
  

 

 

”NU SLUTAR NI BUMS!” 
En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar av sitt stöd till  
barn i konflikt 

ANNA PALM 
JONNA SVEDLUND 

 

 

 

  

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

Pedagogik 

Självständigt arbete – förskolepedagogiskt område 

Grundnivå, 15 HP. 

Handledare: Tuula Vuorinen 
 
Examinator: Pernilla Kallberg 
 
Termin: HT                                   År: 2019 
 

  

 



 

 

 

 

Akademin för utbildning SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE 

kultur och kommunikation Kurskod: PEA098  15 hp 

  Termin: HT År: 2019 

SAMMANFATTNING 
_______________________________________________________ 

Anna Palm 
Jonna Svedlund 

”Nu slutar ni bums!” 
En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar av sitt stöd till barn i konflikt 

“Stop it, right away!” 
A qualitative study on preschool teachers’ support to children in conflict  

 

Årtal: 2019 Antal sidor: 31 

_____________________________________________________ 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete med 
att stödja barn i konfliktsituationer som uppstår på förskolan. Vår teoretiska inram-
ning innehåller maktperspektiv liksom ledarskapsteorier, och vi redogör också för 
tidigare forskning kring barns konflikter och förskollärares hantering av dessa. Stu-
dien har utgått från en kvalitativ metod, där åtta förskollärare intervjuades på sju 
olika förskolor. Intervjuerna var semistrukturerade och lämnade utrymme för följd-
frågor och diskussioner. Resultatet visar att konflikthantering är ett viktigt men svårt 
område i förskolan, och att det finns flera olika strategier för hur förskollärare stödjer 
barnen i konfliktsituationer. Slutsatsen av studien är att flera olika ledarskapsstilar 
synliggörs i förskolan, och utifrån ett maktperspektiv ser vi också att makt kan ses 
som en produktiv kraft. Vi tolkar också vårt resultat som att arbetslivserfarenhet är 
grundläggande för att förskollärarna i studien skulle hitta sina strategier för att stödja 
barn i konflikter. 
_______________________________________________________ 
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1. Inledning 

Konflikter är till viss del nödvändiga och viktiga för både människans utveckling och 
människans lärande, konflikterna finns alltså på både gott och ont (Hakvoort, 2010). 
Baserat på de erfarenheter vi erhållit under vår utbildning upplever vi att konflikt-
hantering är ett svårt område, och Hakvoort menar att det saknas systematiska ar-
betssätt för konflikthantering i förskolan, vilket i sin tur leder till att konflikthante-
ringen blir ett eftersatt område.  De styrdokument som förskolans verksamhet vilar 
på lyfter också konflikthantering i olika avsnitt. Bland annat står det i förskolans lä-
roplan att; 
 
    Arbetslaget ska stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda  
     ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. (Skolverket, 2018, s.13). 

 
Det finns i förskolans läroplan krav på att arbetslaget ska hantera barnens konflikter, 
men det finns inget konkret eller generellt underlag kring hur barnen ska få hjälp och 
stöd under och med, sina konflikter. Förskolläraren behöver därför utveckla strate-
gier för ett sådant stöd. Våra erfarenheter från de delar av verksamhetsförlagd ut-
bildning vi haft på vår förskollärarutbildning är att det inte alltid finns sådana strate-
gier, och att det kan resultera i att barnen går miste om det stöd som de enligt styrdo-
kumentet har rätt till. Vilken ledarskapsstil som förskolläraren intar påverkar också 
hur förskolläraren kommer att utöva sin makt och hantera konflikter, och hur stödet i 
dessa konflikter kommer att se ut. 
 
1.1 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete med 
att stödja barn i konfliktsituationer som uppstår på förskolan.  
 

 Hur beskriver förskolläraren sin stödjande roll i konfliktsituationer, och hur 
blir makt synlig i beskrivningen? 

 Vilka ledarskapsstilar uttrycks i förskollärarnas beskrivningar av sitt stöd i 
konfliktsituationer? 

1.3 Uppsatsens disposition 

I avsnittet bakgrund kommer vi börja med att lyfta in läroplanen. Vi kommer sedan 
beskriva hur vi gått tillväga för att hitta den litteratur vi använt, för att sedan presen-
tera forskning som är relevant för vår studie, vilket vi gör under två kategorier; Barns 
konflikter och Förskolläraren och konflikthantering. Vi redogör därefter för de teo-
rier som vi kommer använda oss av i vår studie, maktperspektivet samt ledarskaps-
teori vilka ligger under avsnittet teoretisk inramning. Nästkommande avsnitt är vår 
metod, där underrubrikerna i avsnittet är forskningsdesign, metodval, urval, proce-
dur, dataanalysmetod, studiens kvalité och etiska överväganden. Under rubriken 
resultat, redovisar vi utifrån två kategorier, förskolläraren och konflikter, samt le-
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darskap och konflikt, vårt resultat. Under rubriken resultatanalys kommer vi med 
hjälp av vår teoretiska inramning analysera våra resultat. Detta fortsätter i resultat-
diskussionen där vi även plockar in tidigare forskning för att besvara på våra forsk-
ningsfrågor. I avsnittet resultatdiskussion ligger även metoddiskussion, slutsats och 
förslag för fortsatta studier. I avsnittet kommer vi bland annat diskutera vårt resul-
tat, och ge förslag för eventuella fortsatta studier. 
 
2. Bakgrund 
 
Kommande kapitel kommer dels att presentera läroplanen, tidigare forskning som är 
relevant för studien, samt den teoretiska inramning som vårt arbete utgår ifrån. 

2.1. Läroplanen 

Det läggs stor vikt på det arbete som handlar om värden och normer i läroplanen för 
förskolan. I läroplanen för förskolan (2018) står det bland annat att förskolan ska 
vara en plats som utformas och anpassas efter varje enskilt barn, och grunden är 
också att barnen ska kunna känna en stark trygghet för att kunna få ett livslångt lä-
rande. Utbildningen i förskolan ska präglas av omsorg, lärande och utveckling samt 
vila på, och förmedla, demokratiska värderingar. 
     
    Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grund- 
     läggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.  
     (Skolverket, 2018, s.5) 

 
Arbetet med konflikthantering tas också upp i läroplanen för förskolan, och i läropla-
nen står bland annat att man i arbetslaget ska; 
 
    stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, 
     kompromissa och respektera varandra (Skolverket, 2018, s.13).  

 
I läroplanen står det också att; 
 
    förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, 
samt  
     arbeta, hantera konflikter och förstår rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma  
     regler (Skolverket, 2018, s.13).  

 
I förskolan ska barnen uppmuntras att öka sin förmåga för medkänsla och på så sätt 
kunna leva sig in i hur andra människor har det (Skolverket, 2018). För att kunna 
förebygga konflikter i förskolan är det viktigt att arbeta med värderingar och normer. 
Det skapar en grund för att barnen, när det uppstår konflikter, ska kunna hantera 
dem själva. Det förutsätter att förskollärarna har systematiska arbetssätt för att ar-
beta med värderingar och normer. 
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2.2. Tidigare forskning 
 
2.2.1. Litteratursökning 
 
I vår studie har vi använt oss av både nationella och internationella texter, och för att 
hitta dessa har vi använt oss av databaserna ERIC, SwePub och Google scholar. För 
att hitta artiklar på engelska har vi sökt med hjälp av bland annat orden children*, 
conflict*, conflictmanagment*, och för de svenska artiklarna har vi bland annat an-
vänt oss av sökorden “konflikthanteringsstrategier”, ”förskollärare”, ”förskola”, ”kon-
flikthantering”, och söksträngarna ”förskol* AND konflikt*” samt “förskollärar* AND 
konflikt*”. 
 
2.2.2. Barns konflikter 
 
Konflikter i förskolan är vardag i verksamheten (Skoglund, 2019). Gloeckler 
och Cassell (2012) beskriver hur små barn som är upprörda visar det med hela sin 
kropp genom att knuffas, bitas och slåss, och att det är frustrerande situationer för 
både barnen och deras lärare. Under de första åren lär sig barnet om sig själv genom 
interpersonell interaktion (Gloeckler & Cassell, 2012). Genom interpersonell interakt-
ion lär sig också barnet att samarbeta, delta i aktiviteter, turtagning och lyssna på 
andra. När barnet utvecklar sina sociala förmågor leder den utvecklingen till att bar-
nen ofta tillåts lösa konflikterna själva, och förskollärarna finns där för att hjälpa till 
om barnen inte skulle kunna lösa konflikten på egen hand (Skoglund, 2019). Chen, 
Fein, Killen och Tam (2001) skriver gällande barn och barns konflikter att orsaken till 
att barn hamnar i konflikter ofta beror på att något eller några barn inte följer de so-
ciala reglerna som gäller i förskolan, och att de konflikter som finns bland de yngre 
barnen i förskolan ofta handlar om materiella ting, och Gloeckler och Cassell (2012) 
visar på att när det gäller små barn så uppstår ofta konflikter också när det gäller tur-
tagning på något sätt. Studier har också visat att konflikter kan vara positiva när det 
gäller barns lärande och utveckling. Genom konflikter tränar barnen sina kognitiva, 
sociala och etiska färdigheter, och genom konflikter lär barnen sig att ta hänsyn till 
hur andra ser på saker samtidigt som de utvecklar strategier för konflikthantering 
(Chen, Fein, Killen & Tam, 2001).  
 
Gloeckler och Cassell (2012) skriver att små barn har svårt att förstå andras perspek-
tiv och att de ofta saknar en del av språket, vilket kan vara en av orsakerna till ökade 
konflikter bland barn. Från och med att barnet är tre år ökar viljan hos barnet att re-
sonera när barnet hamnar i konfliktsituationer, situationer där barnet tidigare kanske 
reagerat ängsligt eller uttryckt ilska (Jonsdottir, 2007). I konfliktsituationer kan olika 
känslor förstärkas vilket kan leda till att barnet kommer till olika insikter. Det är dock 
inte de förstärkta känslorna som leder till att barnets förståelse för andra ökar, utan 
det är istället de efterföljande diskussionerna när barnet inte längre är i affekt utan 
istället är reflekterande (Jonsdottir, 2007). Gloeckler och Cassell (2012) menar vidare 
att barnens hjärnor inte är fullt utvecklade, och att de därför behöver en vuxen i sin 



4 
 

närhet som kan hantera deras beteenden och känslor men även hjälpa dem att lösa 
konflikter som uppstår. 
 
Thornberg (2006) visar i sin studie att när det gäller barn så varierar konfliktstrategi-
erna beroende på situation. Resultatet av Thornbergs studie kom att visa att respon-
sen hos barnen i en konflikt i nästan samtliga fall var en spegling av hur motstånda-
ren agerande, blev barnen bemöta aggressivt så försvarade de sig oftast aggressivt. 
Också gruppklimatet är en av de faktorer som har stor betydelse för vilka strategier 
barnen utvecklar, och därför är det av stor vikt att ett förebyggande arbete görs på 
gruppnivå. Ett positivt gruppklimat visades ofta leda till att barnet använder vänli-
gare strategier för att hantera sina konflikter, till skillnad från barn som bemöttes 
aggressivt där fysiskt våld var den vanligaste försvarsstrategier (Thorn-
berg, 2006).        
 
