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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att ur ett genusperspektiv beskriva och analysera förskollärares 

uppfattningar om hur barn hanterar konflikter. Utöver genusperspektivet belyses konflikter 

och konflikthantering även ur ett sociokulturellt perspektiv samt ett posthumanistiskt 

perspektiv. Metoden var kvalitativ och det utfördes sex intervjuer med sex förskollärare från 

fyra olika verksamheter. Resultatet visar att det fortfarande råder föreställningar som 

upprätthåller de traditionella könsrollerna gällande konflikthantering men även att 

kommunikationen och språket är avgörande faktorer för konflikthantering. Ett överraskande 

resultat var att ingen av förskollärarna tog upp miljöns betydelse relaterat till konflikter samt 

konflikthantering. Slutligen framkom det att en del av de deltagande förskollärarna upplevde 

en svårighet med konflikthantering relaterat till nyanlända barn. Min förhoppning är att denna 

studie ska leda till reflektion för personal i förskolan om att ständigt vara medveten om ens 

egna normer och värderingar. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: barn, flicka, förskola, förskollärare, genus, konflikt, konflikthantering, kön, 

pojke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Mervi Höglin, för alla långa och givande samtal 

under våra handledningsträffar samt för all stöttning via mail. Jag vill även rikta ett stort tack 

till Åsa Gardelli som också hjälpt mig genom denna resa. Tack för att ni trodde på mig fast 

jag själv tvivlade. Tack till alla förskollärare som ställde upp på intervjuer, utan er hade jag 

aldrig kunnat skriva mitt examensarbete. Till sist vill jag rikta ett tack till koffein och socker, 

utan det hade jag aldrig orkat mig igenom dessa intensiva veckor.  
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1. Inledning 

Under min tid när jag studerat till förskollärare samt när jag arbetat i förskolans verksamhet 

har det väckts ett intresse hos mig för konflikthantering och genus inom förskolan. Min 

förhoppning är att denna studie ska leda till reflektion för personal i förskolan om att ständigt 

vara medveten om ens egna normer och värderingar. Dessa normer och värderingar färgar 

ständigt allt man ser och gör i verksamheten. Tallberg Broman (2002) talar om förskolan som 

en institution som i många år dominerats av pedagogisk kvinnokultur och av den anledningen 

har innehållet i förskolan fått en tydlig stämpel av detta. Svaleryd (2003) markerar att om 

pedagoger blir medvetna om sina egna värderingar samt könsnormer påverkar det bemötandet 

av andra. I min kommande yrkesroll vill jag möta alla barn på lika villkor därför tycker jag att 

könsnormer och värderingar är viktiga att belysa eftersom dessa påverkar bemötandet av 

människor. 

 

Enligt Ellmin (2008) uppstår konflikter redan i förskolan, och konflikter är oundvikliga i ett 

socialt system eftersom yrkes-, makt- och könsroller spelar in i den faktorn och det blir en 

oenighet mellan kulturer, livsstilar, livsåskådningar och olika behov. Ordet konflikt har ofta 

en negativ association. Något negativt är ofta obehagligt och något som gärna undviks. Ellmin 

framhåller dock att en konflikt inte behöver vara negativ utan kan vara utvecklande. Den kan 

göra att ett arbete drivs framåt, en relation utvecklas eller att rättvisa skapas. Vidare betonar 

författaren att många undviker en negativ stämning där man jobbar och av den anledningen 

undviks konflikter. Enligt Hakvoort och Friberg (2015) ska konflikter inte ses som något som 

är negativt utan om en person har tillgång till rätt verktyg får personen förutsättningar för att 

kunna uttrycka sina tankar och tolkningar. Vidare understryker författarna att konflikter 

påverkas av kulturarv, uppväxtförhållanden, känslor, behov, attityder samt den aktuella 

kontexten personen/personerna befinner sig i. Alla som arbetar i förskolan ska ha barnens 

intresse i fokus. Granath (2010) lyfter att konflikter visar att en person brinner för något.  

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att ur ett genusperspektiv beskriva och analysera förskollärares 

uppfattningar om hur barn hanterar konflikter. För att besvara detta syfte har dessa 

frågeställningar utformats:  

 

1. Hur beskriver förskollärare hur pojkar hanterar konflikter? 

2. Hur beskriver förskollärare hur flickor hanterar konflikter?  

3. Hur beskriver förskollärare hur konflikter hanteras mellan könen?  

4. Hur beskriver förskollärare vilka möjligheter till att hantera konflikter barnen ges i 

förskolan?  

5. Beskriver förskollärare någon skillnad på att hantera konflikter beroende på kön? 

 

 

 

 



 

2 
 

1.2 Centrala begrepp i studien 

 

Konflikt 

I denna studie används begreppet konflikt som syftar till en motsättning mellan två eller fler 

parter där ens egna tankar och värderingar går i strid mot varandra (Ellmin, 2008). 

Konflikthantering 

Hakvoort (2015) definierar begreppet konflikthantering tvådelat, en sammansättning av 

begreppen konflikt och hantering. Konflikt är en kamp eller strid mellan parter. Hantering är 

hur en person möter något, om det är konstruktivt eller ej. Hantering ska inte förväxlas med 

lösning. Hakvoorts definition av begreppet konflikthantering används i denna studie. 

Benämning av kön 

 I denna studie kommer könen benämnas som pojkar eller flickor eller kön fast det är 

vedertaget i dagens samhälle att det finns fler är två kön. Detta val gjordes eftersom jag anser 

att det ger en tydlig bild av skillnad. Genus är en samlad benämning inom könsforskning som 

beskriver vårt kulturella, biologiska och sociala kön. Genus är vad det kulturella arvet och det 

sociala skapat oss till. Inom genus finns möjligheten för mer än två olika kön, det är mer 

överskridande och öppet (Svaleryd, 2003).   

Förskollärare 

Personerna som intervjuats benämns som förskollärare eftersom det är deras uppfattningar om 

det valda fenomenet som ska belysas. Förskollärare är de personer som har 

högskoleutbildning från förskollärarprogrammet och är verksamma i förskoleverksamheten.  
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2. Bakgrund 

 

2.1 Konflikthantering och genus i lagar och förordningar 

 

I skollagen (SFS 2010:800) förekommer inte begreppet konflikt eller konflikthantering. 

Begreppen kan kopplas till skollagens skrivning i kapitel 5 paragraf 3§ med rubriken 

Trygghet och studiero där det markeras att eleven har rätt till en skolmiljö som präglas av 

trygghet samt studiero. Det saknas en skrivning av hur personer ska förhålla sig till 

konfliktsituationer. I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) förekommer begreppet 

konflikter eftersom det lyfts att arbetslaget ska hjälpa barnen att bearbeta konflikter och även 

reda ut missförstånd. Det framkommer även att förskolan ska sträva efter att varje barn ska få 

möjlighet att hantera konflikter och ta ansvar för gemensamma regler samt förstå sina 

rättigheter och skyldigheter. 

 

Skrivningarna om genus och könstillhörighet är mycket tydligare. Dessa utdrag ur skollagen 

(SFS 2010:800) och Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) visar att förskolan ska vara 

en frizon från traditionella könsmönster. Inget i förskolan får påverkas av vilket kön barnet 

har. Alla barn ska mötas på lika villkor och behandlas lika oberoende av kön. 

 

Skollagen (SFS 2010:800): 

”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens 

frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan 

människor.” (SFS 2010:800. Kapitel 1, 5 §). 

 

”I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka 

diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom 

utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag 

(2014:960)” (SFS 2010:800. Kapitel 1, 8 §). 

 

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98. Rev.2016): 

“Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon 

anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling”. (Skolverket. 2016, 

s.4). 

  

“Att hävda grundläggande värden kräver att värderingarna tydliggörs i den dagliga 

verksamheten” (Skolverket. 2016, s.4). 

  

“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. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar 
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ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller”. (Skolverket. 2016, s.5). 

 

2.2 Teoretiska perspektiv 

När genus ska undersökas, ett fenomen som är starkt kopplat till interaktionen till andra 

artefakter som besitter agens, är det viktigt att stöd tas i teorier som tar detta i beaktande. 

Denna studie har tre teoretiska perspektiv. Ett genusperspektiv, sociokulturellt perspektiv och 

ett posthumanistiskt perspektiv. 

 

Genusperspektivet 

Olivius (2014) uttrycker en frustration över att genusperspektivet ofta blir kopplat till endast 

kvinnan och frågor som berör kvinnor. Frågor som berör olika kön belyses ytligt och i 

förbigående så genusperspektivet blir enligt författaren synonymt med kvinnan. Gannerud 

(2001) beskriver begreppet genus som ett begrepp som används i samhällsvetenskaplig 

forskning när man beskriver historiskt, socialt och kulturellt förankrade normer samt 

föreställningar som är kopplade till kön. Dessa är viktiga kategoriserings- och 

ordningsprinciper i flera olika kontexter. Vidare anser författaren att genus kan användas för 

att beskriva en rad olika normer och konstruktioner. Våra föreställningar om kön och genus 

produceras och rekonstrueras genom hur vi människor talar och agerar samt genom våra 

tankar om oss själva och andra. Genom att aktivt tänka på att skilja på enskilt kön och genus 

erhålls en potential att se förbi de stereotypa könsmönster som finns och även bli uppmärksam 

på personens interaktion i den sociala gemenskapen. Genusperspektiv kan även skildras som 

ett socio-kulturellt perspektiv. 

