogerna ofta tillrättavisar poj-

karna på ett negativt sätt, vilket bidrar till att pojkarna får mindre relationsträning 

samt mindre träning till ett nyanserat språk. Fortsättningsvis påtalar Wahlström 

(2003) att det gjorts undersökningar att vuxna kan behandla ett och samma barn helt 

olika beroende på om de vuxna tror att barnet är en flicka eller en pojke, vilket kan 

ha en stor påverkan på hur barnets personlighet utvecklas. Lundström (2008) poäng-

terar dock att anledningen till att många uppfattar att det finns flera konfliktsituatio-
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ner mellan pojkarna än mellan flickorna är att vi förväntar oss att det ska vara så. 

Detta kan bidra till att pedagoger väljer att se mellan fingrarna när en flickkonflikt 

uppstår men att de inbegriper snabbare i en pojkkonflikt. Anledningen att diskussio-

ner kring konflikter mellan flickor och pojkar sällan tagits upp i denna studie är dels 

för att det knappt finns någon tidigare forskning kring detta, och dels för att många 

av informanterna ansåg att det sällan uppstod konflikter mellan könen då barnen säl-

lan leker könsöverskridande och att de därför inte heller uppstod.  

         

6.3 Avslutande kommentar i resultatdiskussion  

 

I denna studie går det att se att både informanterna och författare såsom Ellmin 

(2008), Thorberg (2006), Palm, 2010) och Löfdahl (2007) anser att konflikter kan 

vara både bra och utvecklande för barn. Både informanterna och författarna poängte-

rade att konflikter är utvecklande eftersom de kunde ses som lärtillfällen för barnens 

utveckling i empati, omsorg, värderingar, ansvar och social kompetens. Barn kan få 

uppleva hur det kan kännas att bli motarbetad i en konfliktsituation vilket kan bidra 

till att färre konflikter uppstår om de själva är medvetna om hur det känns att möta en 

motgång. Konflikterna i förskolan och i förskoleklassen kan även ses som en träning 

inför deras fortsatta skolgång och vuxna liv, där det ständigt kommer att möta mot-

sättningar och sammanstötningar, och behöver ha utvecklat konfliktstrategier om hur 

de ska agera i dessa situationer (Ellmin, 1985). Enligt Edman Ståhl (1999) är det 

viktigt att pedagogerna arbetar och strävar efter att få en bra gruppsammanhållning 

och ett tryggt klimat där barnen vågar tro på sig själva. Detta eftersom det är bevisat 

att inlärningssituationerna försämras om vi inte kan bygga en tillit och ett förtroende 

mellan barn, pedagoger och föräldrar och kan hantera konflikter mellan de olika par-

terna på ett konstruktivt sätt (a.a.). Enligt Ellmin (2008) handlar konfliktarbete om en 

helhetssyn i samspelet mellan såväl känsla, tanke och handling inom individen, samt 

samspelet mellan människa och miljö. Det finns även ett samspel mellan hur en indi-

vid tolkar och uppfattar en viss situation eller miljö, vilket i sin tur påverkar hur bar-

nets själkänsla och självbild utvecklas. Detta beror på vilken tillit och trygghet peda-

gogerna kan förmedla som påverkas av vilken kunskap och förhållningssätt pedago-

gen har till barnen.   

 

6.4 Pedagogiska implikationer  

  

Genus och genusarbete i förskolan är ett aktuellt ämne då förskolor idag strävar efter 

att bli allt mer jämställda. Dock finns det en pedagogisk implikation då pedagogers 

uppfattning kring begreppet genus varierar och påverkar deras förhållningssätt och 

agerande. En del förskolor har valt att avlägsna särskilda leksaker som anses stärka 

könsnormer och på så vis bli mer jämställda. Andra förskolor har valt att ha kvar alla 

leksaker och istället börjat fundera på hur deras eget förhållningssätt och agerande 

påverkar barnen. Frågan är dock vilka förskolor som är mest genusmedvetna efter-

som vägen till att bli mer jämställd kanske inte handlar om vilka leksaker förskolan 

har utan vilket förhållningssätt och synsätt pedagogerna har. Pedagogers olika upp-
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fattning om att vara genusmedveten är något som skulle kunna ha påverkat vår stu-

die.      

