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Abstract  
Syftet med studien var att belysa förskollärares beskrivningar av hur de arbetar med att förebyg-
ga och hantera konflikter i en barngrupp bestående av toddlare. Studien är en kvalitativ studie 
där tre enskilda förskollärare har intervjuats för att få deras beskrivningar om hur de arbetar till-
sammans med toddlarna. Den teoretiska utgångspunkten för studien är ett sociokulturellt per-
spektiv, som kunde spåras i samtliga intervjuer. Förskollärarna beskrev att de arbetade med att 
stödja sociala samspel och betonade vikten av språk och kommunikation, men även kunskapen 
om barns proximala utvecklingszoner användes i arbetet med att förebygga och hantera konflik-
ter. Detta visar på ett sociokulturellt perspektivs tankar om barns utveckling, socialt samspel och 
språkets betydelse. Resultatet av studien visar att förskollärare beskriver att de arbetar på olika 
sätt med att förebygga konflikter. En viktig aspekt av det konfliktförebyggande arbetet är att 
ständigt vara närvarande och delaktiga som förskollärare. Förskollärarna beskrev även att det 
systematiska kvalitetsarbetet och likabehandlingsplanen används i arbetet med att förebygga 
konflikter. Arbetet med konflikthantering består till stor del av att vara närvarande som förskollä-
rare, men även att visa på alternativ. Denna studie tyder på att det finns flera metoder som kan 
vara framgångsrika i arbetet med att förebygga och hantera konflikter. 

Nyckelord: Konflikt, konfliktförebyggande, konflikthantering, toddlare 
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utbildning. Ni har aldrig slutat tro på att jag skulle klara av detta och jag är oändligt tacksam för 
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Inledning 
Förskollärarens uppdrag är komplext och innehåller många olika delar. Vissa delar finns mycket 
forskning om och dessa delar har även fått en större del under förskollärarutbildningen. Andra 
delar är inte lika utforskade och har kanske därför inte fått vara en lika stor del av utbildningen. 
Det finns forskning om konflikter och konflikthantering, men även forskning som tar upp vikten 
av att arbeta konfliktförebyggande i förskolan. En anledning till att konflikthantering inte fått 
lika stor del i utbildningen skulle kunna bero på skolsystemets förändringar och ökad mångfald. 
Detta innebär att kunskapen och insikterna om konflikthantering behöver få ett större genomslag 
i verksamheterna (Hareide, 2006/2007). 

Konflikter är, och kommer nog alltid att vara, en del av vår profession inom förskolan. Därför 
behöver jag, som blivande förskollärare, ha kunskaper om hur konflikter förebyggs och hanteras. 
Detta för att ge barnen så bra förutsättningar som möjligt så de i framtiden ska kunna hantera och 
lösa dessa konflikter själva. Hur ser arbetet med att lösa och hantera konflikter ut? Är det under 
hela dagen? Görs det vid särskilda tillfällen? Är det extra viktigt i vissa barngrupper? Vilka me-
toder används för att förebygga konflikter? Var kommer dessa metoder ifrån, är det från veten-
skaplig grund, beprövad erfarenhet eller en blandning av olika förskollärares erfarenheter? Frå-
gorna är många och jag hoppas kunna lösa några av dessa med hjälp av denna studie. 

Studien riktar sig mot hur arbetet med att förebygga och hantera konflikter sker med försko-
lans yngsta barn som är ett till tre år. Dessa barn kallas för toddlare i denna studie. Jag har funnit 
lite forskning inom området att arbeta med att förebygga och hantera konflikter med toddlare. 
Toddlarna har även fångat mitt intresse under utbildningen när de gång på gång bevisat hur kom-
petenta de är. Stevahn, Johnson, Johnson, Oberle och Wahl (2000) framhåller vikten av att tidigt 
börja arbeta konfliktförebyggande, men även kompetensen som behövs för att arbeta konfliktfö-
rebyggande med toddlare. Hakvoort (2015) framhåller även ett ökat intresse för konflikter och 
konflikthantering, både inom skolväsendet och samhället. Därför har efterfrågan om kunskap 
kring ämnet vuxit sig stort eftersom konflikterna ökar, både inom skolväsendet och i världen 
(Hakvoort, 2015). 
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Syfte och forskningsfrågor 
Studiens huvudsyfte är att belysa förskollärares beskrivningar av hur de arbetar konfliktförebyg-
gande med toddlare. Syftet är även att framställa förskollärares beskrivningar om arbetet med 
konflikthantering. 

För att besvara syftet med studien används följande frågeställningar: 

- Hur beskriver förskollärare toddlares konflikter? 
- Hur beskriver förskollärare att de arbetar konfliktförebyggande med toddlare? 
- Hur hanteras konflikter i det vardagliga arbetet med toddlare enligt förskollärare? 
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Bakgrund 
I följande avsnitt kommer begreppet konflikt och konflikthanteringsmetoder att beskrivas. Be-
greppet toddlare kommer att redovisas samt en redogörelse för förankringar i lagar och styrdo-
kument. Avslutningsvis redovisas det teoretiska ramverket för denna studie som är ett sociokultu-
rellt perspektiv. 

Vad är en konflikt? 
Det finns många definitioner av vad en konflikt är. Detta då begreppet konflikt kan relatera till 
andra begrepp som mobbning, våld och värdegrund. Hakvoort (2015) framhåller att det inte är 
ovanligt att dessa begrepp används samtidigt utan vidare förklaring om vad som menas. Det rå-
der heller inte enbart en diffus bild av vad konflikter är utan även vad som klassas som en kon-
flikt. Forskare är dels oense om mobbning är en typ av konflikt, dels hur arbetet med värdegrund 
relaterar till konfliktarbetet (Hakvoort, 2015).  

Det finns flera olika definitioner av vad en konflikt kan vara och innehålla. I Svenska akade-
mins ordbok (Konflikt, 1937) framgår det att begreppet konflikt kommer från latinets confli’ctus 
och kan översättas till sammanstötning, kämpa och kollidera. Begreppet konflikt framställs som 
ett förhållande av motsättning, exempelvis genom strid mellan människor, stater, åsikter, religi-
on, tankar och intressemotsättningar. Nationalencyklopedin (Konflikt, u.å) beskriver att konflik-
ter kan förkomma på många olika nivåer inom ett samhälle, men även mellan olika samhällen 
eller stater. Konflikter upplevs ofta som ansträngande för de inblandade och dess omgivning. 
Konflikter kan även stundvis vara konstruktiva och skapande i  form av konkurrens, tävlan och 
spel. En konflikt uppstår ofta när två individer strävar efter samma värden eller resurser vid 
samma tidpunkt och dessa värden eller resurser inte enkelt kan delas upp mellan dem (Konflikt, 
u.å). Konflikter kan definieras som tillstånd av eller med motstånd mellan två eller flera indivi-
der argumenterar Thornberg (2006). Tillstånden består av oförenliga beteenden eller mål. Kon-
flikter kan även beskrivas som oförenliga mål mellan två eller fler personer där strategier an-
vänds för att påverka den andra parten. Begreppet konflikt kan även beskrivas som en inre kamp 
enligt Stevahn et al. (2000). Där argumenterar Stevahn et al. för att individer ständigt är inne i en 
konflikt, detta på grund av att individens egna erfarenheter och önskningar och samhällets krav 
och regler inte stämmer överens. Begreppet konflikt skulle även kunna beskrivas utifrån fyra de-
finitioner (Davies, 2004; Hakvoort, 2015). Dessa fyra definitioner är: 
1. En verklig eller uppenbar motsägelse med intressen eller mål 
2. Tron på att parternas nuvarande ambitioner inte kan uppnås samtidigt 
3. En kamp om värderingar och prestationer på status, makt och resurser 
4. Ett övergångsstadium i en kamp som eskalerar och blir allt mer destruktiv 
Faldalen (2010) framhåller att sättet som en konflikt uppfattas på får konsekvenser för hur vi för-
står och hanterar konflikter. Konflikter bygger på våra mål och det är på grund av våra mål som 
konflikter uppstår. Hareide (2006/2007) beskriver en konflikt som en överensstämmelse mellan 
individer och något som leder till något negativt för de inblandade då de känner att deras eller 
andras behov eller värderingar vidrörs. Begreppet konflikt kan därför beskrivas som oenighet 
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och skapar spänningar då den rör något som är viktigt för de inblandade individerna.  