Förskolan har en viktig uppgift i och med att den ska skapa förutsättningarna för att 
barnen ska kunna skapa vänskapsrelationer, vilka har stor betydelse för barnens ut-
veckling. Barn behöver samspela med andra för att kunna utvecklas, och det mest 
gynnsamma för barnens kognitiva, emotionella och sociala utveckling är samvaro 
med vilka barnet ser som sina vänner. Utanförskap och ensamhet som är påtvingad 
kan ha konsekvenser för barnet och påverka denne även i sitt liv som ungdom och 
som vuxen. Barns sociala relationer innehåller problem som barnet måste lära sig att 
hantera. Det kan till exempel gälla hur barnet ska få andras uppmärksamhet, att 
samarbeta, lösa konflikter och ha förståelse för andra (Jonsdottir, 2007).   
 
2.2.3. Förskolläraren och konflikthantering 
 
I svenska förskolor förväntas barn lösa konflikter genom förhandling och kompro-
misser. Skoglund (2019) belyser i sin forskning att det är viktigt att pedagoger i för-
skolan hjälper barn att hitta lämpliga strategier för att lösa konflikter, eftersom det 
lär barn att samarbeta och att bli en del av barngruppen. Barn förväntas lösa konflik-
ter utan våld, och Skoglunds forskning pekar på att ju äldre barn blir, desto mer be-
nägen blir de att istället lösa sina konflikter genom kommunikation. De fysiska kon-
flikterna som kan uppstå i förskolan har en speciellt negativ roll på barns interaktion-
er, eftersom fysiska konflikter riskerar att orsaka skada som inte går att reparera. 
Skoglund lyfter också forskning som visar att de generella strategier som används av 
förskolepersonal är demokratiska och låter barnen uttrycka sitt eget perspektiv av 
konflikten och att fokus sedan ligger på en kompromiss och försoning. Förskolläraren 
hjälper barnen att förklara, och stödjer barnen i deras relationer, men de strategier 
som en förskollärare vanligtvis använder för konflikthantering är inte nödvändigtvis 
applicerbara på alla konfliktsituationer, utan ibland måste dessa strategier förändras. 
Skoglund beskriver att strategier som innebär att förskolläraren använder både fysisk 
kraft och hot, inte beaktar barnets perspektiv. Skoglund menar att det är en strategi 
som inte stämmer överens med de tidigare nämnda demokratiska strategierna.  
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En konflikt som uppstår mellan jämbördiga parter går ofta att lösa med hjälp av för-
handling och kompromisser, medan en konflikt i en asymmetrisk relation där makt-
balansen är ojämn kan resultera i att känslor blir förbisedda och relationer blir ska-
dade. Relationen mellan förskollärare och barn är alltid asymmetrisk och därför är 
förskollärarens sätt att angripa barnets konflikter väsentliga inte bara för resultatet 
av konflikthanteringen, utan också för hur barnet kommer att uppleva konflikten, och 
vad barnet lär av situationen (Skoglund, 2019). Gloeckler och Cassell (2012) belyser, 
precis som Skoglund, den viktiga roll som förskolläraren innehar då de ska leda bar-
net i konflikthanteringen. För barnen är det en god erfarenhet att tidigt få de verktyg 
som behövs för att förstå andra personer känslor och perspektiv, och Gloeckler och 
Cassell menar att när barnet får lära sig de olika strategierna som finns för konflikt-
lösning kommer det leda till att barnen utvecklar sin emotionella och sociala kompe-
tens. 
 
En studie som är gjord av de italienska forskarna Majorano, Corsano och Triffoni 
(2015) syftade till att beskriva barns konflikter i förskolan och hur pedagogen kan 
hjälpa och stödja barnen i konflikt genom kommunikation och ingripande. Resultatet 
av studien visade att de flesta konflikter uppstod när barnen hade fri lek, medan de 
strukturerade aktiviteterna hade färst konflikter. Det framgick också att förskollärar-
na ingrep direkt i majoriteten av konflikterna, vilket ledde till att den enda konflikt-
strategi som fanns var att läraren gick in och bröt konflikten. Forskarna kom fram till 
slutsatsen att om förskolläraren går in och avbryter en konflikt så avbryts naturliga 
delar av konflikten, och barnen går miste om ett tillfälle för att lära social kompetens. 
Barnen kan på grund av detta utveckla ett behov av att vuxna avbryter deras konflik-
ter, eller så kan barnen utveckla en form av uppmärksamhetssökande beteende. En 
konsekvens av detta kan bli att förskollärarna ökar sina ingripanden när det gäller 
barnens interaktion och därmed minskar den dynamik som finns spontant i barn-
gruppen. De argumenterar även för att förskollärarna vid aggressiva konflikter behö-
ver hjälpa barnet att reflektera över vad deras handlingar har för konsekvenser, ex-
empelvis för de andra barnens tankar och känslor. Ett sådant arbetssätt skulle kunna 
leda till att barnen lär sig att känna igen känslor och därmed förbättra sina egna stra-
tegier. Om en vuxen i dialog med barn inväntar barnets initiativ i samtalet skulle det 
kunna bidra till att barnet får större möjligheter att vara självständig i en konflikt, 
vilket kan leda till att konflikten istället blir en resurs. I konflikthanteringen blir förs-
kollärarens roll att vara en medlare, men hen behöver även vara en ledare som kan 
handleda barnen i den konfliktsituation som uppstått. Förskollärarens roll blir även 
att hjälpa barnen att uttrycka sin frustration och svårigheter i konfliktsituationen 
(Majorano, Corsano & Triffoni, 2015). Läraren ska enligt Gloeckler och Cassell (2012) 
arbeta för att barnen ska ha en stabil grund för att förebygga och hantera konflikter.  
 
Sammanfattningsvis visar tidigare studier att konflikter i förskolan är vardag. De 
strategier för konflikthantering som förskollärare visar på är demokratiska och ger 
barnen möjlighet att uttrycka sitt eget perspektiv. En konflikt som uppstår mellan 
jämbördiga parter går ofta att lösa, medan känslor och relationer kan bli skadade av 
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konflikt i en relation där maktbalansen är ojämn. Studierna visar också på att de stra-
tegier som förskollärare använder i konfliktsituationer inte är applicerbara på alla 
konflikter. Hur förskollärare angriper konflikter är väsentligt för hur barn kommer 
uppleva och lära av situationen. Förskolan har en viktig uppgift i och med att den ska 
skapa förutsättningarna för att barnen ska kunna hantera konflikter, och lära av dem. 
 
Fortsättningsvis används begreppet konflikter med innebörden att det mellan två 
eller flera personer blir en motsättning som behöver en lösning, och storleken på 
motsättningen är oväsentlig. I studien förekommer begreppet yngre barn, som avser 
barn mellan ett och tre år. Begreppet äldre barn syftar till barn mellan tre och fem år. 
 
2.3. Teoretisk inramning 
 
Vilken ledarskapsstil som förskolläraren intar påverkar hur förskolläraren kommer 
att utöva den makt som hen genom sin position innehar. Därför har vi valt att utgå 
både från Foucaults maktperspektiv samt ledarskapsteorier av Lewin, Lippitt och 
White samt Baumrind. 

2.3.1. Maktperspektiv 

Foucault (1982) menar att makt är något neutralt tills det sätts in i en kontext och 
används aktivt, och också att makt finns integrerad inom olika sociala fält, vilka bärs 
upp av de strukturer som finns i ett samhälle. Vidare menar han att alla relationer är 
maktrelationer. Maktutövning är inte något som kan ägas av en institution, individ 
eller grupp (Foucault, 1982). Inte heller är det en förmåga eller resurs, och det inne-
har heller inte någon särskild struktur, form eller plats. Snarare ska makten ur 
Foucaults perspektiv ses som en slags grundläggande kraft som är närvarande i alla 
sociala relationer. Staten, familjen och institutioner är alla absorberande och utspri-
dare av makt (Lindgren, 2007). 

Begreppet makt har kanske inte en positiv klang, men Foucaults tankar kring makt-
begreppet pekar på att makten inte enbart kan förstås som en negativ kraft, utan 
också borde ses som en produktiv sådan. Foucault var inte intresserad av innehava-
ren av makt, utan mer av utövningen och hur den som utsattes för det påverkades 
(Lindgren, 2007). Institutioner tilldelas makt för att fungera som sociala organ, och 
den makten ges uttryck genom normer och rutiner inom institutionen. Institutionen - 
exempelvis förskolan, sätter också ramarna kring utövandet av dessa normer och ru-
tiner, och sedan får de yrkesverksamma - exempelvis förskolläraren, utveckla sin ar-
betsform inom de ramarna. Regler och föreskrifter kan tolkas olika, vilket också kan 
leda till att normer och rutiner skiljer sig mellan yrkesutövarna (Jensen & Ulleberg, 
2001). 
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2.3.2. Ledarskapsteorier 
 
Vi är medvetna om att teorin som Lewin, Lippitt och White utvecklade under 
1930-talet har kommit att utvecklas över tid. Vi valde ändå att inkludera den, och vi 
har valt att relatera den till senare forskning av Baumrind. Vi har tolkat Lewin, Lipp-
pitt och Whites tre olika ledarskapsstilar och kopplat samman dem med de fostrans-
stilar som Baumrind redogör för. Vi kommer att fortsättningsvis benämna dessa som 
ledarskapsstilar. 
 
Lewin, Lippitt och White (1939) byggde sin ledarskapsteori på tre olika ledarskapssti-
lar - den auktoritära, den demokratiska och den ledarskapsstil som kallas för låt gå. 
Ett bärande antagande i teorin var att resultatet i en grupp påverkades av hur ledaren 
utöva sitt ledarskap. De menade att ledare med en auktoritär ledarstil inte har för 
avsikt att låta någon annan ha inflytande över det hen ska leda, till skillnad från den 
med en demokratisk ledarstil som istället är positivt inställd till andras inflytande. 
Den med en demokratisk ledarstil har en stödjande roll, och bidrar med uppmuntran 
och assistans. Den tredje och sista ledarstilen som de lyfte i sin ledarskapsteori är 
ledaren med en låt gå-attityd. Det är en passiv ledare som bara bidrar med stöd när 
hen blir tillfrågad, och som överlämnar det största ansvaret till den som ska bli ledd. I 
en något senare forskning, som byggde på Lewin, Lippitt och Whites teori, klargjorde 
Baumrind (1966) att vilken ledarstil som används mest är varierat över tid, och det 
beror bland annat på hur synen på barnet har förändrats. Baumrind lyfte själv tre 
stilar - den auktoritära, liksom Lewin, Lippitt och White (1939), den auktoritativa och 
den eftergivna. I jämförelse med Lewin, Lippitt och White har vi tolkat Baumrinds 
stilar som att den auktoritära är oförändrad, den demokratiska är auktoritativ och låt 
gå-ledaren är en eftergiven ledarskapsstil. 
 
En auktoritär ledarskapsstil beskrivs som kontrollerande, med en strävan efter lyd-
nad från barnet. Den som utövar en auktoritär ledarskapsstil drar sig inte för att an-
vända straff när barnets tanke eller handlingar motsäger det som utövaren tycker och 
det finns heller inget utrymme för barnet att förhandla. Att straffa barnen kan leda 
till att barnen blir tillbakadragna, att de får ett utåtagerande beteende eller utvecklar 
personlighetsproblem. Huruvida straff är ett effektivt sätt att påverka barnen på rår 
det olika meningar kring. Samtidigt som det är ett ineffektivt sätt att kontrollera bar-
nets beteende genom straff, kan också straff i hemmiljö vara effektiva när det finns 
särskilda mål att uppnå. En auktoritär ledarskapsstil kan leda till ett aggressivt och 
asocialt beteende hos barnet (Baumrind, 1966). 
 
