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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger säger sig positionera barn och hur barn uttalar sig om 

sin egen positionering i konfliktsituationer (konflikt och lösning) och hur detta kan relateras till deras 

kön. Den metod vi valt att använda oss av är intervjuer med barn och pedagoger för att få 

förstahandsinformation om deras åsikter och erfarenheter kring konflikthantering, samt hur dessa 

konflikter beskrivs från ett barn- och ett pedagogperspektiv. Resultatet av barnintervjuerna visar att 

barn beskriver konflikter främst genom känslouttryck för att förstå situationen och finna en lösning på 

den. Pedagogintervjuerna visar att pedagoger har en uppfattning om att deras roll som konfliktlösare 

till stor del går ut på att lära barnen om känslor, respekt, empati och att ta ansvar för sina handlingar 

och dess konsekvenser. Våra slutsatser av studien är att genusdiskurser är något som beskrivs som 

ständigt närvarande och kräver reflektion för att kunna omarbetas och belysas i det vardagliga arbetet. 

Som pedagog krävs därför en öppenhet och en tillåtande attityd för att barnen själva ska få hitta sina 

tillvägagångssätt i konfliktlösning. 
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Förord 
Vi vill först och främst tacka varandra för ett välfungerande samarbete och stöd genom hela studiens 

arbetsprocess. Vi har tillåtit och accepterat att vi båda haft bra och dåliga dagar, utan att för den sakens 

skull låta arbetet bli lidande. Vi vill även tacka familj och vänner för det stöd vi fått under de här 

månaderna; för hjälp med ord, formuleringar och moraliskt stöd för att vi skulle orka fortsätta med 

samma energi genom hela arbetet. Sist men inte minst vill vi även tacka våra intervjupersoner; 

pedagoger och barn, för deras medverkan i vår studie; utan dem hade arbetet inte blivit av.   

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Den första planeringsbiten av arbetet gjorde vi tillsammans. Vi satt tillsammans och diskuterade 

upplägg, syfte och frågeställningar. Inför planeringen av intervjuerna brainstormade vi vilken typ av 

frågor vi ville ställa samt hur de kunde relateras till studiens syfte och frågeställningar. Genomförandet 

av fem av intervjuerna gjordes tillsammans. Vi om att ha den ledande intervjuarrollen, varpå den andra 

fick inta en mer observerande roll för att kunna ta anteckningar under intervjun och ställa följdfrågor. 

Den sjätte intervjun gjorde Saera ensam då Jessica var sjuk. I arbetet med transkriptionerna var vi båda 

delaktiga och kände oss bekväma med arbetsfördelningen som räknat i tid blev hälften var.  

 Under processen med analys och diskussion har vi suttit tillsammans och analyserat, 

diskuterat och läst i litteraturen för att komma fram till vad för kopplingar som kan och behöver finnas 

med. Vi har turats om att gå in i litteratur och intervjutranskriptioner för att på så sätt se till att båda 

har samma förståelse för det resultat vi kommit fram till. Allteftersom arbetet framskridit har vi även 

på varsitt håll läst vår tidigare forskning och lagt fram kopplingar till varandra som skulle skrivas in i 

sina respektive avsnitt. Vad gäller skrivandet av innehållet har det delats upp till att börja med för att 

vi skulle känna att vi kommit igång. Sedan har vi tillsammans gått igenom de olika delarna och kunnat 

lägga till eller omformulera för att få det språk och den struktur på texten som vi strävade efter.    

 Under arbetets gång har vi tillsammans hållit koll på arbetet och kursens mål för att se 

hur dessa stämmer överens. Vi känner att vi båda två fått ut maximalt av arbetet och varit lika insatta i 

alla uppsatsens delar. Genom samarbetet har vi även kunnat hjälpa varandra för att genom 

diskussioner komma fram till vad som vidare behöver göras eller tydliggöras både för oss själva och 

för en läsare. 
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Inledning 

  
 De flesta av oss säger att vi bemöter varje barn individuellt utifrån  

 dess unika personlighet. Forskning visar emellertid att djupt förankrade  

 traditionella föreställningar om vad som ses som kvinnligt och manligt  

 är det som framförallt påverkar hur vi tolkar och bemöter barnet, redan  

 de första timmarna efter födseln. Beroende på om omgivningen uppfattar  

 barnet som en flicka eller en pojke bemöts de olika, något som både  

 tidigare och senare studier konstaterar. (Eidevald 2009, s. 21) 

  

 

 Läroplanen för förskolan Lpfö98 (Skolverket 2010) beskriver tydligt att ett av den 

svenska förskolans grundläggande värden är att beakta ”Människolivets okränkbarhet, individens 

frihet och integritet, alla människors lika värde [och] jämställdhet mellan könen…” (Skolverket 2010, 

s. 4). Vidare säger läroplanen att ”Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och 

förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är 

kvinnligt och manligt.” (Skolverket 2010, s. 5). Detta citat, samt Christian Eidevalds (2009) 

avhandling Det finns inga tjejbestämmare väckte våra tankar för hur flickor och pojkar formas i 

konflikter i förskolemiljön. Hur ett barn agerar i en konfliktsituation beror på vilka föreställningar om 

barn och konflikter som är synliga och som, medvetet eller omedvetet, omsätts i praktiken av 

pedagoger i förskolan (Eidevald 2009, s. 76). 

 De centrala begreppen för detta arbete har i varierande kombinationer fungerat som 

söktermer då vi sökte efter litteratur. Begrepp som vi använt oss av för sökning är: konflikt, 

konflikthantering, positionering, subjektskapande, diskurs, barn och förskola. Vi har även sökt med 

begreppen på engelska: conflict, conflict management, positioning, discourse, child och preschool. I 

avsnittet Tidigare forskning presenteras de författare och texter som vi efter sökning valt att använda 

oss av i studien.  

 Vi har genom vår litteratursökning med arbetets centrala begrepp inte funnit särskilt 

mycket tidigare forskning som berör ämnet konflikthantering i förhållande till genus och som vi då 

kan förhålla oss till i vårt arbete. Däremot fann vi en mängd forskning kring genus i förskolan (se 

exempelvis Eidevald (2009), Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander (2011), Lenz Taguchi (2014), 

Ambjörnsson (2011)) samt en del som rör konflikter och konflikthantering (se exempelvis Westlund, 

Horowitz, Jansson & Ljungberg 2008; Kim 2014; Ljungberg, Horowitz, Jansson, Westlund & Clarke 

2005), men som sagt mindre som berör konflikthantering och genus i ett sammanhang. Hur pedagoger 

positionerar och påverkar barn till att positionera sig i återkommande situationer är något som 

påverkar upplevelser av könsroller på lång sikt (Kim 2014). I och med att konflikthantering är ett 

dagligt återkommande moment i de flesta förskolemiljöer är detta, tycker vi, ett ämne som borde 

undersökas och reflekteras mer kring; framför allt för vuxna och arbetande inom förskolan.  

 För att kunna komma närmare den pedagogiska praktiken har det känts viktigt att ha 

kontakt med personer som dagligen befinner sig ute i det fält vår studie omfattar. Där av kom det sig 

att vi gjorde denna kvalitativa studie istället för exempelvis en kvantitativ eller litterär studie. Denna 

typ av studie gav oss en djupare kontakt med våra studieobjekt och tillät oss att se människorna bakom 

åsikterna som presenterades för oss. Vidare vidgades även vår förståelse för vår egen barnsyn genom 

barnintervjuerna, som får betraktas som generella för barns tankar och åsikter kring ämnet. 
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Bakgrund 

Idén till detta arbete uppstod i ett gemensamt intresse för konflikthanteringsfrågor i förskolan, och då 

framför allt i konflikter barn emellan. Vi läste olika förberedande kurser inför det här avslutande 

arbetet för utbildningen; Saera läste en fördjupningskurs om barns uppväxtvillkor i förskolan och 

Jessica läste en fördjupningskurs i språk. Kunskaperna och erfarenheterna vi fick från dessa kurser 

skapade ett gemensamt intresseområde där de centrala begreppen kom att bli 

konflikt/konflikthantering, genus och positionering. Utifrån detta frågade vi oss hur pedagoger i 

förskolan, delvis språkligt och delvis genom handling konstruerar och positionerar flickor och pojkar i 

praktiken, som individer och enligt rådande genusdiskurser och könsrollsföreställningar i förskolan. 

 De centrala begreppen vi använder oss av (konflikt, konflikthantering, positionering och 

subjektskapande, diskurs och barn. På engelska: conflict, conflict management, positioning, discourse, 

child, vi har inte hittat någon tillfredsställande motsvarighet till subjektskapande på engelska) har vi 

skapat oss en förståelse av genom hela vår utbildning, dock strävar vi efter att de i det här arbetet ska 

förstås utifrån specifika egenskaper.  

 Konflikt beskrivs av Kim (2014, s. 280) som en socialt avvikande handling vilken hotar 

det vänskapliga bandet mellan en eller flera individer under någon form av aktivitet. En social 

avvikelse kan, enligt vår förståelse och tolkning, till exempel innebära att ett barn agerar själviskt i 

förhållande till en leks rekvisita eller villkor så som rollinnehav eller bestämmanderätt. 

 Konflikthantering förstår vi utifrån Westlund et al. (2008, s. 1526) som beskriver 

fenomenet som ett sätt att bevara balansen och harmonin i relationer genom anpassning till gruppen 

eller normativa föreställningar eller traditioner. Olika sätt att lösa en konflikt är exempelvis att dela 

med sig av något som en leksak eller att bjuda in till en relationsbevarande eller relationsuppbyggande 

aktivitet. 

 En diskurs är den kollektiva föreställningen om ett eller flera sammanhängande 

fenomen i samhället. En form av övergripande teori som kan vara stabil över en längre tidsperiod eller 

tills ny kunskap uppkommer kring fenomenet som förändrar teoribilden och alternerar eller skapar en 

helt ny diskurs (Lenz Taguchi 2014, s. 61-62; Månsson 2011, s. 150-151). Eidevald (2009, s. 9) 

beskriver den poststrukturella diskursen som bärare av flera olika anspråk på sanningar där individer 

uppfattas som multipla subjekt. Nationalencyklopedins ordlista (Nationalencyklopedin 2015) 

beskriver diskurs som ett postmodernistiskt begrepp som säger något som ”hela vårt förhållande till 

verkligheten uttrycks genom” och något som vi därmed kan vara fångade i.   

 Positionering och subjektskapande är begrepp vi skapade oss en förståelse av utifrån 

Lenz Taguchis (2014) och Månssons (2011) beskrivningar. En positionering görs av pedagoger 

och/eller andra barn, medvetet eller omedvetet, utifrån dominerande diskurser i ett samhälle eller en 

viss miljö. Detta kan innebära en begränsning eller ett möjliggörande för ett barn att anta vissa 

personlighetsdrag och talar därmed om för barnet vad hen kan bli i den specifika situationen. Barnet 

kan efter att en positionering gjorts, välja att godta positioneringen eller gå emot den och positionera 

sig själv på ett annat vis. Detta är ett subjektskapande och kan se olika ut från situation till situation. 

Ett subjektskapande behöver dock inte föregås av en positionering utan kan ses som en positionering 

av den egna personen.   

 Med begreppet barn syftar vi i det här arbetet till barn i förskoleåldern, det vill säga 1-5 

år. Begreppet förskola innebär här en verksamhet som bedrivs enligt Skolverkets läroplan för 

förskolan, Lpfö98, reviderad 2010 (Skolverket 2010).  
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Tidigare forskning 

Under denna rubrik presenteras tidigare forskning inom vårt forskningsområde. Texten nedan 

presenterar av oss utvalda forskningsrapporter och artiklar som relateras till vårt eget arbetes syfte. 

Sökning och urval har skett genom arbetets nyckelord för att på så vis hitta relevant forskning, 

nationell och internationell, som vi vidare använder för analys av vår insamlade empiri.   

 Tidigare forskning inom området barns konflikthantering i förskolan visar att hur barn 

positionerar sig i och löser sina konfliktsituationer till mycket stor del har att göra med vilken ålder de 

befinner sig i (Westlund, Horowitz, Jansson & Ljungberg 2008, s. 1528). Detta eftersom 

konflikthanteringsfärdigheter kräver personlig erfarenhet för att utvecklas. Förskolebarns 

konflikthanteringsförmåga är ofta till stor del beroende av motpartens strategier i den givna 

situationen. När kamratens konfliktstrategi avläses av barnet ifråga som mindre aggressiv blir 

responsen på liknande sätt lugnare och de undviker på så vis att konflikten blir allvarligare (Thornberg 

2008). Men om kamraten tar till våld eller inleder en fysisk konfrontation är det lättare hänt att denna 

besvaras på ett mer fysiskt plan. Vidare skriver Thornberg (2008, s. 112): 

  

 It is proposed that the children bring goal tendencies to the social situation  

 but also revise those goals and construct new goals in response to immediate 

 social information or cues. They access possible responses from memory to  

 the situation, or may (especially if the situation is novel) construct new  

 behaviours in response to immediate social cues. In the model, the relation  

 between social information processing and social adjustment is a reciprocal  

 one. Both external or situational cues and the children’s own mental database  

 of social knowledge matter.   

 

 Konflikter mellan barn, menar Malloy och McMurray (1996 i Thornberg 2008, s. 111) 

innebär att två eller fler individers olika intressen vid ett visst tillfälle leder till att de försöker influera 

den andra parten med hjälp av socialt, alternativt icke socialt accepterade strategier för att uppnå sitt 

mål. Barns konflikter är ett flitigt återkommande inslag i deras vardag och anses av barnen själva vara 

ett naturligt sätt att interagera med andra barn i sociala sammanhang. Yngre barn lär sig därför ofta 

lösa sina konflikter utan större inblandning från vuxna, då de är mer intresserade av att leken ska 

kunna fortgå än att avbryta den (Shantz 1987 i Thornberg 2008, s. 111). I dessa konflikter anses barn 

utveckla sin konflikthanteringsförmåga och skapa erfarenheter för senare bruk, samtidigt som de 

utvecklar sin sociala kompetens som i ett senare skede sätter grunden för barnens interaktion med 

andra barn, och hjälper dem att skapa en bas för vänskapsrelationer (Gottman, 1983; Rose & Asher, 

1999 i Thornberg 2008, s. 111). En del forskare menar även att hur barn kommunicerar och handlar i 

en konfliktsituation aldrig kan särskiljas från den sociala kontexten som barnen befinner sig i, och det 

är även det som avgör hur barn positionerar sig och vilka strategier de väljer att använda sig av vid 

konflikter (Säljö 2014). Thornberg (2008) menar att vi inte får glömma att barnets agerande i en 

situation även speglar de sociala begränsningar som finns i dess omgivning, det kan exempelvis vara 

olika regler att förhålla sig till inom förskolan i förhållande till hur det kan se ut i hemmet med syskon 

och vårdnadshavare.  