 

Sociokulturellt perspektiv  

Säljö (2010) beskriver den sociokulturella teorin som tankar om att lärande sker genom 

kommunikativa möten. Utifrån en sociokulturell lärandeteori är det genom samspel och 

kommunikation som människan lär och utvecklas. I samspel med sin omgivning, skapas och 

utvecklas både individens egen erfarenhetsvärld samt den sociala och kulturella värld som 

individen är omgiven av. Författaren betonar att det är i denna interaktion som ett kollektivt 

lärande skapas samt ett lärande på individuell nivå. Individen är aktiv i sociala praktiker och 

är en bidragande faktor när dessa produceras och förnyas. Vidare lyfter Säljö att individen 

inte är en likgiltig mottagare som reproducerar intryck. I samspel med sin omgivning samt 

tillsammans med andra skapas individens egen erfarenhetsvärld samt den kulturella och 

sociala värld som individen är omgiven av. 

 

Posthumanistiskt perspektiv 

Hultman (2011) markerar att det posthumanistiska perspektivet prövar relationen mellan 

materialitet och människan. Gränsen mellan materialitet och människan är inte distinkt 

åtskilda utan ska istället betraktas flytande. Författaren framhåller att onto-epistemologi är ett 

centralt begrepp inom posthumanismen. Det innebär att varat, ontologi och skapandet av 

kunskap, epistemologi, är sammanflätat och beroende av varandra. Det vill säga, att det 

materiella är och skapas i kunskapande processer och kunskapandet är en del i det materiella 

varandevillkoret. Hultman lyfter att det posthumanistiska perspektivet vill problematisera det 
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humanistiska perspektivet som anser att människan tydligt går att skilja från resten av världen. 

Ur ett posthumanistiskt perspektiv menas det att om fokus endast ligger på de sociala 

relationerna kan människan bli blind för hur de ickemänskliga materialen, exempelvis 

leksaker, rum och möbler även är med att skapa våra relationer, våra kroppar samt 

subjektiviteten. Författaren uttrycker att det är dessa ickemänskliga material som ständigt 

deltar i skapandet av könet. Det är inte bara människor utan även ickemänniskor som får saker 

att ske, kan påverka och göra skillnad. Både människan och ickemänniskan, materialiteten, 

besitter agens. Ur ett posthumanistiskt perspektiv anses alla människor jämlika varandra. 

 

2.3 Könsroll, genus och kön 

Tallberg Broman (2002) framställer att inom könsforskningen har begrepp varierat. Könsroll 

var ett begrepp som användes under 1950-talet. Detta begrepp syftade till att kön var något 

inlärt och av den anledningen också föränderligt. Inom den anglosaxiska kvinnoforskningen 

under 1970-talet började begreppet genus användas som kommer från begreppet gender. 

Författaren visar att det finns likheter mellan begreppen könsroll och genus då båda innefattar 

att kön är resultat av föreställningar, uppfostran och idéer. Det som skiljer sig är att i 

begreppet genus ingår också en maktdimension. Detta innebär att det finns underordning- och 

dominansmönster könen emellan. Vidare lyfter författaren att begreppet genus har ett 

varierande innehåll som har ett historiskt, socialt och kulturellt samband. Begreppet är även 

beroende av kontext, att varje person är olika beroende på vilken situation personen befinner 

sig i. Tallberg Broman påvisar att genus skildrar maktaspekten mellan könen samt den 

problematiska relationen. Vad som tillskrivs de olika könen är kopplat till sammanhang men 

återges i ett mönster som är hierarkiskt samt könsseparerande. Författaren markerar att det är 

av stor vikt att vara medveten om att genus är processer och ej en ren fakta. I skolväsendet är 

alla aktörer viktiga i formandet av genus.  

 

Tallberg Broman (2002) och Gannerud (2001) lyfter att under 1980- och 1990-talet har det 

tillkommit nya frågor kring könsperspektivet från en granskning av förskolor och skolor. 

Frågor som: vem undervisningen vänder sig till, om skolan är en plats där pojkar dominerar 

och om flickorna intar en mer passiv samt stödjande roll i skolan. Senare utvecklades dessa 

frågor till om skolan har en sämre möjlighet till att hantera växande pojkar därför att skolan är 

en kvinnodominerande arbetsplats där normer, värderingar och språk utformats i en 

kvinnokultur. Författarna betonar att under denna tidperiod var begreppet genus dominerande 

inom forskningen och inom olika debatter eftersom begreppet genus understryker den sociala 

relationen i kön. Vidare framhåller författarna att dagens genusdebatt genomsyras av ett 

konstruktivistiskt tänkande, att könet är något som skapas. Det råder en kritik mot det 

essentialistiska tänkandet om könet. Könet har inget med naturen eller biologin att göra. Ett 

kön är inte givet utan det måste förstås som något väldigt komplext. 

 

Enligt Eidevald (2009) finns det olika syn på begreppen genus och kön inom genusforskning. 

Viss forskning använder kön för att påvisa diskriminering medan annan forskning använder 

begreppet genus för att visa skillnad mellan det biologiska könet och genusbegreppet. 

Författaren lyfter ytterligare ett sätt som forskare använder begreppet kön på. Det är för att 

visa att det är lika kulturellt konstruerat som genus och båda begreppen bidrar till 
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könsuppdelning. De olika synsätten betonar författaren ger olika förklaringar till 

förhållandena av dominans mellan det manliga och kvinnliga.  

 

2.4 Genus i förskolans verksamhet 

När förskolan fick en läroplan 1998 blev jämställdhet i förskolan en del av den pedagogiska 

verksamheten. Även om det tidigare funnits en diskussion om kön och könsroller blev det nu 

en del i ett styrdokument (Dolk, 2013). Holm (2008) och Svaleryd (2003) påvisar att om 

genus anses som ett socialt skapat kön i den pedagogiska miljön visas vilka normer som finns 

för pojkar och flickor. Författarna betonar att lyfts ens egna värderingar, åsikter samt 

förväntningar man har på könen fram kan det i sin tur leda till en identifiering av vilka 

förutfattade meningar en som person har på ett visst kön. Det leder till en medvetenhet om 

vad som inte är jämställt. Författarna anser att medvetenheten även kan leda till att identifiera 

vissa mönster i vardagen som är svåra att genomskåda eftersom de blivit en sorts norm. 

Svaleryd (2003) problematiserar och skildrar detta med att flickor och pojkar har samma 

läroplan, läser samma ämnen i skolan och undervisas av samma lärare. Detta innebär att båda 

könen har samma formella villkor men att forskning visat att i vardagen har könen inte 

samma villkor, att det är i vardagen de inte har samma jämlikhet. Könen möts sällan i 

vardagen utan att pojkar och flickor leker ofta könshomogent samt väljer könshomogent när 

det kommer till arbetskamrater. Dolk (2013) konstaterar att detta förhållande även existerar i 

förskolan, barnen får tillgång till samma sorts pedagogik men även här visar studier att barnen 

väljer könshomogent när det kommer till den fria leken. Författaren framhåller att mycket av 

dagens forskning visar att barn i förskolan möter olika villkor beroende på barnets kön samt 

att forskningen visar att vuxna i förskolan går i riktning mot att förstärka traditionella 

könsmönster.  

 

Det är tydligt i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) att de som är verksamma inom 

förskolans verksamhet aktivt ska motverka traditionella könsmönster. Trots detta visar studier 

att förskolan fortfarande medverkar till att stereotypa könsroller bibehålls (Dolk, 2013; 

Svaleryd, 2003). 

 

Skolan som institution har drag från utvecklingspsykologin då det förväntas att flickor ska 

vara mer mogna än pojkar och därav ska flickor veta vad som förväntas av dem. Denna syn 

gör att barnet som individ inte blir det som bestämmer vad som fordras av denne utan det 

väsentliga blir vad läraren har för uppfattning om hur barnet bör agera utifrån barnets kön 

(Eidevald, 2009; Holm, 2008). Eidevald (2009) visar i sin avhandling att det finns tre sätt att 

problematisera kön inom området genus i förskolan. Det första är att kön kan ses som något 

biologiskt förutbestämt och genus som en social effekt av kroppsliga, kromosommässiga eller 

hormonella skillnader. Det andra är att kön ses som biologisk givet medan genus är en social 

konstruktion. Tredje är att både kön samt genus är sociala konstruktioner. 

  

Studier gjorda på de språkliga uttrycken i förskolan har visat att språket har en roll i hur genus 

konstrueras i verksamheten. Lärare har olika röstläge när det talar med flickor jämfört med 

pojkar. Studier har också visat att pojkar i större utsträckning uppmanas att ta för sig mer och 

får mer frågor ställda till sig (Eidevald, 2009; Ärlemalm Hagsér & Pramling Samuelsson, 
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2009). Gannerud (2001) lyfter att det finns en genusrelaterad arbets- och maktfördelning i 

skolan. Forskningen visar att pojkar som grupp får mer tid samt uppmärksamhet och 

dominerar klassrummen mer än vad flickor gör. Även pojkars lek dominerar mer och får mer 

utrymme jämfört med flickors. Johansson (2008) framhåller att barn i konflikter gör olika 

överväganden om vilken möjlighet de har till att få rätt, vilken maktposition de har just då. 

Genusstrukturer kan ha olika tonvikt för individen om vad denne har för makt i en situation 

och kan då stänga för olika möjligheter i barnets vardag. Förskolans och skolans ideal om 

omsorg förstärker enligt Johansson flickor att agera stödjande samt omhändertagande. 

Författaren poängterar vidare att studier visat att provokationer mellan barn kan vara färgat av 

genusmönster, att barn kan använda sig av mer eller mindre synliga strategier för att kränka 

eller utmana varandra kopplat till kön. 