Olika typer av konflikter i förskolan 
Ett sätt att analysera olika typer av konflikter är genom ABCtriangeln som Galtung (1996) ska-
pat. En konflikt kan bestå av tre delar som kallas för A-, B- och C-hörnet. A-hörnet kallas attitu-
de assumptions, B-hörnet behavior och C-hörnet content. Triangelns hörn finns översatta av Fri-
berg (2015) till A - attityder, B - beteende och C - content. Triangeln kan enligt Galtung (1996) 
användas i sex olika riktningar och kan starta i vilket hörn som helst. A-hörnet, framhåller Fri-
berg (2015), innefattar attityder, känslor och rädslor. I detta hörn sker starka emotionella konflik-
ter som är svåra för bägge parter i en konflikt. I B-hörnet handlar det om beteendet. Beteendet 
kan grunda sig i vad som sägs, hur individer behandlar varandra, men här kan också starka emo-
tioner ligga bakom. C-hörnet fokuserar på konfliktinnehållet som Friberg väljer att kalla det. 
Konfliktinnehållet grundar sig ofta i sakfrågor och oförenliga åsikter. ABCtriangeln beskrivs 
även av  Faldalen (2010). Denna förklaring skiljer sig lite från Fribergs (2015) tolkning. Hörnen 
benämns på samma sätt som av Galtung (1996) och Friberg (2015), men beskrivningen av hör-
nen skiljer sig åt fastän byggstenarna är desamma. Faldalen (2010) argumenterar för att A-hörnet 
står för förhållningssätt och att ”målkollisionen leder till negativa tankar och känslor i personens 
inre.” (s.56). B-hörnet innefattar beteende och framhålls som negativa tankar och känslor som 
leder till negativa handlingar. C-hörnet beskrivs som oförenlighet och handlar om att något hänt 
mellan de inblandade parterna. 

Sakkonflikter är inte ovanligt när det kommer till konflikter, varken inom förskolan eller pri-
vat. Sakkonflikter kan även kallas sakfrågor, framhåller Jordan (2006), och beskriver att denna 
typ av konflikter ofta börjar med konkreta sakfrågor där parternas intressen kolliderar. Forskning 
visar att konflikter med toddlare ofta består av sakkonflikter. Dessa sakkonflikter handlar ofta 
om lekobjekt. Detta beror på att barn kan ha svårt att stå emot lekobjektens dragningskraft (Bro-
adhead, 2009; Gloeckler & Cassell, 2012; Johansson, 1999, 2001). Barns konflikter om saker är 
ofta ett uttryck om oenighet och innehavande av objektet. Konflikterna om lekobjekt skulle kun-
na ses som en fråga om att dela och är en väg för rättvisa enligt Johansson (1999, 2001). Sakkon-
flikterna kan även betyda olika saker beroende på ålder, lek och objekt. Ett sätt att se på sakkon-
flikter kan vara en kamp om makt, ägande och inflytande, men det kan även vara ett sätt att mar-
kera området och objekten som leks med (Johansson, 1999, 2001).  

Konflikter handlar ofta om behov som inte blivit tillgodosedda enligt Jordan (2006). Det är 
ofta behov som samtliga individer har gemensamt, men som kan vara olika viktiga, exempelvis 
att känna samhörighet, känna att det finns rättvisa, möjlighet till stimulans och utveckling och  
att känna sig respekterad.  

Kartläggning av konflikter 
När konflikter blir förvirrande och det inte går att komma vidare i hanteringen är det dags att ut-
föra en kartläggning, framhåller Friberg (2015). Genom att kartlägga konflikten blir konfliktens 
motiv i centrum och tillsammans med de iblandade i konflikten utförs arbetet med kartläggning-
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en. Anledningen till att bägge parterna bör vara med i kartläggningen är att få bägge parternas 
perspektiv och en förståelse om varför parterna agerat som de gjort. Friberg framhåller att det 
finns fyra delar i en konfliktkarta.  

Delarna i en konfliktkarta handlar om konfliktens kärna, parterna i konflikten, de inblandades 
behov samt rädslor (Friberg, 2015). När kartläggningen av en konflikt påbörjas behövs en be-
skrivning av ämnesområdet. Detta ska göras kortfattat, opersonligt, generellt, neutralt och utan 
emotionella termer. Efter att ämnesområdet beskrivits är det dags att reda ut vilka som varit del-
aktiga i konflikten. När det fastställts vilka som varit delaktiga i konflikten behöver varje indi-
vids behov och rädslor som kan vara vara relevanta i den aktuella konflikten tillgodoses (Friberg, 
2015). 

En form av kartläggning kan göras med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete. Skolverket 
(2015) har kommit fram till fyra punkter som kan hjälpa verksamheterna framåt i det systematis-
ka kvalitetsarbetet. Dessa punkter är ”var är vi?”, ”vart ska vi?”, ”hur gör vi?” samt ”hur blev 
det?”. När kvalitetsarbetet påbörjas utgår arbetet ofta från ”var är vi?” som innehåller förutsätt-
ningar, nulägesbeskrivning samt en uppföljning av resultat. Resultatet sammanställs och kan 
handla om olika resultat, exempelvis hur utformningen av miljön minskat konflikter. När det 
finns en nulägesbeskrivning, framhåller Skolverket, att punkten ”vart ska vi?” kan påbörjas. 
Denna fas innehåller analys och bedömning. Analysen ska rikta sig både bakåt och framåt i ti-
den, det vill säga hur exempelvis undervisningen har bedrivits respektive vad som behöver ut-
vecklas. Punkten innehåller även uppdrag och mål samt en nulägesbedömning utifrån analysen 
som utförts. Efter att nulägesbedömningen formulerats och planerats samt hur utvecklingsinsat-
serna ska genomföras övergår arbetet till punkten ”hur gör vi?”. Punkten innefattar planeringen 
av arbetet, genomförandet samt dokumentation av vad som utförts. Sista punkten är ”hur blev 
det?”. Vid denna punkt värderas resultatet och en utvärdering utförs. Det genomförs dialoger och 
delaktighet, för såväl barn som vuxna. Förskollärarna behöver även formulera en fortsättning för 
hur de ska arbeta vidare (Skolverket, 2015).  

Olika strategier för konflikthantering  
Med tanke på att det finns olika definitioner av begreppet konflikt och olika konfliktinnehåll så 
finns det även olika strategier för att lösa dessa konflikter. Hakvoort (2010a) framhåller att det 
kan vara svårt att orientera sig fram i forskning och litteratur om konflikthantering och konflikt-
medling, detta då ämnet ofta är under andra rubriker. Antalet olika konfliktlösningsmetoder har 
ökat under de senaste åren. Det finns forskning och litteratur i ämnet framhåller Hakvoort, men 
även att det saknas tydliga och systematiska tillvägagångssätt för att välja vilken metod som ska 
tillämpas i verksamheten. Några av dessa metoder för konflikthantering kommer att redogöras 
nedan. 

Jordan (2006) argumenterar för att medling kan användas som konflikthanteringsmetod. Kon-
fliktmedling är bara ett av flera sätt att lösa och hantera konflikter, framhåller Hareide 
(2006/2007), och beskriver att konfliktmedling bör ses som ett element för konflikthantering. 
Konfliktmedling kan enligt Hareide ses ur två olika synsätt. Dels att konflikten eller kränkningen 
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tas på allvar, dels att inblandade måste ställas till svars. De inblandade ska även mötas med aktivt 
lyssnande, empati och parterna ska gemensamt försöka hitta en lösning. Hareide framhåller även 
att konfliktmedling kan ses som en form av engagerad, demokratisk lösningsmetod för konflik-
ter. Medling passar inte i alla typer av konflikter beskriver Jordan (2006), men passar väl om det 
finns tydliga konfliktfrågor som söker en lösning. Metoden kan vara svår eller olämplig när kon-
flikterna exempelvis handlar om djupgående skillnader i värden, när parterna inte vill delta i en 
medling eller när ena parten förnekar den andre partens rättigheter argumenterar Jordan. 

Hakvoort (2010a, 2010b, 2015) beskriver Choen’s konfliktpyramid. Pyramiden innehåller 
fyra nivåer. Nivå ett är den största nivån och kallas prevention och innefattar det förebyggande 
arbetet inom konflikthantering. Nivå två kallas conflict handling och beskriver hur konflikter 
hanteras och reds ut. Nivå tre kallas help och handlar om att få hjälp med att lösa konflikten som 
uppstått med exempelvis en tredje part som medlar. Sista nivån, nivå fyra heter stop och vid den-
na nivå löses inga konflikter. De bara stoppas (Hakvoort, 2010a, 2010b, 2015). 

