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Conflict management: A study focusing on children's 
conflict and preschool teacher's qualities based on a 
child`s perspective
Studien inriktar sig på att undersöka förskollärarens kvalitéer i en konfliktsituation 
utifrån ett barns perspektiv. Förskollärarens kvalitéer syftar i denna studie till roller, 
egenskaper samt uppgifter. Barns perspektiv innebär enligt Trondman (2011) att barnen 
ska ha rätt att ha det bra i nuet. Det vill säga att kunna tänka fritt, tala med egen röst 
samt bli lyssnad på. Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide (2013) anger att barns 
perspektiv representerar barnens egna erfarenheter, förståelse och uppfattningar av deras
egna livsvärldar. Einarsdóttir, (2005a) anger att förvånansvärt få försök har gjorts på att 
undersöka vad barn anser om förskolans verksamhet. Dora W. Chen m.fl. (2001) och 
Nilsson (2015) anger att konflikter förekommer frekvent mellan barn i en barngrupp. 
Att då undersöka konflikter och förskollärarens kvalitéer ur barns perspektiv blir således
en intressant kombination. I denna studie syftar begreppet konflikt till både positiva och 
negativa interaktioner mellan barn där det finns motsättningar i åsikter eller handlingar. 
Resultatet av denna studie visar att förskolläraren bär på olika ansvar så som omsorg 
och fostran, rättvisa, tillit till barnens egen förmåga samt att vara en närvarande 
pedagog. Ett annat tema som framkom var barns perspektiv om konflikter där känslor 
och outtalade regler har en roll i hanteringen av konflikter. Dessa i sin 1tur har betydelse
för förskollärarens kvalitéer då för det första känslor har en stor roll i hur mottagliga 
barnen blir för en lösning eller hantering på konflikten. För det andra spelar det 
normativa och kulturella så som regler in i förståelsen av barnens livsvärld och på så vis
påverkar det förskollärarens förhållningssätt. 
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1. Inledning och bakgrund 
Inspirationen till att göra denna studie grundar sig i att forskning som berör förskolan 
oftast utelämnar barnens perspektiv. Bland annat Einarsdóttir, (2005a) anger att 
förvånansvärt få försök har gjorts på att undersöka vad barn anser om förskolans 
verksamhet. En studie gjord i de nordiska länderna av samma forskare påvisar att barn 
är viktiga aktörer i forskning rörande barns omgivning och vardagsliv, där barnen ger 
pålitlig samt värdefull information. Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide (2013) 
påpekar att förskolan handlar om att ge barn stöd samt möjligheter att utveckla 
färdigheter och skaffa kunskap. För att utmana barnen på bästa sätt bör barnens 
perspektiv både utgöra grunden för verksamheten likväl som en röd tråd genom 
verksamheten. Pramling Samuelsson, Sheridan & Williams (2006) anger även att det är 
förskolans ansvar att utforska barns idéer och funderingar. Genom att studera 
förskollärarprogrammet vid Linnéuniversitetet har detta givit mig en insikt om hur stor 
vikt barns perspektiv och barns åsikter har för att verksamheten ska kunna tillgodose 
riktlinjerna, målen och kraven ur läroplanen för förskolan. Förskolan har fått ett stort 
genombrott där Merewether & Fleet (2014) förklarar att bara över två årtionden har 
synen på barn förändrats. Barnsynen har gått från i behov av till att barn är kunskapsrika
och kompetenta medlemmar av samhället, vilka kan konstruera sin egen kunskap”. Det 
är en stor förändring, dock har jag upplevt genom min verksamhetsförlagdautbildning 
att även om denna syn finns där så behövs den ständigt utvecklas och synliggöras. 
Brodin & Renblad (2014) anger att genom att samhället är i konstant förändring så 
måste också förskolan utvecklas och förändras.
 
Det finns säkerligen flertal människor som tolkar konflikter med något negativt och 
oönskat, vilket är förståeligt då de flesta säkert har otrevliga erfarenheter förknippat 
med begreppet. Genom mina erfarenheter via förskollärarutbildningen har dock 
begreppet konflikt fått en annan innebörd och vetskapen om att konflikter är nödvändiga
har gjort dem intressanta att undersöka. Dolk (2013) ger en tydlig bild i sitt uttalande 
om varför konflikter är värda att synliggöras och reflekteras över. 

” Målet är inte att eliminera konflikter och skapa en förskola utan 
motsättningar och motstånd, utan snarare att skapa villkor och praktiker 
som möjliggör att konflikter kan uttryckas på ett sätt som är förenligt med 
demokratiska värderingar, utan att undertrycka själva konflikten. ” (s. 224)

I denna studie syftar begreppet konflikt till både positiva och negativa interaktioner 
mellan barn där det finns motsättningar i åsikter eller handlingar. Dolk (2013)  beskriver
att det sociala livet är fullt av konfliktfyllda dimensioner där utbildning och uppfostran 
oftast lägger fokus på mänsklig godhet. Det innebär att endast se det “goda” och bra i 
vardagen, vilket innebär att konflikter och motstridiga uppfattningar osynliggörs. 
Risken finns att detta gör oss blinda och berövar oss på ett språk att handskas med de 
fientliga och motstridiga inslagen som alltid finns i interaktioner mellan människor. 
Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide (2013) anger att ge barnen en bredare 
repertoar av sätt att tänka på och sätt att uttrycka sig på ger barnen en möjlighet att 
öppna sitt eget sinne. Nilsson (2015) förklarar att människor har svårt att hantera 
konflikter överlag, då fokus hamnar mer på att försvara sin självkänsla och självbild än 
att hantera konflikten. Konflikter är knepiga då de är en del av alla människors dagliga 
liv speciellt barn, där det inte finns några generella regler för hur dessa ska lösas. 
Lösningarna på konfliktsituationer är nämligen kontextberoende, vilket innebär att en 
del faktorer bör tas hänsyn till i valet av en lösning. Några av dessa faktorer är hur 
konflikten uppstod, vad den handlar om, vilka som är inblandade samt vilka 
konsekvenserna blir. Dolk (2013) anger dock att den pedagogiska kontexten i förskolan 

3



blir bortglömd, i och med att fokus ligger på de upplevda bristerna och problemen hos 
barnen. Motivationen bakom är att den svensk förskola är präglad av bristdiskurs, vilket
innebär att brister uppmärksammas och förläggs hos det individuella barnet. Barnet kan 
då anses behöva mer träning, gränser eller specialpedagogiska insatser. Av egna 
erfarenheter stämmer detta in på en del förskolor, där barnen oftast får stå till svars för 
brister som egentligen grundar sig i miljön, arbetsmetoder eller kulturella normer. Dolk 
(2013) anger att fokuset istället bör ligga på vilka situationer och pedagogiska miljöer 
som fungerar för ett barn eller en barngrupp, istället för att lägga vikt vid sådant som 
inte fungerar. Enligt Skolverket (2011) har barnen inga krav på att möjliggöra detta i 
förskolan utan det är förskolans ansvar, vilket syftar på de yrkesverksamma inom 
förskolan och således förskollärarna. På så vis kommer studien fördjupa sig i 
förskollärarens kvalitéer i konfliktsituationer med utgångspunkt i barns perspektiv. Med 
begreppet kvalité syftar denna studie till förskollärarens roller, egenskaper och 
uppgifter. Einarsdóttir, (2005b) beskriver att kvalité är ett konstruerande koncept då det 
är i grunden subjektivt, det vill säga färgad av värderingar, övertygelser och intressen. 
Kvalité ligger således i stor utsträckning i betraktarens ögon.      

2. Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att undersöka vilka uppfattningar barn har av hur en förskollärare 
kan och bör förhålla sig i en konfliktsituation.

 Hur uppfattar barnen att en förskollärare förhåller sig gentemot dem i en 
konfliktsituation?

 Hur skulle de vilja/inte vilja bli bemötta av förskolläraren i en konfliktsituation?
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3. Tidigare forskning
I detta avsnitt berörs tidigare forskning kopplat till studiens syfte och frågeställningar. 
Huvudrubrikerna är konflikter, konflikthantering, förskollärarens kvalitéer, 
kommunikation och relationer samt barnperspektiv och barns perspektiv. 

3.1 Konflikter 
Dora W. Chen, Greta G. Fein, Melanie Killen & Hak-Ping.Tam (2001) anger att 
begreppet konflikt ofta har förknippats med motsträvigt, störande, tvingande och 
aggressivt beteende. Rasmusson & Erberth (2008) menar på att konflikter oftast är 
högljudda och uppstår när barnen retas, knuffas, tar saker från varandra eller stöter ut 
någon. Den vanligaste reaktionen hos barnen när en konflikt uppstår är kopplat till 
rädsla av att bli utskrattade, utstötta eller att det ska göra ont. Andra vanliga känslor är 
ilska, maktlöshet och sorg. Detta är inte ovanligt då Nilsson (2015) beskriver att 
konflikter kan ge sig i uttryck verbalt eller fysiskt, där dessa kan vara långvariga eller 
kortvariga. Dora W. Chen m.fl. (2001) uttrycker att under en konflikt kan specifika 
negativa beteenden orsaka och/eller få konsekvenser i form av fysiskt eller verbalt våld. 
En konflikt är generellt sätt när en person protesterar, hämnas eller motsätter sig en 
annan persons handling. Konflikter kan enligt Dora W. Chen m.fl. (2001) och Nilsson 
(2015) förekomma frekvent mellan barnen i en barngrupp. Nilsson (2015) beskriver att 
dessa konflikter ger sig till synes genom att bland annat ha olika åsikter, vid beslut om 
vad som ska göras eller vilka regler och roller som gäller. Centralt för uppkomsten av 
konflikter grundar sig oftast i upplevelser och uppfattningar än på själva verkligheten. 
Det är därför viktigt att ha fokus på den “upplevda” verkligheten, då det är utifrån den 
individen agerar och inte utifrån objektiva situationer. Dora W. Chen m.fl. (2001) menar
på att genom att barnen deltar i konflikter ger det dem en naturlig möjlighet att lära sig 
konsten att motivera sina argument. Konfliktsituationer medför även en möjlighet för 
barnen att utveckla sina färdigheter i att lösa konflikter, vilket också innefattar att 
uppmärksamma och ta hänsyn till andras perspektiv. Forskare menar på att det finns en 
möjlighet att konflikter involverar emotionella komponenter, vilka kan höja barnens 
medvetenhet kring deras erfarenheter. Dora W. Chen m.fl. (2001) menar på att forskning
om social och moralisk utveckling tyder på att barn blir mer känsliga i frågor om 
rättvisa och turtagning, framförallt under förskoletiden. Det finns ett växande 
erkännande att konflikter mellan barn kan vara viktigt och möjligtvis nödvändigt, för 
barns utveckling av moral samt sociala och kognitiva färdigheter. Dolk (2013) anger 
också att konflikter, spänningar och motstånd är viktiga delar i vårt demokratiska 
system, då dessa ger en möjlighet att omförhandla givna ramar och normer.