  

Svaleryd (2003) framhåller att pojkar oftast umgås i större grupper och i dessa grupper är 

hierarkin påtaglig medan flickor oftare umgås i mindre grupper med nära vänner. Flickor 

söker enligt författaren intimitet jämfört med pojkar som i högre utsträckning söker 

självständighet. Detta fenomen är kopplat till barns utveckling. Hierarki och intimitet i 

barngrupper kan kopplas till det Graf, Helmadotter och Ruben (1991) lyfter om att pojkar 

hanterar konflikter mer våldsamt och flickor använder sig av lögner och går bakom ryggen på 

varandra i sin konflikthantering. Westlund, Horowitz, Jansson och Ljungberg (2008) 

åskådliggör i sin studie att barn i tre års ålder föredrar att interagera med samma kön som sig 

själv när det kommer till aktiviteter i förskolans verksamhet. Barn kan redan i den åldern visa 

på ett könsbundet språkbruk. Hos flickor kan detta beteende redan visas i tidigare ålder. Som 

en följd av detta lyfter författarna att detta kan vara en anledning till att normen av att 

socialisera med någon av samma kön förstärks eftersom med ålder får barn erfarenheter och 

börjar det redan i tidig ålder med en norm om könstillhörighet förstärks denna med stigande 

ålder.  

 

Eidevald (2009) och Hellman (2010) framhåller att olika studier och forskning pekar på att 

personal i förskolor ofta beskriver pojkar och flickor som motsatser till varandra. Författarna 

lyfter även att en del studier pekar på att även barn i förskolans kontext uppvisar en 

uppmärksamhet om något barn bryter normen om hur ett visst kön förväntas vara. Författarna 

betonar att pojkar och flickor gör kön i förhållande till normer i sin närhet. Månsson (2000) 

verifierar detta i sin avhandling då hon uppmärksammade att det skiljde mellan pojkar och 

flickor på barn mellan 1 - 3 år. Redan i denna ålder får pojkar mer utrymme jämfört med 

flickorna. Hon befäster detta med att det är de vuxna som förstärker normen om könsroller 

eftersom hon i sin studie kom fram till att det skiljer sig inom könen, att alla pojkar inte är 

likadana till sättet bara för att de är av samma kön men att de fortfarande blir påverkade av 

omgivningens norm hur ett kön förväntas vara och agera.  

 

2.5 Konflikter och konflikthantering 

Friberg (2015) framhåller att en bristande språk- eller ordkunskap kan vara en bidragande 

faktor till att konflikter uppstår. Författaren beskriver att begreppet konflikt ofta väcker 

negativa känslor hos människan. Många associerar begreppet konflikt till att tänka på våld, 

krig, bråk etc. En konflikt är inte bara negativ utan en konflikt kan vara förändrande, 
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utvecklande och lärande. Vad vi associerar med begreppet konflikt avgör hur vi hanterar 

konflikter. Vidare lyfter Friberg att det oftast saknas en förståelse för att konflikter är en 

nödvändig och normal del av vardagen. Ellmin (2008) motsätter sig begreppet konflikt. 

Författaren anser att det är vi människor som skapar konflikter i olika situationer och därför 

vill han kalla det för konfliktsituationer, konflikter uppstår inte av sig själva utan är 

situationsbundna.  

 

Westlund, Horowitz, Jansson och Ljungberg (2008) framlägger att många studier påvisar att 

ett anslutet beteende att försonas efter en konflikt är vanligt förekommande i de flesta kulturer 

runt om i världen. Författarna problematiserar att hur barn i förskoleålder försonas efter en 

konflikt eller hanterar konflikter kopplat till genus är ett mindre utforskat fenomen. 

Författarna markerar att hur en person hanterar konflikter kan kopplas till språket, hur väl en 

person kan inta någon annans perspektiv, kognition och utvecklingen av tänkandet. Samtliga 

faktorer utvecklas med erfarenhet och ålder. Vidare lyfter Westlund et al. att studier om 

konflikthantering hos barn visar att försoning efter en konflikt förekommer oftare mellan barn 

av samma kön jämfört med en konflikt mellan barn av två olika kön. Hakvoort (2015) betonar 

att dagens förskolor och skolor skiljer sig åt när det kommer till att skapa ett klimat som ger 

möjligheter till att hantera konflikter konstruktivt. Många förskolor och skolor har ett system 

att hantera konflikter disciplinärt där det är tydligt var som är tillåtet och ej. Granath (2010) 

har en liknande uppfattning. Författaren belyser att det inte finns någon kultur där det är okej 

med konflikter, att det finns en normalitet som inte tillåter att gråta eller att vara arg.   

 

Ellmin (2008) talar om konfrontationer i skolans värld som något oundvikligt och att dessa 

konfrontationer i sin tur leder till konflikter på ett eller annat sätt. Skolan i sig kan vara grund 

till konflikter beroende på arbetssätt, arbetsmetod och/eller organisation. Författaren markerar 

att alla kan lära sig teoretiskt om konflikter men det avgörande för hur vi hanterar konflikter 

är hur vi är som person, hur vi agerar, våra känslor och hur vi tänker. Ellmin poängterar att 

konflikthantering är komplext och det är många faktorer som påverkar. Konstruktivt och 

destruktivt är laddade begrepp med värde bakom sig. Alla konflikter har sin egen energi och 

är avgörande vilket utfall konflikten får, positivt eller negativt. Författaren poängterar även att 

läraren är en viktig komponent för att möjliggöra en konstruktiv utveckling av en konflikt. 

Friberg (2015) understryker att i skolans värld har läraren ett ansvar att ingripa i 

konfliktsituationer och läraren har ansvar för att händelsen till konflikten används för lärande 

och samtal. Det handlar inte om att endast avbryta en konflikt utan att se till att det sker ett 

lärande utifrån situationen och att eleverna får möjlighet till att själva samtala i och om 

konflikter. Vuxna måste vara ledsagare eftersom enligt författaren har barn svårt att avgöra 

om barnet är i konflikt med sig själv, med miljön eller med någon i sin omgivning.  

 

Svaleryd (2003) anför att pedagoger ofta tillskriver omedvetet pojkar makt, att pojkar ofta 

anses komma undan med att få vara mer hårdhänta i konflikter eftersom det är en allmänt 

vedertagen norm inom skolan och förskolan att det är så pojkar är. Tamm, Tõugu och Tulviste 

(2014) belyser att tidigare forskning pekat på att barn som är mer våldsam i sin 

konflikthantering i unga år tenderar att normalisera detta beteende samt systematiskt fortsätta 

använda samma strategi under tiden de växer upp. Tidigare studier visar att pojkar tenderar att 
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ha mer aggressiva strategier att hantera konflikter medan flickor har mer empatiska strategier 

i förskoleålder. En förklaring till detta kan vara att flickor oftast utvecklar sin kommunikativa 

förmåga tidigare än pojkar. Pojkar föredrar inte aggressiva strategier för att hantera en 

konflikt. De kan bara sakna förmågan att hantera konflikten på något annat sätt. Studier har 

även visat att det uppstår mer konflikter i grupper med pojkar än i grupper med flickor. 

Motiveringen till detta är att pojkar tenderar vara mer princip- och regelfästa i motsats till 

flickor. Resultatet av Tamm et al. (2014) egna studie de utfört på olika förskolor i Tartu 

Estland visar på motsatsen till tidigare forskning. De fann att det är flickor som tenderar att ha 

fler konflikter än vad pojkar har samt att pojkar har fler strategier att hantera konflikter än 

flickor. Studien visade inte heller någon skillnad mellan könen när det kommer till ett 

aggressivt beteende i konfliktsituationer. Det var jämt fördelat mellan könen att använda sig 

av en empatisk strategi eller en aggressiv strategi.  
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3. Metod 

3.1 Kvalitativ metod 

Enligt Ahrne och Svensson (2015) är kvalitativa metoder alla typer av metoder som innefattar 

observationer, intervjuer eller analyser av dokument som inte kan analyseras med hjälp av 

statistik som metod eller verktyg. För att förstå sociala interaktioner är kvalitativa metoder 

mer användbart jämfört med kvantitativa eftersom kvantitativa metoder är statistiskt samlat 

material och detta material tar inte in olika nyanser av skeenden. Kvantitativa metoder ger en 

bred generell bild av något medan kvalitativa metoder kan visa nyanserna av bilden samt visa 

samhällslivets mekanismer. Erlandsson (2015) beskriver kvalitativa metoder med att 

forskaren är mitt i empirin och det sociala som ska analyseras tolkas till skillnad mot den 

kvantitativa metoden som summerar empiriska data och utifrån detta ställs hypoteser.  

 

Min studie riktar sig till att få förskollärares uppfattningar om ett visst fenomen och då är 

intervjuer en lämplig kvalitativ metod. Jag valde att utföra samma studie på olika förskolor 

för att skapa variation för att se möjliga skillnader som kan ge upphov till olika resultat 

(Ahrne & Svensson, 2015).  

 

3.2 Informanter 

Öberg (2015) framhåller att urvalet av informanter ska styras av vem som är lämpligast att 

besvara de frågor man har. Min studie syftar till att få förskollärares uppfattningar och 

beskrivning om barns konflikthantering och av den anledningen var informanterna som ingick 

i studien förskollärare som är verksamma i förskola. Urvalet av informanter påverkades av 

vilka förskollärare som gav sitt medgivande att delta i studien samt vilka förskollärare som 

hade tid att delta i en intervju.  

Det bör utföras så många intervjuer att det uppstår en sorts mättnad, att det inte framkommer 

något nytt längre som tillför något mer till studien (Eriksson Zetterquist & Ahrne, 2015; 

Kvale & Brinkmann, 2014). Öberg (2015) markerar särskilt ett strategiskt urval av 

informanter, att välja ut få informanter för att få ut så mycket information om ett valt fenomen 

som möjligt.  