 Enligt Westlund et al (2008, s. 1529) är ytterligare en viktig faktor barnets kön, då 

pojkar och flickor generellt anses tillämpa olika metoder för att lösa konflikter. Flickor är, menar 

författarna, i grunden mer socialt orienterade och strävar efter harmoni i sina förhållanden. En 

uppblossad konflikt behöver därför lösas på så sätt att alla inblandade blir nöjda och att ett band 

bibehålls i deras kamratskap. Pojkar anses ha ett motsatt sätt att lösa konflikter där det mest 
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betydelsefulla är att få ”rätt”, oavsett om detta betyder slutet på en lek, men det kan också tolkas som 

att pojkar kan bortse från att en konflikt har uppstått och aktiviteten hindras därmed inte från att fortgå 

(Westlund et al. 2008, s. 1535-1536). En förutsättning för denna typ av konflikthantering hos barn är 

den närvarande pedagogens positionering av de iblandade barnen i konflikten (Eidevald 2009, s. 9-11).  

 Eidevald (2009) beskriver hur barn i konflikter antingen positionerar sig med de 

rådande normer, som generellt lyder under dominerande diskurser vilka bestämmer hur deras kön 

produceras i en social kontext – genus, eller så gör de uppror mot dessa normer varpå omgivningen 

(pedagoger och/eller kamrater) i sin tur kan positionera barnet enligt rådande genusnormer. Hur barnet 

positionerar sig i en konfliktsituation beror på vilka diskurser som är synliga, medvetet eller 

omedvetet, i förskoleverksamheten och pedagogens/pedagogernas förhållningssätt (Eidevald 2009, s. 

76). Dessa faktorer skapar tillsammans ramar som barnen genom sina egna positioneringar anpassar 

sig till eller försöker påverka genom att positionera sig annorlunda än vad normerna anger. För att lösa 

konflikter använder sig barn av sociala verktyg som reflekterar deras kulturellt centrala normer och 

värderingar, vilka de fått lära sig av omgivande vuxna (Kim 2014, s. 285). Genom kulturella normer 

och värderingar uppfattar barn även hur det är meningen att de ska positionera sig i särskilda sociala 

situationer, exempelvis i en konfliktsituation. Även om själva konflikten är av samma slag kan ett barn 

alltså associera en viss typ av problemlösning eller konflikt med förskolemiljö eller hemmiljö, och kan 

således positionera sig annorlunda beroende på var konflikten uppstår.  

 Pedagogen i förskolan har makt att influera och påverka barnen i deras subjektskapande 

och därmed visa hur de bör positionera sig gentemot sina kamrater; pojkar som flickor. De skapar en 

normerande mall för verksamheten och barnen, som de sedan upprätthåller medvetet eller omedvetet 

(Odenbring 2010, s. 30,31). Inom svensk kultur har den centrala genusdiskursen länge varit att flickor 

och pojkar har olika roller och förväntningar från vuxna att leva upp till. Flickor bör vara lugna, leka 

tillsammans och dela med sig medan pojkar bråkar, leker vilda lekar och är mer egoistiska till sitt sätt. 

Detta talar även för hur pojkar och flickor bör positionera sig i eventuella konfliktsituationer; flickor 

löser en konflikt tillsammans och pojkar bråkar tills någon annan (oftast en vuxen) löser konflikten åt 

dem, eller stryker konfliktkällan och går runt den. För ett barn att gå emot dessa genusnormer har 

ansetts vara rent problematiskt (Odenbring 2010; Eidevald 2009; Westlund et al. 2008).  

 Månsson (2000, s. 29-32) beskriver hur könstillhörighet i förskolan fungerar som 

kulturellt upprätthållande då barn av pedagogerna positioneras på ett vis som påminner om de roller de 

skulle få i hemmet och de attribut som befästs och visats uppskattning där. Genom att barnen kan 

sägas skapa sig själva i två parallella världar; hem och förskola, skapar de sig som subjekt både utifrån 

sina vårdnadshavares, förskolepersonals och kamraters förväntningar och karaktärer, vilka talar om för 

dem hur de borde vara och vad de kan bli som barn i förskolan likväl som barn hemma. 

 Med ovanstående referenser känner vi att samtliga författares ståndpunkter och 

perspektiv, samt våra infallsvinklar för arbetet, är tillräckligt väl presenterande för att tillsammans med 

analysen kunna utgöra en utförlig och tydlig diskussion av studien.   

Syfte och frågeställningar  

Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur pedagoger säger sig positionera barn och hur barn 

säger sig positionera sig själva i konfliktsituationer (konflikt och lösning) och hur detta kan relateras 

till deras kön. Utifrån detta syfte har vi formulerat tre frågeställningar som vi genom vår empirianalys 

ska försöka besvara.  
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 Frågeställning ett: Vad uttrycker barn att de har för uppfattningar av hur en konflikt 

 kan lösas; är det skillnad på om det är pojkar eller flickor som bråkar?  

 

 Frågeställning två: Hur beskriver pedagoger sin roll i att lösa konflikter mellan barn i 

 förskolan? 

  

 Frågeställning tre: Hur tolkar pedagoger läroplanens strävansmål om att motverka 

 traditionella könsroller och att främja barns konflikthanteringsförmåga, och hur arbetar 

 de mot dessa strävansmål i förhållande till verksamhetens likabehandlingsplan?  

  

Den första frågeställningen intar alltså ett barnperspektiv medan den andra utgår från ett 

pedagogperspektiv (pedagog innefattar i denna text både förskollärare och barnskötare då vi anser att 

båda parter spelar lika stor roll för barn i förskolan). I den tredje frågeställningen är vi intresserade av 

pedagogers syn på och tolkning av förskolans läroplan som styrdokument och hur de arbetar med den 

samt verksamhetens likabehandlingsplan utifrån ett konflikthanterings- och genusperspektiv.   

Teoretiskt perspektiv 

Det perspektiv vi valt att förhålla oss till i denna studie är det poststrukturella eftersom studiens syfte 

är att undersöka vilka positioneringar som pedagoger och barn uttalar sig kring under 

konfliktsituationer i en förskolemiljö. I vårt arbete har vi valt att använda oss av det feministiskt 

poststrukturella perspektivet, ett perspektiv som är en del av den tredje vågens feminism. Den första 

generationens feminism hade sitt fokus på bland annat mäns och kvinnors möjligheter till lika lön för 

lika arbete och kvinnors rätt till att arbeta. Den andra generationen ville inte längre värdera kvinnor 

som en inte helt självklar sanning utan kvinnlighet skulle ses som sin egen i den dominerande manliga 

diskursen (Lenz Taguchi 2014, s. 18). Det feministiskt poststrukturella perspektivet tar ett starkt 

avstånd från de tidigare generationernas tänkande genom att ifrågasätta samhällets struktur i sin helhet. 

Det som är manligt och kvinnligt bör istället definieras för att på ett bättre sätt kunna tydliggöra de 

diskurser vars existens gör att könen behandlas olika i samhället. Detta sker bland annat genom att 

analysera ord och uttryck, men även hur individen blir till i sin omvärld; hur dess bild av sig själv 

tillsammans med de förväntningar som samhället har av en flicka eller pojke påverkar individen eller 

subjektet, som är ett viktigt begrepp inom detta perspektiv.  

 Diskurser gör det möjligt för individen att skapa sin verklighet och de historiska och 

samhälleliga kontexterna som är dominerande för det som är kvinnligt och manligt, vilka många 

gånger begränsar och möjliggör vad som kan ske i specifika situationer. Diskurser är med andra ord 

det som förväntas ske i en viss situation; förskolan ska se barnet som kompetent trots att det finns en 

del dominerande tankegångar och handlingsmönster som kan få oss att tvivla på hur mycket ett barn 

klarar av i en viss ålder (Lenz Taguchi 2014, s. 61-62). Trots litteratur och förskolans läroplan 

(Skolverket 2010) som beskriver barn som kompetenta kan det dröja länge innan barnets kompetens 

inte längre betvivlas av pedagoger och andra vuxna i ett sammanhang, men dessa förväntningar går 

även att ifrågasätta och omvandla till en ny diskurs som tar den nya kunskapen i beaktande. 

 Individen skapas i något som beskrivs som en subjektifikation, även kallat 

subjektskapande, det vill säga att en person lär sig att läsa av de förväntningar som samhället har på 
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individer av respektive kön. Men så finns även det som ges till individen av samhället från 

spädbarnsåldern; spädbarnet blir positionerat som flicka eller pojke av samhället genom specifika 

handlingar så som att flickors ansikten vänds in mot föräldern i famnen och pojkens vänds ut mot 

världen för att lägga grunden för den typ av karaktär som senare ska byggas (Lenz Taguchi 2014, s. 

19). I varje unik situation blir vi till och skapas om igen i olika miljöer och i möten med människor; vi 

blir till subjekt (Eidevald 2011, s. 104-105). Genom att anta ett feministiskt poststrukturalistiskt 

perspektiv synliggörs de diskurser som är dominanta i ett visst sammanhang och som anses vara 

socialt konstruerade. Diskurserna påverkar hur ett subjektskapande uppstår och vad som möjliggörs 

och omöjliggörs i och med detta. Vad har specifika kontexter för makt över individen och går de att 

påverka? Diskurser anses vara rörliga, en del är mer dominerande än andra men de flesta förändras 

beroende på situationen vi har framför oss. En och samma individ kan på så vis anses vara ett 

multipelt subjekt i sammanhanget då subjektet kan innefatta fler diskurser på en och samma gång som 

anses vara i en ständig process av förändring och omskapande.  

 Ett barn kan bete sig olika, inta olika roller i hemmet respektive på förskolan beroende 

på de möjligheter och förväntningar som ställs på barnet på de olika platserna. Jämförelsevis kan sägas 

att en vuxen kan vara förskollärare på arbetsplatsen och föräldrar i hemmet med sina barn, det är två 

parallella roller som intas i olika situationer (Eidevald 2011, s. 102). För att kunna få syn på de 

positioneringar som sker i förskolan är det därför viktigt att avläsa de diskurser som är närvarande i 

förskolans miljö. Inte förrän vi försöker skapa oss en uppfattning av andras sätt att förstå, tänka och 

känna kan vi göra en ansvarsfull läsning av andra individers verklighet.  

 I vårt sökande efter tidigare forskning fann vi en del litteratur i vilken författarna 

skriver utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Båda det sociokulturella och poststrukturalistiska 

perspektivet behandlar miljö, kultur och sociala kontexter som villkor för subjektsskapande och 

lärande, de är även överens om att diskurser skapas av och förändras genom människans handlingar 

och språkbruk (Lenz Taguchi 2014; Säljö 2014; Thornberg 2008). Därför har vi valt att, om än i liten 

skala, använda oss av dessa författare. Det som skiljer perspektiven åt är att inom det poststrukturella 

läggs fokus på individens positionering och subjektskapande medan det i det sociokulturella fokuseras 

mer på samspel och interaktion, vilket trots allt är en stor del av konfliktsituationer. När 

sociokulturella texter och författare refereras till har vi dock valt att tolka dem utifrån ett 

poststrukturellt perspektiv och lägga fokus på det som är gemensamt med det poststrukturella 

perspektivet. På så sätt använder vi oss av även här av det poststrukturella perspektivets centrala 

begrepp och tankegångar.  

 Det här leder oss tillbaka till uppsatsens syfte; att undersöka hur barn och pedagoger i 

förskolan beskriver positioneringar i konfliktsituationer och hur dessa genusdiskurser påverkar dem. 

Genom detta kan vi skapa oss en förståelse av hur vi som blivande förskollärare på bästa sätt kan 

utmana och omvandla rådande diskurser och normer i förskolan. 

Metod 

Val av metod 
Vi har valt att genomföra den här etnologiska studien med en kvalitativ ansats för att den tillåter oss att 

komma nära barn och pedagoger i förskolan, vilka är våra forskningsobjekt (Roos 2014, s. 46-57; 

Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 53-55). Den tillåter oss även att utforska det 

komplexa fenomen som positionering i konflikter och konflikthantering i förskolan är, samt att få 
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tillgång till de subjektiva ”sanningar” som ligger bakom inblandade individers uttalanden (Eriksson 

Barajas et al. 2013, s. 53).  

 Syftet med studien är, som tidigare beskrivet, att undersöka hur barn i förskolan uttalar 

sig kring positionering av sig själva och hur pedagoger talar om positionering av barn i 

konfliktsituationer samt hur detta relateras till deras kön. Eriksson Barajas et al. (2013, s.49) skriver 

följande om den kvalitativa ansatsen, ”I en studie med en kvalitativ ansats undersöker forskaren till 

exempel fenomen i verkligheten…”. Vad vi är intresserade av är att kunna beskriva ett fenomen i en 

särskild situation i en särskild institution, nämligen förskolan. För att kunna göra detta har vi valt att 

använda oss av halvstrukturerade intervjuer som metod till att samla in empiri och kunskap (Eriksson 

Barajas et al. 2013, s. 128). Nackdelen med ansatsen och metoden är, som vidare kommer tas upp i 

forskningsetiska överväganden, att vår närvaro hos forskningsobjekten troligtvis påverkar vad vi får 

och vad vi inte får reda på om verksamheten och det fenomen vi forskar kring. Fördelen är att vi 

kommer nära, får kunskap direkt från de som upplever konfliktsituationerna, och att vi har tillgång till 

intervjupersonerna även efteråt för att klargöra eventuella frågetecken (Löfgren 2014, s. 147). 

 Tanken med att använda oss av halvstrukturerade intervjuer och öppna frågor (bilaga 1) 

var främst att de inte skulle bli ledande då detta skulle bli problematiskt för resultatet på så vis att det 

skulle kunna ses som ett bekräftande av våra egna förgivettagna teorier om barns positionering; att 

flickor och pojkar positioneras olika på grund av kön. Studien hade då inte kunnat ses som trovärdig 

(Roos 2014, s. 51). Förutom detta vet vi även av erfarenhet att de frågor barn kan svara ”ja” eller ”nej” 

på kommer de troligtvis nöja sig med ett av dessa svar, utan att förklara vidare. Genom att inte ställa 

frågor av den sorten som kan besvaras just med ja eller nej säkerställde vi att barnen inte endast 

svarade det de trodde att vi ville höra; det var deras egna tankar som kom fram (Roos 2014, s. 49-50).  

 Vidare tänker vi att det kan vara svårt att prata med barn om abstrakta situationer som 

de inte känner någon koppling till. Därför har vi valt att under barnintervjuerna använda oss av 

fotoelicitering (Bignante 2010), en metod som används just för att förvandla något abstrakt till något 

mer konkret. Fotoelicitering som metod utgår från exempelvis tecknade bilder, fotograferingar, filmer 

eller videoklipp som diskussionsmaterial. Bilderna vi valt ut har vi googlat fram genom att göra 

bildsökningar på de centrala orden för den här studien och då främst konflikt, konflikthantering och 

barn. För varje bild (bilaga 2) ställdes några frågor som behandlade vad som hände på bilden, barnens 

egna erfarenheter kring liknande situationer samt vad de tror hade kunnat hända efter bildens 

”ögonblick” (Fägerborg 2011, s. 91).   