En auktoritativ ledarskapsstil bygger på rationalitet och lösningsorientering, upp-
muntrar ömsesidig kommunikation, och är tydligt i resonemang till regler och för-
hållningssätt. Både självständighet och anpassning är egenskaper som den med ett 
auktoritativt ledarskap ser som viktiga. Även om det är den vuxna som sätter reglerna 
så tas barnens intressen och inflytande i beaktande, till skillnad från hos den auktori-
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tära ledaren. En auktoritativ ledarskapsstil bidrar till att barnet utvecklar sina sociala 
förmågor, och blir självständigt. 
 
En eftergiven ledarskapsstil ställer låga eller inga krav på barnet, utan barnet får själv 
bestämma och styra i största mån. Den eftergivne är öppen för barnets impulser, 
önskningar och handlingar, men låter barnet behålla makten och ledaren undviker 
att utöva någon form av kontroll (Baumrind, 1966). Den formen av ledarskap som 
anses vara mest gynnsam när det gäller barnets utveckling är den auktoritativa 
(Baumrind, 2005). 
 
Det finns dock kritik mot den typen av kategoriserande modell över ledarskapsstilar. 
Sommer (2005) menar att modellen över de olika ledarskapsstilarna missar den 
komplexitet som finns i ledarskapet. I kritiken lyfts bland annat hur modellen över 
ledarskapsstilarna ger intrycket av att ledaren alltid agerar på ett likartat sätt utifrån 
de olika kategoriserade ledarskapsstilarna, vilket Sommer menar inte stämmer, utan 
att det finns en rad faktorer som påverkar hur ledaren agerar. Ett exempel på en så-
dan påverkande faktor är vilken situation barn och ledare befinner sig i och vilken 
överträdelse barnet är skyldig till. Enligt Sommer är ledare alltså betydligt mer 
obundna i sin ledarskapsstil än vad dessa modeller antyder. Utöver vad situationen 
kräver, så är ledarskapsstilen också beroende av vad ledaren vill åstadkomma – om 
det är långsiktiga eller kortsiktiga mål. Ledare med långsiktiga mål tenderar att ha en 
mer avslappnad ledarskapsstil än de med kortsiktiga mål. Kritiken hävdar också att 
modellerna inte tar hänsyn till hur olika situationer där ledarskap utövas påverkar 
vilken ledarskapsstil som används, men också att de skillnader som finns i ledar-
skapssätt som är kulturella och historiskt betingade blir förbisedda (Sommer, 2005).  
 
Beroende av vilken ledarskapsstil förskolläraren intar påverkas det stöd, eller den 
bristen på stöd, barn i konflikt får. Vilken ledarskapsstil förskolläraren har påverkar 
också hur det stödet ser ut. Förskollärarnas makt blir synlig i deras beskrivning av sitt 
förhållningssätt gentemot barn och deras konflikter. 

3. Metod 

I kommande metodavsnitt redogörs tillvägagångssättet för den datainsamling som är 
aktuell för studien och hur insamlade data har behandlats. Här presenteras  
 forskningsdesign, metodval, urval, procedur, dataanalysmetod, studiens kvalité 
och etiska överväganden. 

3.1. Forskningsdesign 

Vår studie syftar till att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete med att 
stödja barn i de konfliktsituationer som uppstår på förskolan. Vi valde att utgå från 
en kvalitativ metod då vi vill ta del av respondenternas upplevelser och beskrivningar. 
De viktigaste stegen när man genomför en kvalitativ studie är val av plats, frågefor-
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mulering, att respondenterna är relevanta för studien, insamling av data, tolkning av 
data, ett välplanerat teoretiskt arbete och till sist, det slutliga steget som utmynnar i 
en rapport där det framgår hur resultatet och slutsatsen blev (Bryman, 2011). Bryman 
(2011) ser vidare att den mest användbara metoden att använda när man gör kvalita-
tiv forskning är intervjuer. 

 

3.2. Metodval  

Vi har valt att utgå från en kvalitativ metod i vår studie, och använde oss av semi-
strukturerade intervjuer. Det finns både styrkor och svagheter med den kvalitativa 
metod vi valt för vår studie. Till exempel så blir vårt resultat inte generaliserbart, då 
det är en liten grupp individer i en särskild organisation som deltar. Syftet med kvali-
tativa studier är inte heller att generalisera, utan att förstå beteenden och värderingar 
i kontexten där studien genomförs. En annan kritik mot kvalitativa metoder att det 
till stor del är forskarens intresse som avgör vad som registreras vid en datain-
samling. Styrkor som finns i den kvalitativa metoden är att det är deltagarens per-
spektiv som framkommer och synliggörs, och ligger som grund för studien (Bryman, 
2011). Eftersom det var förskollärarnas beskrivningar vi efterfrågade i vår studie så 
ansåg vi att den metod vi valt var mest lämplig och semistrukturerade intervjuer 
kunde ge oss det djup vi ville ha för att få detaljer kring respondenternas egna utsa-
gor. Vi utgick från vår intervjuguide (bilaga 2) med 23 frågor och följdfrågor, och vi 
ställde även relevanta frågor utanför intervjuguiden som uppkom under vårt samtal 
med respondenten. Intervjuaren i en studie ges större frihet genom att använda sig av 
semistrukturerade frågor då det också går att följa respondenternas svar på ett mer 
flexibelt sätt, vilket enligt Bryman (2011) ger större möjligheter att ställa en mängd 
följdfrågor.  

3.2. Urval 

I vårt urval har vi utgått från ett bekvämlighetsurval. Det innebär att de  respondenter 
vi intervjuat i studien är utvalda utifrån vilka förskollärare som fanns tillgängliga un-
der tiden för studien. Respondenter valda utifrån ett bekvämlighetsurval kan inte 
representera en population i helhet, men resultatet av en studie med bekvämlighetsur-
val går att koppla till redan befintliga resultat på området (Bryman, 2011). Vårt urval 
består av förskollärare då det var deras bild av konflikter och hanteringen av konflikter 
som var aktuella för studien. Vi valde förskolor i en kommun som innehar ett brett 
spektra av olika förskolor. I kommunen finns det stora och små förskolor, interkultu-
rella, privata förskolor och kommunala förskolor. Av våra utvalda förskolor, kallas de 
som har fyra avdelningar eller färre för liten förskola och dit räknas fem av de försko-
lor vi varit på. Tre av förskolorna har fem avdelningar eller fler, och vi kallar dem för 
stora förskolor. De flesta förskolor är homogena gällande både barnens och pedago-
gernas svenska bakgrund, men tre förskolor är interkulturella gällande både barn och 
pedagoger. Två av förskolorna ligger centralt, och sex av förskolorna ligger på lands-
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bygden. Vi valde att ha åtta respondenter, där yrkeserfarenheten varierar från ett år till 
39 år, och respondenternas ålder ligger i spannet mellan 26-60 år. Det var både kvinn-
liga och manliga förskollärare som valde att ställa upp på intervju. Av tio tillfrågade 
tackade en förskollärare nej, och en förskollärare ställde in intervjun. Vi har valt att 
intervjua förskollärare som har arbetat under kortare eller längre tid, dels för att förs-
kollärarutbildningen förändrats, men också för att förskollärarnas förhållningssätt till 
sin arbetsroll kan förändras över tid.  
 

3.2.1 Beskrivning av deltagare 

I följande tabell presenterar vi de olika respondenterna och deras erfarenhet samt hur 
deras förskola ser ut. 
Respondent Ålder Yrkeserfarenhet Ålder på barn Förskolans 

storlek 
1 31 år 1 år 3-5 år Liten 
2 50 år 30 år 1-5 år Stor 
3 52 år 31 3-5 år Liten 
4 60 år 39 år 1-2 år Liten 
5 26 år 2 ½ år 4-5 år Liten 
6 35 år 6 år 3-4 år Stor 
7 49 år 18 år 1-2 år Liten 
8 33 år 3 år 1-3 år Stor 

 
3.3. Procedur 

Vi började med att författa ett missivbrev (bilaga 1) i vilket vi beskrev studiens syfte, 
och vi kontaktade sedan rektorerna för de förskolor vi ville besöka. Efter att vi fått 
rektorernas samtycke för att utföra intervjuerna, kontaktade vi tio förskollärare på de 
berörda förskolorna, varav nio tackade ja. Förskollärarna upplystes om studiens syfte, 
hur lång tid som skulle disponeras för intervjun samt hur många frågor intervjun best-
od av. Varje förskollärare kontaktades personligen och de tillfrågades om och när de 
hade möjlighet att kunna delta i intervjun. Intervjuerna utfördes under en veckas pe-
riod, och det var respondenterna som fick bestämma plats och tid för intervjun. Samt-
liga respondenter i studien valde att bli intervjuade på sin arbetsplats. Vi startade varje 
intervju med att informera om de etiska aspekterna, och respondenterna fick vårt för-
fattade missivbrev för att på så sätt få skriftlig information gällande de etiska 
aspekterna men även det övergripande ämnesområdet samt våra kontaktuppgifter. En 
intervju ställdes in. Av åtta respondenter var det en som ville ha intervjuguiden med 
våra frågor i förväg, vilken skickades till respondenten fem dagar innan intervjutill-
fället. Samtliga intervjuer spelades in för att sedan transkriberas.  
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3.4. Dataanalysmetod 

De data som vi samlade in har vi transkriberat och analyserat, dels genom en öppen 
kodning som vi sedan följer upp med en axial kodning, vilket i processen innebär att 
man studerar och jämför materialet och därefter grupperar det efter kategorier (Bry-
man, 2011). Efter vi transkriberat intervjuerna läste vi igenom dem och jämförde dem 
för att se likheter och skillnader i respondenternas svar. Utifrån de likheter och skill-
nader vi såg kategoriserade vi dem i ledarskap, erfarenhet och verktyg. Dessa katego-
rier kom vi fram till efter att ha jämfört intervjusvaren, och såg att de var mest fram-
trädande i både likheter och skillnader. Efter att vi återigen granskat och sammanställt 
svaren så la vi dem under rubriker som vi ansåg passade i resultatet. Vi har sedan 
analyserat vårt insamlade material med hjälp av den teoretiska inramningen vi valt, 
samt tidigare forskning.  

3.5. Studiens kvalitet 

I en kvalitativ studie är tillförlitligheten viktig, vilket syftar till hur trovärdigt resulta-
tet av studien är och om resultatet är överförbart till en annan kontext eller situation. 
Vi har försökt att ge detaljerade beskrivningar av vad som är viktigt för vår studie, till 
exempel vårt urval, för att andra ska kunna bedöma hur överförbart vårt resultat är. 
Kvalitativa studier kan visa på en bild av den sociala verkligheten, men det kan finnas 
andra bilder av samma kontext och situation som är lika trovärdiga (Bryman, 2011). 
Vår studie visar på ett resultat av flera tänkbara, och är inte en definitiv framställning 
av verkligheten. Valet vi gjorde att endast använda förskollärare som respondenter 
ledde till att resultatet speglade förskollärarnas beskrivningar på de aktuella försko-
lorna, ett resultat vi sedan kategoriserade öppet för att visa på den mångfald som 
finns i respondenternas olika uppfattningar. De böcker, artiklar och avhandlingar 
som vi använt oss av i vår studie anser vi vara trovärdiga, då all litteratur, utöver 
Hakvoort (2010) är vetenskapligt granskad. Vi ansåg att intervjuer i verksamheten 
med förskollärare som är verksamma skulle vara det mest lämpliga sättet för att få 
fram resultat som svarade på våra forskningsfrågor. Vi har fått in svar från både män 
och kvinnor, i olika åldrar och med olika mycket arbetslivserfarenhet, vilket har bi-
dragit till fler olika infallsvinklar som vi anser stärker trovärdigheten i studien. 