Jag har intervjuat sex olika förskollärare från fyra olika förskolor. I resultatet benämns 

förskollärarna som förskollärare 1, förskollärare 2, förskollärare 3, förskollärare 4, 

förskollärare 5 och förskollärare 6. De nummer som förskollärarna har tilldelats har inget med 

ordningen på intervjuerna att göra utan är strategiskt blandade i resultatredovisningen för att 

för att garantera konfidentialitet. Informanternas ålder varierade, vissa var äldre och vissa 

yngre. En del hade många år i yrket och en del av informanterna var relativt nyutbildade 

förskollärare som endast hade varit verksamma några år i yrket.  

3.3 Intervjuer  

I den kvalitativa forskningsintervjun skapas kunskap i en social interaktion mellan den som 

intervjuar och informanten (Kvale & Brinkmann, 2014). Eriksson Zetterquist och Ahrne 

(2015) understryker att i den samhällsvetenskapliga forskningen väger intervjuer tungt och 
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det är den vanligaste kvalitativa metoden för att samla in data. Att intervjua personer i en 

social miljö som man vill undersöka närmare blir insikter om de rådande förhållandena i 

miljön eftersom tillgängliga. Författarna lyfter att intervjuer inte endast är ett sätt att samla in 

kunskap om de sociala förhållandena som råden utan att frågor som berör människors 

personliga känslor och erfarenheter är betydelsefullt. Intervjuer skiljer sig från det vardagliga 

samtalet på så sätt att forskaren vill ha svar på något som inte är känt för forskaren sen 

tidigare och på så sätt skapa en kunskap.  

Efter att jag förberett mig teoretiskt och praktiskt kontaktades olika förskollärare på flera 

olika förskolor. Jag presenterade mig vid namn, att jag var mitt i skrivandet av 

examensarbetet på förskollärarlinjen och sökte förskollärare att intervjua. Syfte med 

undersökningen presenterades samt att personen frågades om denne var intresserad att ställa 

upp på en intervju. Vissa personer svarade direkt att de kunde tänka sig att ställa upp, en del 

tackade nej och en del ville tänka på saken för att sedan återkomma. Jag ringde runt och 

bokade träff för intervjuer samt intervjuade fortlöpande förskollärare tills en mättnad uppstod, 

att det återkom samma svar på frågorna i intervjuerna. Det visade sig att det räckte med att 

intervjua sex olika förskollärare från fyra olika förskolor. En del av personerna intervjuades i 

sina hem samt en del på sina arbetsplatser. En förskollärare möttes upp för en intervju på 

universitetet där jag studerar. Intervjuerna var utspridda tidsmässigt och skedde på 

förmiddagar, eftermiddagar samt kvällstid. 

Jag valde att dokumentera intervjuerna med ljudinspelning samt papper och penna som stöd 

för att skriva korta anteckningar. Intervjuerna började med en orientering där syftet med 

intervjun förklarades, varför ljudinspelning av intervjun utfördes samt att jag frågade om 

informanten har några frågor innan vi börjar (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Intervjun var av en semi-strukturerad karaktär och intervjufrågorna (se bilaga 1) var 

dynamiska där informanterna lämnades med ett stort utrymme till att svara på frågorna och på 

så vis fick informanterna att tala om sina upplevelser på ett öppet och flytande sätt. Frågorna 

var utformade så att svaren måste utvecklas med egna ord, det vill säga inga ja- eller nej-

frågor. Ordningen på frågorna ställdes efter en tratt-teknik (Patel & Davidson, 2003) som 

innebär att intervjun började med stora frågor för att sedan övergå till mer specificerade frågor 

(Ahrne & Svensson, 2015; Kvale & Brinkmann, 2014; Patel & Davidsson, 2003). Min roll i 

intervjuerna var att aktivt lyssna samt att vara med att skapa samtalet och även ställa 

följdfrågor för att hålla intervjun mer flytande likt ett samtal (Patel & Davidsson, 2003).  

Intervjucitat används i resultat för att framställa en mer tydlig bild (Ahrne & Svensson, 2015; 

Kvale & Brinkmann, 2014). Eftersom det är citat ur en intervju så förekommer talspråk. 

Eventuell redigering eller förstärkning av förståelsen är markerat att det är en redigering från 

min sida. 

3.4 Etiska överväganden 

Under min studie använde jag mig av informerat samtycke. De som intervjuades blev 

informerade om mitt syfte med studien, hur studien var upplagd samt vilka konsekvenser samt 
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fördelar med deras deltagande var. De hade rätt att själva bestämma om de vill delta i studien 

eller ej.  

Konfidentialitet tillämpades vilket innebär att uppgifter som sökts i forskningssyfte måste 

redogöras på ett sådant sätt att individuella personer inte kan kännas igen av obehöriga samt 

information om vem som har tillgång till materialet (Ahrne & Svensson, 2015; Kvale & 

Brinkmann, 2014; Patel & Davidson, 2003). Informanterna informerades om att det endast 

var jag som hade tillgång till det inspelade materialet samt transkriberingarna. Pedagogers 

namn fingerades samt att förskolornas namn ej skrevs ut i studien.  

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram olika forskningsetiska principer som forskare som utför 

någon form av studie måste förhålla sig till. Informanterna informerades om deras rättigheter 

så att det framkom tydligt deras rättigheter i sitt deltagande i studien.  

De förskollärare som accepterade att delta i studien informerades om att det var frivilligt samt 

att de när som helst under studien kunde välja att avbryta sin medverkan. Vetenskapsrådet 

(2002) framhåller att detta alltid ska tillämpas vid de tillfällen där de medverkandes 

frivillighet att delta kan påverkas. Vidare framhåller Vetenskapsrådet vikten av 

samtyckeskrav. Att en person som utför en undersökning måste erhålla deltagarnas samtycke 

till att delta. Detta innebär att förskollärarna frågades om det ville delta samt att jag 

informerade tydligt om mitt syfte med studien så att de med klarhet kunde ta ett beslut om att 

delta eller ej. 

Det är även av stor vikt att de som deltar i undersökning själva får bestämma om de vill delta, 

hur länge de vill delta och på vilka villkor de vill delta. Vetenskapsrådet (2002) poängterar att 

deltagare när som helst ska kunna avbryta sin medverkan och detta ska inte på något sätt ge 

dem negativa följder. För min del innebar detta att jag inte på något sätt fick försöka 

frambringa konsekvenser för informanten om denne valde att avbryta sin medverkan, 

exempelvis tala med personens chef. I linje med detta understryker Vetenskapsrådet även att 

om deltagaren väljer att avbryta sin medverkan får personen inte på något sätt utsättas för 

påtryckningar att delta. Detta innebär att jag inte på några som helst grunder fick försöka 

tvinga en informant att delta.  

Den etiska principen som berör tystnadsplikten innebär att alla som utför ett forskningsprojekt 

som hanterar etiskt känsliga uppgifter som berör privata identifierbara personer bör det 

skrivas under kontrakt om tystnadsplikt (Vetenskapsrådet, 2002). Jag arbetar inom förskolans 

verksamhet sedan tidigare och har då fått skriva under ett kontrakt om absolut tystnadsplikt. 

Mina informanter informerades om att denna tystnadsplikt även gäller under studien. 

Vetenskapsrådet lyfter ytterligare en etisk princip som är kopplad till tystnadsplikten. Den 

innebär att uppgifter som antecknas, samlas och avrapporteras på ett sådant sätt att privata 

identifierbara personer ej kan kännas igen av utomstående. Det ska vara omöjligt för 

utomstående att komma åt uppgifterna. Jag tillämpade detta genom att all information jag fick 

från informanterna i intervjuerna samt förskollärarnas namn och förskolornas namn 

fingerades. 

Vetenskapsrådet (2002) understryker att allt insamlat material som berör privata identifierbara 

personer inte får användas eller lånas ut för ett kommersiellt användande eller till andra syften 
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som är icke-vetenskapliga. I mitt arbete innebar detta att materialet endast användes för det 

syfte det var avsett för, min studie. Arbetet visades inte för någon annan obehörig som 

eventuellt kunde identifiera informanterna eller gav det vidare till någon tredje part. Allt 

insamlat material raderades efter att det hade bearbetats.  

3.5 Bearbetning, tolkning och analys  

Direkt efter att en intervju var över och jag var ensam satte jag mig ned och transkriberade 

intervjun för att få med allt i intervjun medan den var färsk i minnet (Ahrne & Svensson, 

2015). Detta steg gjordes efter varje intervju. Jag väntade inte med att alla intervjuer skulle 

vara avklarade innan transkriberade påbörjades. 

Data är själva intervjuerna, det vi kan uppfatta med våra fem sinnen. Det empiriska materialet 

är transkriberingarna av data, ett begränsat underlag som analyseras. Det empiriska materialet 

bygger på data men är inte tvunget detsamma (Ahrne & Svensson, 2015). I denna studie är 

data det inspelade ljudet från intervjun och det empiriska materialet är transkriberingen av 

dessa ljudfiler. För att underlätta sorteringen av materialet analyserades inte de inspelade 

intervjuerna direkt utan transkriberingarna, det vill säga en analys av utskrivna intervjuer. För 

att finna svar på mina forskningsfrågor sorterades, ordnades och kategoriserades svaren från 

informanterna. När jag sedan fick en överblick av de olika svaren och såg ett mönster 

framställdes det under resultatdelen. Analyser och implikationer av transkriberingarna fördes 

in under diskussionsdelen.   
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4. Resultat 

Resultatet redovisas utifrån forskningsfrågorna samt temaområden som framkom i 

intervjuerna. Temaområdena redovisar det förskollärarna själva lyfte under intervjuerna 

utöver svar på forskningsfrågorna.  

4.1 Förskollärares uppfattningar om vad en pojke respektive flicka är  

Förskollärarna hade olika uppfattningar när det kom till vad en pojke respektive flicka är. 

Några kunde se skillnader på könen. Andra såg inte någon skillnad på könen. Båda könen är 

personer och det enda som skiljer dem åt är genitalierna. En av förskollärarna tyckte det var 

viktigt att separera könen.  