 Nackdelen med att använda sig av fotoelicitering för barnintervjuer är att personerna 

och miljöerna som presenteras på bilderna är i det största okända för barnen. I jämförelse med om det 

hade varit en bild på barnen själva eller andra barn i förskolan som de känner igen i en miljö som de är 

bekanta med, kan det bli svårt för barnen att placera sig själva i situationen och bedöma vad som 

händer och vad som skulle kunna hända, och det kan därför upplevas svårt att svara på frågor kring 

bilderna.  

Urval och avgränsningar 

I detta avsnitt presenterar vi vårt urval av intervjupersoner samt diskussionsmaterial till 

barnintervjuerna, efter de kriterier vi tagit fram för samtliga. Den typ av urval vi gjort för 

intervjupersoner kan beskrivas som ett strategiskt urval med de kriterier vi satte för såväl barn som 

pedagoger (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 137). Denna strategi använde vi för att säkerställa att 

pedagogerna skulle ha någorlunda liknande bakgrund i form av utbildning och arbetslivserfarenhet. 
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Intervjupersoner  

För pedagogintervjuerna hade vi endast två kriterier: intervjupersonen skulle ha någon form av 

utbildning relevant för arbete i förskolan, exempelvis en barnskötar-, förskollärar- eller 

rektorsutbildning och minst två års erfarenhet av arbete i förskolan (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 

136-137). Dessa kriterier var viktiga eftersom vi till intervjuerna tagit ut citat ur läroplanen för 

förskolan (Skolverket 2010, s. 4,5,9) som vi ville att våra intervjupersoner skulle vara bekanta med 

sedan tidigare och kunna relatera till på ett djupare plan, men även för att kunna diskutera arbetet med 

likabehandlingsplanen för just deras verksamhet. För pedagogintervjuerna var kön inte ett kriterium då 

studien syftar till att undersöka konflikthantering i förhållande till genusteorier gällande barn och inte 

vuxna. Dock tror vi att det tillförde något extra till studien att vi trots detta genomförde intervjuer med 

båda könen. Samtliga av våra vuxna intervjupersoner uppfyllde båda dessa kriterier. För ett smidigare 

genomförande av intervjuerna hade vi tänkt att få alla intervjupersoner från samma verksamhet. Den 

planeringen ändrades när vi fick två av tre pedagogintervjuer från samma verksamhet, men ingen 

ytterligare pedagog ville medverka på grund av, för oss, okänd anledning (Eriksson Barajas et al. 

2013, s.97).  

 För att hitta fem av våra sex intervjupersoner kontaktade vi först förskolechefen för 

området där Saera hade sin verksamhetsförlagda utbildning och fick godkänt av denne att ringa och 

prata med en pedagogansvarig förskollärare på en av enheterna. Processen för att få tag på vår sista 

intervjuperson såg likadan ut som för de fem första. Efter kontakten med förskolechefen kontaktade vi 

chefen för den andra verksamheten, som Saera haft kontakt med sedan tidigare i annat ärende. Även 

här fick vi prata med en pedagogansvarig som i sin tur frågade en av förskollärarna om hen ville 

genomföra en intervju med oss.   

 De huvudkriterier vi satte under vår första planering av barnintervjuerna var endast att 

vi ville att de skulle vara tre till fem år gamla. Sedan kom vi fram till att med den metod vi valt att 

använda oss av ville vi ha barn med större språklig förmåga för att optimera informationsutbytet vid 

intervjun (Bengtsson & Hägglund 2014, s. 130-131). Vi efterfrågade då barn i fyra till fem-årsåldern. 

Vi gjorde här ett antagande med grund i våra egna erfarenheter av barn i förskoleåldern samt 

utvecklingspsykologisk teori, att barn i äldre förskoleåldern har ett större ordförråd och mer utvecklad 

förmåga att uttrycka sig än barn i de yngre åldrarna. För barnintervjuerna kände vi inte att det var 

relevant att veta hur länge de gått i förskola eftersom vi inte tror att det varit avgörande för hur barnen 

i det stora hela tänker kring konflikthantering. Vi ville dock genomföra intervjuer med både pojkar och 

flickor eftersom studiens syfte och frågeställningar behandlar hur båda könen uttrycker att de upplever 

konfliktsituationer (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 137). I slutändan fick vi två intervjuer med flickor, 

en fyraåring och en femåring samt en intervju med en pojke på fyra år. 

 Som sagt vände vi oss till två förskoleverksamheter för att lokalisera våra 

intervjupersoner. Den första förskolan ligger i södra Stockholm och tillhör Stockholms stads förskolor 

och den andra är belägen i norra Stockholm och är en privat verksamhet. Under samtalen med de 

pedagogansvariga förklarade vi vårt syfte med undersökningen och frågade om det fanns möjlighet för 

oss att komma och intervjua frivilliga barn och pedagoger i verksamheten. När vi bestämt datum för 

intervjuerna mailade vi iväg våra brev för medgivande (bilaga 3) till förskolläraren som skulle 

distribuera dem till vårdnadshavare och pedagoger på förskolan för underskrift; ett brev var formulerat 

för målgruppen barn och ett för målgruppen pedagoger (Vetenskapsrådet 2011, s. 21). 

 Pedagogerna vi intervjuade hade alla tre en förskollärarutbildning från olika universitet 

och högskolor i Sverige. Intervjuperson ett, en kvinnlig förskollärare, har fem års erfarenhet av arbete i 

förskolan, varav fyra år på nuvarande verksamhet. Intervjuperson två, också kvinnlig förskollärare, har 

18 års yrkeserfarenhet, varav 4,5 år på nuvarande verksamhet. Vår tredje intervjuperson, en manlig 

förskollärare, har sju års yrkeserfarenhet varav fem är på nuvarande verksamhet. I och med detta anser 

vi att samtliga tre har en väl utvecklad yrkesroll och kan därför anses ge tillförlitlig information kring 
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konflikthantering i just deras verksamhet. 

 

Urval av fotoeliciteringsbilder 

Bilderna till barnintervjuerna tog vi fram genom att använda oss av en bildsökning på sökmotorn 

Google med studiens nyckelord konflikt, konflikthantering och barn. Kriterierna för bilderna var att 

det skulle finnas minst två barn på bilderna som befann sig i en konflikt av något slag. Detta skulle 

vara uppenbart genom exempelvis synlig handling, ansiktsuttryck eller kroppsspråk. När urvalet 

gjordes gjorde vi en bedömning av hur pass starka eller obehagliga bilderna kunde tänkas vara ur ett 

barnperspektiv. Vi ville att de skulle vara tillräckligt starka för att frambringa en känsla eller reaktion, 

men inte så pass starka att de efterlämnade en känsla av obehag hos barnen. Styrkan i bilderna var 

viktig för ändamålet att barnen skulle kunna berätta hur de kände och koppla detta till en faktisk 

konfliktsituation mellan sig själva och kamrater eller mellan andra barn i en förskolemiljö. Genom 

sökningen kom många olika typer av bilder upp; verkliga bilder, iscensatta bilder och tecknade bilder. 

Ett exempel på de bilder vi valde bort för att de skulle bringa obehag var de där människor visade 

tydliga tecken på fysisk skada, så som blod eller brutna ben. Vidare valde vi även bort alla typer av 

krigsbilder då vi inte visste vilka barn vi skulle träffa och vilka tidigare erfarenheter de har av liknande 

situationer och miljöer.  

 De fyra bilder vi i slutändan bestämde oss för att använda för intervjuerna var en 

tecknad bild med barn som bygger klossar, en vuxen i bakgrunden och ett barn som kommer och 

raserar det de andra barnen byggt (bilaga 2.2). Övriga tre bilder var med verkliga barn, flickor och 

pojkar blandat. Bilderna ser iscensatta ut för ett vuxet öga men med mycket bra skådespelande barn för 

att bli verkliga för ett barn. Två av dessa består av ett par pojkar (bilaga 2.3) och ett par flickor i fysisk 

konflikt (bilaga 2.4); pojkarna ligger på golvet, en över den andra, och grimaserar. Flickorna ser båda 

ut att skrika då de drar varandra i håret. På den fjärde bilden ses två barn, en pojke och en flicka, gapa 

respektive lipa åt varandra i en retfull ton (2.1). Vi reflekterade kring hur stereotypa dessa bilder är och 

vilka signaler de kan skicka till våra barnintervjupersoner om positionering samt hur detta skulle 

kunna påverka deras svar. Med resterande bilder bortvalda ansåg vi, trots detta, att dessa var 

tillräckligt övertygande och överensstämmande med våra kriterier för att kunna användas för 

ändamålet fotoelicitering.   

Genomförande 
Som vi beskrivit i metodavsnittet valde vi att samla in vår empiri genom intervjuer med två olika 

målgrupper i förskolan; barn och pedagoger (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 137). Två 

pedagogintervjuer och samtliga barnintervjuer genomfördes på samma förskola. Den sista 

pedagogintervjun genomfördes i en annan verksamhet då vi inte fick tillträde till tre pedagoger från 

den första verksamheten. De fem första intervjuerna (två pedagogintervjuer och samtliga tre 

barnintervjuer) genomfördes den 8e april 2015 och den sista pedagogintervjun genomfördes den 16e 

april 2015. Pedagogintervjuerna genomfördes med tre pedagoger ur tre olika arbetslag.  

 Platsen för genomförandet hade i förväg bestämts av de pedagoger vi skulle intervjua. I 

och med att vi som utomstående personer inte kände till verksamhetens lokaler och rutiner sedan 

tidigare visste vi därför inte heller hur det skulle se ut rent praktiskt under den tid vi var där. Rummet 

var ganska litet med en fönstervägg in mot verksamheten och ett rektangulärt bord som vi placerade 

oss runt vid ena änden. Platsen var utvald av pedagogerna på förskolan och godkändes av oss utifrån 

resonemanget att intervjuerna där skulle kunna genomföras ostört och att pedagoger och barn skulle få 

tillfälle till djupare reflektion i samtalet med oss (Löfgren 2014, s.150). Vi ville försäkra oss om att 

ingen distraktion skulle tillkomma under någon av intervjuerna utifall att någon skulle komma in i 
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huset under tiden, även om övriga barn och pedagoger befann sig utomhus under intervjuerna. 

Mobiltelefonen vi använde som inspelningsapparat placerades mitt på bordet mellan intervjupersonen 

och forskarna för att enkelt kunna starta och stänga av inspelningen men också för att den inte skulle 

kräva något fokus från vare sig intervjuare eller intervjuperson (Fägerborg 2011, s. 104-107). 

Pedagogintervjuer 

Frågorna till pedagogintervjuerna skickades ut i förhand, direkt efter första samtalet, för 

intervjupersonernas skull. Dock omformulerades frågorna till pedagogintervjuerna en gång efter detta, 

vilket intervjupersonerna informerades om innan intervjun påbörjades. Frågornas meningsinnehåll kan 

dock inte påstås ha ändrats på ett betydelsefullt vis på grund av omformuleringarna. 

 Vid intervjuns början presenterade vi oss själva och förklarade syftet ytterligare en gång 

för att vara säkra på att rätt information hade nått ut till samtliga intervjupersoner (Eriksson Barajas et 

al. 2013, s. 127). Vi beskrev även hur vi tänkt oss upplägget av intervjun samt bad om tillstånd att få 

spela in intervjun för att kunna skriva ut ett transkriptionsprotokoll efteråt. Detta gjordes både vid 

pedagog- och barnintervjuerna. För pedagogintervjuerna såg upplägget ut som så att vi presenterade 

oss med namn och vilka roller vi hade för intervjun; en av oss var huvudsaklig frågeställare medan den 

andra var observerande och förde eventuella anteckningar. Dessa roller varierade vi för att säkerställa 

att vi båda två skulle känna oss lika mycket delaktiga i genomförandet av empiriinsamlingen.  

 Intervjufrågorna introducerades som öppna för att tydliggöra att vi var ute efter ett 

personligt resonemang och att intervjupersonen var menad att vara i fokus under hela samtalet 

(Eriksson Barajas et al. 2013, s128). Frågorna ställdes sedan tillsammans med citaten vi tagit ut från 

förskolans läroplan (Skolverket 2010, s.4,5,9), utan specifik inbördes ordning efter den inledande 

frågan. Istället introducerades frågor, följdfrågor och citat där det kändes relevant för samtalets 

fortsatta smidighet (Fägerborg 2011, s. 89). När sista frågan var introducerad och besvarad frågade vi 

om pedagogen hade något mer att tillägga innan vi avslutade. Om denne sa nej stängde vi av 

inspelningen även om samtalet fortsatte en stund efteråt. Eventuella kommentarer eller utsagor efter 

inspelningens avslut är inte heller nedskrivna i transkriptionsprotokollen. 

 

Barnintervjuer 

Precis som vid pedagogintervjuerna började vi med att presentera oss. Vi berättade för barnen att vi 

studerar på universitetet och ska bli förskollärare till hösten precis som deras egna pedagoger 

(pedagogen som satt med gav ett konkret exempel genom att nämna en förskollärarstudent som har 

enheten som verksamhetsförlagd utbildningsplats), och förklarade vad vi skulle göra. Vi förklarade 

även för vart och ett av barnen att om det under intervjuns gång inte längre kändes bra eller om de inte 

längre hade lust att delta kunde de gå därifrån (Löfdahl 2014, s.38-41). Det var dock inget av barnen 

som valde att göra detta utan alla genomförde sina intervjuer. Eftersom det endast var planerat för ett 

tillfälle med varje barn och vi hade fått tillträde till förskolan under endast en förmiddag fick vi förlita 

oss på att vår kontaktperson (pedagogansvarig) hade gett ut den information vi delgivit henne till både 

barn och vårdnadshavare. I och med att vi endast hade ett datum att förhålla oss till kunde vi inte 

komma till förskolan vid ett tidigare tillfälle för att presentera oss för barnen och därmed göra dem 

något mer bekväma med vår närvaro i deras verksamhet. På grund av detta föll det sig naturligt att en 

av barnens pedagoger fick vara med vid intervjuerna för barnens trygghets skull (Bengtsson & 

Hägglund 2014, s. 123).   

   Barnintervjuerna hade ett annat upplägg och fokus jämfört med pedagogintervjuerna. 

Vår tanke var att barnen skulle intervjuas i grupp för att det eventuellt hade underlättat att starta en 

diskussion samt att de kanske hade känt mindre prestationskrav. Detta hade dock inte uppfattats av 
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pedagogen som skulle vara med så istället intervjuade vi barnen ett och ett. Även här var platsen 

förbestämd till samma rum som pedagogintervjuerna genomfördes i, trots att vår önskan var en mer 

avslappnad plats som exempelvis en samlingsmatta eller ett kuddrum. Vi tror att den typen av plats 

hade fått barnen att känna sig mer i kontroll över situationen (Bengtsson & Hägglund 2014, s.124-

126). Dock valdes den aktuella platsen på pedagogens inrådan eftersom barnen kom utifrån och 

fortfarande hade utomhuskläder på sig under intervjun.  