3.6. Etiska överväganden 

I vår studie har vi beaktat de allmänna forskningsregler som Vetenskapsrådet (2017) 
har upprättat. Reglerna innebär att det resultat och den studie som vi hänvisar till och 
bedrivit är helt sanningsenlig, diskussionerna och analyserna är opartiska. Vi redovisar 
både resultatet och metoderna helt öppet. Vi har arbetat i enlighet med det individ-
skydd som det finns krav på, bland annat genom att informera respondenterna om att 
deltagandet är helt frivilligt och kan dras tillbaka tills dess att vi börjar sammanställa 
resultatet. Att deltagandet är frivilligt och kan dras tillbaka ingår i informationskravet 
(Bryman, 2011) som också innebär att våra respondenter blivit informerade om studi-
ens syfte samt vilka moment som ingår i studien. Vi har också informerat våra respon-
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denter om att det inte kommer framgå några namn på varken person eller förskola, 
samt att våra inspelade intervjuer kommer att raderas när transkriberingen är klar, 
vilket går under konfidentialitetskravet. Vi har av alla respondenter fått ett muntligt 
godkännande för att de ska delta i studien, och respondenterna har också fått ett skrift-
ligt underlag med våra etiska överväganden, för att tillgodose samtyckeskravet. Vårt 
insamlade material som består av intervjuer har vi förvarat enligt kodex, vilket innebär 
bland annat att identiteten på de medverkande inte ska gå att röja. Nyttjandekravet 
kräver att de uppgifter som vi har samlat in genom vår studie bara används för det 
ändamål det är tänkt, vilket vi också informerat respondenterna om. 
  
4. Resultat 
 
I avsnittet resultat presenterar vi respondenternas beskrivningar och upplevelser av 
konflikter och den egna rollen i barns konflikter. Resultatet redovisas utifrån två kate-
gorier; förskolläraren och konflikt och ledarskap och konflikter. 
 
4.1. Förskolläraren och konflikter 
 
Detta kommande avsnitt handlar om hur förskollärarna beskriver sin syn på utbild-
ning, erfarenheter och svårigheter kring konflikthantering. Vår tolkning av utsagorna 
presenteras under kategorierna utbildning kring konflikthantering, erfarenheter av 
konflikthantering och svårigheter med konflikthantering. 
 

4.1.1 Utbildning kring konflikthantering 

De förskollärarna som önskar mer utbildning kring ämnet säger sig ha någon form av 
vidareutbildning i ämnet. De exempel som intervjuerna visar på är bland annat en 
kvällskurs i lågaffektivt bemötande och en utbildning i konflikthantering för arbets-
lagsledare. I intervjuunderlaget beskrivs det också att det är relativt vanligt att försko-
lans rektor bjuder in externa föreläsare som föreläser om ämnet. En av förskollärarna 
säger att en utbildning i konflikthantering skulle kunna ge förskollärarna verktygen för 
att hantera barn som ofta hamnar i konflikter, och som hon tycker får en orättvis 
stämpel på sig: 
 
    Förskolan vill sätta en stämpel på barnen och vill ha en diagnos, och så får man en resurs, istället för   
     att man kanske försöker själva att hitta en metod för hur det ska fungera eller får utbildning kring     
det.   
     Så vi kan hantera det i vår vardag. Det tycker jag saknas. (Respondent 5) 

 
Hon menar att hon vill ha utbildning kring vilka metoder och strategier hon kan an-
vända för att hjälpa barnen som hamnar i återkommande konflikter. En av de förskol-
lärare som gärna vill ha mer utbildning i konflikthantering, hänvisar till att hon arbe-
tar på en avdelning med de allra yngsta barnen. Hon säger att det är mycket konflikter 
på småbarnsavdelningar och att en utbildning skulle underlätta arbetet med de kon-
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flikterna. En annan förskollärare hänvisar istället till sin avdelning med de yngsta 
barnen som en anledning till varför hon inte tycker att hon behöver någon vidare ut-
bildning i konflikthantering. De förskollärare som inte vill ha någon utbildning i kon-
flikthantering tycker att de kan stödja sig tillräckligt på den kunskap och den erfaren-
het de har, och ingen av dem som inte önskar någon vidare utbildning kring hantering 
av barns konflikter har någon utbildning i konflikthantering, utöver det de läst på 
förskollärarutbildningen.  
 
Intervjuerna visar att det finns ett behov och en önskan kring någon sorts utbildning 
inom konflikthantering hos förskollärarna. Gällande behovet av en utbildning i kon-
flikthantering visar förskollärarnas beskrivningar på att några av förskollärarna tycker 
att deras erfarenheter av konflikthantering räcker. 

4.1.2. Källan till barns konflikter 

Intervjuerna visar att de vanligaste konflikterna som finns i förskolorna är att barnen 
vill ha samma material, men också konflikter kring turtagning och konflikter kring 
uppmärksamhet. En av förskollärarna beskriver hur dessa konflikter kan uppstå: 
 
    Konkurrensen mellan, att få vår uppmärksamhet är ganska stor mellan dom här barnen. Det kan 
också   
     bli en konflikt, jag ska sitta i knät och där sitter jag med tre barn i knät det går inte, jag har inte plats  
     för en till liksom! Då kan det bli såhär att dom puttar på varandra och såna saker så det kan också 
vara  
     en anledning till lite… uppmärksamhetskonflikter kanske. (Respondent 1) 

 
När det gäller konflikter kring materialet beskriver en förskollärare hur han ser på det, 
och säger att det också har att göra med hur material introduceras. Han säger att om 
han som pedagog är styrande, förklarar och presenterar redan innan materialet plock-
as fram så har han märkt att konflikterna blir färre. Intervjuerna visar också att det 
finns både små och stora konflikter på förskolan men att det är de små konflikterna 
som får mest utrymme.  
 
Intervjuerna visar också på att det funnits konflikter som gått över gränsen, där barn 
blivit fysiska och till exempel tagit strypgrepp på varandra. De beskrivningar som 
framkommer i intervjuerna är tvetydiga gällande de fysiska konflikterna. Å ena sidan 
säger förskollärarna som arbetar på avdelningar med de större barnen att fysiska kon-
flikter är vanligare där, men å andra sidan menar förskollärarna på småbarnsavdel-
ningen att små barn har flest fysiska konflikter. 

4.1.3. Följder av barnens konflikter 

Det finns en uppfattning att en del av konflikterna behöver tas vidare till vårdnadsha-
vare och chef, när det är konflikter som handlar om kränkningar: 
   
    Vi har haft konflikter där vissa barn överhuvudtaget inte vill leka med andra barn för att det andra  
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     barnet har fel färg på huden. Det är jobbiga konflikter och då måste man också blanda in föräldrar.    
     (Respondent 7) 

 
Beskrivningarna som framkommer i intervjuerna visar också att samtliga förskollärare 
säger att de kan se positiva följder av barnens konflikter, men vilka följder förskollä-
rarna säger sig se skiljer sig åt. Följderna av barnens konflikter beskrivs i intervjuerna 
vara att barnen lär sig, och utvecklas av konflikterna. Barnen lär sig och utvecklar sin 
sociala kompetens, och skapar egna konfliktstrategier genom konflikter. En förskollä-
rare beskriver hur hen ser följderna av barns konflikter: 
 
     Det är ju positivt, att det händer saker. För jag tänker att annars så lär man sig ju inte. Skulle det här  
     vara en förskola där ingen bråkar, det var fantastiskt alltihopa, hur blir det då när man kommer upp i  
     förskoleklass eller skola? Jag tror det är bra att konflikter uppstår. (Respondent 2) 

 
En vanligt förekommande beskrivning är hur förskollärarna kan se att barnen själva 
hanterar sina konflikter, och de menar att barnen lär sig det av saker som händer på 
förskolan. Främst är det de äldsta barnen som tillskrivs kompetensen att själva kunna 
lösa konflikter, då de enligt förskollärarna både kompromissar och förhandlar. En av 
förskollärarna berättar om hur barnen ibland löser konflikter innan hon ens hinner in i 
rummet där barnen befinner sig: 
 
    Då får vi bara kolla av så det stämmer och att alla är okej med det förlåt. När barnen har löst konflik-
ten  
     själva och jag har checkat av att alla är okej med det så måste jag lyfta det också att okej, vad bra att ni  
     kom fram till den här lösningen eller att du sa förlåt eller så. (Respondent 3) 
 

I intervjuunderlaget beskrivs hur följder av konflikter bland annat kan bli att barn 
utesluts i leken. En förklaring som ges till uteslutningar är att barnen lär sig att det 
alltid är konflikter runt det här barnet, och de andra barnen då väljer bort det barnet. 

När uteslutningar uppstår menar en förskollärare att det inte bara får bero, utan att 
det måste tas upp, reflekteras kring och lösas:  
 

    Det finns barn som inte kommer in i leken som man måste hjälpa in. Dom går och tar leksaker istäl-
let  
     och springer iväg med dom för dom vet inte hur dom ska… och då är det ingen som vill att dom ska  
     vara med och leka. (Respondent 1) 

 
Beskrivningar som framkommer i intervjuerna visar också en skillnad i förskollärarnas 
attityder gentemot de yngsta barnen i förhållande till konflikthantering. Några av förs-
kollärarna tycker det är viktigt att också de yngre barnen får stöd i konflikthantering-
en, medan majoriteten av förskollärarna beskriver att fokus borde ligga på de äldre 
barnens konflikthantering.  
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4.1.4. Svårigheter med konflikthantering 
 
Intervjuerna visar på att erfarenhet är en av de faktorer som påverkar förskollärarnas 
upplevelser av konflikter och hanteringen av dessa. Svårigheter med konflikthantering 
framkommer i samtliga intervjuer, men det framgår också att den erfarenhet förskollä-
rarna har fått genom yrket har underlättat för dem att hantera konfliktsituationer.  
 

    Man har lite mer förståelse och känsla för barnen framför allt för den som blir drabbad. För jag tror  
     att i början var jag nog mer på hugget på den som hade gjort nåt. Att det var den man skulle vara 
hos  
     och diskutera ungefär men ju mer man arbetar så förstår man att det är ju barnet som blir drabbat,  
     det är den som behöver stöd och tröst mest. (Respondent 8) 

 
Intervjuunderlaget visar också på att svårigheterna med konflikthantering har minskat 
när förskollärarna har blivit tryggare i att sätta gränser för barnen, lägga sig i barnens 
konflikter och sätta stopp, och den erfarenheten har också gjort att förskollärarna är 
tydligare med vilka regler som finns på förskolan. En av förskollärarna berättar att 
konflikter var den största utmaningen när hon skulle börja arbeta som förskollärare. 
Hon säger att hon var livrädd, och att hon också sa det till sin chef när hon skulle börja 
arbeta: 
 
    Får jag det här, får jag ta på barnet så här hårt, jag kanske måste, det kanske händer nånting, dom  
     kanske sparkar eller slår. Jag måste agera snabbt. Är det rätt eller fel? Hur ska jag hantera det efteråt  
     ska jag prata med dom? En och en eller båda två tillsammans? Det är såna här saker jag tänker att det  
     skulle vara viktigt att få en utbildning i. (Respondent 1) 

 
I intervjuerna påpekas också att miljön ibland bidrar till svårigheter med konflikter. 
Att de vuxna inte kan vara överallt, och att det finns många rum på förskolorna, men 
också många ställen ute på gårdarna där barnen kan gå undan. Det framkommer olika 
sätt för förskollärarna att motverka miljöns inverkan på konflikterna. En förskollärare 
berättar att de ofta går igenom miljön på planeringsdagarna och ser över var det hän-
der konflikter och om förändrad miljö kan påverka det, och en annan förskollärare 
beskriver hur de varje vår och höst gör en trygghetsvandring tillsammans med barnen 
för att barnen ska få visa var de helst inte vill vara och leka. Utifrån det kan arbetslaget 
sedan få fram en arbetsplan för hur miljön ska utvecklas. I intervjuerna ser vi att det 
också finns andra faktorer som påverkar svårigheterna med konflikter. Förskollärarna 
lyfter bland annat stress, personalbrist, dålig sömn, stora barngrupper och hög ljud-
nivå som orsaker till att de får svårare att hantera konflikterna. Personalbrist och stora 
barngrupper bidrar bland annat till att förskollärarna inte hinner med vartefter kon-
flikterna uppstår. 
      