”Ja, alltså jag tycker bara såhär att en flicka ska få vara en flicka å en pojke ska få vara en 

pojke å vi ska få kunna vara stolt. Vi ska inte vara någon hen. Jag är en hon å det är jag stolt 

och glad över att vara. Och liksom många gånger just det här att lyfta fram tjejer är 

jätteviktigt”. (Förskollärare 1).  

”Att det är en person med en dingeling/…/ Att det är en person men med en annan, haha, ett 

annat kön”. (Förskollärare 3). 

”En pojke, jag ser ju en kille med, som har en snopp/…/ En flicka? Det är väl ungefär motsatt 

tänker jag”. (Förskollärare 4).  

”Vi är i ett samhälle där allt ska vara så slätstruket, en pojke är en pojke och flicka är sitt, det 

är skillnad”. (Förskollärare 5). 

4.2 Förskollärares uppfattningar om begreppet konflikt 

När förskollärarna skulle beskriva begreppet konflikt och vad en konflikt innebär för dem 

blev det skilda meningar. Ett gemensamt tema som kan urskiljas är att alla beskrev en sorts 

motsträvighet mellan personer. Här presenteras ett citat från varje förskollärare eftersom 

begreppet konflikt är personligt och tolkningsbart. 

”En konflikt kan ju vara en fysisk konflikt eller en verbal konflikt men det kan också vara en 

tyst konflikt. Det kan vara en fråga om mobbing, kränkningar, handgemäng. Ja, Ingen konflikt 

är den andra lik. Det kan bestå av väldigt mycket. Det jag menar med tyst konflikt är när det 

finns tendenser till utfrysning. Och det förekommer (lång väntan) det förekommer bland barn 

men det förkommer även i grupper med vuxna” (Förskollärare 1). 

”nej men en konflikt mellan barn kan ju te sig väldigt olika. Det kan ju, dom är inte överens 

om nånting helt enkelt, kan va flera mot en eller en mot en eller kan röra sig om allt ifrån 

slagsmål, retningar, att man säger saker, utfrysningar, etcetera”. (Förskollärare 2). 

”En konflikt är en situation, eller en händelse där man känner att det här stämmer inte. En 

konflikt är en situation som är ett tillfälligt hinder. Ett tillfälligt stopp kan man säga”. 

(Förskollärare 3). 

”En konflikt (lång väntan) jag tycker att, eller jag ser det såhär, jag försöker vara väldigt 

noga men att lyssna på alla barn när dom kommer till mig för att det är så lätt att tycker att 

nä men det där var ingenting eller ja (lång väntan) man bara puuuh (borstar av sig). Och det 

kan jag väl mer säga att det är käbbel men det ka ju bli nånting som är, och är det varje dag, 
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så kanske en person kanske tar jättehårt på det så jag tycker man reder ut. Men en större 

konflikt det tror jag mer när man använder grova ord och nån verkligen blir kränkt”. 

(Förskollärare 4).  

”En konflikt är när två parter inte kommer överens, nä men när två parter inte ser lika, då 

blir det en konflikt”. (Förskollärare 5). 

”En konflikt är en motsättning som är svårare att lösa än en het diskussion”. (Förskollärare 

6). 

4.3 Förskollärares uppfattningar om hur pojkar hanterar konflikter 

Intervjuerna visade att de flesta deltagande förskollärarna är eniga om att pojkar hanterar 

konflikter mer fysiskt. Det kunde handla om slag, knuffar eller annan fysisk kontakt. 

Förskollärarna kunde härröra detta till att pojkarna eventuellt hade lägre verbal förmåga och 

då tog de till ett mer fysiskt angreppssätt att hantera konflikter.  

”Ja, många gånger är ju pojkar mer fysiska i sina konflikter”. (Förskollärare 1). 

” Utmärkande för pojkar kan jag nog tycka att det är mera rakt på med direkt utbrott 

antingen med ord, knuffar eller rent av slag”. (Förskollärare 2). 

En del av de deltagande förskollärarna kunde i likhet med de andra uppfatta att pojkar var mer 

fysiska i sitt sätt att hantera konflikter men de upplevde att det höll på att suddas ut och att det 

började bli mer jämt mellan könen att hantera konflikter fysiskt. 

 ”Jag tycker att dom senaste åren blivit mer att pojkarna inte har lika ofta fysiska konflikter 

och det är vanligare bland flickor än tidigare år hos oss”. (Förskollärare 5). 

”Det finns gånger när också flickor slåss, tyvärr”. (Förskollärare 6). 

4.4 Förskollärares uppfattningar om hur flickor hanterar konflikter 

De flesta deltagande förskollärare är även eniga om att flickor hanterar konflikter mer verbalt 

samt försiktigt men även att flickor ofta är mer retsamma mot varandra. Förskollärarna 

härleder detta till att flickorna får en mer fungerande verbal kommunikationsförmåga tidigare 

än pojkarna. Samtidigt uttrycker några förskollärare att flickor kan ha svårt att se sin roll i en 

konflikt, att det ofta är någon annans fel än ens eget.  

”Så att, flickor kan ju vara mera verbala och ge faktiskt mer ord till sin förklaring i en 

konflikt än vad pojkar gör”. (Förskollärare 2). 

”Flickor retas ofta och ser inte sin delaktighet i den uppstådda konflikten tror jag”. 

(Förskollärare 6). 

En förskollärare uppfattade det som att flickor ofta är mer långsinta i sin konflikthantering. 

Att konflikter tar längre tid att lösa sig. 

”Tjejerna är mer det här då att man lägger sig i så mycket fast man inte ens var med i bråket 

så ska jag in där och försöka lösa det. Å då är det mer är det något då går det inte lika fort då 

kanske det hänger med där hela dagen å man är sur å även fast man har försökt att be om 

ursäkt. Det är som att det är mer, jag hur ska jag säga? Långsinta”. (Förskollärare 4). 
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4.5 Förskollärares uppfattningar om hur konflikter hanteras mellan könen 

Här uttryckte några förskollärare att konflikter hanterades mer verbalt. Det finns en norm att 

”pojkar får inte slå flickor” och då återstår det bara att försöka prata med varandra. Dock 

kunde det uppstå mer glåpord sinsemellan samt att barnen skyllde ifrån sig mer på varandra. 

Förskollärarna beskrev att de gör ingen skillnad på kön för möjligheterna de ger till barnen att 

hantera konflikter. Oberoende av könet får de samma möjligheter till att lösa konflikten.  

””han knuffade mig” å liksom sånt här å det kan vara hon som knuffade honom också. Å jag 

tycker liksom att det liksom inte är någon skillnad på konflikt ändå utan det får dom som 

pojke och flicka lösa på samma sätt”. (Förskollärare 1). 

En förskollärare uttryckte att konflikter mellan könen ofta lättare löser sig. Att det är lättare då 

för barnen att ta eget ansvar för sina handlingar och att det inte blir en lika långdragen 

konflikt.  

”Ehm (lång väntan) Det kanske är, på nått sätt kanske det är lättare att lösa den 

konflikten/…/ båda stod ju för att båda hade varit dumma mot varandra och det skulle inte 

upprepas å faktiskt sen är det som bra. Man ältar inte det Så kanske att det är lättare än två 

flickor”. (Förskollärare 4). 

4.6 Förskollärares uppfattningar om det finns några skillnader att hantera konflikter 

beroende på kön 

Några av förskollärarna tyckte att den största skillnaden mellan könen på hur de hanterar 

konflikter var att flickor var mer kommunikativa och pojkarna var mer fysiska samt 

explosiva. Uppfattningen var att det oftare uppstod konflikter mellan flickor än mellan 

pojkarna men att pojkarnas konflikter blev mer våldsamma då de väl uppstod.  

”Flickor kan ju faktiskt ofta kommunicera sina åsikter och känslor lättare om jag jämför det 

med pojkarna”. (Förskollärare 5).  

”Tänker jag en fysisk konflikt så tänker jag ofta på pojkarna/…/där kan det komma en 

smocka”. (Förskollärare 6).  

En förskollärare uttryckte att flickor utövar mer makt i sin hantering av en konflikt. En annan 

förskollärare uttryckte att flickor är mer kommunikativa i sin konflikthantering men att de 

även kan använda sin kommunikativa förmåga till att retas och starta upp konflikter samt har 

svårt att se sin roll i uppstådda konflikter.    

”Flickor har lite bestämt att det här och det här vill jag göra och när, kom inte du å stör. 

Alltså att släppa in, det kanske är sånna konflikter mer att man försöker hitta mer tillhörighet 

och grupperingar”. (Förskollärare 3).  

”Flickor är ju lite mer, om jag får uttrycka det, näbbiga och har lite svårare att se sin roll i 

en konflikt det är alltid den andres fel.” (Förskollärare 1). 
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4.7 Möjligheter barnen får till att hantera konflikter i förskolan 

Flertalet förskollärare beskrev att de försöker låta barnen hantera konflikterna själva först 

genom att barnen får möjlighet att prata med varandra. Den uppstådda konfliktsituationen 

styrdes först upp med en uppmaning från förskolläraren att de skulle prata och reda ut det 

sinsemellan och sedan återkoppla till förskolläraren. Konflikter löstes även ibland i hela 

barngruppen där det pratades mer allmänt om den uppstådda konflikten och hur alla skulle 

förhålla sig till detta, till exempel om ett visst agerande verkligen var ett agerade som en ”bra 

kompis” eller som en lärdom till de andra barnen.  