 Till barnintervjuerna hade vi tagit fram fyra bilder som diskussionsunderlag för att ge 

barnen något konkret att prata kring (Bignante 2010; Fägerborg 2011, s. 91). Bilderna visades en och 

en på en surfplatta som samtliga barn verkade känna igen funktionerna på; barnen fick pröva att 

förstora eller förminska bilderna efter eget tycke för att kunna studera dem på sina egna villkor, varpå 

vi ställde våra frågor. Som förväntat var det inte helt problemfritt att få fram svar i längre format från 

vissa av barnen och därför improviserade vi och ställde fler frågor, eller samma fråga med olika 

formuleringar, än vad som var planerat från början. Under intervjun berömdes barnen för hur bra deras 

svar var för att uppmuntra dem till att fortsätta. När alla bilderna visats bad vi även barnen om ett 

utlåtande av bilderna innan vi tackade dem för att de ville hjälpa oss.   

Databearbetning och analysmetod 

Databearbetning 

Bearbetningen av våra inspelade intervjuer skedde genom transkribering av en intervju i taget 

(Eriksson Barajas et al. 2013, s. 55). Intervjuerna skrevs ned ordagrant med undantaget att 

bekräftelseljud och bekräftelseord så som ”mm”, ”ah”, och ”ja precis” inte skrivits ned för att flödet i 

intervjupersonens svar inte skulle avbrytas, och därmed gjordes även analysen av intervjupersonernas 

svar mer lättbegripliga i text. Vi känner dock inte att detta har berövat transkriptionen på viktig 

information som vi senare skulle behöva använda oss av. Vi har inte heller använt oss av skiljeord i 

form av ”paus” eller ”skratt” då detta inte kändes väsentligt. Tre punkter har istället använts för att 

markera en paus eller avbruten mening och på ett ställe då en intervju blev avbruten har en 

hakparentes använts som förklaring till att inspelningen pausades. Tonlägen har inte markerats men 

citationstecken har använts där exempelvis en pedagog förställt rösten för att förklara en situation, ett 

samtal eller en taktik mer konkret.  

 Intervjukoder i form av J, S, P, B har använts framför ett uttalande eller fråga för att 

tydliggöra vem som säger vad (Fägerborg 2011, s. 108). J står för Jessica, S för Saera, P för pedagog 

och B för barn. Anledningen till att vi använt våra initialer framför våra egna uttalanden men inte 

framför en pedagog eller ett barn är den att våra intervjupersoner ska förbli konfidentiella medan vi 

tydligt ville kunna se vem av oss själva, som intervjuare, som sagt vad.  

 Under transkriptionen av intervjuerna markerades frågorna som ställdes, planerade 

likväl som följdfrågor, med fet stil för att texten skulle bli överskådligare inför analysen. När hela 

intervjun var transkriberad gick vi först på varsitt håll och sedan tillsammans igenom intervjuerna för 

att hitta och markera nyckelord och viktiga fraser som vi ville lyfta fram.  

Analysmetod 

I vår analys har vi valt att först beskriva centrala teman i studien för läsaren för att sedan gå in i vad 

pedagogerna har sagt om de olika teman som presenterades för dem i intervjuerna. Analysen bygger 

på det poststrukturella perspektivet och fokus ligger alltså på vad pedagogerna berättar i intervjuerna 

samt vilka genusdiskurser vi kan se ligga bakom vad de berättar. De teman vi valt strävar efter att 

bilda den helhet som ligger till grund för vår analys, där vi försöker synliggöra de handlingsmönster 
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pedagoger och barn berättar om genom att analysera hur de berättar kring fenomenet konflikthantering 

och koppla detta till genusdiskurser i förskolan. Som analysmetod för vår empiri har vi använt oss av 

latent innehållsanalys (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 147). Detta innebär att vi sökt igenom våra 

intervjutranskriptioner efter centrala teman som är direkt kopplade till våra intervjufrågor och studiens 

syfte.  

 Vidare tog vi ut och presenterade specifika delar eller uttalanden för att belysa varje 

fråga. Sedan sammanställde vi intervjuerna för att få en överblick över ämnet och för att lättare kunna 

relatera intervjusvaren till våra forskningsfrågor och vårt teoretiska perspektiv. Detta gjorde vi genom 

att bryta ned pedagogernas uttalanden till mindre delar rent språkligt för att se vilken typ av språk de 

använder för att beskriva genus och konflikter. Detta i sin tur kunde vi koppla till ett synliggörande av 

närvarande genusdiskurser i just de här intervjupersonernas professionella roller och i samband med 

konflikthantering. Genom att jämföra intervjupersonernas ställningstaganden i vissa av frågorna har vi 

kunnat se nyanser och bakomliggande tankar som bildar ett mönster för förskollärarnas barnsyn och 

syn på sitt arbete i förskolan. Med bakomliggande tankar syftar vi här till de föreställningar om barn 

och den barnsyn pedagogerna säger sig ha samt hur deras uttalanden står i kontrast till eller samband 

med varandra. Dessa mönster blev inte konkreta genom pedagogernas svar, men framstod ändå som 

tydliga genom vår analys då vi sammanställde all vår empiri och använde samtliga intervjupersoners 

utsagor för att fylla i eventuella mellanrummen med hjälp av vår tidigare forskning och därmed 

skapades en mer komplex verklighetsbild (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 148). På så vis har 

intervjuerna använts som kompletterande för varandra som kunskapskälla och inte för ett jämförande 

syfte.  

Forskningsetiska överväganden  
För att kunna utföra de intervjuer som vi valt som metod för vårt insamlande av empiri krävdes en del 

forskningsetiska ställningstaganden som vi beskriver närmare i denna del av uppsatsen.  

 För att kunna utföra intervjuer är det viktigt att först ta kontakt med förskolechefen. Vi 

bestämde oss därför för att ringa runt och fråga samtidigt som vi informerade kort enligt 

informationskravet om vår studie och syftet med intervjuerna (Vetenskapsrådet 2011, s. 22). När vi 

fått klartecken från en av förskolecheferna fick vi av hen i uppgift att själva ringa runt till de förskolor 

som denne var ansvarig för. Under det samtalet berättade vi kort om vår studie och frågade om någon 

kunde tänka sig att genomföra en intervju med oss. När vi kommit i kontakt med en pedagog som var 

villig att själv ställa upp samt förse oss med de antal barn vi behövde och ytterligare en pedagog för 

vår intervjuprocess, mailade vi över samtyckesbrev (bilaga 3.1 och 3.2) tillsammans med en kort 

beskrivning av uppsatsens syfte och när och hur vi tänkt genomföra intervjuerna. Pedagogen fick även 

intervjufrågorna skickade till sin mail innan dagen för utförandet av intervjun. Vi var medvetna om att 

detta beslut kunde medföra en kompromiss av vad pedagogerna skulle välja att berätta respektive inte 

berätta om, utifrån hur de uppfattade våra intervjufrågor (Pripp 2011, s. 67). I mailet lämnade vi även 

en mer ingående förklaring kring barnintervjuerna samt skickade med de frågor och bilder vi tänkt 

använda oss av vid tillfället. Ett särskilt samtyckesbrev riktat till barnens vårdnadshavare utformades 

där de fick lov att samtycka till att just deras barn är med och blir intervjuad och att barnen när som 

helst kunde välja att avbryta intervjun om de kände att de inte ville delta trots att vårdnadshavaren 

skrivit under samtyckesbrevet. Det framkom även av brevet att barnets medgivande under hela 

processen kunde dras tillbaka utan konsekvenser. Dessa samtyckesbrev skulle de sedan skriva under 

och lämna över till pedagogen som vi varit i kontakt med på förskolan och hen skulle då föra det 

vidare till oss innan vi påbörjade en intervju med något av barnen (Vetenskapsrådet 2011, s. 44).  

 Vid utformandet av barnintervjuerna förde vi hela tiden samtal kring de bilder vi valt att 
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använda oss av till intervjuerna (Löfdahl 2014, s. 37). En del av de bilder som vi fick fram vid ett 

söktillfälle upplevde vi som särskilt känsliga, starka och näst intill obehagliga för barn i de åldrar vi 

valt att rikta oss mot. Trots att vi tagit ställning till dessa bilder fick de som vi upplevde som mindre 

obehagliga medverka i studien, men vi frågade också barnen efter det att intervjun var avklarad vad de 

tyckte om bilderna (Saar & Nordberg 2014, s. 73-74). Responsen från barnen var blandad, från bra till 

lite skrämmande. Motivet för att använda dessa bilder var att vi trots allt ville få en reaktion från 

barnen som gav dem möjlighet att berätta kring mer konkreta situationer som skulle kunna vara en del 

av deras vardagskonflikter i förskolan. Dock hade vi skickat in bilderna till pedagogansvarig på 

förskolan och denne godkände bilderna innan intervjuerna genomfördes. Vår tanke var även att 

pedagogansvarig skulle ha tillgång till bilderna för att kunna visa barnens vårdnadshavare. Vi såg även 

när vi sökte efter bilderna att dessa inte var skrivskyddade utan kom från öppna källor. Bilderna togs 

fram genom Googles bildsöksfunktion.   

 När vi väl satte oss ner för att utföra intervjuerna var vi noga med att informera barn 

likväl som pedagoger att trots medgivande till intervjun kan de närsomhelst avbryta den och de är inte 

skyldiga till att avsluta den. Vi talade även om att vi valt att använda oss av ljudinspelning som metod 

för att transkribera vid ett senare tillfälle och frågade om de godkände detta, vilket de gjorde. Vi valde 

även att vara noga med att inte ställa några, som vi upplevde det, känsliga eller personliga frågor. Ett 

exempel på detta är att istället för att fråga pedagogerna om deras ålder valde vi att fråga hur länge de 

arbetat inom förskolan, vilket även är mer relevant för vår undersökning. Alla situationer vi bad 

barnen beskriva var för oss rent hypotetiska. Dock kan vi inte svara på om barnen hade en faktisk 

händelse i tanken under våra samtal.  

 När intervjuerna var avklarade och vi transkriberade materialet vi spelat in, var 

pedagogerna och barnen konfidentiella och vi har varit noga med att inte sätta ut namn på förskola, 

avdelningar, barn, pedagoger och andra personer som kan ha nämnts under inspelningstiden. Detta i 

enlighet med individskyddskravet då det ska kännas tryggt för intervjupersonerna att deras svar inte 

kan spåras tillbaka till dem eller att de upplever obehag på arbetsplatsen eller av andra ansvariga i 

verksamheten, om deras uttalanden inte stämmer överens med verksamhetens värdegrund eller 

liknande (Vetenskapsrådet 2011, s. 18). Intervjupersonerna har inte heller tillgång till varandras 

intervjutranskript. I analys- och diskussionsavsnitten har även alla pronomen så som han och hon bytts 

ut mot hen för att ytterligare avkoda och försvåra kopplingarna till vilka barn och pedagoger som gjort 

vilka uttalanden, även för varandra. I ett antagande om att intervjupersonerna vet vad de själva har 

sagt, ska de dock inte kunna utesluta vem av de andra som sagt vad. Detta är viktigt eftersom vi endast 

haft tre medverkande pedagoger varav två jobbar på samma förskola.     

 Vad gäller studiens syfte har vi två gånger under arbetsprocessen varit tvungna att ändra 

det (Vetenskapsrådet 2011, s. 40). Första gången kände vi att det inte stämde överens med resultat och 

analys. Studiens syfte var då att undersöka hur barn, 4-5 år, i förskolan positioners av pedagoger samt 

hur de positionerar sig själva i konfliktsituationer och hur detta kan relateras till deras kön. Vi valde 

efter en diskussion sinsemellan att ta bort åldersangivelsen då den inte kändes relevant för studien. Att 

relevansen försvann beror på att de pedagoger vi intervjuade jobbade med barngrupper från 1-5 år och 

därför även talade om barn i dessa åldrar. Därför har inte heller resultat, analys och diskussion utgått 

från barn i 4-5årsåldern utan behandlat barn i samtliga åldrar i förskolan.  

 Den andra ändringen av syftet var formulering att undersöka hur pedagoger och barn 

gör för att positionera sig. Detta var inte möjligt att undersöka med vår metod och teori, och syftet 

formulerades därför till att undersöka hur pedagoger säger sig positionera barn och hur barn säger sig 

positionera sig själva i konfliktsituationer. Formuleringsändringen syftar till att det vi möjligtvis kan få 

reda på genom vår metod, intervjuer, är vad pedagoger och barn uttalar sig om. I samband med denna 

ändring la vi även till en tredje frågeställning om hur pedagoger ser på sitt arbete med läroplanen för 

förskolan och likabehandlingsplanen för deras verksamhet.   
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Studiens kvalitet 
I vårt arbete har vi kunnat se att använda sig av intervjuer som metod för ett insamlande av empiri har 

gett oss en mer närgående bild av hur barns positioneringar i förskolan beskrivs. Genom att använda 

oss av barnintervjuer har vi inte bara fått ta del av barns syn på den typ av konflikter som sker i 

barngruppen men även till vilken grad de säger sig uppleva att de kan lösa sina konflikter på egen 

hand och med vilka medel (Bengtsson & Hägglund 2014, s. 121-130). Pedagogintervjuerna gav oss en 

grundläggande förståelse för hur pedagogerna själva upplever att de handlar i sitt arbete med att se till 

att barnen så långt som möjligt får tillfälle att lösa sina konflikter själva. 

  Genom att använda oss av ljudupptagning har vi båda även upplevt att vi kunnat vara 

närvarande i intervjun som vi formulerat med hjälp av öppna frågor (Fägerborg 2011, s. 104-107). Vi 

kunde på så vis fråga om något var oklart på plats och fick en respons som vi upplevde var mer 

givande då vi såg till att hålla igång samtalet och låta pedagogerna och barnen tolka frågorna så öppet 

som möjligt, vilket visade sig i de svar vi fick under intervjutillfället (Löfgren 2014, s. 149). De 

svagheter som vi kunnat se i vår studie och genomförandet av den är att om vi hade haft mer tid i 

insamlandet av data, hade vi gärna gått ut på förskolorna över en längre period och samlat 

observationsmaterial i form av videoobservationer och fältanteckningar (Kaijser 2011, s. 37-40; Roos 

2014, s. 46-48). Intervjuerna hade då kunnat användas som kompletterande material. Vi hade 

dessutom gärna lagt ner mer tid på att göra fler intervjuer med fler intervjupersoner för att kunna göra 

säkrare ställningstaganden och generaliseringar kring positionering av barn i konfliktsituationer i 

förskolan. På så sätt hade vi haft ett än mer närgående material som visat hur barns positioneringar ser 

ut i förhållande till det som pedagogerna och barnen själva beskrivit. I våra samtal var det även en av 

pedagogerna som reflekterade kring detta; att det här må vara hens syn på hur de hanterar konflikter i 

förskolan men att om vi hade använt oss av videoobservationer kan det hända att hennes agerande sett 

annorlunda ut i praktiken. Hade vi fått tillfälle till observationer hade skillnaden för studien eventuellt 

kunnat bli att våra tankar som forskare inte hade påverkat våra studieobjekt på samma sätt som de 

direkt kan göra under en intervju (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 56). Vi som forskare bestämmer hur 

frågorna ska ställas och intervjupersonerna avväger därmed hur de borde svara på frågan. 