3.1.1 Motstånd
Dolk (2013) barns motstånd kan ge sig i uttryck på många olika sätt så som individuellt,
kollektivt, verbalt, icke verbalt, det kan ske dolt eller öppet och vara av aggressiv eller 
humoristisk karaktär. Barns motstånd tenderar dock att tolkas negativt av pedagoger, 
vilket gör motståndet till ett problem istället för en tillgång. Ett barn som gör motstånd 
kan ses som gnälligt, krävande, besvärligt eller i behov av stöttning och hjälp. Barns 
handlingar av motstånd tolkas ofta som ett uttryck för barns oförmåga eller alternativt 
något barn växt ifrån, vilket då formuleras till ett individuellt problem. På individuella 
problem blir oftast lösningen individuell, där syftet blir att minska eller eliminera 
barnets motstånd. Motstånd kopplas ofta samman med barnets ålder då de antingen ses 
som för stora eller för små i förhållande till det de protesterar, klagar eller blir besvikna 
över. Dolk (2013) skriver att barns motstånd inte alltid tas på allvar utan blir istället ett 
bevis på barnets omognad. Effekterna av detta blir att pedagogerna väldigt sällan ber 
barnen att förtydliga och utveckla orsaken till sitt legitima missnöje.   
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Dolk (2013) när motstånd skapas tar den former som reflekterar de förhållande och 
förutsättningar som rådde när den skapades. För att konkretisera detta innebär det 
exempelvis att barns motstånd kan vara riktat mot de vuxnas makt, auktoritet och 
tolkningsföreträde. Detta behöver dock inte ses som ett misslyckande eller en brist hos 
barnen. Det går istället att tolka barnens motstånd som ett försök till att vara delaktiga 
och påverka sin vardag. Förskolans normer och ramar ger nämligen ingen garanti på att 
barnen trivs på förskolan, vilket också kan ge upphov till barnens motstånd. Eisele, 
(2004) förklarar att normer eller sociala standarder är invanda beteendemönster som kan
vara svåra att synliggöra. Dessa styr valet av beteende beroende på den sociala miljön, 
där dessa sociala regler kan vara outtalade eller uttalade. Exempelvis är barns rättigheter
uttalade regler medan att ta i hand och hälsa är en outtalad regel. 

Dolk (2013) anger att genom att barnen vågar utmana de vuxnas makt och förskolans 
kontext kan detta innebära att de själva vet att de har en möjlighet att påverka och vara 
delaktiga. Det är av betydelse att se både barns och vuxnas delaktighet likt ett 
förhandlingsutrymme. Även om det kanske inte alltid går att få sin vilja beviljad, så 
finns det dock en skyldighet att ta individens uttryck och åsikter på allvar. En 
demokratisk gemenskap kan inte garantera att alla kan få sin vilja igenom och ibland 
måste beslut fattas mot någons vilja, vilket även förekommer i förskolor (a.a.).

3.2 Konflikthantering
Nilsson (2015) förklarar i inledningen att konflikter är knepiga då de är beroende av en 
kontext och att det generellt sätt inte finns någon “rätt” lösning för hur en konflikt ska 
hanteras. Det finns däremot generella riktlinjer för hur en konflikt kan hanteras för att 
öka möjligheterna till en positiv och gynnsam konflikt istället för att få en destruktiv. En
annan viktig detalj att ta hänsyn till är enligt Rasmusson & Erberth (2008) att barn i 
förskolan är i ett stadie av sitt liv där jaget är starkt centrerat, vilket kan försvåra 
hanteringen av konflikter. Nilsson (2015) beskriver att när en konflikt hanteras bör den 
beskrivas i form av beteenden och iakttagbara former, där egenskaper samt föreskrifter 
som innehåller “tror” bör utelämnas. Anledningen till detta är för att inte förlägga någon
skuld på parterna utan försöka betrakta konflikten så objektivt som möjligt. Första 
steget vid en konflikt är att analysera situationen för att se vilken nivå konflikten är på. 
Det finns alltid konflikter där motståndet är för stort för att ge utrymme åt någon 
förhandling. En anledning till en sådan konflikt kan vara när individernas värderingar 
skiljer sig kraftigt åt. Konfliktsituationer av dessa slag går att bearbeta genom att 
synliggöra vart parterna står, vad de inte kan acceptera samt vart de eventuellt kan 
mötas. Huvudsaken är att båda parter får ge sin bild av situationen och konflikten. En 
del konflikter blir dock aldrig lösta och i dessa fall är det mer en fråga om hantering av 
konflikten än att finna en lösning. Nilsson (2015) anger att en individs beteende i en 
konflikt inte nödvändigtvis behöver vara sammankopplad med nuet, utan kan grunda sig
i tidigare händelser. Konflikter av dessa slag kan bli problematiska att reda ut, om man 
inte känner till den tidigare historiken. De inblandade individerna kan nämligen vara 
omedvetna om att deras beteenden styrs av deras tidigare uppfattningar.  

3.2.1. Reaktionsmönster och hanteringsstilar
Nilsson (2015) anger att konflikter kan ge både positiva och negativa effekter, beroende 
på hur de hanteras. De positiva effekterna kan eliminera spänningar om konflikten 
kommuniceras, så att mål, normer och roller kan synliggöras för att diskuteras. De 
negativa effekterna är att en konflikt oftast väcker känslor så som oro, ängslan samt att 
den triggar vår försvarsmekanism. Detta i sin tur leder till bristande sammanhållning 
och negativa beteendemönster. Alla reagerar och förhåller sig olika när det uppstår en 
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konflikt och när den ska hanteras, där en person kan hamna i olika så kallade 
reaktionsmönster. De fem vanligaste reaktionsmönster en person kan hamna i är 
undvikande, anpassning, konkurrens/kamp, kompromiss eller samverkan. Till varje 
mönster finns några riktlinjer för hur en konflikt kan hanteras men dessa är bara ett stöd,
då den resterande biten kräver att man prövar sig fram. 

Det undvikande reaktionsmönstret innefattar att individen ignorerar konflikten i hopp 
om att den försvinner av sig själv. Att ignorera en konflikt kan vara en effektiv lösning 
när exempelvis en fråga är obetydlig, när de negativa konsekvenserna överväger de 
positiva eller om det krävs mer information innan ett beslut kan fattas. Anpassning 
innebär att individen anpassar sig efter andras beslut och önskemål. Detta sätt att 
förhålla sig i en konflikt fungerar då individen i fråga anser sig gjort någon orätt eller då
konflikten berör motparten mer än en själv. 

Konkurrens/kamp är ett reaktionsmönster som går ut på att tillgodose sina egna behov, 
oavsett om man måste vinna eller förlora för att få det. Denna stil är passande när 
individen är absolut säker på sin sak eller när något kräver snabba beslut. Detta sätt att 
reagera och hantera en konflikt är vanligt förekommande, men är dock en oeffektiv 
lösning. De negativa effekterna av denna stil blir oftast att motparten blir fientligt 
inställd mot utövaren, speciellt om motparten anser sig ha mer rätt. Strategin kan 
nämligen skapa en psykologisk reaktans hos motparten, vilket innebär att personen 
håller fast starkare i sin upplevelse och blir låst i sin åsikt. Att lösa konflikten blir 
således omöjlig. Att Kompromissa innebär att det sker en förhandling som strävar efter 
att hitta en någorlunda acceptabel lösning för de inblandade. Att hantera en konflikt på 
detta sätt fungerar bäst när målen man satt upp inte är värda riskerna för de negativa 
konsekvenserna eller om en längre diskussion samt bearbetning inte är möjlig på grund 
av tidsbrist. 

Samverkan är ett reaktionsmönster som bygger på ett problemlösande förhållningssätt, 
där alla berörda letar efter en lösning anpassad efter alla. Att hantera konflikterna 
konstruktivt och systematiskt gör att de ses som utmaningar, vilket oftast leder till ett 
positivt resultat för de inblandade. Det handlar om att synliggöra möjligheterna för att 
kunna prata om konsekvenserna och reda ut oklarheter, där konflikten kan göras till en 
gemensam uppgift att lösa tillsammans. Här är det aktuellt att sätta upp ett konkret och 
tydligt mål som parterna önskar att uppnå. Nästa steg är att diskutera olika 
lösningsförslag med de berörda personerna. De lösningarna som är realistiska och 
genomförbara rangordnas, provas samt analyseras och utvärderas tills en passande 
lösning fungerar. Fördelarna med denna stil blir att det ger erfarenhet samt färdigheter i 
att hantera konflikter och nackdelarna blir den mängden tid detta tar att genomföra 
(a.a.).

3.3 Förskollärarens kvalitéer
Trondman (2011) anger att barn oftast vet vad vuxna bör veta och göra, dock är det 
ingen självklarhet att denna insikt leder till ett görande. Betydelsen bakom är att barnen 
kan inse hur en förskollärare bör vara i och med att barnen har erfarenheter om 
förskollärare, men de kan inte själva förverkliga deras insikter i och med att de är barn.