”Jag måste säga, beroende på om det är en verbal konflikt får dom också sitta å lösa det. Är 

det en fysisk konflikt får de också sitta å lösa det. Sen försöker jag lyssna på bådas version å 

den kan ju skilja sig åt, det är aldrig nåns fel. Å då brukar jag säga: Ja men sätt er här då i 

soffan å så pratar ni med varann om det som ha hänt å så kanske ni kommer på en lösning så 

kan ni komma och berätta om den. Å ibland om de då har löst den fint då har de fått berätta 

om lösningen i gruppen för att liksom lära andra”. (Förskollärare 1). 

”Det har vi genom att vi stärker upp dom. Att oj, vad hände? Om det uppstår en situation, så 

stärker vi ju upp genom att: vänta, vänta vad hände?”. (Förskollärare 3). 

”Det är ju ofta utomhus, och dom är ju faktiskt ganska duktig på att lösa många bitar men 

dom vet ju att dom får komma och hämta mig när det är nånting sådära, men ofta kommer 

dom och säger: det här och det här har hänt men vi har sagt förlåt. Så ute är dom jättebra på 

det”. (Förskollärare 4). 

En förskollärare beskrev att vuxna alltid måste vara närvara vid konflikthantering mellan 

barn. Barnen kan få försöka lösa konflikten själv men som vuxen ska man alltid vara 

närvarande, om inte i själva samtalet om lösning i konflikten ska den vuxne i alla fall vara i 

nära anslutning till barnen. 

”Jag anser när det har varit en konflikt så måste man som, i dom här åldrarna, gå in som 

pedagog och hjälpa till att försöka lösa konflikten och det ska ske omedelbart. /…/ Man kan i 

alla fall va med, ibland kan dom lösa konflikter själva men man ska va med och som jag sa 

omedelbart”. (Förskollärare 2). 

En förskollärare beskrev att barnen hanterar ofta konflikter själva genom en indirekt påverkan 

av en vuxens närvaro. Att vuxna sänder ut någon sorts tyst regel om att konflikter ska lösas 

direkt så det räcker med den vuxnes närvaro för att barnen ska förstå att de måste lösa 

konflikten som uppstått.  

”ibland räcker det med att man tittar dit så: -du, vi har löst det och redan sagt förlåt”. 

(Förskollärare 1). 

4.8 Kulturkrockar och språk 

Ett oväntat resultat som framkom var att några förskollärare uttryckte att kulturkrockar och att 

barn inte talar samma språk har stor betydelse för hur barnen hanterar konflikter. De satte 

detta i relation att de får många barn till sin barngrupp som nyligt kommit till Sverige och 

förskolan blir den första instansen som kontakt med ”verkliga livet” i det nya landet. Barnen 
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kommer in i verksamheten med en annan kultur samt att de inte alls kan det svenska språket 

och då blir det en krock i vardagen, speciellt när det uppstår konflikter mellan olika barn. 

”Å det är tyvärr måste jag säga ofta pojkar med annan kulturell bakgrund som är inblandad i 

fysiska konflikter. Å kan det ju bero på deras religion eller att det kan bero på 

språkförbistring att de inte har ett gemensamt språk å det kan också bero på, ja jag måste 

säga hemförhållanden många gånger. För många utav dom här barnen är faktiskt ganska 

trasiga när dom kommer. Å har till början inget språk att verbalt kunna uttrycka liksom vad 

de känner tycker och tänker. Då blir de ofta att de tar till våldet istället”. (Förskollärare 1). 

”Vi har haft mycket konflikter med det språkliga och det är bland nytillkomna barn, ofta som 

inte har språket och man vet inte alltid vilka upplevelser vad dom har i bagaget och det kan ju 

va så att när inte orden finns tar knytnävarna vid. Å det har man ju sett att det finns ett 

mönster”. (Förskollärare 2). 

En av förskollärarna satte dessa kulturkrockar i ett genusperspektiv. Förskolläraren menade 

att i vissa länder står flickor lägre i rang än pojkar och detta syns när barnen kommer ut i 

verksamheten.  

”om jag tänker ur ett genusperspektiv i och med att vi har ganska många nyanlända så är det 

många gånger att pojkarna kommer med mycket våld till skolan å man ska lösa allting med 

våld. Och dom många gånger hatar varann beroende på att de kommer från olika, ja vad ska 

jag säga, konflikthärdar där man i hemlandet också hatar varandra /…/ Medans flickorna är 

mycket mer kuvade och tystlåtna och ska inte synas eller höras och dom försöker jag då lyfta 

fram i min tur. Jag kan bara ta ett exempel som när jag sägare att: Nu ska vi avsluta och vi 

ska börja ta och plocka ihop och städa då går ofta en stor grupp pojkar och sätter sig i soffan 

och tycker det är flickornas jobb å det går jag inte med på en sekund!”. (Förskollärare 1). 
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5. Diskussion 

I denna del diskuteras metodvalet, resultatet i relation till bakgrunden och teoretiska 

utgångpunkter samt implikationer för det kommande yrkesuppdraget. Förslag för fortsatt 

forskning presenteras samt mina egna tankar om resultatet lyfts fram. 

5.1 Metoddiskussion 

Eriksson Zetterquist och Ahrne (2015) påvisar att forskning har visat att det som kommer 

fram under samtalen i intervjuer präglas av det språkliga och sociala sammanhanget. En 

intervju visar inte allt utan intervjun berättar något om stunden då intervjun genomfördes, om 

hur personer uppfattat ämnet med intervjun och om något tillkom i intervjun där och då. 

Genomförs en intervju korrekt kan den ge viktiga insikter men man måste vara medveten att 

intervjusituationer kan innehålla felande länkar. Patel och Davidson (2003) framhåller att 

intervjuer erhåller validitet genom att forskaren lagrar intervjuer i form av ljud- eller 

bildinspelning. På så sätt är verkligenheten lagrad och forskaren kan ta intervjun i repris så 

många gånger det behövs för att försäkra sig om att allt är korrekt uppfattat. I min studie så 

har jag gått tillväga på det sätt Patel och Davidsson lyfter. Jag gick igenom mina 

ljudinspelningar samt transkriberingar noggrant för att försäkra mig om att jag framställde det 

som sas i intervjuerna korrekt.  

I kvalitativa intervjuer kommer forskaren mycket närmare sina informanter och detta kan 

färga intervjun och svaren på frågorna (Ahrne & Svensson, 2015). Lalander (2015) beskriver 

ett fenomen som han kallar go native vilket innebär att forskaren kommer så nära sina 

informanter att den vetenskapliga distansen förloras. Några av informanterna var före detta 

arbetskollegor. Detta kan ha påverkat intervjuerna på så sätt att dessa informanter antingen 

begränsades i vad de ville eller vågade svara eftersom vi har en tidigare relation eller så kan 

jag ha fått ut mer utförligare svar just på grund av att de kände sig mer säker att tala med mig.  

De val som gjordes dels under intervjuerna, dels under bearbetningen och analysen av det 

empiriska materialet färgades av mina metodval och mina teoretiska grunder. Ahrne och 

Svensson (2015) samt Patel och Davidson (2003) framhåller att det är något forskaren alltid 

måste vara medveten om, att resultatet aldrig är objektivt utan färgas alltid på något sätt av 

detta. 

De intervjuer som skedde hemma hos informanten var mer avslappnade jämfört med 

intervjuerna som skedde på informanternas arbetsplats. Ahrne och Svensson (2015) påpekar 

att detta är något som forskaren bör ha i åtanke när intervjuer genomförs, att miljön har en 

stor påverkan på personernas känsla inför ett samtal. Öberg (2015) framhåller att urvalet av 

informanter ska styras av vem som är lämpligast att besvara de frågor man har. Detta gjorde 

att urvalet av informanter föll sig naturligt då min studie syftar till att få förskollärares 

uppfattningar och beskrivning om barns konflikthantering.  

En fördel är att jag jobbar inom förskolans verksamhet och har samma erfarenheter av 

förskolans verksamhet som mina informanter. Detta gjorde att jag kunde möta förskollärarna i 

intervjun och intervjuerna blev ett mer flytande samtal. Vi kom lätt från känslan av att jag var 

en forskare som kom och skulle förhöra. Istället blev känslan att det var ett samtal mellan två 

personer som hade samma utgångpunkt.   
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5.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen är indelad i temaområden. Här diskuteras de resultat som kom fram i 

mitt analysarbete. Det är dels diskussion med utgångpunkt i forskningsfrågorna och 

temaområden, även andra områden diskuteras.  

Pojkar, flickor och konflikthantering  

Eidevald (2009) och Hellman (2010) påstår att personal i förskolan ofta beskriver pojkar och 

flickor som motsatser till varandra. Några av förskollärarna jag intervjuade beskrev pojkar 

och flickor som motsatser medan andra beskrev det som att det enda som skilde åt var 

genitalierna. Däremot uttryckte många av förskollärare i likhet med det Graf, Helmadotter och 

Ruben (1991) lyfter om att pojkar hanterar konflikter mer våldsamt och flickor använder sig 

av lögner och går bakom ryggen på varandra i sin konflikthantering. Min upplevelse av 

intervjuerna är att det verkar vara en djupt inrotad norm som dels kan vara färgad av 

förskollärarnas egna normer och av den anledningen färgar det de uppfattar, men också en 

norm som faktiskt implementeras i barnen redan i ung ålder. Några av förskollärarna var även 

inne på samma linje som Tamm, Tõugu och Tulviste (2014) när det kommer till 

föreställningen att flickor oftast är mer verbala i sin konflikthantering och en förklaring till 

detta kan vara just att flickor oftast utvecklar sin kommunikativa förmåga tidigare än pojkar.  