 I vårt formulerande av intervjufrågorna till intervjupersonerna hade vi en tydlig 

perspektivmedvetenhet då vi valt att analysera vårt arbete ur ett poststrukturellt perspektiv (Eriksson 

Barajas et al. 2013, s. 140). Vi valde att exempelvis formulera en fråga enligt följande, ”Vad ser du för 

skillnader, om några, på flickors och pojkars konflikthanteringsförmåga”. Frågan kommer sig av att 

vår förförståelse, med grund i tidigare erfarenheter av förskoleverksamheter (från arbete och 

verksamhetsförlagd utbildning) upplevt att det existerar skillnader mellan pojkar och flickor i 

konflikter. Därför valde vi just det här perspektivet för att tolka våra data; för att kunna synliggöra och 

uppmärksamma de diskurser som närvarar i förskolans praktik.  

 Det som vi upplevde var svårigheten med att använda intervju som metod var att ställa 

frågor som gav oss tillräckligt med material för uppsatsen. Bland annat genom att inte ställa frågor 

som gav oss bara ett ja eller ett nej, utan svar då vi får intervjupersonerna att reflektera och närmare 

beskriva sina erfarenheter i ämnet. Att utföra barnintervjuerna krävde ett särskilt förarbete då vi 

upplevde att det kan bli svårt för barn att beskriva specifika situationer utifrån tidigare erfarenheter. 

Därför krävdes det att vi beskrev situationer som möjligtvis kommer upp i deras vardag och som de 

sedan fick reflektera kring hur de själva skulle lösa dessa konflikter. Där fick vi iden att använda oss 

av bilder som diskussionsmaterial, och det hade sina fördelar men det var trots det svårt att avgöra hur 

mycket barnen kunde relatera till bilderna. Vi valde därför att fråga barnen efter att intervjun var 

avslutad hur de upplevde bilderna som vi tagit fram och fick en del olika svar. Vid intervjutillfället 

fick vi även ta ställning till om följdfrågorna som vi ställde till barnen blev alltför ledande då barnen 

skulle beskriva vad de såg på bilderna och hur de skulle ha agerat om de varit närvarande i en sådan 
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situation (Bengtsson & Hägglund 2013, s. 130). I efterhand kunde vi se att barnen kunde ta hjälp av de 

alternativa frågor vi gav dem vid tillfället för att närmare beskriva hur de upplevde situationen på 

bilden, till skillnad från om vi endast ställt en följdfråga med ett alternativ. Hade så varit fallet hade 

svaren, och därmed även vårt resultat, varit än mindre tillförlitligt.   

Resultat och analys 

I denna del av uppsatsen redogör vi för vår analys av det intervjumaterial vi samlat in. Vi kommer 

utgå från de svar vi fått i såväl barn- som pedagogintervjuerna. Vi har strukturerat vår 

resultatpresentation utifrån tre rubriker, teman, för att den ska bli lättare att följa. I första delen utgår vi 

från styrdokument i förskolan och beskriver hur de intervjuade pedagogerna har responderat till 

utvalda citat ur lpfö98 (Skolverket 2010) samt hur de beskriver sitt arbete med likabehandlingsplanen 

för deras verksamhet. I andra delen tar vi upp hur pedagoger uttalar sig kring barns konflikter i 

förskolan, hur de säger sig hantera dessa samt om de anser att det finns skillnaderna på flickors och 

pojkars konflikter och sätt att lösa dessa. Avsnittets tredje del utgår från barnintervjuerna och tar upp 

barns syn på konflikter och konfliktlösning. Samtliga teman kopplas till ett synliggörande av befintliga 

genusdiskurser inom ämnet konflikthantering. De analyser vi gör i avsnittets samtliga delar utgår hela 

tiden från studiens syfte och frågeställningar och kommer vara invävda i resultatpresentationen för att 

på så vis få ett bättre flöde i texten och ett tydligare sammanhang. 

Läroplan & Likabehandlingsplan 

Läroplan för förskolan  

Till pedagogintervjuerna valde vi att ta ut citat ur läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) för att 

kunna diskutera pedagogernas arbete med läroplanens strävansmål rörande konflikter och 

konflikthantering i förhållande till genus. Samtliga pedagogers svar på det generella arbetet med 

läroplanen visar att det inte direkt är något de reflekterar kring, utan snarare något som alltid är 

närvarande, något som sitter i ryggmärgen. Nedan följer de citat vi presenterade och pedagogernas 

tankar kring dem. Det första presenterade citatet är följande (Skolverket 2010, s. 4): 

 

 Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors  

 lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta  

 är värden som förskola ska hålla levande i arbetet med barn. 

 

 Pedagogerna uppgav att samstämmighet inom arbetslaget gällande barnsyn, bemötande 

och förhållningssätt är det som betyder mest när man jobbar mot ovanstående strävansmål och 

förskolans grundläggande värden. Dessa värden ska genomsyra varje bemötande av barn i förskolans 

verksamhet, såväl i planering som i praktik. De måste vara synliga för insatta såväl som utomstående 

personer (föräldrar, vårdnadshavare, anhöriga och chefer) för att kunna följas upp och utvärderas. 

Detta uppnås, enligt pedagogerna vi intervjuat, genom kontinuerliga samtal i arbetslaget och med 

barnen då verksamheten utvärderas utifrån målen. Dock betonades ledningens roll i att ge pedagogerna 

resurser i form av tid till denna typ av planering, samtal och utvärdering inom arbetslaget och 

tillsammans med barnen.  
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 Pedagogerna angav olika sätt att jobba mot just detta mål, exempelvis genom ett tema 

kallat ”från jag till vi” som innebär att alla barn uppmärksammas av varandra i början av varje termin 

genom gemensamma lekar och samlingar med fokus på hela barngruppen och varje individ som 

innefattas av den. Detta ger enligt pedagogerna gruppen sammanhållning och ser till att ingen blir 

bortglömd. Ytterligare nämnda strategier är att se till att verkligen prata med barnen om att bli 

medveten om hur pedagoger och barn tilltalar varandra. Bland annat sker detta i arbetet med 

konfliktlösning då pedagogerna låter barnen reflektera kring hur och varför en konflikt har uppstått 

och vad som kan göras för att lösa alternativt förhindra framtida konflikter. 

 En av pedagogerna uttryckte speciellt hur viktigt det är att alla barn förstår hur man kan 

se på att värdera någon: ”alla har ju inte samma värde men man har sitt eget värde. Så det måste man 

ju lära sig också, att alla är ju olika individer” (Pedagogintervju, den 8 april 2015). Ämnet kan tas upp 

vid konfliktsituationer där två parter har olika känslor angående det som hänt. Bådas känslor behöver 

bekräftas och bli påtalade utan att för den sakens skull bli jämförda med varandra.  

Det andra citatet vi ville att de diskutera kring är följande (Skolverket 2010, s. 5): 

 

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

 ställs på dem bidrar till att forma flickor och pojkars uppfattning om vad som är  

 kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och  

 könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva  

 och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. 

  

 Våra tre intervjupersoner var samstämmiga i att nyckeln till att utmana traditionella 

könsroller ligger i ett förhållningssätt som sätter det individuella barnet i fokus istället för pojken eller 

flickan. Det handlar om att granska sig själv och sitt eget bemötande av varje barn, men att även se till 

att ifrågasätta de traditionella diskurserna kring kön och könsroller i en barngrupp. Detta kan bland 

annat ske genom att samtala kring populär litteratur bland barnen och diskutera vad som skulle hända 

om rollerna byttes ut eller omförhandlades, till exempel Guldlock och de tre björnarna med två 

mammabjörnar istället för en mammabjörn och pappabjörn. Barnen kan antingen provoceras till 

samtal av denna typ av böcker eller acceptera det som något vardagligt. Utifrån detta bildar vi 

uppfattningen att barnens förståelse av kön och könsroller kommer från fler personer och miljöer än de 

som anträffas i förskolans värld. Vad barnen ser och hör i förskolan är endast en liten del av vad som 

påverkar deras uppfattning om kvinnligt och manligt. Denna typ av arbete utmanar diskursen om att 

flickor och pojkar ska uppfostras enligt traditionella könsroller och enligt dominerande 

samhällsnormer.    

 En av pedagogerna beskriver hur flickor oftare får tillfälle att lösa sina egna konflikter 

med en pedagog som står på sidan om och lyssnar, medan i pojkarnas fall kliver den närvarande 

pedagogen gärna in lite snabbare av oro att situationen ska gå överstyr. Detta anser hen också vara en 

bidragande faktor till att könsroller bibehålls. Vi tänker att pojkar och flickor i sådana situationer läser 

av och skapar sig en förståelse av vad som förväntas av dem i den kulturella kontext de befinner sig i. 

Pedagogerna uttrycker dock en medvetenhet om att det är viktigt att se långsiktigt på utvecklingen av 

barnens konflikthanteringsförmåga och att låta pojkar reflektera mer kring sina konflikter så som 

flickor tillåts göra. Genom att låta dem kommunicera kring sina känslor bryts ett mönster som 

positionerar pojkar som ”starka” till skillnad från ”svaga” där svaghet betyder att tillåta sig vara 

exempelvis ledsen.  

 Trots att det är viktigt att se individen måste alla barns befintliga intressen beaktas, hur 

könskodade dessa än må vara, men det är även viktigt att öppna upp för nya intresseområden för den 

personliga utvecklingens skull. En pedagog berättar till exempel: ”Är det en flicka som tycker om och 

älskar att leka med dockor så får hon göra det, men jag måste ändå öppna upp för andra alternativ.” 
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(pedagogintervju, den 8 april 2015). Vi förstår det som att pedagogen menar att även om en flicka i 

barngruppen har ett intresse av exempelvis dockor är det ändå pedagogens ansvar att introducera 

möjligheten att upptäcka annat material i verksamheten för att barnet ska få nya möjligheter till 

utveckling. Detsamma gäller bemötandet av barns kläder och accessoarer. En klänning behöver inte 

per automatik beskrivas som fin eller vacker och en dinosaurietröja behöver inte beskrivas som cool. 

Istället anser pedagogerna att det går att gå runt dessa attribut och istället fokusera på hur plagget får 

barnet att känna sig. Frågor som enligt en pedagog kan ställas är bland annat ”Har du valt den själv 

eller har du fått den?”, ”Känns den skön?”, ”Går det att dansa i den?”. Pedagogen påtalar också att 

gruppkonstellationerna kan avgöra dynamiken och därmed bemötandet av barnen som individer och 

som grupp. Alla barngrupper är olika och förändras med varje individ som inskolas till avdelningen 

och gruppen eller som slutar.  

 Till sist följde det tredje citatet att reflektera kring (Skolverket 2010, s. 9):  

 

 Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter  

 samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. 

 

 Som tidigare beskrivet säger sig samtliga tre pedagoger jobba mycket med 

kommunikation mellan alla barn i barngruppen. Kommunikation har vi uppfattat som det pedagogerna 

tycker är det mest grundläggande redskapet för att skapa empati och gemenskap i barngruppen. Empati 

kan skapas genom att låta barnen reflektera inte bara kring sina egna utan även kompisarnas känslor 

när en konflikt har uppstått. Dessutom kan pedagogen hjälpa till att sätta ord på de känslor barnen 

känner men kanske inte vet hur de ska uttrycka på grund av bristande ordförråd och/eller erfarenhet. 

En pedagog berättade att när hen själv hamnat i konflikt med ett barn har denne berättat för barnet om 

sina egna känslor; ”Jag blev ledsen nu när du gjorde så” eller ”Jag blev inte glad av att du sa sådär till 

mig”. Det handlar även om att som vuxen kunna vägleda barnen i hur de ska hantera sina känslor när 

de dyker upp, utan att för den sakens skull tränga undan vad som skulle kunna bli en destruktiv känsla. 

Det måste vara okej att få vara arg, men det är inte okej att kasta en leksak på en kompis för att man är 

arg. Istället kan pedagogen visa att man kan gå undan för att skrika eller hitta ett annat, eget sätt att 

handskas med och uttrycka sin ilska på.  

 Med barn i äldre åldrar, beskriver en pedagog, jobbas det mer med att kunna inta någon 

annans perspektiv och att få insikt i en annans känsloliv för att det ibland kan vara så att det endast 

skett ett missförstånd som leder till konflikt, men att det ändå är lätt att lösa med hjälp av dialog. Med 

yngre barn handlar det mer om att lägga grunden för denna typ av förståelser och insikter. Pedagogen 

beskrev hur arbetslaget börjar med att lära barnen att säga ”stopp” och ”sluta” när de inte längre tycker 

att en situation känns acceptabel. Genom detta lär sig barnen även att se konsekvenser av sina egna 

handlingar liksom empati för sina kamrater, när någon säger stopp till just en själv. Ju äldre barnen blir 

desto mer förtydligas förväntningarna på individens utveckling i förhållande till konflikter, 

konfliktlösning och förståelsen för andra människor. Det beskrevs konkret av en pedagog att det är 

viktigt att som vuxen inte bli arg och tillrättavisa utan att istället prata om vad som har hänt, vem eller 

vilka som drabbades och hur något kan göras annorlunda nästa gång barnet hamnar i en liknande 

situation. Samtliga pedagoger var eniga om att målet alltid är att barnen ska lära sig att lösa sina 

konflikter själva, sedan kan det vara väldigt individuellt hur mycket stöd och hjälp de behöver på 

vägen dit.    

Likabehandlingsplan 

Tillsammans med läroplanen finns likabehandlingsplanen som styrdokument för förskolan. 

Likabehandlingsplanen tas fram för och av varje förskolenhet och ser därför olika ut för varje 

verksamhet. Skolverkets hemsida (Skolverket 2013b) beskriver arbetet med likabehandlingsplaner 
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som följande:  

 Som stöd för arbetet med likabehandling, och mot diskriminering  

 och kränkningar, ska verksamheten utarbeta en plan mot diskriminering  

 och kränkande behandling, likabehandlingsplan, eller vad man väljer  

 att kalla den. Planen kan ses som en dokumentation av det främjande,  

 förebyggande och åtgärdande arbetet och är det systematiska kvalitetsarbetet. 

 

 Stockholms stad har en övergripande mall som förskolorna utgår från när de reviderar 

sina likabehandlingsplaner. Mallen består av avsnitt som gäller för samtliga förskolor men även en del 

som varje enhets arbetslag själva ansvarar för att formulera utefter just deras verksamhets mål och 

behov. Dock skiljer sig upprättandet av likabehandlingsplaner åt för kommunala och privata förskolor. 

Privata förskolor har ingen direkt mall att utgå från men följer skollagen, läroplanen för förskolan och 

Allmänna Råd för förskolan (Skolverket 2013a) när de formulerar sina likabehandlingsmål, vilka finns 

beskrivna på Stockholms stads hemsida (Stockholms Stad 2013).  