    Ja ibland tänker man nu tar vi hela den här diskussionen. Varför gjorde du så liksom hela den men  
     ibland orkar inte jag. Vissa dagar är har de hänt jättemycket saker och då känner man inte att jag tar  
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     den här diskussionen igen om den här bilen. Till exempel vi har pratat om det här hela dagen så nu 
tar  
     jag bort det. Om de är mycket konflikter tar jag bort allting då får alla sätta sig och rita till exempel.  
     (Respondent 6) 

 
I detta resultatavsnitt framkommer beskrivningar som visar på att det inte var alla 
förskollärarna som upplevde svårigheter med konflikthantering, men de flesta.  

 
4.2. Ledarskap och konflikt 
 
I detta avsnitt redogör vi för hur förskollärarna beskrivit sitt handlande i konflikter. 
Det redogörs under två kategorier, verktyg för arbete kring konflikthantering, samt 
strategier för konflikthantering.        

 
4.2.1. Verktyg för arbete kring konflikthantering 
 
I intervjuunderlaget beskrivs verktyg för konflikthantering i förebyggande syfte i 
barngruppen, även när det inte är konflikter, bland annat genom att integrera arbetet 
med konflikter i det pågående temaarbetet. En av förskollärarna beskriver hur de an-
vänder sig av litteratur för att arbeta kring konflikter i barngruppen: 
      
     I boken då är dom jättetaskiga och barnen ba nej sådär får man inte göra! Man måste få vara med!  
     (Respondent 1) 

 
En av förskollärarna säger att de jobbar med konflikthantering kontinuerligt, och 
hela tiden följer upp arbetet. Arbetet med konflikthanteringen handlar mycket om 
hur man är en bra kompis, och hon ger exempel på hur hon under en samling kan 
läsa en kompisbok och prata tillsammans med barnen om varför just de är en bra 
kompis, och hur man är en bra kompis. En annan förskollärare berättar också att de 
använt sig av litteratur i sitt arbete med barnens konflikter, och att de just nu använ-
der en bok som handlar om att säga ”förlåt”. Hon beskriver hur varje bok har ett till-
hörande kort, som de valt att sätta upp på väggen. Bakom kortet, berättar hon, finns 
det förslag på olika aktiviteter och övningar som går att göra tillsammans med bar-
nen, kopplade till boken. Hon beskriver hur de bryter ner förslagen och ser vad som 
passar till just deras barngrupp.  
 
Andra verktyg för arbete kring konflikthantering är till exempel ett barnprogram, 
som förskollärarna tittat på tillsammans med sina barngrupper. En förskollärare sä-
ger att hon gillar programmet för att det visar konflikter som barnen själva kan 
hamna i, och tycker att det är viktigt att barnen får känna igen sig i konflikterna. En 
annan förskollärare påpekar dock att hon tycker att det främst är de äldre barnen 
som har nytta av det, och säger att med sina små barn hon är med nu så jobbar de 
inte med konflikthantering med hjälp av några verktyg. Hon säger att det hon ger de 
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små barnen i hennes grupp är ”stopphanden”1, att de själva ska kunna säga nej och 
stopp. Stopphanden beskrivs som ett verktyg för barnen på småbarnsavdelningen, 
och en förskollärare berättar att de utöver verktyget stopphanden har känslokort på 
väggarna med bilder på barn som är ledset, argt, glad. Hon har sett hur barnen tar 
med sina kompisar till bilderna för att peka på korten för att visa hur barnet känner. 
Några av förskollärarna säger också att de inte arbetar förebyggande med konflikter, 
utan menar att det är först när en konflikt uppstått som de kommer att tänka på att 
de måste jobba med konflikt i barngruppen. 
 
4.2.2 Strategier för konflikthantering 
 
När det kommer till strategier för konflikthantering skiljer sig beskrivningarna åt. 
Några av förskollärarna säger sig alltid försöka lösa alla konflikter på samma sätt och 
de har utarbetade strategier som de säger att de försöker använda i första hand. En av 
de yngre förskollärarna säger att hon har valt att agera likadant som sina kollegor i 
konfliktsituationer, att hon har lärt sig av dem, och tycker egentligen att det är det 
enda hon kan göra. Hon berättar hur hon vid konfliktsituationer först och främst går 
ner på barnens nivå genom att böja sig ner, sätta sig på knä eller sätta sig på en stol: 
     
     [...]så går jag ner på deras nivå. Ner på knä. För att stå så här är inte så jättetrevligt kanske, ner i 
deras  
     nivå. Så brukar jag göra. Det är vad jag gör först. (Respondent 1) 

 
Beskrivningarna som framkommer i intervjuerna visar att strategierna för konflikt-
hantering skiljer sig åt men har liknande drag. Strategierna beskrivs bygga på att för-
skollärarna tar isär barnen och låter dem förklara, en och en, vad som har hänt. Förs-
kollärarna brukar försöka visa för barnen att om de pratar om det som uppstått så 
kan det bli bra, att barnen inte behöver bråka eller vara fysiska - utan att det kan 
undvikas genom kommunikation och samtal. De beskriver sig också som lugna och 
resonerande men lyfter att det kan bli för mycket också, och att de då visar det med 
ansiktsuttryck, och ibland höjda röster. Händer samma konflikt upprepade gånger så 
brukar förskollärarna avlägsna ett barn ur leken, eller ta bort det material som det är 
en konflikt kring. En av förskollärarna beskriver hur hon begränsar tillgången till 
material och barnens valmöjligheter för att minska konflikterna: 
      
     Jag är väldigt tydlig. Jag ger inte så mycket valmöjligheter utan att nu gör vi det här punkt slut lik-
som. 
     (Respondent 6) 

 

                                                             
1 Ett vanligt verktyg i förskolan för att lära barn hur man sätter gränser. När barnet sätter upp en hand 
så innebär det stopp. För barn som kan prata så uttrycks både handrörelsen och ordet stopp tillsam-
mans. Stopphanden ska göra det möjligt för att barn att sätta sina egna integritetsgränser, och är sär-
skilt viktigt för de barn som ännu inte har fått det verbala språket.      
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En annan förskollärare berättar att han inte alls hanterar konflikter på samma sätt 
som övriga arbetslaget. Han säger att han har mycket mer tålamod än sin kollega på 
avdelningen, och vill reflektera tillsammans med barnen istället för att bara bryta en 
konflikt: 
 
    Barnets perspektiv i det hela är ju så viktigt. [...] att jag har inte sett nånting, nu måste ni båda för 
     klara för mig vad det är som har hänt, du kan inte bara säga att den har gjort det utan vad var det 
som  
     hände? (Respondent 4) 

 
En annan förskollärare beskriver hur hon på ett annat sätt ingriper i konflikter: 
 
     Jag är nog ganska, [...], bara ”det slutar ni med bums!” Alltså så bara eller ja, nu ser ni vad som  
     händer, eller ja klart och tydligt bara. Och sen är det ju liksom, man kan inte hålla på och prata sön-
der  
     barnen, det är bara nu slutar ni! (Respondent 2) 

 
Strategierna för konflikthantering varierar, och i intervjuerna framkommer det att 
strategierna beror på vilka barn det är och vad som har hänt. Förskollärarna säger att 
alla barn är olika och likaså konflikterna. 
 
    Vad var det som hände nu? Nu får ni berätta, och då kan, oftast är det den som var ledsen först som  
     är den som kommit och sagt till, berätta nu och sen får du berätta. Jag blir inte arg eller så utan 
lugn,  
     och så roddar vi runt det här. (Respondent 3) 

 
Att öppenhet och en närvaro i barnens konflikter är viktigt framgår tydligt i intervju-
erna, och en av förskollärarna berättar att när hon hör en aktivitet som är på väg att 
gå överstyr, går och ser så att alla barnen som är med i leken fortfarande har kul. I 
intervjuunderlaget beskrivs också en strategi som används när det är en konflikt som 
förskolläraren inte sett, eller när barn som inte har ett verbalt språk är inblandade, då 
de tar hjälp av de andra barnen. I beskrivningarna finns det små skillnader i hur förs-
kollärarna pratar med barnen kring konflikter. Majoriteten säger att kommunikat-
ionen med barnen är viktig i konfliktsituationer, medan några förskollärare säger att 
de försöker att inte prata så mycket med barnen i de situationerna utan istället bara 
ge barnen korta kommandon. Det framkommer också till viss del strategier för de 
fysiska konflikterna. 
    
    Förklara det också för det andra barnet att hen har gjort illa sig på grund av det som hände, inte för  
     att visa på nån skam, och jag ber sällan barnet be om ursäkt, utan bara visa att ser du vad som 
hände,  
     tror du det här hade varit roligt om det var på dig? (Respondent 5) 

 
Intervjuerna visar också på ett förändrat synsätt på både barn och förskola, och att 
strategierna för konflikthantering upplevs som mycket stramare förr och några av 
förskollärarna säger att de har hittat stöd i läroplanen i arbetet med konflikter.  
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     Förut var det mer att du gick in och bestämde, det har blivit ett öppnare klimat gentemot barnen.   
     Förut var det så att var det du som var ledsen var det så, mer rätt och fel. Vårt förhållningssätt och  
     bemötande gynnar barnen. Både samhället och vårt synsätt på förskolan har förändrats, man är mer  
     tillmötesgående och man diskuterar mer. Vi tänker utifrån vår barngrupp, vi erbjuder barnen allting  
     men tvingar ingen. När jag började var alla tvungna att göra samma sak. (Respondent 3) 

 
En förskollärare beskriver att när det förekommer fysiska konflikter så backar hon en 
sådan situation för att reflektera tillsammans med barnen över vad som hände och 
varför det uppkom. Hon säger att båda barnen är delaktiga, samtidigt som hon ut-
trycker att detta skulle bromsats tidigare. Hon menar att genom att låta barnen för-
klara för alla inblandade för att de ska förstå varför situationen uppkommit, kan bar-
nen se sin egen delaktighet i konflikten. Strategierna för de fysiska konflikterna skil-
jer sig då förskollärarna beskriver att de är lite snabbare med att gå in i fysiska kon-
flikter, och en av förskollärarna menar att fysiska konflikter snabbare kan åsamka 
skada. Strategier för att hantera uteslutningar som sker i barngrupperna framkom-
mer också i intervjuunderlaget. Ett exempel är att förskolläraren gör det uteslutna 
barnet attraktivt genom att starta spännande lekar tillsammans med barnet som gör 
de andra barnen nyfikna. När den nya leken verkar fungera drar sig förskolläraren 
undan, men är kvar i närheten för att se så att leken går bra. 
 
5. Resultatanalys 
 
I det här avsnittet kommer vi att analysera vårt resultat utifrån den teoretiska inram-
ningen som vi har valt som grund för studien. 