Konflikter kan även hanteras med hjälp av rutiner och utformningen av miljön. Vardagarna på 
förskolor har ofta en återkommande struktur, framhåller Johansson (1999). Dessa rutiner består 
ofta av vilka tider saker ska göras. Exempelvis att frukost äts klockan åtta, efter frukosten är det 
fri lek fram till samlingen och därefter är det utevistelse innan lunch och vila (Johannessen & 
Sandvik, 2009; Johansson, 1999). Anledningen till att förskolor har rutiner, framhåller Johannes-
sen och Sandvik (2009), beror dels på att det är en del av förskolans tradition, dels att motivet för 
rutinerna är att skapa trygghet för barnen. Författarna framhåller att rutinerna kan grunda sig i 
förskollärarnas makt. Makt som handlar om att bestämma vad som ska göras när, i vilken ord-
ning och hur fort det ska gå. Johansson (1999) argumenterar även för att förskollärarnas makt 
syns i form av begränsningar. Till exempel vilka rum som får användas när. En del av rutinerna 
som sker på förskolor kan bestå av att dela in barnen i mindre grupper framhåller Brandtzæg, 
Torsteinson och Øiestad (2013/2016). Anledningen till att det görs handlar om tillgänglighet och 
lyhördhet för barnen som är med i den lilla gruppen, men även för att öka barnens trygghet. 

Konfliktstrategier 
Det finns olika sätt att agera i konflikter. Friberg (2015) beskriver att det finns fem tydliga kon-
fliktstilar. Dessa stilar har visat sig vara förekommande inom både skola och omsorg. Stilarna är 
beskrivna som djur och ingen av stilarna är enbart negativ eller positiv, utan passar olika bra i 
olika konflikter. Friberg framhåller även att stilarna vi använder oss av i konflikter ofta är tidigt 
inlärda och används utan att reflektera över dem. 

Den första stilen beskrivs som ett tävlande lejon framhåller Friberg (2015). Här finns en viss 
vinna-förlora-stil där lejonet själv har svårt att ta en förlust och ett tävlande lejon kan beskrivas 
som en ”dålig förlorare”. Lejonet känner ett stort behov av att försvara sig själv och har därför 
svårt att samarbeta. Vid samarbeten kan lejon ta till hot, köra över och förödmjuka andra deltaga-
re. Lejonet är inte alltid själviskt utan kan även argumentera för andra och provocera för att få 
svar på vissa frågor. Stilen kan fungera utmärkt när snabba, impulsiva och viktiga beslut måste 
tas. Speciellt när besluten är inom en krissituation (Friberg, 2015).  
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Andra stilen är en kamel. Kamelen anpassar sig efter situationen. Kamelen är enligt Friberg 
(2015) lejonets motsats då den är samarbetsvillig och anpassar sig efter beslut andra tar. För ka-
melen är ofta relationen viktigare än en sakfråga. Friberg framhåller att denna konfliktstil inte är 
hållbar i längden då självkänslan tar skada av att alltid prioritera andras behov och önskningar 
före sina egna. Kamelen skulle kunna ses som den som håller samman gruppen eftersom grup-
pens behov är viktigare än det egna framhåller Friberg. Detta eftersom kamelen kan vara osjäl-
visk. Att vara den som konstant ger med sig bidrar däremot inte till gruppens utveckling och där-
för kan kamelen lätt förlora inflytande och andras respekt  (Friberg, 2015). 

Sköldpaddan är ännu en stil. Den beskriver Friberg (2015) som konfliktundvikande och 
stundvis även konflikträdd. Sköldpaddan kan ofta förhålla sig passivt i situationer. Detta är för 
sköldpaddan ett effektivt sätt att förhindra förändringar, men även för att skjuta över jobbiga be-
slut till andra. Denna stil, framhåller Friberg, kan vara ett lämpligt val vid konflikter som är be-
tydelselösa för sköldpaddan. Strategin kan även vara lämplig att använda när konflikten ägs av 
någon annan som själv bör lösa den eller om konflikten är het och behöver kylas ner. Heta kon-
flikter, enligt Friberg, innebär att parterna är starkt engagerade, försöker omvända varandra samt 
att starka känslor ligger bakom. Eftersom sköldpaddans tankesätt beskrivs som ”varför slösa tid 
och energi i onödan?” (Friberg, 2015, s. 80) kan det vara en fördel att vara en sköldpadda vid 
heta konflikter. Nackdelarna med strategin är att sköldpaddan inte alls är egoistisk och därför 
finns risken att problem aldrig kommer upp till ljuset och kan därför inte åtgärdas eller förbätt-
ras. Sköldpaddan är inte samarbetsvillig och undviker att fatta viktiga beslut. Eftersom sköld-
paddan kan ses som likgiltig riskerar relationer att förloras (Friberg, 2015).  

Den samverkande ugglan beskrivs av Friberg (2015) som en stil av samarbete där samtliga 
parter går ut ur en konflikt som vinnare. För att detta ska bli möjligt krävs undersökningar och 
mål av de bakomliggande faktorerna. Ugglan har hög självhävdelse och behöver ibland vara på-
stridig, men samtidigt är ugglan samarbetsvillig. Konflikter ses, enligt ugglan, som ett gemen-
samt problem som kräver samarbete, kommunikation och respekt för att lösas. Ugglan är pro-
blemlösande, integrerande och har bra förhandlingskunskaper som värderar både egna och and-
ras mål. Den samverkande strategin är grundläggande för att långsiktiga och viktiga beslut blir 
fattade samtidigt som en god relation med motparterna hålls. Ugglan utmärker sig då den inte 
stannar vid de uttalade konfliktorsakerna utan söker efter underliggande behov. Nackdelarna med 
att vara en uggla i en konfliktsituation är att allt sökande efter bakomliggande faktorer tar lång 
tid och är ineffektivt. Denna strategi kan fungera vid krissituationer, men risken finns att det tar 
för lång tid att komma fram till en lösning (Friberg, 2015). 

Den sista strategin kallas för räven och handlar enligt Friberg (2015) om att kompromissa. 
Samtliga parter i konflikten får ge upp något eller dela på det som finns. Räven söker efter en 
medelväg där ingen förlorar eller vinner. En nackdel med att vara en räv i konfliktsituationer är 
att räven inte är intresserad och engagerad i mål eller relationer. Kompromissen räven försöker få 
igenom handlar därför mer om att ge upp och kompromissa med minsta möjliga besvär. Kom-
promisser fungerar bra vid heta konflikter som behöver kylas ner innan de kan diskuteras vidare. 
Kompromissen är även en bra metod om ett resultat eller lösning behövs snabbt och kan därför 
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vara den bästa strategin för att hantera situationer som inte lyckas hanteras med en vinna-vinna 
strategi som exempelvis ugglan. Det finns risker med kompromisslösningar och en av dessa ris-
ker är att ingen av parterna fått igenom sin vilja, sina mål eller är helt nöjd vilket kan leda till att 
konflikten blossar upp igen. Det är heller inte en klok strategi att alltid använda sig av kompro-
misslösning som konflikthanteringsmetod, däremot är räven och dess kompromiss en vanlig kon-
fliktstrategi (Friberg, 2015).  