 

6.5 Förslag till fortsatt forskning  

 

Det finns forskning inom både konflikthantering och genus, men det finns mycket 

lite forskning om konflikthantering ur ett genusperspektiv och därför hade en mera 

omfattande studie inom detta område varit intressant.  
 
Ett förslag till fortsatt forskning är att genomföra både intervjuer och observationer i 

samma studie. Genom att ha två olika data-insamlingsmetoder möjliggörs det att 

studera och jämföra pedagogers tankar om hur de arbetar, och deras verkliga hand-

lingar. Denna jämförelse skulle ge möjlighet för pedagoger att få synliggjort för sig 

hur de arbetar i verksamheten, eftersom pedagogernas tankar och handlade kanske 

inte alltid överrensstämmer. Ett annat förslag till fortsatt forskning är att genomföra 

både pedagog- och barnintervjuer.  Genom att intervjua både pedagoger och barn i 

samma studie samlas data från två olika perspektiv. De två olika perspektiven skulle 

kunna leda till nya insikter i arbetet med konflikter och konflikthantering som annars 

inte skulle upptäckts om data endast samlats in från ett perspektiv. Genom att samla 

in data från både lärarperspektivet och barnperspektivet går det att få en djupare bild 

av forskningsområdet eftersom det möjliggör att jämföra deras svar för att se likheter 

och skillnader om hur konflikter och konflikhantering uppfattas. 

 

Avslutningsvis ställer vi oss därför samma fråga som Edman Ståhl (1999) om varför 

ämnet konflikthantering får ett sådant litet utrymme i både förskola, skola och i lä-

rarutbildningen, när denna vetskap om vikten av konflikhantering är så viktig för 

barnens utveckling och lärande?   
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BILAGA 
Intervjufrågor 

1. Kön? 

2. Ålder? 

3. Hur länge har du arbetat inom förskolverksamheten? 

4. Anser du att er förskola jobbar genusmedvetet/ eller med jämställdhet ? Hur arbetar ni med 

detta? 

5. Vilken syn och uppfattning har du på begreppet konflikt? Har du lust att beskriva något 

exempel?  

6. Enligt forskning är konflikter bra och nödvändiga för utveckling? Vad anser du om detta? 

7. Hur arbetar ni med konflikthantering? 

8. Har ni en gemensam syn i arbetslaget om hur ni ska förhålla er till barns konflikter? 

9. Följer ni någon viss konflikthanteringsmodell? Om ni inte gör det, är detta ett aktivt val? 

10. Uppfattar du att pojkar och flickor löser konflikter olika? Om ja, hur då? 

11. I vilka könskonstellationer uppstår det flest konflikter mellan barnen enligt dina erfarenheter? 

12. Tror du att pedagoger använder olika konflikthanteringsmetoder beroende på hur barnens 

gruppkonstellationer ser ut? (Pojke-Pojke, Flicka-Flicka, Pojke-Flicka) 

13. Uppfattar du att det finns någon skillnad på pojkar och flickors konfliktinnehåll?  

14. Enligt studier finns det en risk att pedagoger hanterar situationer olika beroende på om 

händelsen omfattar pojkar eller flickor. Tror du att det finns risk att pedagoger även 

behandlar flickors och pojkars konflikthantering olika?  

15. Tror du att konflikthanteringsstrategierna barnen tillägnar och utvecklar under förskolan 

påverkar deras fortsatta utveckling inom deras konflikthantering? 

16. Är du nöjd med hur ni arbetar med konflikthantering ur ett genusperspektiv? Om inte, var 

skulle du vilja förändra/utveckla?  

17. Har din syn på barns konflikter förändrats under tiden du varit aktiv i förskolan? 

 