5.1.1. Maktstrukturer i konflikter 

Studiens utgångspunkt är att den samhälleliga synen är att vuxna innehar makten 
över barn, även om Foucault (1982) beskrivning av makt säger att makten inte kan 
ägas av en individ eller grupp. Resultatet går att förstås som att makt inte bara inne-
has av förskolläraren utan att maktstrukturer också finns i barnens relationer, då alla 
relationer enligt Foucault är maktrelationer. Resultat visar på maktrelationer mellan 
barnen, till exempel när barnen uteslöt andra barn ur sin lek. Att de vanligaste kon-
flikterna gäller att barnen vill ha samma leksaker tyder också på en slags maktkamp 
mellan barnen.  
 
Utifrån Foucaults (1982) syn på maktutövning, att makten är en ständigt närvarande 
kraft i alla sociala relationer, kan det förstås som att förskollärarna utifrån resultatet 
hela tiden utövar makt över barnen. Däremot ger beskrivningarna inte en bild av att 
barnen någonsin uttrycker makt gentemot förskollärarna, vilket kan bero på den 
asymmetriska relationen mellan barn och förskollärare. Genom att bryta barnens 
konflikter eller hjälpa barnen i deras konflikter använder förskollärarna den makt de 
innehar, men makten kanske framför allt används när de planerar för hur ett arbete 
kring konflikthantering ska se ut. Ett planerat arbete kring konflikthantering kan på-
verka barnens utveckling och lärande i konfliktsituationer, och därför kan förskollä-
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rarnas makt förstås som produktiv (Lindgren, 2007). Beskrivningar som framkom i 
intervjuerna indikerar att de förskollärare som hade ett planerat arbete kunde se ett 
större lärande av barnens konflikter än de som inte hade något planerat arbete. 
 
Resultatet visar också att den makt som förskollärarna äger också påverkar deras syn 
på, och värdering av, barns konflikter. Det framkommer i resultatet att förskollärarna 
lägger sina egna värderingar på barnens konflikter, och exempelvis benämner dem 
som stora eller små, och att konflikterna kanske är stora för barnen men små för 
vuxna. En förminskning av barns konflikter kan betraktas som ett negativt maktutö-
vande. Resultat pekar på att både den mänskliga faktorn och organisatoriska faktorer 
har betydelse för hur förskollärarna använder sin makt i konfliktsituationer. Det 
framkommer hur stress, personalbrist, hög ljudnivå och dålig sömn påverkar hur de 
tar sig an konflikterna, och en tolkning är att i fallen där de upplever stress eller hög 
ljudnivå utövar en mer auktoritär ledarskapsstil. Ett exempel på hur konfliktsituat-
ioner hanteras vid tillfällen då barnens konflikter inte bemöts, är att konflikten istäl-
let leder till att materialet som orsakar konflikten tas bort och alla barn får sätta sig 
och göra en annan aktivitet som förskolläraren valt. Den strategin för att avbryta bar-
nens konflikter kan vara tillfredsställande för förskolläraren men barnen kan gå miste 
om ett tillfälle att lära och utvecklas. Det här kan tas som exempel för att påvisa rele-
vansen i den kritik som Sommer (2005) riktar mot den kategoriserande modellen av 
ledarskapsstilarna. I resultatet framgår det hur ramfaktorerna påverkar hur barnens 
konflikter bemöts, vilket visar precis på det som kritiken mot modellen menar, att 
vilken ledarskapsstil som används är kontextbundet. 
 
Resultatet visar att konfliktsituationer ses som gynnande för barnets lärande och ut-
veckling. Foucaults (1982) tankar kring maktbegreppet är att makten kan ses som en 
produktiv kraft, och förskollärarna beskriver att de ser att den makt de använder i sitt 
stöd till barnen i konfliktsituationer bidrar till lärande och utveckling. Beskrivningar-
na visar hur de stödjer barn i konfliktsituationer genom kommunikation, och att för-
skollärarna resonerar tillsammans med barnen för att barnen ska hitta en lösning. 
Barnen tar till sig den strategin, och att genom att kommunicera kring sina konflikter 
löser barnen ofta dem själva. 
 
5.1.2. Förskollärarnas förhållningssätt till barns konflikter 
 
Det finns skilda attityder gällande konflikthantering för de yngre barnen. Att det är 
viktigt för de yngre barnen att få stöd i sin konflikthantering lyfts, men resultatet vi-
sar att en uppfattning är att fokus ska ligga på de äldre barnen. De förskollärare som 
beskriver att de använder sig av generella strategier oavsett person eller situation, 
använder sig alltid av dessa strategier i första hand, och menar att de i majoriteten av 
fallen fungerar. De skillnader som synliggörs kring förskollärarnas förhållningssätt i 
resultatet kan kopplas till det som Jensen och Ulleberg (2001) skriver kring makten 
som ges till institutioner - institutioner som sedan får utveckla normer och rutiner, 
vilka sätter ramarna för hur förskolläraren kan utveckla sina arbetsformer. Hur förs-
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kollärarna tolkar ramarna, påverkar deras arbetsform, och då ramarna kan tolkas 
olika, kan också arbetet kring normer och rutiner skilja sig åt. Det framkommer i re-
sultatet att synen på förskolan och barnet har förändrats, och en tolkning är att för-
hållningssätt till konflikter förändrats vartefter barnsynen förändrats. Resultatet kan 
tolkas som att det inte bara är den förändrade barnsynen som förändrat förskollärar-
nas förhållningssätt, utan också den arbetserfarenhet de fått på sina respektive ar-
betsplatser. Kopplat till Sommers (2005) kritik kan det också vara så att förskollärar-
na, utöver samhällets förändrade barnsyn och yrkesrollens erfarenheter, praktiserar 
olika ledarskapsstilar beroende på situation.  
 
I resultatet framgår det att förskollärarna lyfter att ett öppet och närvarande förhåll-
ningssätt är viktigt för att kunna hantera barnens konflikter på ett bra sätt, där alla 
inblandade känner sig tillfreds med hanteringen av konflikten. 

5.1.3. Förskollärare och ledarskapet 

Lewin, Lippitt och White (1939) lyfter med sin ledarskapsteori hur ledarens utövande 
påverkar resultatet i gruppen vilket kan sättas i samband med studiens resultat. Re-
sultatet pekar på att arbetet kring konflikterna i barngruppen utgår från barnens egna 
konflikter. Det innebär att förskollärarna behöver vara närvarande och lyhörda för att 
se vilka konflikter som uppstår. Den auktoritativa ledaren beskrivs som uppmunt-
rande av ömsesidig kommunikation, men också tydlig i sina resonemang. I konflikt-
hanteringen tillsammans med barn brukar förskollärarna oftast diskutera och reso-
nera med barnen, och de låter barnen komma till tals. Utifrån det kan det verka som 
att alla de förskollärare som arbetar med konflikthantering innehar en auktoritativ 
ledarroll, men ledarrollen är mer komplex än så.  
 
Förutom den auktoritativa ledarskapsstilen visar också förskollärarna drag av andra 
ledarskapsstilar. I en del situationer avlägsnar till exempel förskolläraren barnet från 
leksituationer där återkommande konflikter uppstår. Förskolläraren väljer också att 
ibland begränsa åtkomsten till vissa material som det uppstår konflikter kring. Detta 
kan utgöra ett exempel på en auktoritär ledarskapsstil, då den med en auktoritär le-
darskapsstil beskrivs som kontrollerande och utövande av straff. Att bli avlägsnad 
från leken eller fråntagen sitt lekmaterial kan tolkas vara ett straff för barnet, medan 
förskolans uppdrag i läroplanen säger att barnet ska få hjälp och stöd att reda ut sina 
konflikter, och att reda ut missförstånd och lära sig att kompromissa (Skolverket, 
2018).  
 
Utifrån studiens teoretiska inramning går resultatet att förstå som att förskollärarna i 
början av sin yrkeserfarenhet utövade en mer eftergiven ledarskapsstil. När de bör-
jade arbeta som förskollärare, hade svårt för att sätta gränser, vara tydliga med regler 
och för att sätta stopp för barnens konflikter eller lekar som gick över styr. Det var i 
det läget barnen som fick styra, vilket är typiskt för en eftergiven ledarskapsstil. 
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I resultatet går det att urskilja att förskollärarna tar sig an konflikterna med hjälp av 
olika ledarskapsstilar, och deras arbete och förhållningssätt synliggör att samtliga 
förskollärare använder sig av olika ledarskapsstilar beroende på vilka faktorer runt 
omkring som påverkar. Faktorer som vilken tid det är på dagen, om det är en åter-
kommande konflikt, om det är stressigt eller dåligt med personal som faktorer som 
påverkar hur de tar sig an barnens konflikter. Själva konflikten spelar också roll, om 
det är en pågående fysisk konflikt tenderar förskollärarna att gå in och utöva en mer 
auktoritär ledarskapsstil, än om ett barn kommer och berättar om en konflikt som 
uppstått, då resultatet pekar på en mer auktoritativ ledarskapsstil i hanteringen av 
konflikten. Resultatet av studien kan vara ett belägg för att den kritik som Sommer 
(2005) riktat mot den kategoriserande modellen av olika ledarskapsstilar är överty-
gande, då förskollärarna inte låser sig fast vid en ledarskapsstil i hanteringen av, och 
sitt stöd i, barnens konflikter, utan själva lyfter de faktorer som påverkar. 

5.1.4. Sammanfattning av resultatanalys 

Utifrån resultatet och den teoretiska inramningen går det att tolka som att makt är 
närvarande i alla sociala relationer och att alla relationer på förskolan innehåller 
maktstrukturer. Genom studiens resultat synliggörs det att den makt förskollärarna 
använder sig av när de ger barnen stöd i konfliktsituationer ses som positiv och bi-
dragande till barnens utveckling och lärande. Det finns tydliga skillnader i resultatet 
kring förskollärarnas attityder till barnens konflikthantering med hänvisning till bar-
nens ålder. Skillnaderna i förskollärares attityder och arbete kan bero på att de orga-
nisatoriska ramar som sätts upp för förskolan tolkas olika, och att det leder till att 
arbetet skiljer sig åt, men kan också bero på ledarskapsstil förskolläraren har. Genom 
studiens teoretiska inramning synliggörs flera olika ledarskapsstilar i resultatet. En 
förskollärare som är stödjande, lyhörd, närvarande och resonerande i barnens kon-
fliktsituationer kan tolkas som innehavare av en auktoritativ ledarroll. Resultatet kan 
också peka på en auktoritär ledarroll hos förskollärarna. Att avlägsna barn från leken, 
begränsa material från leken eller avbryta barnens konflikter abrupt utan förklaringar 
eller diskussioner kan tolkas som auktoritära drag. En eftergiven ledarskapsstil visar 
sig att förskollärarna haft i den tidiga yrkesrollen, innan erfarenheten gav dem trygg-
het att sätta gränser. Där fick barnen styra till största del, och förskollärarna ställde 
inga krav på barnen. Den ledarskapsstil som synliggörs mest i stödet av barns kon-
flikter utifrån studiens resultat är den auktoritativa rollen, som enligt Baumrind 
(2005) är mest gynnsam för barnets utveckling och lärande.   
 
6. Diskussion 
 
I följande avsnitt presenteras vår diskussion utifrån vår teoretiska inramning samt 
tidigare forskning. Efter vår diskussion följer metoddiskussion kring vårt metodval 
och studiens trovärdighet.  
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6.1 Förskollärarens ledarskapsstil och dess påverkan på barnens konflik-
ter 

Utifrån vårt resultat såg vi drag av flera olika ledarskapsstilar. Vi kommer belysa hur 
dessa ledarskapsstilar kommer till uttryck och hur vi tolkar att de påverkar stödet till 
barn i konflikt. Vi vill också förtydliga att vi inte vill belysa någon ledarskapsstil som 
bättre eller sämre, utan bara tolka hur de olika ledarskapsstilarna påverkar stödet 
som barnen får i sina konflikter. 