Toddlares konfliktstrategier 
Toddlare har rättigheter som de försvarar och är rädd om enligt Johansson (1999). Strävan efter 
rättigheter har olika innehåll beroende på barnets livsfas, men ett engagemang för rätten till ob-
jekt framträder redan hos toddlarna och är något som är extra viktigt. Lekobjekt och lekar i för-
skolans verksamhet fascinerar barn på olika sätt och toddlare kan ha svårt att motstå lekobjektens 
dragningskraft. Rätten till att leka och använda objekten uttrycks på flera olika sätt enligt Jo-
hansson. Rätten kan uttryckas via vrede, sorg, protester, rädslor, skrik, tårar, slag och klagande. 
Toddlarna kan visa förvåning, lämna platsen och söka stöd hos vuxna. Johansson beskriver att tre 
aspekter är grundläggande för att få rätt till objekt. Aspekterna är kontroll, tid och makt. Aspek-
terna kan beskrivas som att vara först och att starkast vinner. Kontroll enligt Johansson skapas på 
olika sätt och betyder olika saker. Kontrollen handlar dock framförallt om att vara aktiv med ob-
jektet som används, exempelvis vid lekar. Toddlare visar att de har kontroll över objektet genom 
att stundvis hålla fast, att använda, sitta på samt att vara nära objektet. Johansson framhåller att 
en viktig aspekt handlar om tid och att vara först, detta för att ”barnen får rätt till sakerna i en 
viss ordningsföljd. Det gäller att vara den som först gör något med eller har saken.” (Johansson, 
1999, s. 121). Detta kan bilda en norm som samtliga barn i barngruppen är överens om. Makt är 
en annan aspekt av att få känna sina rättigheter, och barnens makt kan beskrivas som starkast 
vinner. Makten används både för att få och behålla objektet. Johansson framhåller att makten 
handlar om psykisk eller fysisk styrka och att gå emot den andres vilja. Makten utspelas ofta då 
toddlarna upplever sin rättighet hotad, men också för att skaffa sig rättigheter. Maktaspekten av 
rättigheter kan även ses som en norm som utmanar tidsaspekten.  

Toddlares frihet att röra sig och leka på förskolan har Gloeckler och Cassell (2012) som ar-
gument för att konflikter i barngruppen kan uppstå, och är nästintill oundvikliga. Detta eftersom 
toddlare har en begränsad medvetenhet om andras synvinkel och saknar de språkliga erfarenheter 
som kan hjälpa att förklara vad som gick fel eller vad de vill ha. Toddlares konflikter brukar vara 
korta och handlar ofta om äganderätten av lekobjekt. Det är heller ingen ovanlighet enligt 
Gloeckler och Cassell att se toddlare ta lekobjekt av andra barn som de tror är deras. Toddlare 
kan bitas, slåss, dra och sparkas för att få tillgång till det lekobjektet de vill ha och det är med 
åtanke i detta som det skulle kunna uttryckas att toddlare har en begränsad eller liten medveten-
het om andras synvinklar och rättigheter (Gloeckler & Cassell, 2012). Johansson (1999) framhål-
ler att det bland annat är genom konflikter som toddlare kan lära sig om den andras upplevelser, 
sitt eget agerande och de negativa konsekvenserna som uppstått. 
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Toddlares vänskapsband finns inte så mycket forskning om enligt Engdahl (2012). Begreppet 
vänskap kan definieras på olika sätt, men är nära relaterad till att dela känslor som är både posi-
tiva och negativa och är inget som kan tas för givet. När toddlarna blivit två till tre år har de mer 
komplexa vänskapsband och relationer än när de är ett år gamla samtidigt som enskilda barn har 
olika slags vänskaper eftersom de har varierande kommunikationsmönster. Engdahl framhåller 
att toddlare sällan bryr sig om vilket kön deras lekkamrat har utan grundar sig ofta i ett specifikt 
lekobjekt eller aktiva barn (Engdahl, 2012). 

Toddlare  
Eftersom denna studie riktar sig mot toddlare är det ett viktigt begrepp genom hela studien. Be-
greppet toddlare kommer från engelskans ord toddler menar Løkken (2004/2008). Toddlare är 
barn mellan ett och tre år. Här råder det dock oklarheter då Løkken framhåller att toddlare är ett 
till två år och Engdahl (2011b) menar att toddlare är ett till tre år. Løkken (2004/2008) har bildat 
sin uppfattning och framhåller att toddlarkulturens handlingar innehåller vissa delar. Detta be-
skrivs som huvudingredienser som sker mellan toddlare. Dessa delar består av att toddlarna kon-
struerar sina relationer aktivt genom att göra saker och att de har en viss lekkultur där de härmar 
och upprepar handlingar. Dessa lekhandlingar utvecklas till rutiner som är betydelsefulla för bar-
nen då de har gemensamma känslor, förståelser, avsikter och anpassar sig till varandras hand-
lingar. När dessa lekhandlingar blivit upprepade och förutsägbara rutiner har en egen toddlarkul-
tur bildats, enligt Løkken, och denna kultur är inte oföränderlig utan utvecklas vidare i nya varia-
tioner. Toddlarkulturen utvecklas som en del av den omgivande kulturen i förskolan och samhäl-
let framhåller Løkken. Ett annat viktigt kännetecken för toddlare är deras kroppsrörelse, därför 
måste förskolläraren se vad de gör för att förstå deras intressen. Begreppet toddlare beskrivs av 
Engdahl (2011a) som relaterat till en viss ålder och en viss förkroppsligad stil.  

Toddlare kan kommunicera på olika sätt framhåller Engdahl (2011b). Ett sätt för toddlare att 
kommunicera är genom icke-verbala uttalanden. De icke-verbala uttalanden som Engdahl argu-
menterar för sker med hjälp av ögonkontakt, kroppsposition, erbjudande av lekobjekt och 
kroppsspråk. Toddlare kommunicerar även genom att dela känslor med varandra. Dessa känslor 
kan exempelvis vara leenden, skratt, ögonkontakt och kroppsspråk. Att toddlare kommunicerar 
med hjälp av kroppen framhåller även Løkken (2004/2008). Engdahl (2011b) visar även att todd-
lare kommunicerar genom turtagnings strategier, exempelvis genom att härmas och imitera. 
Toddlarna har även diskussioner med varandra, dessa diskussioner handlar ofta om inträde till 
lek, lekobjekt och spel. Toddlarnas diskussioner kan vara både verbalt och icke-verbalt kommu-
nicerad, men det går att utläsa att det pågår en diskussion genom barnens ögonkontakt, blickar 
och iakttagelser av varandra och det som diskuteras om (Engdahl, 2011b). Toddlarna gör det de 
redan känner till och behärskar sin egna kropp då de använder den som hjälp för att upptäcka och 
utforska argumenterar Løkken (2004/2008). Därför är kroppen ofta i centrum för en toddlare, 
både när det kommer till kommunikation och lek. Johansson (2001) framhåller att barn lär med 
kroppen som redskap och att förskollärare varit medveten om detta länge. Kroppen kan ses som 
en sammanhållning av sinnen, tankar, känslor, språk och motorik där det fysiska inte kan skiljas 
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från det psykiska. Därför stärks tidigare källors argument om barns kommunikation med Johans-
sons argument om att barn erfar och lär med hjälp av kroppen och att deras erfarenheter uttrycks 
med hjälp av gester, ansiktsuttryck, kroppshållning, ord och känslouttryck. Barn förstår även 
andra barn tidigt, det gör dem genom att förstå det andra barnet kroppsligt och att andra barns 
kroppar bär och uttrycker avsikter och betydelser.  

Undervisning i förskolan 
Undervisning är ett relativt nytt begrepp inom förskolan och kommer ännu starkare i den nya 
revideringen av läroplanen (SKOLFS, 2018:50). Undervisning är något som många förknippar 
med skolan och är även ett begrepp som utmärker skolan enligt Doverborg, Pramling och Pram-
ling Samuelsson (2013), detta med argumentet ”I skolan undervisar man och i förskolan leker 
man” (Doverborg et al., 2013, s. 10). Skolinspektionen (2016) framhåller att begreppet undervis-
ning varit ett ovanligt begrepp i förknippande med förskolan. Det råder även en tveksamhet gäl-
lande vad undervisning i förskolans verksamhet innebär och hur den ska bedrivas. Genom tvek-
samheten av begreppet undervisning, och om det är undervisning som utförs i förskolan, argu-
menterar Skolinspektionen om att barnet kan gå miste om tillfällen att lära och utvecklas mot de 
mål som styrdokumentet satt upp (Skolinspektionen, 2016). Sheridan och Williams (2018b) visar 
att förskolans undervisning handlar om målstyrda processer, att undervisningen kan ske spontant 
och planerat under ledning av en förskollärare. Viktiga aspekter av undervisningen i förskolan är 
att barnen får vara delaktiga och skapa mening med andra, barnens intressen, uttrycksformer 
samt att barnens perspektiv är i fokus. Undervisningen i förskolan har en egen prägel och ser inte 
likadan ut som i skolan argumenterar Sheridan och Williams (2018a). Detta då forskning om un-
dervisning i förskolan befinner sig i en utvecklingsfas. Något som Sheridan och Williams 
(2018c) beskriver att förskollärare behöver olika kunskaper för att undervisa, och en av dessa 
kunskaper är hur barn lär beroende på barnets ålder och erfarenhet.  