 Våra intervjupersoner för pedagogintervjuerna kom som tidigare nämnts från två olika 

förskolor i Stockholm där den ena är privat och den andra kommunal. Därför såg 

likabehandlingsplanerna något olika ut i formuleringarna, dock har båda tagit upp 

diskrimineringslagen och dess centrala begrepp samt deras betydelse, förebyggande arbete, rutiner för 

att få syn på kränkande behandlingar samt ansvarsuppdelning mellan verksamhetsansvarig, personal 

och vårdnadshavare.  

 Arbetet med likabehandlingsplanen ser enligt pedagogerna annorlunda ut i jämförelse 

med läroplanen eftersom likabehandlingsplanen är i konstant förändring och kan se olika ut inom olika 

verksamheter. Målen beskrev de som mer konkreta att jobba mot jämfört med läroplanen. En pedagog 

beskriver konkret hur arbetslaget jobbar med utvecklandet av likabehandlingsplanen bland annat 

genom att medverka i ett normkritiskt nätverk där de får dela med sig av tankar och idéer kring arbetet 

i just deras verksamhet. Vidare beskriver pedagogen att de i barngruppen jobbar med barnen i mindre 

grupper under dagen så att alla känner sig delaktiga och kan se och dela varandras kunskaper. Arbetet 

med likabehandlingsplanen ses på så sätt som långsiktigt och som en oavslutad process som hela tiden 

måste utvärderas, utvecklas och omarbetas för att målen alltid ska kännas relevanta att jobba mot.  

 Själva arbetet i barngruppen består till stor del av att konkretisera för barnen bland 

annat vad det innebär att ha olika etniciteter. Genom att jobba med språk i form av barnens 

favoritmusik på deras egna hemspråk eller anhörigas språk skapar barnen sig en bild av vad etnicitet 

och kultur kan innebära samt vilka sammanhang som finns där. Pedagogen upplevde att en stor och 

viktig del av hens arbete är att göra barnen medvetna om varandras likheter och olikheter och att 

kunna acceptera varandra, även om åsikter, tankar och känslor skiljer sig åt. I förskolan måste såväl 

pedagoger som barn kunna prata om könstillhörighet och skapa empati och förståelse för allas lika 

värde trots att människor är och ser olika ut. Barn är medvetna om att de inte är likadana allihop och 

att detta kan bero på många faktorer, bland annat könsskillnader, etniskt ursprung och vilket språk som 

pratas i hemmet. Men även något så vardagligt som att två kompisar kan ha olika intressen. Detta är 

även något de kan uppleva hos sina pedagoger, ett exempel nämndes med en pedagogs dialekt som ett 

barn inte tyckte lät stockholmsk.    

 I en av intervjuerna beskrev en pedagog att de har ett barn med resursbehov, och 

förskolläraren upplevde det då som extra viktigt att hjälpa detta barn in i verksamheten genom ett 

aktivt deltagande i de aktiviteter som erbjuds. Detta är ett exempel på konkret arbete mot målen och ett 

förebyggande arbete mot diskrimineringsgrunderna.   
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Barns konflikter ur ett pedagogperspektiv 
Trots att pedagogerna talar om att det är individen som måste ses till och förstås även i 

konfliktsituationer beskriver de relativt konkret flickors och pojkars konflikter som olika. Ett exempel 

som en av pedagogerna tog upp är att flickor är mer benägna att reta varandra och att de gör detta i 

rum utan en närvarande pedagog, som då inte lika lätt kan hjälpa dem att lösa konflikten eftersom 

denne inte hört eller sett vad som sagts. Detta, ser vi, står i kontrast till att pedagogerna även säger sig 

uppleva att pojkar bråkar mer om materiella ting och då inte bakom ryggen på pedagogerna, som 

därför har lättare att kliva in och sätta stopp för konflikten. Pedagogernas övergripande upplevelse av 

flickors konflikter beskrevs som mindre konkreta än pojkars och då samtidigt som svårare att lösa: ”att 

tjejer på något vis är lite smartare. Just det här att retas gör de lite snyggare, lite så att inte vi märker. 

/…/ Men pojkar, där är det ju mera högljutt, de kanske bråkar om en bil mer, liksom såhär mer 

konkret, det är inte så mycket retas där, som om man jämför med flickor.”. Flickor får därmed också 

mer utrymme att lösa sina egna konflikter än vad pojkar får. Vad dessa uttalanden visar på är hur 

motsägelsefull praktiken kan se ut i jämförelse med teorin och hur svårt det kan vara att skapa och 

efterleva den förändring av genusdiskursen som önskas, när de rådande diskurserna kring 

positionering och konflikthantering fortfarande känns starka och påtagliga. Det handlar om att hela 

tiden jobba både med sig själv och med sitt arbetslag för att se över vilka situationer som riskerar att 

hanteras enligt rutin istället för ett agerande av nytänkande praktik. En pedagog nämnde dock att barn 

själva ibland fungerar som normbrytare då de väljer att inte positionera sig så som det kanske 

förväntas av dem. I pedagogens barngrupp finns ett antal flickor som kan ta till fysiska handlingar för 

att uttrycka sin ilska eller sorg, och andra som löser sina konflikter på eget initiativ. ”Vi har flera 

flickor som kan bli jättefysiska, som kan slåss och bitas och skrika. Och jag tror att det är ett problem 

om man börjar gruppera dem. Vissa är väldigt bra på att lösa konflikter, andra fryser ut varandra och 

andra tar till knytnävarna liksom. Så det kan se väldigt olika ut.” (Pedagogintervju, den 16 april 2015). 

 En av våra intervjupersoner beskrev hur hen under sin verksamhetsförlagda utbildning 

reflekterade över hur flickor som hamnade i konflikter med pojkar, ofta blev tillsagda att de får lov att 

acceptera pojkars beteende och inte sällan fick höra att ”han gillar dig säkert bara”. Detta visar på att 

idén om hur barn ska positioners i en konflikt, och hur en konflikt mellan två barn av olika kön ska 

lösas, inte har blivit tillräckligt ifrågasatt utan istället förgivettagen. Detta är dock något som enligt 

pedagogen håller på att förändras, men det krävs trots allt ett fortgående samtal så att arbetslaget inte 

riskerar att gå runt på gamla invanda positionerings- och genusdiskurser utan kan fortsätta utveckla sitt 

arbetssätt för att alla barn ska känna att de har samma möjligheter till subjektskapande i alla 

situationer. 

 Under intervjuerna togs även upp olika sätt att lösa konflikter på och att det till mångt 

och mycket beror på hur ofta samma typ av konflikt uppstår och hur ofta barnen behöver hjälp med att 

lösa dem. ”Sedan är det ju dagsform på barnen och sedan är det ju liksom dagsform på oss 

[pedagoger] också. Har man löst en konflikt 500 gånger på tisdag eftermiddag, då kör man inte igång 

med samma tugg på onsdag.” (Pedagogintervju, den 8 april 2015). Samma pedagog berättade även om 

hur hen själv efter att ha löst eller försökt lösa samma konflikt flera gånger, tillslut säger åt barnen att 

antingen komma överens eller att gå och leka någonting annat. Hur en konflikt blir löst beror inte bara, 

som det kanske framstår av pedagogernas tidigare nämnda uttalanden, på om det är flickor eller pojkar 

som bråkar utan också på hur väl konfliktlösaren känner barnen ”Jag har en lärarstudent också, och 

just i det här ser jag hur hon försöker gå efter regelboken som man lär sig i skolan och då blir det 

såhär… Ibland blir det inte rätt ändå. För man tror liksom att man ska sitta och lyssna på den och på 

den och ibland kan det bli fel för då blir jag så här att ’nu har ni tjafsat om det här 300 gånger och nu 

får ni bestämma er’.” (pedagogintervju, den 8 april 2015). Genom att lära känna en barngrupp lär 

pedagoger också känna de taktiker som behöver komma till för att lösa konflikter mellan olika barn i 
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verksamheten. Det beror också på vilken typ av konflikt individerna är inblandade i (konkret sakfråga 

eller mer abstrakt fråga så som retande) och vilken dagsform de befinner sig i. Utifrån detta måste det 

reflekteras kring hur barnen tål att positioneras just i detta nu, många faktorer måste med andra ord tas 

hänsyn till. Dock ser vi även här hur konflikter riskerar att lösas på rutin, baserat på hur en specifik 

pojke eller flicka i barngruppen visar sig som mottaglig eller icke-mottaglig för att få hjälp av en 

pedagog.  

 Under intervjuerna samtalade vi med våra intervjupersoner kring hur ett arbetslag kan 

jobba för att främja barns egen konflikthanteringsförmåga. Till stor del handlar det om att lära sig 

kommunicera sina egna och andras känslor samt att säga stopp i tid när en situation känns ohållbar, 

oavsett vad som är anledningen till detta. Genom att barnen lär sig att själva säga stopp till ett annat 

barns beteende eller till en situation de inte känner sig bekväma i, lär de även känna sina egna och 

varandras gränser och kan vid senare tillfällen säga ifrån innan en konflikt uppstått. Detta kan inte ske 

förrän barnen börjar bli medvetna om alla individers olika behov. Arbetssättet går ut på att stärka 

barnen i deras känsla som subjekt i varje situation; alla barn ska i slutändan kunna positionera 

varandra som subjekt med lika värde och lika rätt till att skapa sin egen identitet. Arbetet med att 

stärka barnens subjektivitet är en pågående process i förskolans vardag och kräver pedagoger som är 

medvetna om att barn behöver olika mycket tid på sig för att förstå varandra. En pedagog kan 

upprepade gånger och i många konfliktsituationer behöva samtala med de involverade barnen om vad 

som hände och varför. Genom dessa samtal kan barnen då lära sig att förstå konsekvenser av sina 

handlingar, andras perspektiv samt hur de kan handla nästa gång en liknande situation uppstår för att 

konflikten inte ska blossa upp igen.  

Barns syn på konflikter i förskolan 
Barnen som vi intervjuade började med att beskriva vad de såg på bilderna, vad de såg för 

kroppsspråk, känslouttryck samt specifika egenskaper för bilderna som de ansåg vara viktiga att 

reflektera kring. Genom barnens beskrivningar upplevde vi att barn är kapabla till att avläsa särskilda 

drag i konfliktsituationer samt reflektera kring detta. Samtalen vi förde med barnen bekräftade 

pedagogernas tidigare uttalanden om hur de jobbar med känslor och kommunikation i barngruppen. 

Barnen beskrev även känslouttrycken med specifika ord så som arg, ledsen eller retande.  

 Vad barnen vidare tyckte var viktigt att poängtera med bilderna var vilka roller barnen 

på bilderna hade. Ett barn reflekterade specifikt kring om det var en pojke eller en flicka som raserade 

klossbygget i den tecknade bilden: ”Det kan också vara en flicka, men alltså den flickan ser också ut 

som en pojke lite grann. Fast man ser också att den som rasade tornet verkligen ler.” (Barnintervju, 

den 8 april 2015). Barnet kom fram till att det ser ut mer som en pojke och att han ser glad ut över att 

få förstöra, vilket gjorde hen upprörd. Ett av barnen nämnde även att det gick att avläsa en känsla 

genom ett ansiktsuttryck då hen sa att ”han ser arg ut här” och pekade på sina ögon, och ”Jag ser också 

att han ler och de andra är ledsna.” (Barnintervju, den 8 april 2015). Uttalanden om ansiktsuttryck och 

kroppsspråk var något alla barn i intervjuerna kände särskilt starkt för och tyckte var viktigt att påtala. 

Vi tolkar detta som att barn är mer känsliga för andra sätt att uttrycka sig på än endast det verbala 

språket. Kroppsspråket spelar mycket stor roll i förskolemiljön eftersom barnen har varierande stora 

ordförråd och möjlighet till att uttrycka sig genom ord. Vi uppfattar, genom barnens svar på frågorna 

och deras beskrivningar att de har stor kompetens vad gäller att uppfatta nyanser i situationer där 

kroppsspråk används som huvudsaklig kommunikation. Detta förtydligades för oss genom att barnen 

under intervjuernas gång påtalade olika grader av ledsamhet och ilska. Exempelvis svarade ett barn att 

det ser mer ut som ett skojbråk än ett riktigt bråk. Detta avgjorde då barnet från en enda stillbild, vilket 

vi finner intressant då inget av de andra barnen som intervjuades, eller vi som forskare, upptäckte 
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denna nyans i bilden innan barnet uttalade sig om det. Situationen kan tydas på olika sätt; det skulle 

kunna vara så att barnet har tidigare erfarenhet av just skojbråk och därför är benäget att se detta som 

ett känslouttryck. Det kan också vara så att barnet just i denna situation valde att hellre uttala sig om 

ett skojbråk än en faktisk konflikt av någon anledning. Hur det faktiskt är kan vi inte avgöra, dock 

väljer vi här att göra tolkningen att barn kan tyda nyanser i känslouttryck eftersom det är vad barnet i 

fråga gjorde.   

 I barnens beskrivningar av konflikter hade de konkreta förslag på vad konflikterna 

kunde handla om. Ett av barnen föreslog att det finns leksaker hemma som två barn vill leka med för 

att båda tycker om just den leksaken, men bara ett av barnen får leka med den och då uppstår en 

konflikt. Vidare beskrev de vad som händer på bilderna; en av bilderna upplevdes som extra 

skrämmande vilket de även beskrev. Brottningsbilden (bilaga 2.2) blev beskriven som: ”De håller på 

att mosa den andra” (Barnintervju, den 8 april 2015), men trots att bilden var lite otäck engagerade den 

ändå barnet som betraktare, vilket visades genom att hens ögon lös upp och tonfallet blev något högre 

när hen beskrev den. Ett annat av barnen kunde inte riktigt avgöra vad som hade utlöst konflikten men 

gav oss ändå en tolkning av bilden och berättade att det var någonting som hade hänt; hen föreslog att 

barnen hade gjort någonting mot varandra. Överlag beskrevs handlingar i konflikter snarare än orsaken 

till dem. Barnen var noga med att förklara vad som skulle kunna sägas av barnen på bilden undertiden 

handlingen på bilden pågick. Flera uttalanden om att de antagligen säger ”aj” på en av bilderna gjordes 

av samtliga barn. Vidare visade barnen på stor empatisk förmåga då de kunde uttala sig om konflikten 

från båda de inblandade barnens perspektiv. Vi frågade ett av barnen om de kunde ge exempel på hur 

en konflikt kan lösas. Svaren blev följande ”Då skulle jag säga till fröken att man kan säga ifrån” och 

”då skulle jag sagt att man kan gå, att man kan säga förlåt.” (barnintervju, den 8 april 2015).  