6.1.2 Eftergiven ledarskapsstil 

I studiens resultat framkommer det att en mer eftergiven ledarskapsstil var vanlig i 
början av förskollärarens yrkesprofession. Det tyder på att vidare utbildning i kon-
flikthantering tidigt i yrkeslivet skulle kunna hjälpa de nya förskollärarna att hitta sin 
roll, då det ingår i förskollärarens roll att skapa en trygg och stabil miljö för barnet, så 
att barnet ska kunna utveckla sin identitet (Gloeckler & Cassell, 2012). Att kollegialt 
tidigt arbeta för att hjälpa sina nya kollegor med hanteringen av konflikter är också 
ett arbetssätt som lyfts i resultatet, och är något som är gynnsamt för både förskollä-
rare och barn. Enligt förskolans läroplan (2018) ska förskollärare också arbeta för att 
barnen ska ha en stabil grund, både för att förebygga men också för att kunna hantera 
de konflikter som uppstår i förskolan (Gloeckler & Cassell, 2012). Med stöd i studiens 
resultat går det att förstå att förskollärarna i början av sin yrkesprofession hade svårt 
att stödja barnen i hanteringen av deras konflikter. Det kan indikera att en avdelning 
där samtliga förskollärare är nyexaminerade eller oerfarna skulle kunna leda till att 
det inte finns någon struktur, regler eller gränser för barnen att förhålla sig till, vilket 
i längden skulle bli ohållbart för både barn och pedagoger, när det heller inte finns 
arbetssätt för att stödja barnen i konflikt. Utifrån studiens resultat kan tidiga samtal 
eller utbildningar om konflikthantering, både externt och kollegialt, vara till hjälp för 
att förskollärarna ska hitta sitt förhållningssätt och genom det känna sig trygga i sitt 
stöd till barn i konflikter.  

6.1.2 Auktoritär ledarskapsstil 

Det framgår i resultatet att det hos förskollärarna också finns auktoritära drag. Förs-
kollärarna ger exempel på att inte ge barnen några valmöjligheter, att inte prata med 
barnen i konfliktsituationer utan enbart ge korta kommandon, men också att förskol-
läraren går in och avbryter barnens konflikter abrupt, utan diskussioner. När förskol-
läraren avbryter barnens konflikter utan stödjande diskussioner eller resonemang, 
kan det leda till att barnen inte utvecklar egna strategier för konflikthantering utan 
istället blir beroende av en vuxens ingripande (Majorano, Corsano & Triffoni, 2015). 
Det kan också bidra till att barnen går miste om ett tillfälle att lära social kompetens, 
och en konsekvens av detta handlande som Majorano m fl. beskriver är att förskollä-
rarna ökar sina ingripanden i barns konflikter. Det går att tolka det som att förskollä-
rarens ingripanden i barns konflikter utan förklaringar eller diskussioner inte leder 
till något stöd, utan däremot blir en ond cirkel av ingripanden. Det går att förstå vårt 
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resultat så som att det främst är när förskollärarna påverkas av förskolans ramfak-
torer som den auktoritära ledarskapsstilen blir synlig. När det är brist på personal 
eller förskollärarna upplever att de är stressade, kan det tolkas som att det inte finns 
tid eller möjlighet för förskollärarna att vara närvarande och stödjande i barnens 
konflikter. Ramfaktorerna blir en påverkande faktor, och stora barngrupper och 
stress är faktorer som förskollärarna i resultatet anser vara negativa för sitt stöd av 
barn i konflikt.   
 
Ytterligare konsekvenser av ett auktoritärt ledarskap är att barnet kan utveckla asoci-
ala eller aggressiva beteenden (Baumrind, 1966), vilket inte var något som framkom i 
våra intervjuer. I vårt resultat beskriver en av förskollärarna hur hon, om återkom-
mande konflikter uppstår, tar bort materialet barnen leker med och sätter alla barnen 
vid bordet för att exempelvis rita. Majorano, Corsano och Triffoni (2015) visar på i sin 
studie att till skillnad från fri lek har strukturerad aktivitet färst konflikter, och det 
går att tolka som att förskolläraren använder de strukturerade aktiviteterna för att 
minska konflikterna i barngruppen. I vårt resultat beskriver förskollärarna hur de är 
fysiska både när de tar isär barn, men också när de väljer att lyfta bort barn från le-
ken. Det är strategier som inte beaktar barnets perspektiv (Skoglund, 2019), till skill-
nad från de strategier som används av den auktoritativa ledaren. 

6.1.3 Auktoritativ ledarskapsstil 

En auktoritativ ledarskapsstil synliggörs i studiens resultat, när ömsesidig kommuni-
kation och barns inflytande har stor betydelse i hanteringen av barns konflikter. En 
auktoritativ ledare är rationell och lösningsorienterad, något som förskollärarna i 
resultatet ger exempel på. Hur förskollärarna stödjer barnen genom resonemang till-
sammans, för att barnen själva ska få komma fram till en lösning på sin konflikt tyder 
på en auktoritativ ledarskapsstil. Förskollärarna går ner på barnens nivå genom att 
sätta sig tillsammans med barnet och låter barnen själva få berätta. Förskollärarens 
roll att leda barnen i konflikthantering är viktig för att barnen ska få de verktyg som 
behövs för att kunna förstå andras känslor och perspektiv (Gloeckler & Cassell 2012; 
Skoglund, 2019). Det finns olika verktyg för att stödja barnen i sin förståelse för and-
ras känslor och perspektiv, bland annat känslokort uppsatta på väggarna, dit barnen 
går i konflikter med sina kompisar för att peka på känslan de känner. När barnet får 
strategier för att lösa konflikter kan det leda till att barnet får utveckla sin emotion-
ella och sociala kompetens (Gloeckler & Cassell, 2012). När förskollärarna utövar en 
mer auktoritativ ledarskapsstil hänvisar de till att de tar stöd i läroplanen, snarare än 
stöd från eventuella vidareutbildningar. Det kan tolkas som att det är den auktorita-
tiva ledarskapsstilen som stöds genom förskolans läroplan. Den auktoritativa ledar-
skapsstilen går att förstås som den mest jämbördiga i relation till barnen. Relationen 
mellan barn och förskollärare är alltid asymmetrisk, och därför är förskollärarens sätt 
att ge stöd till barnen i konflikt viktigt både för barnens lärande och för resultatet av 
konflikten (Skoglund, 2019).  
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Det är också den ledarskapsstil som kan synliggöras genom förskolans läroplan 
(Skolverket, 2018) bland annat genom att både den auktoritativa ledarskapsstilen och 
förskolans läroplan lyfter vikten av att barnet får möjlighet att ha inflytande och att 
barnets intressen ska beaktas. Självständighet, social utveckling, och anpassning är 
också egenskaper som lyfts i både förskolans läroplan (Skolverket, 2018) och i den 
auktoritativa ledarskapsstilen, liksom barnens valmöjligheter, ömsesidig kommuni-
kation och ansvar. 

6.2. Verktyg och strategier för förskollärares stöd i barns konflikter 

I resultatet gavs exempel på flera olika verktyg och strategier som förskollärarna an-
vänder för att stödja barnen i de konflikter som uppstår på förskolan.  
 
Både det som uttrycks i denna studies analyserade resultat och Skoglunds (2019) 
forskning visar på att konflikter i förskolan är vardag. I denna studie framkommer 
det att barns konflikter oftast handlar om materiella ting, eller att barn har svårt för 
de sociala koder som finns i barngruppen och på hela förskolan, något som forskning 
också visar (Chen, Fein, Killen & Tam, 2001). Barn i förskolan förväntas lösa sina 
konflikter genom förhandling och kompromisser, och inte genom fysiska konflikter 
(Skoglund, 2019). I resultatet har det framkommit att förhandling och kompromisser 
är de strategier som förskollärarna försöker ge barnen för att barnen själva ska kunna 
lösa sina konflikter. Det går att förstå som att genom att ge barnen dessa strategier 
förflyttas makten till barnen och de hierarkier som finns i barngruppen.  
 
När det gäller de fysiska konflikterna visar studiens resultat på något motsägelsefulla 
beskrivningar gällande flest fysiska konflikter. De som arbetar på en avdelning med 
de yngre barnen hävdar att de flesta fysiska konflikter sker där, medan de som arbe-
tar med de äldre barnen menar att de flesta konflikter sker där. Detta resultat motsä-
ger det Skoglund (2019) skriver, när hon menar att de flesta fysiska konflikter sker 
hos de äldre barnen, men å andra sidan lyfter Gloeckler och Cassell (2012) hur de 
yngre barnen, i situationer som gör dem arga, blir fysiska vilket leder till svåra situat-
ioner för både barn och förskollärare. Förskollärarna behöver ha strategier för de fy-
siska konflikterna också, vilket till viss del framkommer i resultatet då konsekvenser-
na av de fysiska konflikterna påvisas för barnen. Det är viktigt att förskolläraren även 
i konflikthantering med fysiska konflikter är medveten om sitt förhållningssätt, då 
barn ofta handlar som de blir bemötta (Thornberg, 2006). Reflektion kring vad bar-
nens handlingar får för konsekvenser för de andra barnens tankar och känslor argu-
menterar Majorano, Corsano och Triffoni (2015) för, liksom resultatet visar att förs-
kollärarna i denna studie gör. Liksom de nyss nämnda forskarna visar också studiens 
resultat att ett sådant arbetssätt hjälper barnen att få andras perspektiv och förbättra 
strategierna för att själva kunna lösa sina egna konflikter. 
 
Med stöd i studiens resultat går det att påpeka vikten av kommunikation med barnen 
i konflikt, och att vänta in barnens initiativ till samtal efter en konfliktsituation. Lik-
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som Majorano m.fl. (2015) visar studien att genom att förskollärarna är både ledare 
och medlare i samtalet mellan barnen, så blir konflikten en resurs som kan bidra till 
att stärka barnens självständighet.  Resultatet kan tolkas som att de strategier som 
förskollärarna använder sig mest av är kommunikation, både egen kommunikation 
men att de också försöker stärka kommunikationen barnen emellan. Detta gör förs-
kollärarna bland annat genom reflektion tillsammans med barnen, och när de låter 
barnen själva reflektera kring situationen. Studien visar att förskollärarna kan se att 
barnen lärt sig och tagit sig an hur de kan lösa konflikter genom kommunikation. 
 
Resultatet visar på att förskollärarna ser ett lärande hos barnen, som sker genom 
konflikterna. Barnen kompromissar och förhandlar kring de egna konflikterna, och 
liksom Gloeckler och Cassell (2012) skriver så pekar också denna studies resultat mot 
att barnen lärt sig olika strategier för konfliktlösning genom det stöd de fått i tidigare 
konfliktsituationer. Resultat går här att tolka som att den makt som förskollärarna 
utövar när de väljer sina strategier och metoder för att stödja barnen i konflikter, där-
för blir en produktiv kraft, vilket Foucault också menar att makten är (Lindgren, 
2007). I resultatet framgår det hur barnen själva löser sina konflikter, men det fram-
går inte tydligt i resultatet huruvida dessa lösningar följs upp. Eftersom alla relation-
er är maktrelationer (Foucault, 1982) innebär det också att barnens relationer inne-
håller maktstrukturer, vilket kan leda till hierarkier inom barngruppen. Att förskollä-
rarna menar att barnen löser sina konflikter själva genom de strategier de fått av för-
skollärarna är tydligt i resultatet, men det framkommer inte huruvida dessa lösningar 
är positiva för barnen eller inte.  
 