Förskolan genomgår en förändring framhåller Doverborg et al. (2013). Förändringen består av 
flera olika aspekter. Dels ställs nya krav på verksamheten, dels finns en förväntning på att för-
skolan ska arbeta mot varje barns lärande i en lekfull och omsorgsfull miljö. Begreppet under-
visning kan beskrivas som två saker. Det första är att det utvecklar en förändring hos någon an-
nan, det andra är att hålla fast vid uppgiften och förändra den tills den lärande förstått och kan 
göra uppgiften. Doverborg et al., menar vidare att det därför är viktigt att den som håller i under-
visningen anpassar sin undervisning efter den som undervisas samt att vara lyhörd (Doverborg et 
al., 2013).  

Förskolans styrdokument (Skolverket, 2016) utgår från att kunskap skapas mellan människor 
och omvärlden, därför är kommunikation och samspel viktigt argumenterar Sheridan och Willi-
ams (2018c). Det är inte bara samspel mellan vuxna och barn, utan även samspel mellan barn 
och barn. Løkken (2004/2008) framhåller att det är den vuxnes handlingar som avgör om barnets 
projekt lyckas eller inte.  

Undervisningen i förskolan kan se ut på olika sätt och Johansson och Emilson (2010) argu-
menterar för att dessa aspekter av undervisning i förskolan kan ses som hur aspekten för lärande, 
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varför aspekten för lärande samt att skapa förutsättningar för lärande. Det finns inget tydligt svar 
på exakt hur toddlare lär och Johansson och Emilsson framhåller att toddlare använder sig av 
olika strategier för att lära sig. Dessa strategier kan skilja sig beroende på innehåll och barnets 
avsikt med handlingen är avgörande för hur och vad barnet lyckas lära sig. Studier om inlär-
ningsobjekt är enligt Johansson och Emilson inte lika ovanligt som studier om hur aspekten av 
lärande. Med inlärningsobjekt menar de varför aspekten av lärande och här argumenterar Johans-
son och Emilson för att området är mer utforskat då fler haft ett intresse för att förstå hur toddla-
re upplever olika fenomen. Det är huvudsakligen matematik och barns litteracitet som under-
sökts. Förutsättningar för lärande har fokus både riktats mot pedagoger och barn i olika studier. 
Dels har Johansson och Emilson sett till toddlares förutsättningar att utvidga sitt lärande och ut-
mana inlärningsförhållanden, dels pedagogers förhållningssätt till undervisning i förskolan. Jo-
hansson och Emilson framhåller att förutsättningarna för lärande till stor del beror på pedagoger-
nas barnsyn.  

Det framgår en viss oro hos Sims, Alexander, Nislin, Pedey, Tausere-Tiko och Sajaniemi 
(2018) när det kommer till undervisning av toddlare. De anser att läroplanen ställer för höga och 
svåra mål som inte är anpassade till toddlarna utan enbart till de äldre barnen på förskolan. Detta 
då Sims et al. framhåller att inlärningsmöjligheterna standardiseras och fokuserar på att barnens 
resultat kan jämföras med styrdokumentet. 

Förankring i lagar och styrdokument  
Förskolan och det svenska skolväsendet innehåller olika lagar och styrdokument. Inom skolvä-
sendet finns skollagen och diskrimineringslagen. I diskrimineringslagen (SFS 2008:567) betonas 
olika typer av diskriminering, men även åtgärder och krav på lärare och förskollärare. I verk-
samheten får varken barn eller vuxna diskrimineras på något sätt och om detta skulle ske måste 
utredning och åtgärder vidtas. I skollagen (SFS 2010:800) tas inte något om konflikter eller kon-
flikthantering upp utan endast om diskriminering. I skollagen kapitel 4 framhålls även att under-
visningen ska ”förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläg-
gande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” (SFS 2010:800).  

Förskolans läroplan kommer i denna studie att kallas för styrdokument. Ett nytt styrdokument 
blev tillgängligt för allmänheten och verksamma inom förskolan 23 augusti 2018 och träder i 
kraft 1 juli 2019 (SKOLFS, 2018:50). I det nuvarande styrdokumentet (Skolverket, 2016) står 
det att ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att … hantera 
konflikter” (Skolverket, 2016, s. 9) samt ”Arbetslaget ska stimulera … och hjälpa dem att bear-
beta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,” (Skolverket, 
2016, s. 9). Detta får stöd i den nya revideringen och förtydligar att ”genom en aktiv närvaro är 
det möjligt att … förebygga och hantera konflikter” (SKOLFS, 2018:50, s. 5). 

 !11



Teoretisk utgångspunkt 
Sociokulturellt perspektiv 
Denna studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Genom att använda ett sociokulturellt per-
spektiv som teoretisk utgångspunkt kan svar ges till vissa typer av frågor. Denna studie kommer 
grunda sig i ett sociokulturellt perspektiv för att få syn på aspekter av lärande som ett sociokultu-
rellt perspektiv kan ge. Denna teoretiska utgångspunkt öppnar även dörrar för att få syn på ut-
veckling och lärande (Jerlang & Ringsted, 2008; Säljö, 2000, 2013, 2014, 2015). Med tanke på 
syftet och forskningsfrågorna är detta centrala delar att få syn på i mitt arbete.  

Språket är en viktig del inom ett sociokulturellt perspektiv. Detta för att ett sociokulturellt 
perspektiv, enligt Säljö (2014), beskriver språket som redskapens redskap. Anledningen till att 
språket fått en sån central del är för att det är genom kommunikation med andra som vi kan ut-
trycka oss samtidigt som de språkliga begrepp vi kan hjälper oss att organisera vår omvärld (Jer-
lang & Ringsted, 2008; Säljö, 2013, 2014). Jerlang och Ringsted (2008) framhåller även att 
språket är en av de grundläggande utvecklingsdelarna och även ett socialt fenomen. Säljö (2013) 
framhåller att språket beskrivs även vara en del av oss sedan födseln och är levande och dyna-
miskt samtidigt som den skapar kontinuitet.  

Ett sociokulturellt perspektiv har ett sätt att se på lärande och inom detta perspektiv är Vygot-
skijs begrepp proximala utvecklingszoner grundläggande (Jerlang & Ringsted, 2008; Säljö, 
2000, 2014, 2015). Dock förs argumentet inom ett sociokulturellt perspektiv att begreppen som 
innefattar utvecklingszoner inte endast gäller barn, utan samtliga människor. Utvecklingszonerna 
finns då perspektivet anser att människan ständigt utvecklas och lär sig nya saker (Säljö, 2013, 
2014, 2015). Proximala utvecklingszoner beskriver Jerlang och Ringsted (2008) skapades i kritik 
mot tidigare rådande teorier och forskning om barns utveckling. Jerlang och Ringsted framhåller 
att barns utveckling kan ses som en dynamisk process eftersom personlighetens struktur och 
funktion förändras. Den proximala utvecklingszonen handlar i grund och botten om utveckling 
och lärande, men beskrivs på olika sätt av olika författare. Samtliga författare har gemensamt att 
den proximala utvecklingszonen i grund och botten handlar om vad individen kan, och för att 
komma in i den närmsta utvecklingszonen behövs stöd av en mer kunnig eller kompetent. Vad 
den mer kompetenta individen har för ålder spelar ingen roll så länge den kompetente ger fysiskt 
eller intellektuellt stöd. Genom att ha med en mer kompetent som stöd för att lära sig kommer 
individen som ska lära sig något nytt senare klara av den lärda färdigheten på egen hand och har 
på så sätt gått in i nästa utvecklingszon (Jerlang & Ringsted, 2008; Säljö, 2000, 2014, 2015). Be-
greppet utvecklingszon definieras på olika sätt, även syftet beskrivs olika. Säljö (2013) framhål-
ler att utvecklingszonen kan definieras som ett avstånd mellan vad en individ kan prestera ensam 
och utan stöd och vad individen kan prestera i ledning eller samarbete med en mer kompetent. 
Säljö (2015) beskriver att den proximala utvecklingszonen skapades av intresse för lärande och 
behärskning av lärande. Detta beskrivs däremot inte vara syftet eller av det största intresset. Det 
som är av störst intresse och det som anses vara viktigast är att förstå utvecklingen, var vi är på-
väg och förstå potentialen i agerandet och förståelsen hos människor (Säljö, 2013, 2014, 2015). 
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Jerlang och Ringsted (2008) framhåller att genom att hjälpa barnen vidare mot nästa utveck-
lingszon ges barnet möjlighet till utveckling och lärande. 