3.3.1 Förskollärarens roller och uppgifter
Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide (2013) Skriver att en av förskollärarnas 
uppgifter är att ge entusiasm och uppmuntra barns nyfikenhet för att skapa en vilja och 
drivkraft att utforska samt lära sig mer. Einarsdóttir (2014) skriver om en undersökning 
där barn tillfrågades vad en student måste lära sig för att bli en förskollärare. Studenten 
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skulle lära sig att genomföra aktiviteter, ansvara för den dagliga rutinen, leda, lära 
barnen, hjälpa och stödja barn samt organisera omgivningen och hålla ordning. 
Einarsdóttir (2014) Sammanfattar i sin studie att de deltagande barnens syn på 
förskollärarnas pedagogik är socialt konstruerat. Deras syn är inte helt främmande utan 
står i relation till vår nordiska idé om att betona lek på barns villkor, omsorg och barns 
välbefinnande. Einarsdóttir (2014) samt Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide 
(2013) skriver att förskollärarens roll kan ses som en medkontruktör av både barnens 
och förskollärarens kunskap samt kultur. Kultur i denna bemärkelse föreslås vara viktigt
i skapandet av människors liv och tänkande. Enligt Dupree, Bertram och Pascal (2001) 
gynnar det barnets utveckling och relationen mellan vuxna och barn att ge mer respekt 
till barnet då gensvaret blir att barnet ger mer respekt tillbaka.

Einarsdóttir (2014) anger att barnen vill att förskollärarna ska vara stödjande och 
tillgängliga för barnen men att det ska ske på barnens villkor, då de inte vill att 
förskolläraren stör i deras lek. När barn således bjuder in en vuxen till lek kan någon av 
följande fem anledningar ligga bakom: att få hjälp från förskolläraren, att bli 
uppmärksammad som en kompetent person, att uppmärksamma regelbrott, att få 
information och fastställa hur saker fungerar och slutligen att involvera förskolläraren i 
deras lek. Barnen har en förväntan om att den vuxne ska kunna hjälpa barnen att lösa 
konflikter mellan dem. Barnen förväntar sig också att förskolläraren ska kunna hjälpa 
barnen att komma in i en lek med andra barn samt att uppnå en position i barngruppen.  
Förskolläraren har även ett ansvar att agera tillfällig lekkamrat om barnet inte har någon
att leka med. 

3.3.2 Förskollärarens egenskaper
Enligt Einarsdóttir (2014) lägger barn stor vikt vid förskollärarens personliga 
egenskaper, vilket blir en avgörande faktor för om barnet gillar förskolläraren eller inte. 
En bra förskollärare i barns ögon ska vara omsorgsfull, hjälpsam, tillgänglig och 
uppmuntrande. Utöver det uppskattar barnen när förskollärarna ler, är snälla mot dem 
och inte blir irriterad så lätt samt ger barnen valmöjligheter. Däremot gillade barnen inte
förskollärare som var stränga, arga och skällde ut barnen. Trondman (2011) skriver i sin 
undersökning om en annan sida av detta nämligen att enligt de flesta barnen måste en 
snäll förskollärare vara lite sträng ibland. Anledningen ligger i att när barnen bryter mot 
våra moraliska, etiska eller demokratiska regler och gör ”fel” är det förskollärarens 
ansvar att korrigera detta. Barnen i undersökningen anser däremot att förskolläraren inte
får bryta mot våra moraliska eller etiska regler och bli arg, skrika, svära, slåss eller på 
annat sätt vara ”dum”. Barnen förväntar sig att förskolläraren genom att vara snäll ska 
säkra ordningen på förskolan och på så vis skapa tillitsfulla miljöer för barnen. En snäll 
fröken är således enligt barnen en person de kan lita på och prata med. Trondman (2011)
Förmedlar att barnen anser att en snäll fröken ska ta hand om alla barn och se dem, 
vilket innebär att ingen ska glömmas bort. Förskollärarens närvaro är på så vis 
nödvändig, vilket ett barn tydligt förklarar i sitt uttalande: ”För om inte fröken hade 
funnits, då kanske Richard hade dragit alla i håret hela tiden” (s.73). Dock anger Dora 
W. Chen m.fl. (2001) att forskning har visat att barn använder förhandling i större 
utsträckning i frånvaro av en förskollärare, vilket tyder på att deras närvaro hämmar 
barn i deras utveckla av förhandlingstekniker. 

3.4 Kommunikation och relationer
Jonsson & Williams (2013) beskriver att kommunikation mellan barn och vuxna innebär
en verbal, icke verbal eller fysisk interaktion. Nilsson (2015) anger att människor 
kommunicerar på två olika plan nämligen vad och hur, där vad syftar till det informativa
och faktainriktade medan hur syftar till på vilket sätt vad uttrycks. När dessa två plan 
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börjar motsäga varandra uppstår det missförstånd i kommunikationen så kallat dubbelt 
budskap, vilket kan leda till en konflikt. Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide 
(2013) anger att en förskollärares skicklighet att engagera barn i att kommunicera, har 
en avgörande effekt på kompetenserna barnen förhoppningsvis utvecklar. Svårigheten 
med att kommunicera med yngre barn är dock att de inte alltid vill eller har samma vilja
att kommunicera tillbaka. Anledningen varför ligger i att barnen behöver känna att 
någon är intresserad av vad de har att säga samt att de barnen säger är värt att prata om 
och dela med sig av.

Trondman (2011) skriver hur förbluffande insiktsfulla barn kan vara om komplexa 
mellanmänskliga relationer. I ett angivet citat går det att se hur konkret författarens 
uttalande är, där ett barn ger uttryck för empati samt tillit, när hon blivit dragen i håret 
och fått sitta i förskollärarens knä.”när jag hade gråtit färdigt, då fick jag sitta kvar 
länge fast jag inte gråt mer” (s.76). Detta påvisar att barn redan tidigt i livet vet vad de 
behöver och att vuxna behövs för att tillgodose deras behov. Sommer, Pramling 
Samuelsson & Hundeide (2013) anger att hur den vuxne uppfattar barnet har en 
betydelse för hur mottaglig den vuxne bli för barnets uttryckssignaler. Jonsson & 
Williams (2013) menar på att förskollärares tal och handlingar anses beroende av 
barnens uttryckssignaler. Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide (2013) påpekar 
att om barnet upplevs negativt så som svår, bortskämd eller viljestark av en vuxen, så 
kan detta begränsa eller neka barnet omsorgens samspel. 

3.5 Barnperspektiv och barns perspektiv 
Trondman (2011) anger att barnperspektiv i det stora hela handlar om ett ansvar hos 
vuxna att hålla barns framtida livschanser öppna för dem. Detta innebär att barnen ska 
ha tillgång till kvaliteter så som omsorg, trygghet, lära sig läsa, skriva, vårda sina 
relationer och utveckla sin självständighet m.m. Där ansvaret ligger hos vuxna att bistå 
barnen med detta, då barn inte alltid vet eller kan se behovet av dessa rättigheter. Barns 
perspektiv däremot innebär att barnen ska ha rätt att ha det bra i nuet. Det vill säga att 
kunna tänka fritt, tala med egen röst samt bli lyssnad på. Sommer, Pramling Samuelsson
& Hundeide (2013) har en annan synvinkel på barnperspektiv och barns perspektiv. 
Barnperspektiv innebär här att vuxna framgångsrikt lyckas sträva efter att förstå barns 
särskilda erfarenheter och förståelse av deras egna liv. Svårigheten ligger i att det aldrig 
fullt ut går att förstå barnets livsvärld, vilket gör att ett barnperspektiv uteslutande är 
vuxnas tolkning och förståelse av barns livsvärld. Barns perspektiv däremot 
representerar barnens egna erfarenheter, förståelse och uppfattningar av deras egna 
livsvärldar. Detta är vad barnperspektivet strävar efter att förstå men aldrig fullt ut kan 
greppa. 

3.5.1 Barndom
Einarsdóttir (2014) hävdar att barn är kompetenta samhällsmedborgare med egna 
rättigheter och att barndomen i sig är viktig och inte bara ett steg i livet. Dupree, 
Bertram & Pascal (2001) samtycker i detta då de belyser att barndomen är en viktig del i
barnens liv och inte enbart ska ses likt en transportsträcka till vuxenlivet. Förskolan är 
en viktig bit i barnens liv i den tid de befinner sig i, då många barn spenderar flera år i 
verksamheten. Einarsdóttir (2014) förklarar att begreppet barndom står i relation till 
rådande kultur, tid och kontext, vilket gör att barns villkor varierar. Liknande uttalande 
går att finna i Trondman (2013) som anger att begreppet barndom är föreställningar om 
barn, där föreställningarna är en förändringsbar faktor. Trondman (2011) anser att barn 
själva skapar sin egen barndom och därefter bör anses som huvudaktörer i den. Dupree, 
Bertram & Pascal (2001) stärker detta i sitt uttalande om att barnen är medkonstruktörer
av sin egna sociala värld. Docket, Einarsdóttir & Perry (2009) anger att barns rättigheter
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och deltagande som aktiva medborgare har ändrat synen på begreppet barndom, där 
barnen idag ses mer som “beings” än “becommings”. Trondman (2013) förklarar att 
begreppet “becoming” är en process där något blir till. I sammanhanget innebär detta att
barnet genomgår en process för att bli vuxen. Begreppet “being” betyder att något redan
existerar, vilket innebär att barnet är en individ som är förmögen till att ha egna tankar, 
känslor och handlingar. Trondman (2011) anger att barns tankar, känslor och åsikter 
framskrivs i barnkonventionen, där barnen anges ha ett värde och där av ska höras samt 
förstås. Einarsdóttir (2014) menar på att det är en av barnens rättigheter att få delta och 
uttrycka sig i vårt samhälle och att deras åsikter bör tas på allvar. Docket, Einarsdóttir &
Perry (2009) samtycker också i att det är barns rättighet att bli hörda och tagna på allvar 
lika mycket som det är vuxnas ansvar att lyssna på barnen. Einarsdóttir, (2005a) påpekar
att barn är experter på sina egna liv, vilket innebär att de bör bli lyssnade på och tagna 
på allvar. Trondman (2011) tillägger att utöver att barnen ska bli respekterade och 
lyssnade på så har deras krav rätt att bli bedömda, speciellt i frågor om dem själva. 
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4. Teoriansats 
Denna studie använder socialpsykologin som teoriansats i och med att syftet är att 
undersöka barnens perspektiv om ett socialt fenomen.