I motsats till det Westlund, Horowitz, Jansson och Ljungberg (2008) lyfter, om att det är 

vanligare med försoning mellan barn av samma kön än mellan barn av olika kön, beskrev en 

förskollärare att konflikter mellan flickor oftare är mer långdragna än konflikter mellan 

pojkar. En koppling för att kunna förklara detta kan vara det Tamm, Tõugu och Tulviste 

(2014) påtalar, att tidigare studier visat att flickor är mer empatiska än pojkar. Leder den 

empatiska förmågan till att flickorna är mer långdragna i sina konflikter eftersom de kan sätta 

sig in i andras känslor?  

Förskollärarnas beskrivning om hur konflikter hanteras mellan könen kan även det härröras 

till traditionella könsmönster när de tar upp föreställningen att ”pojkar får inte slå flickor”. I 

den föreställningen skönjs normen om att flickor är bräckliga individer. Det är endast på 

grund av den normen som konflikter mellan könen hanteras genom samtal. I motsats till detta 

kan en tanke vara att flickor stärker pojkar i sitt sätt att hantera konflikter, att denna norm om 

att ”pojkar får inte slå flickor” medför att barnen tvingas att lösa en konflikt utan våld och det 

i sin tur gör att konflikten löses mer konstruktivt. Kan det vara så att alla traditionella 

könsmönster inte enbart är av ondo?  

Förskollärarnas beskrivning om vad de anser en pojke respektive flicka är visar tydligt på att 

personer måste vara väl medvetna om ens egna värderingar för att kunna bryta de traditionella 

könsmönster som ska motverkas i förskolans verksamhet. En del av förskollärarna såg ingen 

skillnad mellan könen förutom könsorganen medan andra såg en skillnad som var rotad i 

normer om vad flickor och pojkar är.  

Ur ett posthumanistiskt synsätt finns det inte endast ett sätt att vara på i olika förhållanden. 

Det finns ständigt mänskliga och icke mänskliga objekt som intra-agerar med varandra 

(Hultman, 2011). Ur detta synsätt är det omöjligt att generalisera att pojkar och flickor 
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hanterar konflikter på ett visst sätt beroende på deras kön. Det är alltid olika artefakter i den 

direkta omgivningen som påverkar människans agerande.  

Miljöns betydelse 

Tallberg Broman (2002) och Gannerud (2001) understryker att dagens syn på genus och kön 

har inget med naturen och biologin att göra utan att miljön och det sociala har en inverkan av 

skapandet av könet. Detta kan återkopplas till förskollärarnas beskrivning av pojkar och 

flickor. Det blir tydligt att om gamla normer om vad det biologiska könet bör vara och hur det 

bör agera upprätthålls i verksamheten påverkas i sin tur barnen av detta. Ens egna normer och 

värderingar skapar den sociala miljön och i sin tur påverkar och positionerar det barnen enligt 

gama könsnormer. Miljön har större påverkan än vi många gånger tror att den har, det är inte 

bara den fysiska miljön utan även den sociala. Vi är alla i ett samspel med miljö, material och 

det sociala. Våra värderingar i sin tur påverkar allt detta. Jag upplever att det inte är med 

avsikt som gamla könsnormer upprätthålls utan det ligger djupt inrotat i en själv så att dessa 

normer upprätthålls utan ens egen vetskap. Därför är det av ytterst stor vikt att man ständigt är 

medveten om ens egna värderingar och normer så att de går i linje med uppdraget som 

förskollärare samt att det är viktigt att ständigt ompröva ens värderingar om de verkligen är 

etiskt korrekta.  

Intressant är att ingen lyfte miljöns betydelse för konflikter och konflikthantering utan endast 

den sociala interaktionen med andra. I likhet med det Tallberg Broman (2002) lyfter om att 

genus är beroende av vilket kontext och på vilken plats personen befinner sig tror även jag att 

det inte går att generalisera flickor och pojkars hantering i konfliktsituationer i förskolan utan 

att problematisera hur miljön påverkar. Är miljön skapad så att inte gamla könsroller eller 

normer bundet till kön upprätthålls? Eller påverkar miljön? Skulle konflikter hanteras på ett 

annorlunda sätt om även miljön såg annorlunda ut? Tallberg Broman (2002) poängterar att 

förskolan är en verksamhet som har en tydlig stämpel av att förskolan är en kvinnodominerad 

arbetsplats, gör det att normen av den lugna omhändertagande kvinnan upprätthålls och detta i 

sin tur genomsyrar barnens agerande?  

Posthumanismen tar ett starkt avstamp i hur vår miljö är formad och vad som ingår i miljön 

påverkar hur människan agerar. Analyseras konflikthantering ur ett posthumanistiskt 

perspektiv tas rummet i beaktande och hur detta har påverkat en viss situation (Hultman, 

2011). Ur det posthumanistiska synsättet kan en uppstådd konflikt brytas ner det till hur 

konflikten påverkades av: miljön personerna befann sig i, materialets påverkan samt hur 

personerna själva påverkade situationen.  

Begreppet konflikt och konflikthantering 

Att begreppet konflikt har olika betydelse för olika personer kan innebära konsekvenser för en 

beskrivande studie. En person kanske syftar konflikt mellan barn som något som en annan 

person inte skulle beskriva som en konflikt. Begreppet konflikt kan tolkas olika och därmed 

blir uppfattningen även individuell. Det Friberg (2015) framhåller om att det en person 

associerar med begreppet konflikt avgör också hur personen hanterar konflikter kan ha stor 

betydelse för varför förskollärarna beskrev hur pojkar hanterar konflikter respektive hur 

flickor hanterar konflikter så som de beskrev det. Har en person föreställning om att pojkar är 
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mer våldsamma samt associerar konfliktbegreppet med våld faller det sig nog naturligt att 

beskriva att pojkar hanterar konflikter mer våldsamt än flickor. Hur hade beskrivningen om 

hur pojkar och flickor hanterar konflikter blivit om man hade tänkt som Ellmin (2008), att 

konflikter är bundna till situationer. Hade det då beskrivits någon skillnad på att hantera 

konflikter beroende på vilket kön man har? Enligt min mening kan man komma bort från 

traditionella könsmönster om konflikter anses vara bundna till situationer istället för till kön 

eller person, om inte annat när det kommer till synen hur pojkar och flickor hanterar 

konflikter. Är det en våldsam situation eller en retsam situation då hanteras den därefter och 

är inte kopplat till personen eller könet.  

Förskollärares och verksamhetens ansvar 

Några av förskollärare beskrev i linje det Friberg (2015) poängterar. I skolans värld har 

läraren ett ansvar att ingripa i konfliktsituationer och läraren har ansvar att händelsen till 

konflikten används för lärande och samtal. Förskollärarna beskrev att barnen får samtala med 

varandra om situationen som uppstått, samtala om vilka känslor situationen har frambringat 

samt samtala om en eventuell lösning. Denna beskrivning visar att förskollärarna ser barnet 

som kompetent samt att det visar på en demokratisk grund. Alla får i lugn och ro komma till 

tals, alla blir sedda samt hörda och barnen har själva ett ansvar för situationen som uppstått.  

Detta kan kopplas till ett posthumanistiskt synsätt där alla människor anses jämlika, både 

vuxna och barn, och ska mötas på samma sätt. Av den anledningen har språket förskolläraren 

använder sig av stor betydelse när det kommer till att hjälpa till hantering av en konflikt 

(Hultman, 2011). Förskolläraren måste se till att denne använder sig av ett språk så att alla 

inblandade verkligen förstår det som kommuniceras så att alla iblandande får samma chans att 

få sin röst hörd samt att alla får en chans att bli förstådd. Alla står på en jämlikt grund.  

Språket och kommunikationen 

Enligt Friberg (2015) kan en bristande språk- eller ordkunskap vara en bidragande faktor till 

att konflikter uppstår. Efter analysen av materialet kan detta ställas i relation till det 

förskollärarna beskrev om pojkars konflikthantering. Att hanteringen av konflikter hos 

pojkarna ofta är mer våldsam eftersom de ofta inte är lika verbalt utvecklade som flickor i 

förskoleåldern. Det kan även ställas i relation till det några förskollärare lyfte om de barn som 

nyligt kommit till Sverige. Förskollärarna beskrev att hos dessa barn var det språket som var 

en av de bidragande faktorerna till att det uppstod konflikter. Blir en person inte förstådd 

uppstår det såklart en frustration som i sin tur leder till att det uppstår en konflikt.  

En intressant aspekt är det Johansson (2008) framhåller, att barn i konflikter gör olika 

överväganden över vilken möjlighet de har att få rätt i den uppkomna situationen, 

överväganden över sin maktposition där och då. Kan detta vinklas så att flickor är medvetna 

om att de har en mer utvecklad verbal förmåga och på så sätt tar till språket i konflikter oftare 

än pojkar för att få en högre maktposition över pojkarna?  

Det sociokulturella perspektivet betonar att lärandet sker genom kommunikativa möten, att 

det är genom samspelet med varandra som vi lär och utvecklas (Säljö, 2010). En tanke från 

detta teoretiska synsätt kan vara att det kanske inte endast är negativt att det uppstår konflikter 
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på grund av att kommunikationen och språket brister. Dessa konflikter kan bli ett 

lärandetillfälle där människor erfar kunskap, kunskap om hur personer bäst kommunicerar 

med varandra i en speciell situation så att alla ska förstå varandra. Detta blir inte endast ett 

lärande på individnivå utan ett kollektivt lärande som gynnar alla i förskolans verksamhet.  

Ur ett posthumanistiskt synsätt kan detta analyseras om förskolan erbjuder en miljö som 

gynnar kommunikationen. Är rummen utformade på så sätt att det uppmuntrar att prata med 

varandra eller är det kanske rum som är formade på så sätt att det är mer inbjudande till liv 

och rörelse? Förskollärare kan stratifiera rummen i förskolan, de kan sätta scenen om vad som 

är tillåtet i det rummet. Uppstår en konflikt i ett rum där det är tillåtet att springa och röra sig 

yvigt kanske det bidrar till att en konflikt hanteras på samma sätt. Ur det posthumanistiska 

synsättet kan det även reflekteras över om alla får en möjlighet till att kunna kommunicera. 