Klimatet i gruppen spelar också roll för hur strategier utvecklas och vilka strategier 
barnet utvecklar. Thornberg (2006) lyfter vikten av att ett förebyggande arbete görs 
på gruppnivå, vilket i vårt resultat framkommer att det görs av några av förskollärar-
na. Där beskrivs ett arbete med hjälp av verktyg som till exempel litteratur, bildstöd, 
och filmer. Förskollärarna har ett arbete där de utgått från dessa verktyg, och utveck-
lat arbetet med aktiviteter. Det framgår inte om förskolläraren som visar filmer kring 
konflikt för barnen, vidareutvecklar arbetet. Om en diskussion eller ett arbete fortlö-
per efter att filmen visats, kan en tanke vara att barnen får förebilder kring hur kon-
flikter kan hanteras. Hur arbetet med konflikter ser ut varierar också mellan förskol-
lärarna, några arbetar med det kontinuerligt i barngrupp och andra inte alls. Hur 
barnen bemöts påverkar hur barnen själva agerar, och ett positivt gruppklimat bidrar 
till att barnet använder vänligare strategier för att hantera konflikter (Thornberg, 
2011), därför borde ett arbete i barngrupp vara viktigt. Med de yngre barnen visar 
resultatet att det inte finns något kontinuerligt eller aktivt arbete med konflikthante-
ring i barngruppen, om ens alls. Det diskuteras inte med barn i konflikt utan de yngre 
barnen ges istället korta kommandon. 
 
Att strategierna förskollärarna använder för att stödja barnen i konflikter är beroende 
av situation (Sommer, 2005; Skoglund, 2019) är något som resultatet visar att förs-
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kollärarna har olika uppfattningar om. Även om förskollärarna löser konflikterna på 
samma sätt, framkommer det i resultatet skillnader beroende på situation ändå. 

6.2.3. Konflikt, utanförskap och barns relationer 

Förskolan är en viktig del i skapandet av barnens relationer. Barnet i förskolan ska få 
de förutsättningar som krävs för att kunna etablera goda kamratrelationer, samar-
beta och hantera konflikter (Jonsdottir, 2007; Skolverket, 2018), och det krävs därför 
ett medvetet arbete från förskollärarna. Studiens resultat pekar på att förskollärarna 
är medvetna om att det finns barn som inte är inkluderade i förskolans kamratrelat-
ioner, och att förskollärarna har strategier också för hur de ska ge stöd till dessa barn. 
I resultatet ges ett exempel då en spännande lek startas med det uteslutna barnet, 
som gör de andra barnen nyfikna och får dem att vilja vara med i leken. När leken 
fungerar så lämnar förskolläraren, men håller sig i närheten för att se att leken fort-
går på ett positivt sätt. Resultatet visar dock att förskollärarna ibland själva utesluter 
barn ur lek, när konflikter uppstår upprepade gånger. Jonsdottir (2007) skriver att 
både utanförskap och påtvingad ensamhet kan ha stora konsekvenser för barnet, men 
i denna studies resultat framgår det inte hur förskollärarna resonerar i de fallen då 
barn avlägsnas i leksituationer där konflikter uppstått. Det kan tolkas som att barnet 
som avlägsnas inte får något stöd, utan att lösningen på konflikten blir att plocka bort 
ett barn. Som Jonsdottir (2007) skriver så innehåller barns sociala relationer också 
problem som barnen måste ges möjligheter att lära sig att hantera. När barnet blir 
uteslutet av förskolläraren blir också möjligheterna att hantera problemen borttagna 
för barnen, och det som barnet enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2018) ska få 
hjälp med, som till exempel hantera konflikter och reda ut missförstånd, går barnet 
miste om. 

6.3. Metoddiskussion 

Studien är gjord utifrån en kvalitativ metod byggd på semistrukturerade intervjuer, 
och intervjuer valdes för att det är förskollärarnas beskrivningar av sitt arbete som 
ska undersökas, och en semistrukturerad intervju lämnade utrymme för följdfrågor. 
Den intervjuguide som gjorts för studien upptäcktes inte riktigt täcka det område 
som skulle undersökas, då var utrymmet för följdfrågor viktigt. Intervjuerna spelades 
in efter samtycke från respondenten, dels för att kunna delta aktivt i samtalet, men 
också för att kunna transkribera och läsa intervjuutskrifterna. Det var relativt enkelt 
att få respondenter till intervjuerna, och alla utom en tackade ja vid första tillfrågan. 
Med kvalitativ forskning blir inte resultat generaliserbart, eftersom det snarare foku-
serar på djup istället för bredd. Det är en liten grupp individer inom samma område 
och miljö som deltagit i studien, och för att resultaten ska kunna vara överförbara är 
det viktigt att beskrivningar av urval och genomförande är täta (Bryman, 2011). Av-
snitten urval och procedur är tydliggjorda och detaljerade för att studien ska kunna 
genomföras liknande igen vid ett senare tillfälle. Resultat kan vara överförbart till 
andra kontexter – exempelvis en arbetsplats, där det kan undersökas hur chefer ger 
stöd till sina arbetstagare i konfliktsituationer. Däremot går det visserligen se ett 
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mönster i förskollärarnas beskrivningar, men det går inte att säga att resultatet kan 
säga hur förskollärare utanför studien arbetar med konflikter. 

6.4. Slutsats 

Studien visar på att arbetet med att stödja barn i konfliktsituationer är viktigt. Det är 
viktigt dels för att barnen ska få positiva erfarenheter av konflikthantering, men 
också för att konflikter ska kunna leda till ett lärande och att barnen ska finna strate-
gier för att ta sig an konflikter på egen hand. Även om barnen hanterar konflikterna 
själva, tolkar vi det som att förskolläraren behöver vara närvarande för att det ska 
vara ett tryggt och positivt klimat i barngruppen, och att barnens egna lösningar av 
konflikter följs upp. Utifrån studiens resultat kan vi förstå att barnen ibland går miste 
om det stöd som de enligt läroplanen för förskolan (2018) har rätt till, vilket pekar åt 
att vidare utbildning i konflikthantering skulle behövas. Förskollärarnas yrkeserfa-
renhet har lett till att de lärt sig strategier för konflikthantering, men vi menar att 
erfarenhet inte alltid räcker, utan att det behövs utbildning i konflikthantering, vilket 
hälften av studiens respondenter saknar. Förskolans makt uttrycks genom normer 
och värderingar – normer och värderingar som kan variera från förskola till förskola 
beroende på hur de tolkas. Därför menar vi också att vidare utbildning i konflikthan-
tering kan vara viktigt för att normer och värderingar inte ska skilja för mycket mel-
lan förskolorna. Vilka normer och värderingar som ska gälla i förskolan synliggörs 
genom läroplanen, som därför kan fungera som ett stöd. 
 
Det framkom flera olika ledarskapsstilar under vår studie, de flesta förskollärarna 
uttryckte att de i början av sin yrkesprofession utövade en mer eftergiven ledarskaps-
stil, vilket ändrades med erfarenhet. Vi såg i vårt resultat utöver en eftergiven ledar-
skapsstil, både uttryck för en auktoritär ledarskapsstil, samt auktoritativ ledarskaps-
stil. Den mest aktiva var den auktoritativa, vilken också verkade vara den som stödde 
barnen mest. Det är också den ledarskapsstil vi har tolkat att förskolans läroplan byg-
ger på. 
 
Vi anser att vår studie är relevant för förskolläraryrket för att konflikter är vardag i 
förskolan, vilket också framkommit i studien. För att barn ska lära av konflikter krävs 
det att förskollärare har ett förhållningssätt och en ledarskapsstil som kan stödja bar-
nen när konflikter uppstår, och då krävs också att förskollärare får möjlighet att ut-
veckla ett sådant förhållningssätt. Det är också viktigt för att bevara och stödja trygga 
relationer. Vi vill också lyfta att det är viktigt med att kontinuerligt ha kollegiala sam-
tal och arbeten kring konflikthantering, för att stärka möjligheten till liknande nor-
mer och värderingar inom förskolan.  

7.2. Fortsatta studier 

För fortsatta studier skulle ett djupare arbete kring ledarskapsstilar och deras påver-
kan på barnets konflikter vara av intresse. Att undersöka konflikter på förskolan ur 
barnens perspektiv genom till exempel barnsamtal och observationer är också något 
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som vi skulle finna väldigt spännande. Studier kring barns kamratrelationer, och hur 
dessa påverkar barnens trivsel på förskolan, är något som skulle vara intressant då vi 
varit på väg in där men fått begränsa oss för att inte utveckla ett alltför stort arbete. 
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Bilaga 1 – missivbrev 

Förfrågan om deltagande i denna undersökning 

Hej! 

Vi är två studenter på Mälardalens högskola som läser vår sista termin på förskollä-
rarprogrammet, vi påbörjar vårt nu examensarbete och du tillfrågas härmed att ingå i 
vår studie. Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare beskriver att de 
stödjer barn i konfliktsituationer som uppstår på förskolan. Förskollärares upplevel-
ser och kunskaper är betydelsefulla för oss och för att öka kunskapen inom detta om-
råde. Vi önskar intervjua dig som är utbildad förskollärare. Intervjun beräknas ta 45 
minuter och innehåller cirka 20 frågor. Bara vi kommer att ha tillgång till det insam-
lade materialet, medan det färdiga resultatet kommer vara tillgängligt för alla inom 
kursen, samt publiceras på databasen Diva efter godkännande av examinator. När 
arbetet är godkänt kommer det insamlade materialet att destrueras. Du kommer att 
anonymiseras i uppsatsen. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har 
rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan 
några negativa konsekvenser för dig. Undersökningen kommer att presenteras i form 
av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen 
Diva. 

Har du möjlighet att delta i vår studie, återkoppla gärna. Finns det frågor, eller om 
det skulle uppkomma frågor, kontakta oss! 
Vi ser fram emot att träffa dig! 

Vänligen, 
Jonna Svedlund 07xxxxxxxx 

Anna Palm 07xxxxxxxx 

 
Handledare 
Tuula Vuorinen  

Eskilstuna, 14 november 2019 
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Bilaga 2 – intervjuguide 

Intervjuguide inför studiens intervjuer med förskollärare  
 
Hur gammal är du?  
Vilken utbildning har du? 
Hur lång tid har du arbetat i verksamheten?  
 
Hur ser uppdelningen ut på din avdelning/hemvist/modul?  
 - Antal barn 
 - Ålder 
- Personaltäthet 
 
Har du någon utbildning i konflikthantering? 
Om ja, hur ser den utbildningen ut? 
Om nej, är det något du känner att du skulle vilja ha, eller behöva? 
 
Hur skulle du beskriva dina erfarenheter av konflikter på förskolan? 
Hur ser du på de konflikter som finns i förskolan? 
Finns det konflikter som är vanligare än någon annan? 
 
Hur tycker du att du brukar agera i konfliktsituationer som uppstår på förskolan? 
 
Vilka följder ser du att det kan bli av konflikter?  
Är det bara negativa följder, eller kan du se att det kan uppkomma positiva saker efter 
en konflikt? 
 
Vilka verktyg tycker du att du ger barnen för att de själva ska kunna hantera konflik-
ter? 
Arbetar ni kring konflikter i barngruppen, även när det inte är konflikter? 
Om ja, hur kan det arbetet se ut? 
 
Har ditt sätt att hantera konflikter förändrats över tid? 
Om ja, på vilket sätt?  
Varför har det förändrats?   
 
Löser du alla konflikter på samma sätt?  
Om inte, vad är det som påverkar ditt sätt att ta dig an och hantera en konflikt? 
Hur brukar du känna inför konflikter?  
Finns det skillnader i din känsla och vad kan de i så fall bero på? 
Hur gör du om det finns en konflikt du tycker att du behöver hjälp med? 

 