4.1. Socialpsykologi 
 Nilsson (2015) anger att socialpsykologin syftar till att förklara och ge en förståelse om
människors handlingar, sociala relationer samt sociala beteenden antingen de är i grupp 
eller ensamma. Att försöka förstå en individs uppfattningar, tankar och känslor är ett 
steg närmare till att förstå dennes handlingar. Detta innebär även att ta hänsyn till 
situationsfaktorer och personfaktorer. Utifrån det socialpsykologiska så innehar 
människor en tolkningsbild av sin sociala omgivning, som påverkar hur de ska bete sig 
och förhålla sig i olika situationer. Människors uppfattningar om verkligheten är bara en
bild av individens tolkning om verkligheten, vilket kanske inte stämmer överens med 
verkligheten i sig. Det är individens bild av verkligheten som utgör grunden för 
tolkningar, avsikter och handlingar. I och med att bilden är individuell kan dessa skilja 
sig åt anmärkningsvärt från person till person, vilket är orsaken till många missförstånd 
och konflikter. Individens bild av verkligheten genomgår en mängd olika filter som i sin
tur påverkar hur bilden ser ut, exempel på dessa filter är individens behov, tidigare 
erfarenheter, förväntningar samt kulturella värderingar. Människor blir på så vis ”bio-
psyko-sociala varelser” då våra sociala beteenden även har sin grund i vårt biologiska 
arv (a.a.). 

Nilsson (2015) anger att en människa är enligt socialpsykologin både nomotetisk likväl 
som idiografisk, vilket innebär att människan både är lagbunden naturen likväl som en 
subjektiv individuell. Detta innebär att vi är inrutad i en social värld med en 
ofrånkomlig kultur och ett genetiskt arv. Samtidigt är vi oförutsägbara personer med 
specifika behov och mål så kallade unika. I socialpsykologin skiljs personliga 
bekymmer från sociala problem, där det förstnämnda inriktar sig på individ nivå och det 
sistnämnda på samhällelig nivå. Detta innebär att socialpsykologin är ett redskap till att 
ge en förklaring åt individens psykologiska processer. I och med detta undersöks även 
individens position i olika sociala kontexter där bland annat språk och makt synliggörs 
samt hur dessa uttrycks. På så vis syftar det socialpsykologiska både till individuella 
och sociala faktorer. Nilsson (2015) anger att vår förmåga att kunna tolka och förutsäga 
andra människors handlingar likväl som våra egna är en förutsättning för att klara av 
sociala möten med andra. I och med att vi lär oss handskas med situationer, relationer 
och händelser skaffar vi oss erfarenheter av det sociala och psykologiska. Eisele, (2004)
anger att människan är på ett sätt förprogrammerad att försöka förstå sociala situationer.

4.1.1. Social kognition 
Eisele, (2004) beskriver att en inriktning inom socialpsykologin är social kognition, 
vilken är ett av de större forskningsfälten både i och utanför Sverige. Social kognition 
delas in i de tre huvudbegrepp attribution, scheman och priming.  Attribution är när en 
människa förklarar sitt eget eller andras beteenden och kopplar detta till någon form av 
anledning eller orsak. Scheman syftar till de mentala strukturer människan har som 
organiserar information av olika slag. Exempelvis kategoriseras informationen in i olika
grupper så som personer, saker. Vi har även scheman om frekvent förekommande 
händelser så som exempelvis restaurangbesök, om sociala medier och om oss själva. 
Förutom scheman går informationen att organiseras utifrån prototyper, vilket syftar till 
det mest typiska och vanligt förekommande. Exempelvis kan en prototyp till 
förskollärare vara en kvinna i och med att majoriteten av yrket består av kvinnor. Även 
om scheman och prototyper gör informationshanteringen enklare så medföljer en risk 
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för att stärka fördomar, göra felaktiga bedömningar och få ett metaforiskt tunnelseende. 
Priming innebär att nyligen och frekvent aktiverad information har en tendens att 
kommas ihåg bättre än sådan information som ej har aktiverats (a.a.).
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5. Metod
Av egna erfarenheter och från diverse lästa studier upplevs det näst intill omöjligt att 
vara objektiv i en studie. Det finns dock en större sannolikhet att datainsamlingen blir 
mindre subjektiv om det ligger i barnens händer att berätta om sina egna åsikter. Valet 
av metod i denna studie hamnade vid ett användande av semistrukturerad intervju i 
grupp blandat med konkreta filmklipp (se bilaga 1), där fokus hamnar på konflikter och 
konflikthantering. Deltagarna i studien är tre förskolebarn i åldrarna 4-5 år, där de 
bjudits in att delta under fyra olika tillfällen. Miljöerna för intervjuerna har varierat där 
det vid de flesta tillfällena utom ett har varit i diverse lekrum. Det har dock inte 
förekommit att andra barn har stört intervjuerna. 

5.1 Intervju som metod
Studien har utgått ifrån semistrukturerad intervju, vilket var tänkt att lämpa sig bäst för 
att få fram barnens perspektiv. Denscombe (2009) samt Dupree, Bertram & Pascal 
(2001) förklarar att intervju är det effektivaste valet av metod när undersökningen berör 
människors åsikter, känslor, uppfattningar och erfarenheter. Andra forskare så som 
Einarsdóttir (2005b) använde också semistrukturerad intervju då denna metod blir mer 
lik en konversation än en intervju, vilket är önskvärt för studiens syfte. Författarna 
rekommenderade att intervjua barnen i grupp eller par vid en intervju. Anledningen är 
för att barnen blir mer avslappnade när de har en vän med sig och inte är ensam med en 
kanske okänd vuxen. I detta fall var det dock barn som kände mig så anledningen lutade
mer åt att barnen skulle kunna hjälpa varandra att svara på frågor och hålla svaren mer 
sannolika. Hansen (2013) anger att nackdelarna med att intervjua barn i grupp eller par 
är att de kan influera varandra, vilket gör att deras svar blir mestadels likadana. Av egna 
erfarenheter är fördelarna med semistrukturerade intervjuer att de ger en möjlighet att 
utgå från barnen, vilket är ett av syftena med den här studien. 

5.2 Utformning och planering
Hansen (2013) beskriver att när man intervjuar barn är det viktigt att tänka på att 
planera utformningen samt genomförandet av intervjun. Utöver det bör den som 
intervjuar ta hänsyn till olika förhållanden som påverkar intervjun och i sin tur den 
insamlade empirin. En av dessa faktorer är att beakta i vilken lokal eller rum 
intervjuerna hålls i. Beroende på vilka erfarenheter barnen har av miljön intervjun hålls i
kan detta påverka empirin negativt eller positivt. Ett annat av dessa förhållanden är hur 
maktbalansen ser ut mellan de intervjuade och den som intervjuar. Detta är en centralt 
etisk fråga då barn i allmänhet inte har så mycket makt i jämförelse med vuxna. 
Maktbalansen mellan barn och vuxna går att stärka i Vygotskijs teorier om barns 
socialisering, vilket innebär att barn tolkar samt ingår i sociala situationer i samspel med
vuxna och andra barn.  Problematiken är att när en vuxen ställer frågor till barn, kan 
deras svar vara baserade på hur de tror att den vuxne vill att de svarar. Detta är en av 
anledningarna till att tre barn valdes ut för studien, då detta ger dem en fördel i frågan 
om maktbalansen (a.a.). Det går inte att fullt ut jämna ut maktbalansen mellan barn och 
vuxna, dock finns det strategier för att jämna ut den någorlunda. En av dessa strategier 
är att förmedla respekt mot barnen, vara öppen och genuint intresserad av att lyssna på 
deras åsikter. Dupree, Bertram och Pascal (2001) Anger också att genom att ge mer 
respekt till barnet så kommer denne att ge mer respekt tillbaka, vilket är gynnsamt för 
båda parter. Vid intervjuerna togs åtgärder i form av att barnen skulle få majoriteten av 
talutrymmet för att jag som intervjuade skulle lyssna mer på barnen. En annan åtgärd 
blev att fördjupa sig i barnens svar och ställa följdfrågor för att förhoppningsvis visa ett 
intresse i deras åsikter och funderingar. 

13



5.3 Hjälpmedel
Rasmusson & Erberth (2008) anger att dockor kan vara ett sätt att konkretisera 
konflikter för barn och på så vis göra hanteringen av konflikter synliga för barnen. 
Hansen (2013) anger att ett sätt att väcka barnens intresse är att ha med konkret material
så som bilder och/eller berättelser. Att knyta ihop konkret material till dilemmat man 
vill undersöka kan fånga upp barnens engagemang och skapa en reaktion hos barnen. 
Barn har nämligen en tendens att tolka frågor i ett här och nu perspektiv, vilket innebär 
att innehållet bör ha en mening och vara konkret i förhållande till situationen. Den 
verkliga kapacitet hos barn framkommer nämligen när de anser att situationen är rimlig 
och normal. 

Innehållet i intervjuerna utgick ifrån stillbildsfilmade situationer där tre olika konflikter 
mellan gosedjur ägde rum. Dessa är inspirerade dels från egna erfarenheter men också 
från Nilsson (2015) som anger att det finns fem vanliga källor till en konflikt. Dessa är: 
När parterna har olika värderingar, erfarenheter eller behov, vilka kolliderar med 
varandra. 

1. När regler, mål och roller är oklara för parterna och på så sätt bidrar till oenighet.
2. När maktbalansen är ojämnt fördelat bland parterna och en del har mindre 

inflytande än andra. 
3. När samspelet störs på grund av att de inblandade har förutfattade meningar och 

stereotypa uppfattningar, vilket kan handla om genus, ålder, etnisk bakgrund 
eller kultur.

4. När ledarskapet brister eller är otydligt, vilket bidrar till ett klimat där konflikter 
lättare uppstår. 

Utifrån nummer ett, tre och fyra gjordes stillbildsfilmer, då det är rimligt att barnen 
själva har erfarit dessa i förskolan. Efter att ha visat barnen alla tre konfliktfilmerna och 
hört deras perspektiv gjordes ett val att fortsätta med nummer ett. Dels för att ytterligare
filmklipp om förskollärarens kvalitéer i konflikthanteringssituationer behövdes, då detta
verkade för abstrakt för barnen att förklara. Anledningen till just nummer ett är för att 
barnen hade intressanta diskussioner om den och verkade mest engagerade i att 
diskutera den. Dessutom anger Dora W. Chen m.fl. (2001) att den mest förekommande 
typen av konflikt i The United States är objektrelaterade konflikter kopplat till 
fördelningen av resurser så som när någon bryter mot turtagningen eller inte delar med 
sig. Rasmusson & Erberth (2008) menar på att konflikter oftast är högljudda och 
uppstår när barnen retas, knuffas, tar saker från varandra eller stöter ut någon. På så sätt 
skulle barnen troligen ha mer erfarenheter kring detta fenomen.  