Detta kan uppfyllas genom material. Alla rum i verksamheten kan behöva bilder som stöd till 

språket eller någon annan form av material som kan stärka de barn som inte har samma 

tillgång till språket.  

Kan det Friberg (2015) lyfter om att pojkar inte är lika verbalt utvecklade i förskoleåldern så 

som flickor problematiseras på så sätt att pojkar kanske tas ifrån chansen att bli lika verbalt 

utvecklade, eftersom det traditionella könsmönstret och normen är att det är flickor som ska 

kunna föra en talan? Flickor ska vara omhändertagande och prata, de ska inte slåss, och av 

den anledningen lär man flickorna tidigt att uttrycka sig. Pojkarna kanske bara får den 

traditionella kunskapen om att språket men att de missar nyanserna i språket. Pojkarna kanske 

måste få träna på att komma närmare sina känslor och få träna på att beskriva sina känslor på 

ett nyanserat sätt. Träna på att uttrycka nyanser i språket och kommunikationen. Det kanske 

skulle kunna leda till att även pojkarna skulle hantera sina konflikter mer verbalt. 

5.3 Implikationer för yrkesuppdraget 

Svaleryd (2003) markerar att om en pedagog blir medveten om ens egna värderingar samt 

könsnormer påverkar det bemötandet av andra. En slutsats av detta kan vara att om det i 

motsats inte finns medvetenhet om egna värderingar och könsnormer, påverkar det 

bemötandet av andra. Finns inte en medvetenhet om ens egna värderingar och könsnormer i 

sin yrkesroll positioneras barnen omedvetet och det i sin tur genomsyrar det barnen gör och 

hur de agerar i olika situationer. Detta kan kopplas vidare till det Svaleryd (2003) anför om att 

pedagoger ofta omedvetet tillskriver pojkar makt, att pojkar ofta anses komma undan med att 

få vara mer hårdhänt i konflikter eftersom det är en allmänt vedertagen norm inom skolan och 

förskolan att det är så pojkar är. Om en verksam förskollärare fortsätter ge barn makt kopplat 

till sitt kön kommer den normen upprätthållas. Därför är det viktigt att man ständigt arbetar 

med sina egna värderingar så att man inte faller tillbaka till samma inrotade normer. Vi som 

förskollärare sätter scenen med vilka normer, värderingar, hur miljön är formad och hur vi 

talar med varandra då är det också vårt ansvar att se till att dessa är etiskt och moraliskt 

korrekta och att dessa upprätthålls, att de går i linje med lagar och förordningar. Läroplanen 

för förskolan (Skolverket, 2016) är tydlig i skrivningarna när det kommer till bemötandet till 

barnen. Bemötandet ska vara lika, ej vara olika beroende på könet på barnet. Skolverket 

(2016) framhåller att förskollärares bemötande gentemot barnen samt vilka krav och 

föreställningar som ställs på barnen bidrar till barnens uppfattningar om vad som är kvinnligt 
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och manligt. Slutsatsen jag drar av detta är att upprätthålls normen om att pojkar är mer 

våldsamma i sin konflikthantering och flickor mer försiktiga i sin konflikthantering, 

upprätthålls även normen om att män innehar makt och kvinnor är de som får stå i 

bakgrunden. Kanske feminismen ska lyftas i läroplanen för förskolan (Skolverket 2016) för 

att stärka könen? Nu berörs bara begreppet jämställhet. Feminismen står även den för 

jämlikhet men fokuserar på att lyfta alla kön jämlikt varandra. Om man tidigt lär barnen om 

feminismen, kan det bidra till att de stereotypiska könsrollerna och normerna aldrig 

implementeras inom barnen? 

Det Westlund, Horowitz, Jansson, och Ljungberg (2008) kom fram till i sin studie om att barn 

redan i låg ålder visar tecken på ett könsbundet språkbruk väcker en oro i mig. Om det redan i 

så ung ålder visats någon sorts könsnorm är det av stor vikt att en person som är verksam i 

förskolan är på det klara med sina egna normer och värderingar när det kommer till genus. 

Det är även viktigt att vara noga med att den gamla normen om att tala olika till barn 

beroende på kön inte upprätthålls utan att språkbruket och hur man samtalar ska vara 

likvärdigt till alla oberoende av kön. I sin yrkesroll måste man vara uppmärksam på sitt 

språkbruk, hur språket används. För att inte falla in i fällan att använda sig av ett könsbundet 

språkbruk krävs det en konstant medvetenhet och ett konstant reflekterande över ens eget 

språkbruk. Detta kan kopplas till det sociokulturella perspektivet om att lärandet sker i 

kommunikativa möten (Säljö, 2010) så kan ett medvetet könsneutralt språkbruk till och 

tillsammans med barnen i verksamhet medföra en kunskap om en jämlikhet mellan barnen 

oavsett kön. 

Det bör läggas stor vikt på vad miljö, material och situationer har för inverkan på oss 

människor. Om det uppstår en konflikt bör ens syn vidgas och ta i beaktande vad miljön kan 

ha haft för påverkan, vad materialet haft för påverkan samt vad situationen haft för påverkan i 

den uppstådda situationen. Vi blir alldeles för låsta i oss själva som människor om vi utesluter 

att annat kan besitta agens i olika situationer. I enlighet med Hultman (2011) som lyfter att 

allt bör anses besitta agens, anser även jag att detta stämmer. Kan vi se att annat har en 

påverkan på en situation blir vi inte låsta i att döma en person utifrån att det är så ”denne är” 

eller att det är så ”pojkar och/eller flickor är”, utan vi kan se att vi är alla människor som blir 

till tillsammans med andra artefakter som besitter agens. Miljön har även betydelse för 

skapandet av könet. Detta kan ställas i relation till det Svaleryd (2003) och Holm (2008) 

framhåller, om genus anses som ett socialt skapat kön färgas det av våra egna normer och 

värderingar. Här är det av stor angelägenhet att miljöns betydelse tas i beaktning när det 

kommer till genus i förskolans kontext. Vi kan tänka och aktivt motverka stereotypiska 

könsroller och mönster men är miljön utformad så den upprätthåller detta blir det ett 

motstridigt sätt att arbeta som inte strävar framåt.  

5.4 Förslag till fortsatt forskning 

Mitt syfte med min studie var att beskriva förskollärares uppfattningar om hur barn hanterar 

konflikter ur ett genusperspektiv. Syftet var inte att ta upp konflikthantering relaterat till 

nyanlända barn till Sverige, men när resultatet av min studie visade på att många förskollärare 

uppfattade detta som en faktor till konflikter i förskolan och varför det vissa gånger brister i 

barns konflikthantering skulle det vara ett intressant område att utföra vidare forskning på. 
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Som världen ser ut idag måste fler och fler människor fly från sina hemländer och Sverige är 

ett land som tar emot många av dom som flyr. Förr fanns det förskolor som var anpassade för 

att ta emot barnen som kommer från dessa krigshärjade länder men nu ska dessa barn direkt 

slussas ut i reguljära förskolor och detta blir dessa barn och föräldrars första kontakt med 

samhället i deras nya hemland. Det är förståeligt att det uppstår konflikter när en person 

kommer till ett land och har dessa trauman i bagaget och samtidigt inte kan uttrycka sig för 

man pratar inte samma språk som alla andra. Kulturkrockar förekommer alltid både inom ens 

egen kultur och när andra kulturer möts men för att kunna möta dessa barn på bästa möjliga 

sätt krävs det mer insatser och forskning inom området så att förskolorna får tillgång till mer 

kunskap och eventuella metoder.  

I min studie uttrycktes det att jobba med genus i förskolans verksamhet kan möta på motstånd 

då inte alla kulturer går i samma linje som Sverige när det kommer till den frågan. 

Problematiken som lyftes då var: Vilken rättighet ska stå över den andra? Står 

religionsfriheten över alla likas värde? Eller tvärtom? Här kommer förskolans dualistiska 

uppdrag in än en gång, vad i förskolans läroplan väger tyngre? I förskolans läroplan står det 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika 

värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning” (Skolverket, 2016, sid.8). Denna 

skrivning väcker frågor. Hur ska en som är verksam i förskolan veta vad som går före det 

andra? Om trosuppfattningen går emot allas lika värde, är det etiskt korrekt? Det står även att 

arbetslaget ska lyfta fram samt problematisera livsfrågor och etiska dilemman men 

förskollärarna i min intervju påtalade att kunskapen att göra detta var bristfällig och att det 

sakandes vidareutbildning för att tackla detta. Alla dessa frågor pekar på att nyanlända barns 

villkor i förskolan behöver belysas och forskas mer om.  
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Bilaga 1 Intervjufrågor 

 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Är avdelningen åldersblandad eller åldershomogen och hur är hur många flickor respektive 

pojkar finns det på avdelningen? 

Beskriv vad som utmärker en pojke. 

Beskriv vad som utmärker en flicka. 

Vad anser du vara en konflikt? 

Vad anser du vara den vanligaste konflikten mellan barn? 

Beskriv vad du anser är den vanligaste konflikten mellan pojkar.  

Beskriv vad du anser är den vanligaste konflikten/konflikterna mellan flickor. 

Beskriv vad du anser är den vanligaste konflikten/konflikterna mellan könen. 

Vilka möjligheter till att hantera konflikter får barnen? 

Beskriv hur pojkar hanterar konflikter. 

Beskriv hur flickor hanterar konflikter. 

Beskriv hur flickor och pojkar hanterar konflikter mellan varandra. 

Anser du att det finns några skillnader hur pojkar och flickor hanterar konflikter? 