Både språket och utvecklingszonerna är viktiga inom perspektivet och de påverkar varandra.  
För att förstå denna påverkan behövs en förståelse för det sociala samspelets roll för lärande och 
utveckling inom ett sociokulturellt perspektiv. Säljö (2015) framhåller att människan är en social 
varelse och komplexiteten ligger i att förstå hur lärande och utveckling sker samt med hjälp av 
vilka hjälpmedel. Därför är en stor del av ett sociokulturellt perspektiv inte enbart fokuserad på 
en del av människan utan att fokusera på helheten för att förstå hur utveckling och lärande sker. 
Säljö argumenterar för att barn formas i samspel med sin omgivning. Jerlang och Ringsted 
(2008) beskriver att barnets utveckling är social samt att barnet utvecklas genom och av det soci-
ala samspelet. Vidare skrivs att samspel mellan lärare och barn är centralt i undervisningen och 
att lärande alltid går före utveckling. Inlärningsprocessen är en del av samspelet med lärare och 
barn och utvecklingen sker genom att läraren stimulerar barnet till nya aktiviteter. Därför är en 
genuin, social gemenskap mellan lärare och barn en viktig del inom detta perspektiv (Jerlang & 
Ringsted, 2008). Sheridan och Williams (2018c) beskriver undervisning utifrån ett sociokultu-
rellt perspektiv. De framhåller att undervisningen i förskolan kan ses som kommunikativ och 
sker i samspel.  
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Metod  
I detta avsnitt redogörs för studiens metod. Studien har utgått ifrån en kvalitativ forskningsansats 
och yrkesverksamma förskollärare från en kommun i norra Sverige har intervjuats. 

Kvalitativ metod 
Det finns två olika datainsamlingsmetoder som framträder tydligt, kvalitativa metoder eller 
kvantitativa metoder. Metoderna skiljer sig åt och hjälper oss med olika saker samtidigt som 
bägge metoder både har för- och nackdelar argumenterar Ahrne och Svensson (2015b). Den 
kvantitativa metoden utgörs av statistiskt material och siffror och den kvalitativa metoden utgörs 
av intervjuer och observationer. Den kvantitativa metoden består av beräkningar, mängder av 
fenomen, antal, vikt och differenser. Kvalitativa metoden består av händelser, ett yttre eller berö-
ring framhåller Ahrne och Svensson. Med hjälp av kvalitativ metod kan även andra fenomen 
studeras som människors upplevelser, tankar och beslutsfattande. Inom den kvalitativa metoden 
mäts inte datan utan det räcker med att konstatera att finns data att samla in (Ahrne & Svensson, 
2015b; Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012).  

Urval 
Urvalet för denna studie bestod av yrkesverksamma förskollärare i en kommun i Norrbotten. 
Vilka förskollärare, som fick förfrågan att delta, förmedlades via en förskolechef och den enda 
informationen förskolechefen fått av mig var att jag ville intervjua två till tre yrkesverksamma 
förskollärare som arbetade med toddlare. Studiens syfte förmedlades i ett e-postmeddelande till 
förskolechefen. När forskaren har specifika önskningar och inte väljer vilka som ska få förfrågan 
framhåller Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) att det är en fördel att uppge yrkestitel och ar-
betsuppgifter snarare än att namnge önskade deltagare. Det är även viktigt att ha i åtanke att för-
skolechefen kan ha valt förskollärare som hen tror kan ge den mest positiva bilden av hur de ar-
betar argumenterar Eriksson-Zetterquist och Ahrne. Anledningen till att jag ville ha förskoleche-
fens hjälp att göra urvalet beror på vad Eriksson-Zetterquist och Ahrne framhåller om att indivi-
der som tillfrågas kan säga nej till förfrågan till en person de känner och är trygg med, men som 
även har insikt i hur de olika verksamheterna ser ut samt att jag inte enbart skulle göra urvalet 
beroende på vilka förskollärare jag känner mig trygg med och vet hur de arbetar utifrån tidigare 
kontakt med förskolorna. Det var även viktigt för mig att det var yrkesverksamma förskollärare 
som skulle intervjuas och detta av två anledningar. Dels att förskolläraryrket är min blivande 
profession, dels för att förskollärare har en viss kunskap inom specialpedagogik. Det var även 
viktigt för mig att förskollärarna skulle arbeta i en barngrupp bestående av toddlare för att jag 
skulle kunna få förskollärarnas beskrivningar av hur de arbetade med att förebygga och hantera 
konflikter tillsammans med toddlare. 

 !14



Datainsamling  
Intervju 
Intervjuer är den vanligaste forskningsmetoden inom den kvalitativa forskningsinriktningen 
framhåller Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015). Genom intervjuer går det att få andras insikter 
om förhållanden som råder, men även andras känslor, upplevelser och beskrivningar. För att en 
intervju ska bli lyckad argumenterar Eriksson-Zetterquist och Ahrne för att det krävs mellan-
mänsklig kompetens i form av att ställa vänliga frågor och visa att man är intresserad. Genom att 
lyssna och samtala med förskollärare framhåller Löfgren (2014) går det att lyfta fram variationer 
och olikheter i förskolor och förskollärares arbetssätt, men även för att bygga upp ett professio-
nellt förhållningssätt som blivande förskollärare. Med hjälp av intervjuer beskriver Bjørndal 
(2002/2005) att det är lättare att förstå andra personers tankar och upplevelser.  

Inför intervjutillfället formulerades intervjufrågor samt ett dokument som innehöll informa-
tion och samtycke. Detta dokument skickades ut till samtliga förskollärare som accepterat ett 
deltagande i studien (Bilaga 1). Löfgren (2014) framhåller det som viktigt att informera delta-
garna, men även att det är viktigt för deltagarna att få ta del av studiens syfte och förutsättningar. 
Det beskrivs även som viktigt att de praktiska och etiska aspekterna finns med i dokumentet. Att 
tiden är en viktig aspekt argumenterar Löfgren för då tid kan ses som en bristvara inom försko-
lans verksamhet och därför fanns även en tidsram för intervjuerna beskrivet i det utskickade do-
kumentet. Det finns olika typer av intervjuer framhåller Bjørndal (2002/2005) och beskriver att 
intervjutyperna skiljer sig åt beroende på hur strukturerad intervjun är. Min intervju bestod av 
vad Bjørndal kallar för intervjuguide. En intervjuguide är enligt Bjørndal en mer eller mindre 
detaljerad översikt över teman och frågor som kommer bli berörda under intervjutillfället. Denna 
typ av intervju rymmer en stor grad av flexibilitet då intervjufrågorna kan ändra ordningsföljd 
under intervjutillfället samt att intervjufrågorna har öppna svarsalternativ (Bjørndal, 2002/2005; 
Löfgren, 2014). För studien genomfördes tre intervjuer med enskilda förskollärare. 

Intervjuer har både för- och nackdelar, men Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) framhåller 
även att intervjumetoden kan vara ett oslagbart val av metod i många fall. Under intervjutillfället 
går det med fördel att få höra den intervjuades reflektioner, tankar och beskrivningar. En nackdel 
med intervju som metod är den begränsade bilden av fenomenet som samtalas om, vilket leder 
till att forskaren i vissa fall kan behöva komplettera med en ytterligare metod. Bjørndal 
(2002/2005) argumenterar för att intervjumetoden innehåller nackdelar. Nackdelarna kan bestå 
av det tidskrävande arbetet som sker både före och efter intervjun samt att de anteckningar som 
antecknas under intervjutillfället kan ses som ett störningsmoment och ta tid. 