Motiveringen till valet att använda gosedjur är för att det dels besparar den etiska frågan
om att filma barn i en konflikt och därmed utelämnar att lägga skuld på något barn. Den 
andra anledningen grundar sig i egna erfarenheter där barn har lätt att sympatisera med 
föremål som görs levande exempelvis en docka eller ett gosedjur. Rasmusson & Erberth
(2008) anger att fördelarna med att använda gosedjur för att hantera konflikter är att det 
inspirerar och öppnar upp kontakten med barnen på ett naturligt sätt. En annan fördel är 
att barnen kan se och dra paralleller mellan gosedjurens konflikter och barnens egna 
konflikter i förskolans vardag. 
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5.4 Etiska aspekter
I enlighet med Vetenskapsrådet (1990) finns det fyra huvudkrav att beakta när en studie 
genomförs och dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, 
och nyttjandekravet. Dessa är fyra stycken framtagna riktlinjer för att studier ska 
respektera inblandades mänskliga integritet och rättigheter.  

Vetenskapsrådet (1990) anger att informationskravet innebär att de inblandade ges 
information kring studien så som exempelvis: syfte, innehåll, metod för 
datainsamlingen, vilka som kommer ta del av den, deltagarnas konfidentialitet, att det är
frivilligt att delta samt att deltagarna kan avbryta sitt deltagande när de behagar. Både 
föräldrarna och barnen blev muntligt informerade om studien, där det utgavs 
information på ett förståeligt sätt för individerna. Hansen (2013) anger att en etisk 
aspekt att ta hänsyn till är att försäkra sig om barnets uttryckta medgivande till att delta i
intervjun. Den som intervjuar har ett ansvar att ge barnen information på deras nivå om 
syftet och avsikter med intervjun. 

Enligt Vetenskapsrådet (1990) innebär samtyckeskravet att den som utför studien 
efterfrågar deltagarnas medgivande samt tar hänsyn och respekterar de inblandades 
frivilliga medverkan. Föräldrarna gav sitt medgivande och angav att så länge barnen 
ville medverka var det okej för dem. Barnens godkännande har bekräftats dels muntligt 
och dels fysiskt, då intervjuerna inte överstiger 30 minuter eller avbryts om barnen visar
tecken på trötthet, oengagemang eller om de inte känner sig trygga. 

Enligt Vetenskapsrådet (1990) innebär konfidentialitetskravet att de berörda deltagarna 
blivit informerade om deras konfidentialitet i studien och att den som utför studien 
ansvarar för att känslig information inte lämnas ut. Detta berör också hanteringen av den
insamlade empirin, då denna ska hanteras på ett säkert sätt.  I studien skrivs ej barnens 
namn, kön, förskolans plats, ortens namn eller annan känslig information ut i studien då 
detta är irrelevant för studiens syfte och ska vara ett skydd för de berörda. Hanteringen 
av den insamlade empirin sker på ett USB-minne, vilket endast bearbetas och är synligt 
av den som utför studien. 

Vetenskapsrådet (1990) anger att nyttjandekravet innebär att empirin endast ska nyttjas 
till den avsedda studien och inte andra forskningsändamål utan ytterligare medgivande 
från de berörda deltagarna. Vid avslutat arbete kommer empirin att raderas och kommer 
inte användas till ytterligare studier.
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6. Resultat och analys 
Under resultat och analys kommer rubrikerna förskollärarens ansvar och barns 
perspektiv om konflikter att användas. Anledningen till valet av det första temat är för att
barnen ger uttryck för att förskolläraren har olika ansvar i förskolan och har på så vis en 
förväntning om att förskolläraren ska ta ansvar för dem. Detta är relevant för studiens 
syfte i och med att temat bidrar till att ge en förklaring till hur barn uppfattar 
förskollärarens förhållningssätt i en konfliktsituation. Det framkommer också hur 
barnen skulle vilja och inte skulle vilja bli bemötta av förskolläraren under det första 
temat. Det andra temat inriktar sig på hur barnen ser på konflikter, där känslor och 
outtalade regler har varit mest omtalade. Detta har betydelse för studiens syfte i och 
med att barnens uppfattningar kopplas till förskollärarens förhållningssätt och påverkar 
hanteringen av konflikter.     

6.1. Förskollärarens ansvar
I bearbetningen av de transkriberade intervjuerna framkom ett tema om att 
förskolläraren har olika ansvar i förskolan. Dessa gick att dela in I fyra kategorier 
nämligen omsorg och fostran, rättvisa, tillit till barnens förmåga samt närvarande 
pedagog. Dessa går att koppla till Trondman (2011) som anger att barnperspektiv i det 
stora hela handlar om ett ansvar hos vuxna att hålla barns framtida livschanser öppna för
dem. Detta innebär att barnen ska ha tillgång till kvalitéer så som omsorg, trygghet, lära 
sig läsa, skriva, vårda sina relationer och utveckla sin självständighet m.m. Ansvaret 
ligger hos vuxna att bistå barnen med detta, då barn inte alltid vet eller kan se behovet 
av dessa rättigheter. 

6.1.1. Omsorg och fostran 
Ett av det ansvar förskolläraren roll innefattar kunde utifrån barnens svar kopplas till 
omsorg och fostran. Barnen anger bland annat att förskolläraren bör vid en 
konfliktsituation ”säga till båda att säga förlåt till varandra [...] för de vill vara vänner 
allihopa”. En förskollärare får således enligt barnen inte vara passiv och göra 
”ingenting”, då det är förskollärarens ansvar att trösta, lyssna på samt tillrättavisa 
barnen. Einarsdóttir (2014) skriver om en undersökning där barn tillfrågades vad en 
student måste lära sig för att bli en förskollärare. Studenten skulle lära sig att ansvara för
den dagliga rutinen, leda, hjälpa och stödja barn samt organisera omgivningen och hålla 
ordning. Barnens syn på förskollärarnas pedagogik är socialt konstruerat. Deras syn är 
inte helt främmande utan står i relation till vår nordiska idé om att betona barns 
välbefinnande och omsorg. 

Konsekvenserna av en passiv förskollärare blir enligt barnen att ”Nallen och Angry Bird
annars kanske säger till varandra att den andra inte får vara med och leka nästa gång. 
Likaså anger de att när någon tar något från någon kan denna person få det svårt att 
skaffa vänner. Förskollärarens roll blir således även att hjälpa och stötta barnen i att 
bibehålla och skapa gynnsamma relationer till varandra. Trondman (2011) beskriver hur
förbluffande insiktsfulla barn kan vara om komplexa mellanmänskliga relationer, vilket 
påvisar att barn redan tidigt i livet vet vad de behöver. Detta går i linje med Einarsdóttir 
(2014) studie där det framgår att barn har en förväntan om att den vuxne ska kunna 
hjälpa barnen att lösa konflikter mellan dem. Enligt Trondman (2011)  blir på så vis 
förskollärarens närvaro nödvändig.

Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide (2013) påpekar att om barnet upplevs 
negativt av en vuxen, så kan detta begränsa eller neka barnet omsorgens samspel. När 
förskolläraren således tar en passiv inställning till en konflikt anger barnen att följande 
orsaker kan vara anledning bakom förskollärarens ställningstagande. 
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”B2: Att hon tror att nallen var elak, fast Nallen inte var elak. […]
B1: Därför hon inte trodde på honom. […]
B1: Därför hon kanske tyckte att han fick skylla sig själv en stund.” 

Dolk (2013) anger att barns motstånd oftast tolkas negativt av pedagoger, vilket gör 
motståndet till ett problem istället för en tillgång. Detta stämmer överens med barnens 
perspektiv på att förskollärarens orsak till sitt passiva handlande har något att göra med 
hur pedagogen ser på barnet. Det går att tolka barnens svar likt en oro att inte få 
omsorgens samspel när en förskollärare agerar passivt mot barnen i en konfliktsituation.
Barnens oro blir mer tydlig i Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide (2013) 
ställningstagande, där den vuxnes uppfattningar om barnet har en betydelse för hur 
mottaglig den vuxne blir för barnets uttryckssignaler. Likväl som Jonsson & Williams 
(2013) menar på att förskollärares tal och handlingar anses beroende av barnens 
uttryckssignaler. 

6.1.2. Rättvisa
Ett annat ansvar förskolläraren bär är enligt barnen att bemöta barnen rättvist och ge 
dem samma förutsättningar. Vid konflikten mellan Nallebjörnen och Angry Bird bör 
förskolläraren enligt barnen ta fram ännu en boll för att det ska bli lika för båda. “det 
var orättvist, de tyckte hon kunde tagit fram en boll till.”. En sådan handling gör att 
förskolläraren ur barnens perspektiv är snäll då effekterna blir att konflikten upphör 
mellan barnen. Enligt Einarsdóttir (2014) lägger barn stor vikt vid förskollärarens 
personliga egenskaper, vilket blir en avgörande faktor för om barnet gillar 
förskolläraren eller inte. Barnen uppskattar när förskollärarna ler, är snälla mot dem och 
inte blir irriterad så lätt samt ger barnen valmöjligheter. Trondman (2011) anger att 
barnen förväntar sig att förskolläraren genom att vara snäll ska säkra ordningen på 
förskolan och på så vis skapa tillitsfulla miljöer för barnen. En snäll fröken är således 
enligt barnen en person de kan lita på och prata med. 