 I motsats till pedagogernas beskrivningar av hur de arbetar för att förbereda barnen för 

att själva kunna lösa sina konflikter i förskolan, framkom genom barnintervjuerna att barnen ofta vill 

ha hjälp med att lösa konflikter, även om de upprepade gånger fått hjälp och kanske egentligen vet vad 

de kan göra för att lösa konflikten själva. Barnens konkreta förslag på konfliktlösning i de situationer 

som presenterades på bilderna, var på brottningsbilden att barn och pedagoger får ta bort den som är 

överst så att den under kommer loss. Just att separera barnen som bråkar framstod som något av en 

allmän lösning för bråkande barn. Detta påtalades även genom att en pedagog kan lösa en konflikt 

genom att säga att “Du får sitta där och du får sitta där” (Barnintervju den 8 april 2015). Ett av barnen 

sa att om det blev en paus i ett bråk mellan barnen kunde hen springa och hämta en pedagog som kan 

lösa konflikten. Vi tolkar detta som att hen på något plan uppfattar att det inte går att lämna två 

kompisar som bråkar oövervakade för att det då blir svårare att lösa konflikten i efterhand. Det är bra 

att stanna kvar som vittne på vad som hänt. Vi interpreterar barnens svar på våra frågor som ett tecken 

på att de ännu inte känner sig mogna nog att lösa sina konflikter själva utan vuxet stöd. Ibland kan 

stödet bara innebära en påminnelse om vad pedagoger och barngrupp har pratat om vid tidigare 

tillfällen för att de själva ska kunna gå in i en konfliktlösarroll.  

Sammanfattning  

Syftet med vår studie har varit att undersöka hur pedagoger i förskolan säger sig positionera barn samt 

hur barn uttrycker att de positionerar sig själva i konfliktsituationer (konflikt och lösning) och hur 

detta relateras till deras kön. Våra forskningsfrågor är formulerade på så vis att den första riktar sig 

mot ett pedagogperspektiv, den andra mot ett barnperspektiv och den tredje mot ett 

styrdokumentsperspektiv. Två av frågorna behandlar alltså barn och pedagogers uttryck kring 

upplevelser av konflikter och konflikthantering utifrån ett genusperspektiv; blir flickor och pojkar 

bemötta olika i en konflikthanteringskontext? Vidare behandlar pedagogperspektivfrågan hur 
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pedagoger ser på flickors och pojkars konflikter. 

 De resultat vi fått fram är att alla tre pedagoger, som jobbar i tre olika arbetslag, till 

mångt och mycket besvarade våra frågor på ungefär samma sätt; de strävar efter att se individer och 

inte pojkar och flickor i barngrupperna. Trots detta beskriver de dock markanta skillnader på flickor 

och pojkar i en konfliktkontext och att konflikterna på grund av detta hanteras olika. Vad detta kan 

sägas bero på är normer och kollektiva tankemönster som är så pass djupt rotade att de är svåra att 

komma ifrån, om inte varje enskild pedagog och varje arbetslag befinner sig i konstant reflektion och 

kommunikation såväl med varandra som med verksamhetens barn.  

 De diskurser vi har uppmärksammat genom att analysera vår empiri är den att flickor 

ska bemötas utifrån att de innehar en kompetens att lösa sina egna konflikter medan pojkar behöver 

mer hjälp i frågan. Samtidigt har vi fått det beskrivet för oss att diskursen är i förändring då barnsynen 

i vissa fall är motsägelsefull; det är ett individperspektiv och ett flick-/pojkperspektiv i blandad form. 

Vi har även uppmärksammat den genusdiskurs som säger att pojkars känsloliv behöver mindre 

utrymme i förskolan än flickors, eftersom pojkar mindre ofta förhandlar och kompromissar i sina 

konflikter än vad flickor gör. Det krävs en medvetenhet och ett reflekterande förhållningssätt hos 

pedagogerna då de positionerar barnen utifrån genusdiskurser. Genusdiskurser upprätthålls eller 

utmanas genom barns och pedagogers förhållningssätt och hur de tilltalar och pratar om varandra. 

Exempel på detta är när flickor av pedagogerna benämns som smarta då de retas bakom ryggen på 

pedagogerna och pojkar benämns som mindre kompetenta för att deras konflikter handlar om konkret 

material (leksaker).  

 Vidare har pedagogerna berättat att arbetet med likabehandlingsplan och läroplan ser 

olika ut i praktiken; läroplanen ”sitter i ryggmärgen” medan likabehandlingsplanen är något som 

jobbas mer konkret mot och något som olika aktiviteter planeras efter i den dagliga verksamheten.  

Diskussion  

I detta avsnitt har vi valt att dela in texten i underrubriker efter arbetets centrala begrepp för att få en 

överskådligare diskussion av resultat, analys och tidigare forskning. Att kommunicera med barnen om 

könsroller och traditioner och hur dessa befinner sig i en förändringsprocess är nyckeln till att öppna 

upp för förändring i sitt eget tänkande och handlande. Positionering och subjektskapande är något som 

både barn och vuxna är aktivt deltagande i och något alla barn måste få samma möjligheter till. Hur 

pojkar och flickor positioneras genom konfliktlösning kan verka både begränsande och möjliggörande, 

allt handlar om på vems villkor positioneringen sker och med vilka diskursiva glasögon pedagoger 

löser barns konflikter.  

  Det är mycket ett barn kan utläsa från en stillbild som våra vuxna ögon inte uppfattar. 

Med detta sagt tror vi även att barn ser mycket i situationer i verkliga livet som vuxna är omedvetna 

om eller bara inte reflekterar över. Barnen pratade under intervjuerna inte särskilt mycket om att lösa 

konflikter genom att prata om känslor, men de använde många känsloord för att beskriva konflikterna 

de tyckte sig se, vilket ändå visar hur medvetna de är om hur känsloladdade kontexter som 

konfliktsituationer kan bli för inblandade parter.  
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Diskurser 

Vi har tidigare beskrivit begreppet diskurs i avsnitten Bakgrund och Tidigare forskning som 

samhälleliga föreställningar och idéer som påverkar hur människor som medlemmar i olika samhällen 

ser på ett visst fenomen. Diskurser upphämtas i den tid människan befinner sig i och efterlevs tills den 

blir så pass ifrågasatt att den måste förändras, vilket sker successivt över tid. Den kan ses som en 

förbindelse mellan kommunikation, tanke och handling (Månsson 2000, s. 17, 42). En av de 

dominerande diskurserna i vårt samhälle är föreställningen kring vad som är manligt och kvinnligt, 

och kan exempelvis påverka hur vi uppfattar barn och deras ageranden i en förskolemiljö (Eidevald 

2009, s. 21). Maskulinitet och femininitet beskrivs av Connell (2001, i Odenbring 2010, s. 20) som 

relationella motsatser. Hon menar med detta att maskulinitet och femininitet inte kan existera utan 

varandra och det är därför svårt att bryta upp diskurserna om kvinnligt och manligt, då det inte verkar 

finnas något konkret att förhålla sig till som existerar däremellan och inte heller något utöver dessa två 

alternativ.   

 Vad gäller barns konflikter har pedagogerna i våra intervjuer uttryckt att flickors 

konflikter ser annorlunda ut än pojkars i det att flickor är mer verbala än fysiska, mer sofistikerade. 

Detta stämmer bra in på de diskurser som forskare under många år har åtagit sig att synliggöra 

(Eidevald 2009; Månsson 2011; Westlund et al. 2008); flickor som lugna, sansade och 

samarbetsvilliga istället för flickor som drivande, livliga och trotsiga. Dessa karaktärsdrag antas 

flickor ha i samtliga vardagliga situationer medan pojkar förväntas vara motsatsen till flickors 

karaktärer och tvärtom (Walkerdine 1998, i Eidevald 2009, s. 32). Hur dessa karaktärsdrag framträder 

är bland annat genom språket och vilka ord som används för att benämna och beskriva ett barn i en 

viss situation. Även detta är en stor del av genusdiskursens fortlevnad och ett sätt att influera hur vi 

människor tänker. Språket fungerar inte som en neutral avbildning, utan talas fram utifrån subjektiva 

tankar och värderingar. Ett av de ställningstaganden pedagoger i förskolan behöver vara medvetna om 

att de gör är hur de talar till barn och vilka ord de specifikt använder för att beskriva dem, eftersom 

detta är avgörande för hur barn positioneras av vuxna och av varandra (Säljö 1999, i Månsson 2000, s. 

41). Språket spelar stor roll för hur en diskurs kan förändras, och detta var något som påtalades av 

pedagogerna; en normkritisk dialog inom arbetslaget och med barngruppen öppnar upp för nya 

perspektiv på könsattribut och könsroller och hjälper därmed till att förändra diskurserna genom att en 

ny generation växer upp med nya tankar och idéer. 

Positioneringar 

Positionering är ett begrepp som anses ha anknytning till begreppet diskurs som beskrivits ovan. 

Kopplingen finns i att positioneringar generellt sker utifrån rådande diskurser eftersom dessa 

bestämmer hur och om ett barns kompetens synliggörs. Positionering sker i sociala och kulturella 

kontexter som överförs till interpersonell betydelse där begränsningar eller möjliggörande för 

subjektskapande sker (Månsson 2000, s. 64). En del av det kulturella arvet är det språk vi talar och de 

ord som används för att tala om barn i särskilda miljöer, situationer och kontexter. Ord kan, som 

tidigare beskrivits, bestämma över ett begränsande eller möjliggörande av ett subjektskapande. 

(Månsson 2000, s. 93). Exempel på starka ord som en individ kan representera sig genom är flicka, 

pojke, feminin, maskulin, ungdom och handikappad. Dessa ord ses som starkt värdeladdade eftersom 

de genom sitt användande bestämmer något om individen, som denne i sin tur kanske eller kanske inte 

identifierar sig själv med. Ett barn kan genom att identifiera sig eller inte, med de attribut och begrepp 

som det tillskrivs välja att acceptera positioneringen som gjorts eller att gå emot den, vilket kan ses 

som ett exempel på barnets eget subjektsskapande (Eidevald 2009). Detta såg vi exempel på då en 

pedagog under intervjun beskrev hur flickor i barngruppen hanterade sina konflikter genom att bitas, 

skrika och slåss. Pedagogen problematiserade att ett arbetslag kan positionera flickorna som en 
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motsträvig grupp men ville ändå poängtera att de var just detta. Vi har genom våra intervjupersoners 

uttalanden fått ett tydligt exempel på hur barn själva kan motarbeta och omkonstruera förgivettagna 

diskurser och positioneringar, även om de är omedvetna om att det är just det de gör.  

 I pedagogernas beskrivningar av barnens konflikter kunde vi avläsa att pedagoger 

positionerar flickor som kompetenta nog att lösa sina egna konflikter då de upplevs ha lättare att 

uttrycka sig med ord. Pojkar å andra sidan ansågs av pedagogerna vara mindre kompetenta inom 

konflikthantering då de enligt pedagogernas uttalanden upplevs ha svårigheter med att verbalt uttrycka 

sina känslor och då istället använder sig av fysiska handlingar. Den tydliga känslomässiga 

positioneringsdiskurs som vuxna använder sig av blir synliggjord då flickor tillåts vara “svagare”, mer 

emotionella, än pojkar. Flickor får lov att vara ledsna medan det med pojkar snarare heter att de är 

arga (Ashcraft & Sevier 2006). Vidare syns detta i att flickor anses anta en vårdande roll och vara mer 

benägna att bibehålla harmonin i sina förhållanden med kamrater. Detta innebär en positionering som 

förmedlar att de oftare får vika sig i en konflikt än vad en pojke skulle behöva göra (Westlund et al. 

2008, s. 1528; Månsson 2000, s. 94).  

Konflikt och Konflikthantering 

Kim (2014) skriver att varför barn hamnar i konfliktsituationer med sina kamrater och med pedagoger 

är för att det är en vital del av den sociala utvecklingen. Vidare skriver Westlund et al. (2008) att 

människan är ett flockdjur som kräver stabila förhållanden med andra människor för att utvecklas och 

må bra. Genom konflikter lär sig barn hur dessa förhållanden ska byggas upp och underhållas. Detta 

finns även beskrivet i riktlinjerna för förskolan vilka finns beskrivna i läroplanen (Skolverket 2010, s. 

11): ”Förskolläraren ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen /…/ ges goda 

förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen.”. Detta gäller barn i 

alla åldrar, och speciellt lärorikt är det för mindre barn att hamna i konflikter med äldre barn, för att de 

då får exempel från någon med mer erfarenhet i hur konflikter kan lösas och hur positioneringar 

uppstår samt hur individen kan förhålla sig till detta. Det tidiga utvecklandet av konflikthantering, 

positiv som negativ, kan komma att påverka barns syn på konflikter och förhållanden genom hela livet 

(Eidevald 2009, s. 45). Barnen beskrev under intervjuerna olika grader av konflikter genom ett aktivt 

ordval då de såg de bilder som användes som diskussionsunderlag. De visade genom sitt språkbruk 

tecken på att avläsa konfliktsituationer med alla dess nyanser och hur dessa kan lösas med olika 

medel. Exempel på beskrivningar av konflikterna som visades var att det kunde vara skojbråk. En 

situation uppfattades av ett barn som allvarligare, lösningen var då att säga förlåt. Då pedagoger idag 

successivt blir mer genusmedvetna genom nätverk och fortbildning återspeglades detta i barnens 

metodval för att lösa de iscensatta konflikter som visades för dem på bilderna. Ord så som ledsen och 

arg är typiska begrepp som barn, både flickor och pojkar, ofta använder för att beskriva hur de eller 

andra känner. Vi tolkar detta som att det blir allt vanligare att barn genom förskolan introduceras till 

känslobegrepp allteftersom det blir mer socialt och kulturellt accepterat och välkänt att barn har ett 

komplext känsloliv. Detta påverkar deras relationer och därmed även deras konflikter samt hur de 

hanterar dessa, bland annat genom ord som stopp och sluta (Månsson 2000, s. 44). 

 Barnen berättade under intervjuerna om vilka möjliga lösningar de såg på konflikter 

som presenterades för dem. I majoriteten av fallen skulle barnen gå och hämta en pedagog för att få 

hjälp med att lösa konflikten. Om situationerna hade fått en mer konkret beskrivning med tillägget av 

plats, rum samt vilken kompis de bråkade med och om vad, så skulle svaret kanske ha blivit ett annat. 

Säljö (2014) och Thornberg (2008) beskriver hur en konflikt inte kan tas ur sin kontext och miljö 

därför att dessa faktorer talar om för barnen hur de kan positionera sig och hur det är respektive inte är 

möjligt att agera i den situation de befinner sig i. Miljön vi befann oss i under intervjun talade inte om 

för barnen hur situationen skulle ha kunnat se ut, och därför blev det också svårt för dem att tänka sig 
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in i en så pass abstrakt situation och därmed blev det svårt att föreställa sig en annan lösning.  