Ljudinspelning 
Användning av papper och penna ses som en grundläggande teknik och kan vara fördelaktig vid 
intervjusituationer. Dock underlättas denna teknik om det är två som håller i intervjun framhåller 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015). Eftersom intervjuerna utförts av mig personligen är ljud-
inspelning lämpligt för att kunna fokusera på att ställa intervjufrågorna, vara aktivt lyssnande 
och samtidigt göra ett fåtal anteckningar. Det är viktigt att meddela att intervjun kommer att spe-
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las in då jag behöver den som ska intervjuas godkännande, därför meddelades detta redan vid 
första kontakten jag hade med förskollärarna (Bilaga 1). Förfrågan om samtycke för att spela in 
intervjun skedde även muntligt innan intervjun startade. För att utföra ljudinspelningen användes 
min mobiltelefon. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) framhåller att den tekniken en mobilte-
lefon besitter räcker då enbart ett fåtal intervjuer utförts. Anteckningar utöver ljudinspelningen 
var för mig en säkerhet ifall tekniken hade fallerat. Det finns två fördelar med ljudinspelning en-
ligt Bjørndal (2002/2005). Den ena fördelen är att detaljerna från intervjuerna finns bevarade och 
att jag kan spela upp inspelningen flera gånger. Det är även en fördel att jag kan hitta nya intres-
santa delar samt att mitt minne inte påverkar inspelningen. Löfgren (2014) framhåller fördelar 
med att spela in intervjuerna och beskriver att jag som intervjuare kan fokusera på intervjun, att 
lyssna aktivt och ställa följdfrågor.  

Genomförande 
Det var en förskolechef i den aktuella kommunen som hjälpte mig med att anordna dessa inter-
vjuer med tre yrkesverksamma förskollärare som samtliga arbetar i en barngrupp bestående av 
toddlare på förskollärarnas olika arbetsplatser. I min första kontakt via e-post med förskollärarna 
bifogades ett dokument med information (Bilaga 1). Dokumentet innehöll även ett önskemål om 
att intervjuerna skulle ske under vecka 47 på varje förskollärares arbetsplats. Samtliga intervjuer 
hölls under vecka 47 på olika dagar och tider. I dokumentet framkommer även att intervjuerna 
kommer att ske enskilt under 30-60 minuter. Förskollärarna fick själva bestämma dag och tid 
utefter vad som passade dem och deras verksamhet. Samtidigt som förskolechefen kontaktas om 
studien formulerades även intervjufrågorna (Bilaga 2). 

Samtliga intervjuer började med att jag gick igenom vad som stod i brevet om information 
och samtycke (Bilaga 1). Jag redovisade även studiens syfte och att de när de vill kan avbryta sin 
medverkan i studien. Jag frågade om lov för att få spela in intervjun samt föra anteckningar och 
samtliga deltagande godkände detta. Förskollärarna fick även en chans att ställa mig frågor om 
studien samt om de ville ha något ytterligare förtydligat. Jag berättade att begreppet toddlare 
kommer användas under intervjun och redogjorde för vad jag menade med begreppet kortfattat. 
Förskollärarna fick även skriva under att de tagit del av informationen (Bilaga 1) och de fick be-
hålla en kopia. 

Intervjufrågorna (Bilaga 2) ställdes i liknande ordning under samtliga intervjuer. Alla inter-
vjufrågor ställdes inte då vissa redan besvarats i tidigare frågor. Detta sade jag till förskollärarna 
som i fortsättningen kommer att kallas för informant samt berättade hur jag tolkat deras svar. 
Förskollärarna bekräftade eller förtydligade svaret. Intervjuerna varierade i längd från 30 till 40 
minuter. 

Forskningsetiska ställningstaganden 
Forskning är både viktigt och nödvändigt för individers och samhällets utveckling argumenterar 
Vetenskapsrådet (2002). När det kommer till forskning finns två krav, forskningskravet och indi-
vidskyddskravet. Dessa krav är utgångspunkten för de forskningsetiska ställningstaganden som 
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finns. Forskningskravet innebär att tillfälliga kunskaper utvecklas och fördjupas samt att metoder 
förbättras. Individskyddskravet skyddar medlemmar och individer i samhället. Individer får hel-
ler inte utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning under forskningens 
gång. Dock framhåller Vetenskapsrådet att forskningskravet och individskyddskravet alltid måste 
vägas mot varandra, detta inför varje vetenskaplig undersökning. Forskaren behöver därför göra 
en värdering av värdet av kunskapstillskottet mot negativa konsekvenser för berörda undersök-
ningsdeltagare. De forskningsetiska principerna har som syfte att ge normer för förhållandet mel-
lan forskare och undersökningsdeltagare så en avvägning mellan forskningskravet och individ-
skyddskravet kan ske om en konflikt skulle uppstå (Vetenskapsrådet, 2002, 2017). Vetenskapsrå-
det har tagit fram fyra grundläggande krav som täcker både forskningskravet och individskydds-
kravet. Dessa krav kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nytt-
jandekravet (Vetenskapsrådet, 2017).  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna i studien om studiens syfte, 
vad deltagarna har för syfte i studien samt vilka villkor som gäller för deras deltagande framhål-
ler Vetenskapsrådet (2002, 2017). Informationen ska även markera att det är frivilligt att delta. 
Det är viktigt att informationen sker både muntligt och skriftligt. Därför har de deltagande i stu-
dien först fått ett e-postmeddelande med ett informationsbrev (Bilaga 1) och innan intervjutillfäl-
let startade har jag än en gång berättat om studiens syfte, att deras medverkan är frivillig samt att 
de när de vill kan avbryta sin medverkan i studien. Det är även viktigt att deltagarna i studien ges 
information om vad som kommer hända med det insamlade materialet efter att studien utförts 
samt var studien kommer att publiceras (Vetenskapsrådet, 2002, 2017). Detta förtydligades 
muntligt utifrån informationsbrevet (Bilaga 1) som skickades ut. 

Samtyckeskravet beskriver Vetenskapsrådet (2002, 2017) handlar om att deltagarna i studien 
har rätt att själva bestämma om, hur länge och på vilka villkor de ska delta samt att de närsom-
helst kan avbryta sin medverkan. De medverkande behöver heller inte uppge någon orsak till att 
medverkan avbryts. Samtycke inhämtas ofta vid samma tillfälle som information ges framhåller 
Vetenskapsrådet (2017) och handlar om ett samtycke till informationen som lämnats ut. Med 
åtanke på samtyckeskravet framgick även detta i informationsbrevet som skickades ut (Bilaga 
1). Jag redogjorde även för samtyckeskravet innan intervjun startade samt att de deltagande fick 
skriva under sitt samtycke för att delta i studien. 

Konfidentialitetskravet har ett nära samband med sekretess, tystnadsplikt och anonymitet 
framhåller Vetenskapsrådet (2002, 2017). Vetenskapsrådet (2017) betonar att ”Konfidentialitet är 
en mer allmän förpliktelse att inte sprida uppgifter man fått i förtroende och innebär skydd mot 
att obehöriga får del av uppgifterna.” (s. 40). Det framgår i informationsbrevet (Bilaga 1) att de 
uppgifter som lämnas under intervjun endast kommer att behandlas av mig samt att det enbart är 
jag som kommer att ta del av det fullständiga materialet. 

Nyttjandekravet handlar om att det insamlade materialet endast kommer användas för forsk-
ningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). I informationsbrevet (Bilaga 1) framgår att det insamlade 
materialet kommer förstöras efter rapportens godkännande samt att det insamlade materialet en-
dast kommer användas för denna studie. Detta påpekades även muntligt innan intervjun startade. 
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Bearbetning, tolkning och analys 
Bearbetning 

Direkt efter intervjuerna påbörjades transkriberingen av det inspelade materialet och de an-
teckningar som gjorts under intervjuerna. Anledningen till att jag transkriberade intervjuerna be-
ror på det Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) framhållit om att transkriberingen kan beskri-
vas som en intervjuutskrivning, men även att jag med hjälp av att ha intervjuerna utskriva kunde 
se dem framför mig. Genom att transkribera det insamlade materialet framhåller Ahrne och 
Svensson (2015b) att det empiriska material som studien vilar på skapades. Samtidigt som mate-
rialet transkriberats har även Vetenskapsrådets (2002, 2017) krav om konfidentialitet tillgodo-
setts då materialet enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) anonymiseras samtidigt som 
transkriberingen sker. Eriksson-Zetterquist och Ahrne framhåller att det finns fördelar med att 
forskaren transkriberar sitt insamlade material. Detta för att forskaren under transkriberingen lär 
känna materialet, men även för att tolkningsarbetet kan påbörjas redan då. 