Barnen anger även ett annat perspektiv på rättvisa. De föredrog ett förhållningssätt hos 
förskolläraren som var präglat av orättvisa till ett barns fördel, framför ett passivt eller 
rättvist förhållningssätt. Detta går att koppla till Rasmusson & Erberth (2008) som anger
att barn i förskolan är i ett stadie av sitt liv där jaget är starkt centrerat, vilket kan 
försvåra hanteringen av konflikter. Samtidigt framkommer det i en annan diskussion att 
förskolläraren borde agera passivt framför rättvist. Motivationen var att “man kan gå 
och pyssla eller hitta en annan boll som är bättre” när en förskollärare agerar passivt. 
Rättvisa innebär nämligen för barnen att de måste dela med sig av något, där effekterna 
blir att vänta på sin tur och ett dilemma om vem som äger rätten att börja. Barnens 
agerande kan förklaras av Nilsson (2015) som anger att en människa är enligt 
socialpsykologin både nomotetisk likväl som idiografisk. Detta innebär att vi är inrutad i
en social värld med en ofrånkomlig kultur och ett genetiskt arv. Samtidigt är vi 
oförutsägbara personer med specifika behov och mål så kallade unika. Barnen vet ur ett 
nomotetiskt perspektiv att förskolläraren borde agera rättvist samtidigt finns det en 
önskan om att förskolläraren ska agera till fördel för barnen i enlighet med det 
idiografiska. Trondman (2011) påpekar att barn oftast vet vad vuxna bör veta och göra, 
dock är det ingen självklarhet att denna insikt leder till ett görande hos barnen.

Barnen uttrycker även en oro om att den som säger till förskolläraren ska bli mer 
trovärdig i sitt ord än de andra inblandade i konflikten. ”någon kan säga att den har 
gjort det fast det inte var den. Det var den andra som gjorde det sen så trodde dem på 
den som sa till fröken.”. Dora W. Chen m.fl. (2001) menar på att forskning om social 
och moralisk utveckling tyder på att barn blir mer känsliga i frågor om rättvisa och 
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turtagning, framförallt under förskoletiden. Enligt Trondman (2011) förväntar sig 
barnen att förskolläraren ska säkra ordningen på förskolan och på så vis skapa tillitsfulla
miljöer för barnen. En fröken är således enligt barnen en person de kan lita på och prata 
med. Det barnen i intervjun troligen ger uttryck för kräver att förskollärarens roll 
präglas av ett demokratiskt synsätt som genomsyras av rättvisa, att lyssna på barn samt 
att respektera deras åsikter. Trondman (2011) anger att barn ha ett värde och där av ska 
höras samt förstås. Einarsdóttir (2014) menar på att det är en av barnens rättigheter att få
delta och uttrycka sig i vårt samhälle och att deras åsikter bör tas på allvar. Docket, 
Einarsdóttir & Perry (2009) samtycker och anger även att det är vuxnas ansvar att lyssna
på barnen. Einarsdóttir, (2005a) påpekar att barn är experter på sina egna liv och bör bli 
tagna på allvar. Trondman (2011) tillägger att utöver att barnen ska bli respekterade och 
lyssnade på så har deras krav rätt att bli bedömda, speciellt i frågor om dem själva. 

6.1.3. Tillit till barnens egen förmåga 
Ur intervjusvaren gick det att urskilja att förskolläraren har ett ansvar att ge utrymme åt 
barnens egen förmåga att lösa konflikter, det vill säga att ha en självtillit till barnens 
egen förmåga att lösa konflikter. Detta innebär enligt barnen att förskollärarens närvaro 
inte var nödvändig och borde vara passiv eller avvaktande.  “Jag tror han glömmer det. 
Jag tror han ser en annan grabb och börjar leka med grabbarna så han glömmer säga 
till fröken. [… ]båda skulle gå och gömma sig på samma gömställe och så blir de 
vänner.”. Detta går att koppla till Einarsdóttir (2014) som anger att barnen vill att 
förskollärarna ska vara stödjande och tillgängliga för barnen men att det ska ske på 
barnens villkor, då de inte vill att förskolläraren stör i deras lek. Deras syn är inte helt 
främmande utan står i relation till vår nordiska idé om att betona lek på barns villkor. 

Ett annat intressant perspektiv som framkom i samband med en diskussion om 
förskollärarens närvaro i en konflikthanteringssituation var “att han inte vill att fröken 
ska säga att man inte får göra så”. Dolk (2013) skriver att barns motstånd inte alltid tas
på allvar utan blir istället ett bevis på barnets omognad. Effekterna av detta blir att 
pedagogerna väldigt sällan ber barnen att förtydliga och utveckla orsaken till sitt 
legitima missnöje. Detta innebär troligen att barnen vet att förskolläraren ska 
tillrättavisa och hänvisa till våra sociala och demokratiska regler. Samtidigt ger barnen 
uttryck för många av dessa regler i intervjun, vilket innebär att de redan är medvetna om
dem. Förskollärarens tillrättavisning kan således ur barnen synvinkel vara olegitimerad, 
vilket leder till att barnen gör motstånd mot förskollärarens handlande. Dolk (2013) 
anger att barns motstånd ofta kan tolkas som ett uttryck för barns oförmåga eller 
alternativt något barn växt ifrån. Det går även att tolka motståndet som ett försök till att 
påverka och vara delaktig. Det kan då vara förståeligt att barnen uttrycker en önskan om
självständighet, vilket kräver att förskolläraren tar ansvar och stödjer barnet. 

Förutom att Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide (2013) anger att barnen 
behöver ges en bredare repertoar av sätt att tänka på och sätt att uttrycka sig på. Dora W.
Chen m.fl. (2001) anger att forskning har visat att barn använder förhandling i större 
utsträckning i frånvaro av en förskollärare, vilket tyder på att deras närvaro hämmar 
barn i deras utveckling av förhandlingstekniker. Nilsson (2015) anger även att 
konflikthantering inte har direkta lösningar utan endast riktlinjer där resterande biten 
kräver att man prövar sig fram. Ett förhållningssätt präglad av konstant närvaro och 
aktivitet hos förskolläraren kan resultera i att barnen inte lär sig att hantera konflikter på
ett positivt sätt.  Dolk (2013) beskriver det att risken finns att detta gör oss blinda och 
berövar oss på ett språk att handskas med de fientliga och motstridiga inslagen som 
alltid finns i interaktioner mellan människor. 
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6.1.4. Närvarande pedagog 
Det framgick av intervjusvaren att det är positivt när en förskollärare tar ansvar för att 
finna en lösning som passar alla inblandade i konflikten. Anledningen bakom var att 
utgången för detta förhållningssätt upplevdes gynnsamt för gosedjuren, “det var bra att 
hon kom på vad de båda gillade”. Tankegången kring hur förskolläraren kom fram till 
vad gosedjuren gillade gick att koppla till ett observerande beteende hos förskolläraren. 
“därför dem kanske brukade spela fotboll”. Det framkom också att det är 
förskollärarens ansvar att delta i aktiviteter, “hon kanske skulle spela med dem eller 
vara domare och de andra kan spela”. Einarsdóttir (2014) menar på att barnen 
förväntar sig att förskolläraren ska kunna hjälpa dem att komma in i en lek med andra 
barn samt att uppnå en position i barngruppen. Förskolläraren har även ett ansvar att 
agera tillfällig lekkamrat om barnet inte har någon att leka med. Det går att tolka 
pedagogens närvaro likt en försäkran för barnen att leken flyter på igen, vilket troligen 
upplevs svårt för barnen att själva klara av efter en konflikt. Einarsdóttir (2014) 
beskriver att när barn bjuder in en vuxen till lek kan någon av följande fem anledningar 
ligga bakom: att få hjälp från förskolläraren, att bli uppmärksammad som en kompetent 
person, att uppmärksamma regelbrott, att få information och fastställa hur saker 
fungerar och slutligen att involvera förskolläraren i deras lek. I och med att 
förskolläraren i detta fall inte ingår i själva konflikten och troligen inte behöver försvara
sin självbild kan detta ge en förutsättning till att ytterligare negativa konflikter uppstår. 
Detta går att stärka i Nilsson (2015) som förklarar att människor har svårt att hantera 
konflikter överlag, då fokus hamnar mer på att försvara sin självkänsla och självbild än 
att hantera konflikten. 

6.2. Barns perspektiv om konflikter
I bearbetningen av transkriberingarna framkom ett annat intressant inslag, vilket valdes 
ut till detta tema. De valda underrubrikerna är emotionella komponenter och Barns 
outtalade regler. Det förstnämnda berör barns känslor i en konflikt och hur detta 
påverkar förskollärarens förhållningssätt i en konflikthantering. Under den andra 
rubriken berörs barns outtalade sociala regler om hur barnen tänker och handlar i en 
konflikt samt varför detta har betydelse för förskollärarens förhållningssätt i en konflikt.

6.2.1. Emotioner
Konflikter väcker enligt barnen mycket känslor så som bland annat sorgsna och ilskna 
känslor, varav hanteringen av konflikten kan försvåras. Detta kan tolkas i barnens svar 
då de anser att det kan vara svårt att rulla en boll eller spela fotboll om man är ledsen 
eller arg. “då går det inte heller, då kanske någon bara sparkar lite gran så den inte 
kommer ända fram.  Barn kan vara hur förbluffande insiktsfulla om komplexa 
mellanmänskliga relationer, vilket studien redan belyst enligt Trondman (2011). 
Rasmusson & Erberth (2008) beskriver att den vanligaste reaktionen hos barnen när en 
konflikt uppstår är bland annat ilska, maktlöshet och sorg. Detta är en aspekt att ta 
hänsyn till för förskolläraren då känslor och barnens syn på verkligheten har betydelse i 
hanteringen av konflikten. I sin tur påverkar det valet av förskollärarens 
förhållningssätt. 

Nilsson (2015) beskriver att när en konflikt hanteras bör den beskrivas i form av 
beteenden och iakttagbara former, där egenskaper samt föreskrifter som innehåller 
“tror” bör utelämnas. Anledningen till detta är för att inte förlägga någon skuld på 
parterna utan försöka betrakta konflikten så objektivt som möjligt. Att hävda sin rätt 
över en konflikt kan således triggar vår försvarsmekanism och skapa en psykologisk 
reaktans hos motparten, vilket gör att konflikten således blir omöjlig att lösa. Att tona in
känslorna hos barnen först är därmed viktigt. Exempelvis gav barnen uttryck för att 
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förskolläraren i första hand ska trösta barnen om de är ledsna, innan någon förhandling 
om en lösning kan börja. Detta går att stödja i Nilsson (2015) som anger att för att 
komma ett steg närmare till att förstå en individs handlingar bör man först försöka förstå
individens uppfattningar, tankar och känslor. I och med att det är individens bild av 
verkligheten som utgör grunden för tolkningar, avsikter och handlingar. Det individuella
kan nämligen skilja sig åt anmärkningsvärt från person till person, vilket är orsaken till 
många missförstånd och konflikter. En annan orsak till att det kan vara värt för 
förskolläraren att ta hänsyn till det emotionella hos barnen är enligt Dora W. Chen m.fl. 
(2001) att forskare menar på att det finns en möjlighet att emotionella komponenter kan 
höja barnens medvetenhet kring deras erfarenheter. 