 Odenbring (2010, s. 18) menar att människors sociala praktiker konstruerar diskurser 

som kan variera utifrån vilken kulturell kontext en individ befinner sig i. Diskurser som förklarar 

förhållanden inom och mellan en grupp av pojkar och flickor kan inte existera utan människors 

förhållanden och sociala praktiker. Dessa grupperingar och förståelserna av dem konstruerar i sin tur 

handlingsmönster som kan verka generella eller specifika för en viss typ av situation. Detta gäller även 

handlingsmönster för konfliktlösning och kan förklara varför flickors och pojkars lösningar på 

konflikter generellt kan beskrivas som likartade inom gruppen flickor och gruppen pojkar (Kim 2014, 

s. 285; Westlund et al. 2008, s. 1529). Vi ser detta som förklaring till varför pedagogerna under 

intervjuerna beskrev att de har ett individperspektiv på barnen men att de ändå kan se distinkta 

skillnader mellan pojkars och flickors konflikter. Flickors konflikter har beskrivits som mer 

sofistikerade och undanskymda medan pojkars har beskrivits som livligare och mer 

uppmärksamhetspåkallande. Månsson (2000, s. 147) skriver om hur pojkar i många situationer söker 

bekräftelse av pedagogerna i förskolan, i större utsträckning än vad flickor gör, vilket kan ses som en 

förklaring till skillnaderna som beskrivits av konfliktkontexter.    

Pedagoger positionerar barn 

Könsroller är komplexa, både multipla och motsägelsefulla på samma gång (Thorne 2005, i Odenbring 

2010, s. 134). Detta innebär att en individ är mer än flicka eller pojke; en individ är ett föränderligt 

subjekt, vilket förklarar varför pedagogerna säger sig ha en individsyn och en könsrelaterad syn på 

barnens konflikter parallellt. Konsekvensen av detta kan bli ett inkonsekvent förhållningssätt till 

flickor och pojkar och de egenskaper som tillskrivs barnen (Odenbring 2010, s. 131).  

 Pedagogernas beskrivningar av barnen resulterar i de handlingsmönster för konflikter 

som etableras i förskolemiljön (Månsson 2000, s. 177). Pojkars konflikter beskrevs av pedagogerna 

under intervjuerna, som något mer konkreta då deras bråk oftare handlade om konkreta föremål. Detta 

kopplar vi tillbaka till vad Månsson (2000, s. 147) skriver om pojkar som bekräftelsesökande då de vill 

ha hjälp av en pedagog att lösa sina konflikter. Därför ser även pedagogerna pojkars konflikter som 

mindre komplexa. Flickors konflikter beskrevs däremot som mer avancerade då de gärna gick in i 

konflikter bakom ryggen på pedagogerna, vilket gjorde att flickorna av pedagogerna tillskrevs 

karaktärsdraget smarta i just den här typen av situationer.  

 Riktlinjer för konfliktförebyggande- och hanterande och konsekvensförståelse i 

förskolans läroplan (Skolverket 2010, s. 4) säger att: ”Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens 

förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt 

grundläggs.”. Pedagoger är ytterst ansvariga i förskolan för att barn ska lära sig känna och ta ansvar 

för sina handlingar och för miljön i förskolan (den fysiska och den mentala), för att alla barn ska känna 

sig trygga. Positiv positionering i form av tillskrivandet av positiva attribut hos barn blir ur denna 

synvinkel ännu viktigare eftersom samtliga barn, för att kunna ta ansvar, måste positioneras som 

ansvarsfulla. 

Betydelse för praktiken och professionen 
Denna studie är betydelsefull för förskolans praktik och didaktik samt förskolepersonals profession för 

att den ger pedagoger ett vidare perspektiv och ytterligare en inblick i hur barn, utifrån 

pedagogbeskrivningar, sägs bemötas olika på grund av de diskurser som fortfarande är rådande, även 

om de befinner sig i en förändringsprocess. Viktigt är även att pedagoger är medvetna om hur de 

agerar och vilken roll de har ur ett barnperspektiv då de löser barnens konflikter. Att säga sig utgå från 

ett individperspektiv i sin barnsyn, då pedagogen ser barnet och inte flickan eller pojken, och att sedan 
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sträva efter att applicera denna syn i praktiken är något som kräver konstant reflektion för att kunna 

förverkligas. Reflektionen krävs inte endast av enskilda pedagoger utan av hela arbetslaget 

tillsammans, för att kunna skapa ett gemensamt handlingsmönster där inget bemötande ska kunna 

sägas vara helt och hållet felaktigt av en enskild pedagog.  

 Genom att prata om och beskriva känslor och känslobegrepp blir förskolan en öppen 

miljö där barnen kan lära sig empati och alla människors lika värde. Genom att uppmärksamma 

konflikter hos barn och skapa medvetenhet kring hanteringen av dessa, både barns och pedagogers, så 

skapas möjligheter för trygghet och sammanhållning i barngruppen och därmed även förskolans hela 

miljö. Samtidigt lär sig barnen att uttrycka sig själva och ta till sig av andras perspektiv. På så vis ger 

vi dem mer inflytande över sin vardag i förskolan och ger dem en bra grund för att bygga upp och 

underhålla sina framtida relationer.  

Slutsatser 
I vår uppsats har vi undersökt följande frågeställningar:  

  

 Frågeställning ett: Vad har barn för upplevelser av hur en konflikt kan lösas; är det 

 skillnad på om det är pojkar eller flickor som bråkar?  

 

 Frågeställning två: Hur uppfattar pedagoger sin roll i att lösa konflikter mellan barn i 

 förskolan?   

 

 Frågeställning tre: Hur tolkar pedagoger läroplanens strävansmål om att motverka 

 traditionella könsroller och att främja barns konflikthanteringsförmåga, och hur arbetar 

 de mot dessa strävansmål i förhållande till verksamhetens likabehandlingsplan? 

 

Vår teoretiska utgångspunkt har varit att kommunikation är det huvudsakliga verktyget för ett 

genusproblematiserande arbete i förskolan. Detta gäller kommunikation med och inom arbetslaget 

men också i samtal med barnen, individuellt och i grupp. Ovanstående frågeställningar känner vi har 

besvarats och våra slutsatser är, vilket har poängterats genom hela arbetet, av tidigare forskning, 

pedagogintervjuer och oss som forskare, att pojkar inte har samma förväntningar på sig som flickor att 

kunna lösa sina egna konflikter. Eftersom diskursen inte förändrats så pass långt upplevs pojkar 

generellt inte vara lika kompetenta i konflikthantering som flickor, även om pedagogerna också menar 

att det ändå går att jobba utifrån ett individperspektiv i förskolan. Som grund för detta synsätt ligger 

den diskurs som ser flickor som känslosammare och mer empatiska än pojkar, som anses vara 

egensinnigare och omognare. Detta kan sedan bli bekräftat i förskolans verksamhet av pedagoger som 

oreflekterat positionerar barn efter denna idé, som dock kan anses vara i en förändringsprocess. 

 Något vi hade förväntat oss att kunna skriva som slutsats av studien när vi påbörjade 

arbetet, var att diskursen om flickors och pojkars positionering i konflikthantering skulle ha utvecklats 

till en mer jämställd nivå. Detta antagande är dock något vi får lov att se på med ny insikt. Diskursen 

har inte förändrats så långt som vi förväntat oss, men förändringsprocessen är ändå i gång. Vi ser att 

det finns en medvetenhet hos pedagoger i förskolan om att diskursen ser ut så som den gör och att den 

behöver bearbetas ytterligare. Vi ser också att det finns barn i förskolan som positionerar sig själva i 

motsats till diskurserna som de inte känner sig bekväma med. Vad gäller de barn som medverkade i 

våra intervjuer kan vi inte säkert säga huruvida deras uttalanden beror på deras könstillhörighet eller 

deras personlighet. I och med att vi endast fick tillgång till en pojke som intervjuperson till 

barnintervjuerna har vi svårt att dra några generella slutsatser kring hur pojkar skulle beskriva att de 
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positionerar sig i en konfliktsituation.    

 Vår sista slutsats drar vi från pedagogernas uttalanden om hur barns 

konflikthanteringsförmåga utvecklas i takt med deras empati och förståelse för andra. Denna 

utveckling sker genom den process där barn få tillfälle att såväl bråka som att försöka lösa sina egna 

konflikter, eftersom detta bidrar till deras relationella utveckling, självkänsla och empatiska förmåga 

som senare i livet ger dem förutsättningar för hälsosamma relationer. Barn behöver få bråka och lösa 

sina egna konflikter, men de behöver även stöd från medvetna, reflekterande vuxna i förskolan, vilket 

även barnen själva angav då de gång på gång sade sig lösa konflikter genom att påkalla 

uppmärksamhet för en vuxen. Det är upp till varje pedagog i förskolan att finna balansen mellan hur 

mycket barnen klarar av själva och när de behöver hjälp från arbetslaget.   

Vidare forskning 

Efter att vi genomfört studien har vi reflekterat kring vilka typer av djupdykningar som skulle kunna 

göras i ämnet. Något vi gärna skulle vilja undersöka vidare efter att vi genomfört den sista intervjun är 

om manliga pedagoger löser konflikter mellan flickor och pojkar annorlunda samt undersöka om dessa 

eventuella skillnader blir synliggjorda, och i så fall på vilka grunder. Detta hade varit intressant för att 

utvärdera didaktiska konsekvenser av läroplanens mål att motverka traditionella könsroller, men också 

för att kunna få syn på ett emotionellt perspektiv och vilka svårigheter män i förskolan eventuellt 

känner sig ha i jämförelse med kvinnor och hur problemet i så fall skulle kunna lösas.   

 Frågeställningen för denna typ av undersökning skulle vara: Hur upplever verksamma 

män i förskolan sin roll som konfliktlösare mellan pojkar och flickor. 

 Vi reflekterade även över hur kulturella skillnader, både i Stockholmsområdet och 

nationellt, påverkar hur pedagoger och barn ser på konflikthantering, genus och positionering av barn. 

Kulturella skillnader kan här innebära förskolor med barn med varierat etniskt ursprung likväl som 

förskolor med olika inriktningar så som Montessori eller Reggio Emilia. Detta skulle då kunna bli en 

jämförande studie.  

 Exempel på frågeställning att besvara inom ämnet är: Vilken påverkan har förskolors 

kulturella skillnader (med ett specificerat kulturbegrepp) på hur barn positioneras enligt genusnormer i 

konflikter? 
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Bilagor  

 

1. Intervjufrågor 

 

1.1 Pedagogintervjufrågor 

 

1. Hur ser du på ditt arbetslag arbete med likabehandlingsplanen och läroplanen för förskolan? 

2. Hur ser du på pedagogens roll i att lösa konflikter mellan barnen; Vad kan vara värdefullt att tänka 

på i sammanhanget? 

3. Hur jobbar ni i arbetslaget för att främja barns egen konflikthanteringsförmåga? 

4. Vad ser du för skillnader, om några alls, i konflikter/hantering mellan flickor och pojkar? 

5. Hur tror du att barnen i verksamheten ser på ert sätt att lösa deras konflikter? 

 

1.2 Barnintervjufrågor  

Bild 1 (bilaga 1.1) 

- Vad tror du händer på bilden? 

- Vad bråkar barnen om? 

- Vad skulle fröken säga om hon såg barnen göra så mot varandra?  

- Om du bråkar med en kompis, hur tycker ni att fröken ska hjälpa er då?   

 

Bild 2 (bilaga 1.2) 

- Vad gör pojken på bilden?  

- Vad tror ni fröken säger här?  

- Om ni bråkar med en kompis, hur tycker ni att fröken ska hjälpa er då?   

 

Bild 3 & 4 (bilaga 1.3 & 1.4) 

- Vad händer på bilderna?  

- Hur tror ni man kan lösa bråken mellan barnen? 

- Om ni bråkar med en kompis, hur tycker ni att fröken ska hjälpa er då? 
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2. Fotoeliciteringsbilder 

2.1  

 

2.2  
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2.3  

 

2.4  
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3. Samtyckesbrev 

3.1 Samtyckesbrev till pedagoger 

Hej pedagoger på xxx Förskola! 
Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning 
och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och avslutande kurs på 
förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer handla om pedagogers och 
barns syn på konflikthantering ur ett genusperspektiv. 
För att samla in material till arbetet skulle vi vilja närvara i verksamheten vid förskolan under tiden den 8 
april - 16 april 2015. Vid detta tillfälle vill vi intervjua er med hjälp av diskussionsmaterial i form av frågor 
kring er verksamhet och barngrupp. Intervjun kommer att spelas in med ljudupptagning för att vi sedan 
ska kunna transkribera samtalet.  
 
Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 
Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 
personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet gäller. Allt insamlat 
material kommer därmed att avidentifieras och inte listor/register över personuppgifter kommer att 
upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt 
sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänt. Uppsatsen 
kommer att publiceras digitalt. 
 
Med detta brev vill vi be om ert medgivande för medverkan i studien. All medverkan är frivillig och kan 
när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. En förutsättning för 
er medverkan är att ni samtycker till studien. Om ni först tackar ja till medverkan, men senare säger nej, så 
kommer detta beslut att respekteras.  
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
Stockholms universitet.  
  
  Vänliga hälsningar Saera & Jessica  
 
Saera Batool & Jessica Rockström 
Telefonnummer  
Mailadress  
 
xxx (handledare) 
Stockholms Universitet 
Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 
106 91 Stockholm 
Telefon:  
Mailadress:  
 
Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till någon av oss när vi kommer 
till förskolan. Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev. 
 
 
 
Jag MEDGER att jag vill delta i studien.  
 
 
Mitt namn ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 



37 

 

Min namnunderskrift………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

3.2 Samtyckesbrev till vårdnadshavare 

Hej Föräldrar på xxx Förskola! 

Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning och 

förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och avslutande kurs på 

förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer handla om barns syn på 

konflikthantering ur ett genusperspektiv. 

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja närvara i verksamheten vid förskolan under tiden 8 
april – 10 april. Vid dessa tillfällen vill vi intervjua ert/era barn med hjälp av diskussionsmaterial i form av 
bilder. Intervjun kommer att spelas in med ljudupptagning för att vi sedan ska kunna transkribera 
samtalet.  
 
Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 
Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 
personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet gäller. Allt insamlat 
material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter kommer att 
upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt 
sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen 
kommer att publiceras digitalt.  
 
Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert barns medverkande i studien. All medverkan är 
frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. Om 
ni accepterar kommer barnen också att bli informerade om arbetet och får möjlighet att besluta om sitt 
eget deltagande. En förutsättning för barnens medverkan är att ni samtycker till studien. Om ni tackar ja 
till medverkan, men barnen säger nej så kommer barnens beslut att respekteras.  
 
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
Stockholms universitet. 
 
 
 

Vänliga hälsningar Saera Batool & Jessica Rockström 
 

Saera Batool & Jessica Rockström 
Telefonnummer xxx 
Mailadress xxx 
 
xxx (handledare) 
Stockholms Universitet 
Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 
106 91 Stockholm 
Telefon: xxx 
Mailadress: xxx 
 
Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till ________ innan den __________. 

Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev.  

Jag/Vi MEDGER att mitt/vårt barn deltar i studien. 

Barnets namn 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………. 

Vårdnadshavares 

namnunderskrift/er…………………………………………………………………………

…………………………. 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