6.2.2. Barns outtalade regler
Av barnens svar går det att tolka att den som hämtar förskolläraren bär på en viss fördel 
i hanteringen av en konflikt. Barnen förlägger nämligen skulden på den som inte hämtar
fröken, vilket uttrycktes såhär “ B1: det var Nallebjörnen som hade bollen först och 
Angry Bird bara tar […] B2: och då skulle ju Nallebjörnen säga till fröken.”. Angry 
Bird blir här den skyldiga och äger enligt barnen inte rätten att hämta fröken. Eisele, 
(2004) förklarar att normer eller sociala standarder är invanda beteendemönster som kan
vara svåra att synliggöra. Dessa styr valet av beteende beroende på den sociala miljön, 
där dessa sociala regler kan vara outtalade eller uttalade. En outtalad regel för barnen 
skulle möjligen kunna vara att den som hämtar fröken ska vara den oskyldiga eller den 
som har rätt. Vem äger då rätten och när blir man den skyldiga? Ur barnens svar gick det
att urskilja att själva tagandet av bollen var centralt “därför det var Angry Bird som tog 
bollen.”. Samtidigt framkom det ett annat perspektiv på vem som äger rätten till att säga
till fröken. 

“B3: nej det är faktiskt Angry Bird som skulle säga till fröken. 
B2: varför? 
B3: därför Nallebjörnen gick på toaletten och då hade Angry Bird bollen 
och sen tog bara Nallebjörnen den.”

Återigen verkar barnen ha en outtalad regel om att den som lämnar något har avsagt sig 
rätten att leka med den och då är det fritt fram för andra att nyttja den. Detta går att 
koppla samman med Nilsson (2015) som beskriver att konflikter ger sig till synes 
genom att bland annat ha olika åsikter. Centralt för uppkomsten av konflikter grundar 
sig oftast i upplevelser och uppfattningar än på själva verkligheten. Det är därför viktigt 
att ha fokus på den upplevda verkligheten, då det är utifrån den individen agerar och 
inte utifrån objektiva situationer. Det går att dra en parallell från det författaren skriver 
om, till det barnen ger uttryck för. Barnen har vid olika tillfällen olika synvinklar på hur 
konflikten uppkom och vem som bär skulden. Detta har betydelse för förskollärarens 
roll och förhållningssätt när konflikten ska bearbetas samt för framtida konflikter. 
Anledningen till att barnen har olika uppfattningar och åsikter kring konflikten kan 
stärkas av Nilsson (2015) som anger att de inblandade individerna i en konflikt kan vara
omedvetna om att deras beteenden styrs av deras tidigare uppfattningar. Individer är 
nämligen inrutade i en social värld med en ofrånkomlig kultur och ett genetiskt arv. 
Möjligen går det att tolka att förskolläraren bör ta hänsyn till samt synliggöra outtalade 
regler, normer eller lekkulturer då detta kan ge en djupare förståelse av barnens 
perspektiv och i sin tur troligen vilka krav barnen ställer på förskolläraren.  

20



7. Diskussion
Detta avsnitt kommer beröra varför resultatet ser ut som det gör samt kommer 
tankegångar jag haft under studiens gång att diskuteras. De valda underrubrikerna är 
Biologiskt och socialt konstruerat mönster, Förskolans konflikthanteringssystem, Stora 
barngrupper samt en avslutande metoddiskussion. 

7.1. Biologiskt och socialt konstruerat mönster
Anledningen till att resultatet ser ut som det gör kan dels bero på normativa och 
kulturella influenser som vårt demokratiska system har på barnen. Einarsdóttir (2014) 
sammanfattar i sin studie att de deltagande barnens syn på förskollärarnas pedagogik är 
socialt konstruerat. Deras syn är inte helt främmande utan står i relation till vår nordiska
idé om att betona lek på barns villkor, omsorg och barns välbefinnande. Exempelvis har 
vi regler om att man inte ska skada en annan människa varken psykiskt eller fysiskt. 
Samtidigt finns det ur mitt perspektiv en förskolekultur där barnen fostras till individer 
som kan fungera i vårt samhälle. Några exempel är att vara snäll, en bra kompis och 
lekkamrat, vad man får och inte får göra samt varför. Förskolläraren blir således en 
förmedlare och förebild av denna förskolekultur samt ansvarig att upprätthålla den. Att 
resultatet ser ut som det gör kan även bero på att barnen har tidigare erfarenheter om hur
en förskollärare är och hur denne har förhållit sig gentemot barnet själv likväl som andra
barn. I och med att kulturer och normer är en föränderlig faktor innebär detta ett ansvar 
från yrkesverksamma inom förskolan att hålla sig uppdaterade. Detta är dock bara en 
del av pusslet. En ytterligare pusselbit innebär att se, lyssna och respektera barnens 
individuella syn på verkligheten. Nilsson (2015) beskriver att människors uppfattningar 
om verkligheten är bara en bild av individens tolkning om verkligheten, vilket kanske 
inte stämmer överens med verkligheten i sig. Det är individens bild av verkligheten som
utgör grunden för tolkningar, avsikter och handlingar. I och med att bilden är individuell
kan dessa skilja sig åt anmärkningsvärt från person till person. Där av vill jag påpeka att
denna studie är ett fragment av det den försökt ge förståelse för då studien grundar sig i 
tre individers perspektiv. Fortsatt forskning inom detta område skulle på så vis behöva 
göras i större utsträckning för att få en starkare validitet samt en bredare förståelse för 
hur barn ser på förskollärarens kvalitéer i konfliktsituationer. 

En annan möjlig orsak till att resultatet ser ut som det gör kan bero på barnens 
biologiska instinkter och inbyggda försvarsmekanismer. Barnen ger exempelvis uttryck 
för att vi försvarar oss själva och vår kropp mot skador. Förskollärarens ansvar går då 
att se som en nödvändighet för barnen att överleva i nuet likväl som att lära sig hur man 
överlever i framtiden. Samtidigt framkommer en självständighet hos barnen likt en 
strävan att få pröva sina egna vingar och lära sig genom att lyckas och misslyckas. Detta
går att koppla till djurvärlden där unga djur ger sig ut på små utflykter från boet för att 
söka erfarenheter och lära sig. De drivs av någon form av nyfikenhet av att kanske veta 
vad de går för. När det blir för farligt eller de inte klarar av något söker de sig tillbaka 
till tryggheten och styrkan hos en vuxen. Det går att dra en parallell från detta till vad 
barnen ger uttryck för när de säger att förskolläraren inte alltid behövs. 

7.2. Förskolans konflikthanteringssystem 
Mina tankar cirkulerar kring att barnen verkar veta så väl vad man får och inte får göra. 
De kan ge uttryck för många av de sociala regler och bestämmelser vi har i vårt 
samhälle om man är villig att lyssna noga och ge dem möjlighet att förstå vad man 
frågar efter. Barnen kan upplevas förstå konflikterna på ett teoretiskt plan men kanske 
ännu inte riktigt kan hantera konflikterna praktiskt. Känslan jag får av det barnen gett 
uttryck för är att känslorna är så överväldigade att de är svåra att hantera, vilket inte är 
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så olikt oss vuxna. Desto viktigare något är för ett barn om det så rör sig om en boll 
eller en lek så blir deras emotionella sida starkare och påverkar barnen mer än deras 
teoretiska intelligens. På så vis kan jag se hur förskollärarens tillrättavisningar i flera fall
är olegitimerad då konflikthanteringen oftast fokuseras på vad barnen gjorde fel med 
motivet att de inte förstår vad de gör fel. Jag föreslår istället att det borde göras mer 
försök att tona in eller känna av känslorna vid en konflikthantering och lära barnen att 
hantera såväl sociala regler som att hantera sina egna känslor. Jag vill påpeka att detta är
spekulationer och att vidare forskning behöver göras för att fastställa validiteten.   

7.3. Stora barngrupper
En annan tanke som väckts under denna studie är det oroande växande antalet barn i 
barngrupperna. Enligt Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide (2013) går allt fler 
barn i världen i förskola, då de tidiga åren i barnens liv har blivit erkända som viktiga 
för barns fortsatta utveckling. Utifrån egna erfarenheter kan det för en del barn handla 
om långa dagar i allt större barngrupper, då flertal nyare förskolor innehåller flera 
avdelningar och barn. Via kommuners olika webbsidor om nybyggda förskolor skulle 
det kunna vara en växande trend. I mitt yrkesverksamma skede har jag insett vilka 
dilemman detta skapar för både barn och pedagoger. Det växande barnantalet inom 
förskoleverksamheten verkar leda till att konfliktmöjligheterna ökar, då det kan ske flera
interaktioner mellan barn under en dag än om barnantalet skulle vara mindre. Konflikter
kan nämligen enligt Dora W. Chen m.fl. (2001) och Nilsson (2015) förekomma frekvent
mellan barnen i en barngrupp. Detta gör även att allt fler negativa konflikter uppstår, 
vilket i längden inte blir gynnsamt för barnen, om allt dagen går ut på är att hantera och 
bearbeta dessa. Brodin & Renblad (2014) anger att enligt forskning har en framgångsrik
förskola bland annat kompetent personal, låg omsättning av personal och små 
barngrupper. Allt vad förskolläraryrket innebär gör att det inte alltid finns möjligheter 
att följa upp eller reda ut en del konflikter som kanske skulle behövts när barnantalet är 
så högt. Frågan är då varför barnantalet ökar i barngrupperna och förskolor växer likt 
stora industrier när det finns flertal negativa effekter kring detta. En bidragande faktor 
enligt min synvinkel skulle kunna vara ekonomiska problem på den punkten att det 
möjligen är mer ekonomiskt att driva en större facilitet än en mindre. Detta är självfallet
bara mina egna spekulationer, men intresset och problematiken kvarstår vilket gör 
ämnet värt att forska vidare på. 
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8. Metoddiskussion
Under denna rubrik kommer fördelar respektive nackdelar att diskuteras med 
utgångspunkt i valet av metoder för insamlingen av empiri. Slutligen diskuteras om det 
möjligen skulle kunnat gå att få ut ett annat resultat. 

8.1. Semistrukturerad intervju  
Fördelarna med att använda semistrukturerad intervjuer i grupp var att de diskussioner 
som uppkom kunde diskuteras på djupet. På så vis kunde barnens motiv och anledning 
bakom sitt ställningstagande framkomma. En annan fördel var att det gick att tala mer 
friare med barnen bara frågorna och diskussionerna höll sig till ämnet. Själva valet av 
intervju som metod var positivt då barnens perspektiv blev synliga på ett annat sätt. I 
och med att svaren kom direkt från barnen blev studien mindre baserad på en vuxens 
tolkning. I enlighet med studiens syfte och mål var det på så vis gynnsamt då barnens 
perspektiv efterfrågades. Att barnen var i grupp var positivt på de punkterna att flera 
perspektiv blev synliga och barnen hade någon att diskutera med. Att barnen ifrågasatte 
varandra förekom och även att de höll med och kunde ändra uppfattning, vilket inte 
hade varit möjligt i enskilda intervjuer. Fördelarna med att använda ljudupptagning var 
att mer fokus kunde läggas på själva diskussionerna och ämnet, vilket gjorde att det var 
enklare att ställa följdfrågor eller be barnen fördjupa sina svar. En annan fördel var att 
det gick att synliggöra sådant som lätt missas när man sitter och intervjua. Exempelvis 
hörde jag ett par gånger att jag inte följt upp vissa antagande eller att jag missuppfattat 
en del av barnen ordval. Detta är dock något som gått att följa upp i efterföljande 
intervjuer.

Nackdelarna med semistrukturerad intervju i grupp var att det krävde mycket av den 
som intervjuar så som att hålla koll på att ämnet diskuteras eller om flera frågor behöver
ställas. När man ska följa upp frågor och när man bör släppa dem var ett annat dilemma 
som uppkom, blev intervjufrågorna för envetna tappade barnen intresse. Ett dilemma 
med intervjuerna var att barnen har en tendens att flyta ut i sina argument och 
diskussioner, vilket för dem är logiskt. Exempelvis när barnen i intervjun diskuterade 
konflikten mellan gosedjuren så övergick diskussionen till att prata om vilken sorts boll 
de hade och andra bollar och vad man gör med dem. I dessa situationer vore det 
respektlöst att avbryta då detta för barnen är logiskt, det gäller således att hitta en väg 
tillbaka till ämnet. I många av de intervjuer jag har erfarenhet av är dessa fenomen ett 
faktum, vilket ibland kan göra intervjuer med barn tidskrävande. En annan nackdel är 
att mycket ligger i barnens händer på både ont och gott. Av egna erfarenheter är det en 
svår balansgång mellan att antingen få höra på barnens åsikter eller höra sådant de tror 
man vill höra. Det kan också hända att frågan ignoreras för att därefter rinna ut i sanden.
En hel del hänger således på hur barnen bemöts av den som gör studien, vilka frågor 
som ställs och hur de ställs. 

8.2. Att använda konkret material 
Fördelarna med att använda stillbildsfilmer som grund till diskussionerna har varit att ge
ytterligare ett uttryckssätt för barnen att förstå mina frågor och de har fått något konkret 
att utgå ifrån. Detta gav sig tillsynes i mitt val att göra stillbildsfilmer om 
förskollärarens olika förhållningssätt i en konflikt. Tanken var först att utgå ifrån tre 
olika konflikter och därefter prata om förskollärarens kvalitéer i samband med 
konfliktsituationerna. Detta blev dock för abstrakt för barnen där svaret “vet inte” ofta 
framkom. Således gjorde det konkreta materialet att barnen gav uttryck för sina åsikter 
och kunde förklara dem på ett effektivare sätt än i avsaknaden det konkreta materialet. 
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Nackdelarna med att använda stillbildsfilmerna är att dessa blir min tolkning av 
exempelvis hur förskolläraren handlar mot barn och hur barnen således svarar. Barnen 
kanske skulle haft andra åsikter om förskollärarens kvalitéer, men kunde kanske inte ge 
uttryck för dem i och med att utgångspunkten för diskussionerna var det konkreta 
materialet. Detta skulle möjligen kunnat åtgärdas om barnen hade fått chansen att delta i
proceduren att göra filmer med gosedjur kring temat konflikter. Samtidigt blir det då en 
fråga om etiskt övervägande då konflikter är ett känsligt ämne. En annan nackdel med 
att göra stillbildsfilmer är att det tar tid och engagemang om det inte redan finns färdigt 
material att använda sig av.

8.3. Möjliga resultat
Resultatet skulle möjligen blivit annorlunda om det hade gjorts en kvantitativ 
undersökning som komplement till studien, då det hade gett studien en bredare 
spridning på empirin. Det hade även gett studien en starkare validitet, då svaren hade 
baserats på flera barn. Dock hade den typen av metod inte tagit hänsyn till barnens 
motiveringar och förklaringar kring varför deras åsikter ser ut som de gör. Empirin 
skulle möjligen kunnat se annorlunda ut om barnen hade fått delta i proceduren att göra 
stillbildsfimerna, där barnens perspektiv troligen framkommit tydligare. Studien hade 
också kunnat se annorlunda ut om förförståelsen kring konflikter hade grundat sig i 
observationer av verksamheten. Det jag syftar på är att grunden för konflikter och 
konflikthanteringen är mestadels baserat på teorier från vetenskapliga artiklar och en 
liten del från mina tidigare erfarenheter. Genom att komplettera dessa med 
observationer av konflikter och konflikthantering skulle validiteten av studien troligen 
bli starkare. Det skulle troligen uppkomma fler frågor och funderingar, vilka kunde ha 
varit till stor hjälp i intervjuerna. Samtidigt är konflikter ett känsligt område och de 
etiska aspekterna är viktiga att ta hänsyn till, vilket skulle innebära en nackdel med 
observationer.
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10. Bilaga 1 

Konflikten
Den filmen handlar om en konflikt där gosedjur Angry Bird och Nallebjörnen vill ha 
samma leksak varav båda har olika synvinklar på vem som äger rätten att leka med 
leksaken. Nallebjörnen har bollen först och sparkar med bollen men behöver gå på 
toaletten och lämnar bollen. Angry Bird hittar bollen och börjar nicka med den. När 
Nallebjörnen kommer tillbaka uppstår en negativ konfikt om vem som ska leka med 
bollen. Konflikten slutar med bråk och Angry Bird går till giraffen som agerar 
förskollärare. 

Förskollärarens konflikthantering
Dessa filmer är en fortsättning på konflikt filmen där det framkommer fem olika 
förhållningssätt förskolläraren kan ta i hanteringen av konfliktsituationen. Dessa har 
således fungerat som ett underlag till diskussionerna  i intervjuerna med barnen om 
förskollärarens förhållningssätt. 
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Undvikande 
I denna film är förskolläraren undvikande i sitt bemötande gentemot Angry Bird när han
förklarar vad som hänt och förskolläraren anger således att de ska gå och göra något 
annat. 

Anpassande 
I denna film när Angry Bird förklarar för förskolläraren följer denna med och börjar ta 
reda på vad som hänt mellan de båda gosedjuren. Angry Bird är här väldigt ledsen 
medan Nallebjörnen inte är lika ledsen varav förskolläraren medlar med Nallebjörnen 
att ge bollen till Angry Bird då han känner starkare för konflikten. Nallebjörnen ger ut 
några protester i form av att ”jag hade den först” men ger till slut med sig när 
förskolläraren påpekar hur ledsen Angry Bird är.

Kompromiss
Denna filmen är lik anpassning på den punkten att fröken kommer och hör sig för vad 
som hänt. Därefter ger förskolläraren förslaget att gosedjuren ska ha bollen en stund var 
och sätter en timer på hur länge de får leka med bollen. Båda går med på detta. 

Konkurrens/kamp
Denna filmen är också lik anpassning på samma angivna punkt som kompromiss. Fast 
förskolläraren försöker här att få gosedjuren att leka tillsammans med bollen, vilket 
gosedjuren inte vill. När de således inte går med på förskollärarens lösning tar fröken 
bollen. 

Samverkan
I denna filmen försöker förskolläraren ha ett objektivt synsätt på konflikten och strävar 
efter att inte lägga någon skuld på någon av gosedjuren. Förskollärare lyssnar på vad 
båda gosedjuren har att säga om konflikten och uppstår de protester mellan dem anger 
hon att båda ska få uttrycks in åsikt om vad som hände. Därefter berättar fröken om att 
de är oeniga om vem som hade bollen först då båda anser sig ha haft bollen först. Båda 
vill självfallet ha bollen, vilket förskolläraren säger att det inte går för det finns en boll 
och två barn. Samtidigt inflikar fröken med att det vore orättvist om ena fick bollen och 
inte den andra. Nästa steg är att förskolläraren ber gosedjuren att ge förslag på hur de 
ska lösa konflikten. Nallebjörnen ger förslag på golf, vilket Angry Bird inte vill. De 
testar således att rulla den till varandra, vilket slutar med att båda tycker det är trist och 
Angry Bird börjar nicka bollen istället.  Förskolläraren kommer tillbaka och undrar hur 
det gick att rulla bollen, varav båda gosedjuren ser negativt på lösningen. När Angry 
Bird anger att det vore roligare att nicka bollen och Nallebjörnen säger att det vore 
roligare att sparka med bollen anger förskolläraren att de kan spela fotboll. Båda 
gosedjuren går med på förslaget och börjar spela tillsammans. Förskolläraren kommer 
återigen efter en stund och frågar hur lösningen fungerade. Båda ansåg att det var en bra
lösning. 
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