Det finns olika metoder för att transkribera material framhåller Eriksson-Zetterquist och Ahr-
ne (2015). Transkriberingen är utförd med hjälp av det inspelade materialet som först är genom 
lyssnat i sin helhet för att sedan bli avskrivet. När intervjun skrevs av startades och pausades in-
spelningen för att en avskrivning ska bli möjlig och korrekt. Detta gjordes olika många gånger 
beroende på hur lång inspelningen var och hur länge transkriberingen tog. Jag har skrivit av allt 
som sagts samtidigt som namn, plats och förskola anonymiserats då detta nämndes under inter-
vjuer. Pauser, skratt och hummanden skrevs ut. All transkribering gjordes i ett gemensamt doku-
ment. Att skriva av allt som sagts under intervjun menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne är en 
vanlig metod. Språket i intervjun är justerat för att ytterligare anonymiseras samt så att det ska 
bli lättare för mig att läsa och analysera. Inga ord har ändrats då Eriksson-Zetterquist och Ahrne 
beskriver att det är viktigt att den intervjuade ska framställas på ett rättvist sätt. De visas även 
vara viktigt att skriva ut hela intervjun då pauser och småord kan tyda på osäkerhet. Under tran-
skriberingen döpte jag intervjuerna till 1, 2 och 3 utan inbördes ordning för att jag senare ska 
kunna hänvisa till de olika intervjuerna. Eriksson-Zetterquist och Ahrne beskriver även att språ-
ket kan justeras lite för att det ska bli mer läsvänligt och för att informanten ska framställas på ett 
rättvist sätt. Detta gjordes i slutet av processen. 

Analysmetod och tolkning 
Det transkriberade materialet har analyserats med hjälp av Rennstam och Wästerfors (2015) be-
grepp sortera och reducera. Detta eftersom studien innehåller ett rikt material och utan Rennstam 
och Wästerfors begrepp hade studien kunnat kallas för ett kaosproblem. Begreppen sortera och 
reducera innehåller oklara gränser och går ofta in i varandra. Analysen påbörjades redan under 
transkriberingen. 

Efter transkriberingen sorterades det insamlade materialet. Sorteringen är viktig då Rennstam 
och Wästerfors (2015) argumenterar för att många kvalitativa studier omfattas av oöverskådligt 
material som blir svårt att analysera. Därför har de transkriberade intervjuerna lästs flera gånger i 
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sin helhet för att senare kunna sorteras. Transkriberingen skrevs även ut för att över- och under-
strykningar samt anteckningar över skillnader och likheter lätt skulle kunna ske för att fortsätta 
arbetet med sorteringen framåt. Utskriften gjordes även för att ytterligare lära känna mitt insam-
lade material som Rennstam och Wästerfors framhåller som viktigt. Genom sorteringen skapades 
även kategorier som materialet delades in i för att hjälpa mig att nå svaret på mina forskningsfrå-
gor. Intervjuguiden som formulerades var delvis med under sorteringens gång. Detta eftersom 
intervjufrågorna (Bilaga 2) var formulerade utefter forskningsfrågorna och hade samma ordning. 
Min sortering bestod av mina forskningsfrågor och sorterades utefter dessa. Anledningen till att 
intervjufrågorna (Bilaga 2) formulerades utefter forskningsfrågorna var för att skapa en tydlig 
överblick av mitt insamlade material. 

Efter att materialet sorterats påbörjades reduceringen. Reduceringen innebär att material valts 
bort för att allt inte kommer kunna visas upp samt att bestämma sig för vilka delar i materialet 
som fokus ska ligga på framhåller Rennstam och Wästerfors (2015). Det reducerade materialet 
bestod till stor del av diskussioner som inte hjälpte denna studie framåt enligt mitt tycke ef-
tersom de ej hjälpte mig att svara på mitt syfte eller forskningsfrågor. Det skedde även reduce-
ring under transkriberingen då början och slut på intervjuer inte skrevs ut, jag skrev heller inte ut 
vardagligt prat som skedde mellan intervjufrågorna. Jag reducerade även upprepningar och korta 
ord som inte hade någon betydelse för innehållet. Pauser, skratt och hummanden fick däremot 
vara kvar.  
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Resultat 
I detta avsnitt redovisas de resultat som framkommit av studien. Resultaten redovisas under tre 
olika kategorier som formulerats efter studiens syfte och forskningsfrågor. Dessa kategorier ut-
gör även rubrikerna i avsnittet. Rubrikerna är: Toddlares konflikter, Konfliktförebyggande arbete 
samt Konflikthantering. Förskollärarna som deltagit vid studien kallas både för förskollärare och 
informant. 

Forskningsfrågorna som användes under studien är: 
- Hur beskriver förskollärare toddlares konflikter? 
- Hur beskriver förskollärare att de arbetar konfliktförebyggande med toddlare? 
- Hur hanteras konflikter i det vardagliga arbetet med toddlare enligt förskollärare? 

Toddlares konflikter 
Samtliga förskollärare beskrev att det sker konflikter i barngrupper bestående av toddlare. Dessa 
konflikter kan se olika ut och ske vid olika tillfällen. En informant beskrev begreppet konflikt 
som ”det är ju … när ett barn … eller barnen inte kommer överens.” (Förskollärare 1). Detta fick 
medhåll av övriga informanter som förtydligade begreppet konflikt med meningar som ”såna 
hära, ja vad ska man säga otrevligheter för något barn som inte är acceptabelt” (Förskollärare 
2). Många av toddlarnas konflikter grundar sig i att barnen inte är överens om olika saker och 
kan tolkas in i flera konflikter som beskrevs. Exempelvis sakkonflikter, att knuffas och kasta 
sand. Sakkonflikter beskrevs som en av de vanligaste konfliktsorterna på förskolorna. Sakkon-
flikterna beskrevs på olika sätt av förskollärarna. Två av förskollärarna beskrev inte sakkonflik-
ten närmare utan nöjde sig med att förklara att ”Också bråkar dom jättemycket om saker … Det 
gör toddlare” (Förskollärare 1) samt ”i våran barngrupp kan jag se konflikter som rör sig om att 
dom sliter i samma sak” (Förskollärare 2). Den tredje förskolläraren beskrev att arbetslagets syn-
sätt på sakkonflikter grundade sig i barns nyfikenhet för objektet. Exempelvis ”barn som upptäc-
ker och är nyfiken på det material som ett barn redan använder och går och tar” (Förskollärare 
3). Det framkom även under intervjuerna att toddlares konflikter sker genom knuffar, att dra 
varandra i håret och att bitas. Det var det främst en förskollärare som beskrev. Hen beskrev även 
att en vanlig konflikt bland toddlare är att de tar för hårt i kompisen och förklarar att ”kramen 
övergår i … en för hård omfamning” (Förskollärare 1). Två av förskollärarna beskrev att toddla-
res konflikter handlar om kontaktsökande. Detta i form av ”barnet förstår ju inte att det söker 
kontakt på fel sätt” (Förskollärare 1) samt ”kontaktsökande kan ju vara att man drar ifrån kom-
pisen de dom håller på med” (Förskollärare 3). 

Förskollärarna beskrev även var och när konflikterna i en toddlargrupp kan ske. En av de tre 
förskollärarna beskrev att konflikterna ofta uppstår vid övergångar mellan aktiviteter. Konflik-
terna sker även där det samlas mycket barn och är lite personal. Exempelvis i hallen och vid 
tvättställen. Detta beskrivs på olika sätt av förskollärarna. Exempelvis ”där det är trångt eller 
där vi inte riktigt räcker till det här händer” (Förskollärare 1) samt ”så bildas det en kö och så 
har nån hunnit knuffa den andra i kön” (Förskollärare 3).  
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Konfliktförebyggande arbete 
Det kom upp flera olika strategier för att förebygga konflikter i barngrupperna. Samtliga förskol-
lärare beskrev att förhållningssättet samt att vara närvarande och delaktiga användes som strate-
gier för att förebygga konflikter. Detta beskrev en deltagande på följande sätt ”vi har organiserat 
oss så att vi finns i alla undervisningssituationer som rutinerna och så ska vi finnas … och be-
möta nära” (Förskollärare 3). Förskollärarna påpekade även hur viktigt det är att ständigt ha en 
kommunikation och föra samtal i arbetslagen. ”Att vi ständigt har en dialog i arbetslaget” (Förs-
kollärare 1) som får medhåll av ytterligare informanter. Samsyn beskrevs som viktigt ”det är jät-
teviktigt det här med barnsynen, att ha en gemensam barnsyn och kunskapssyn, att vi tror på 
barnet helt enkelt som en kompetent individ” (Förskollärare 3). Samtliga framhöll även att det 
konfliktförebyggande arbetet grundar sig i likabehandlingsplanen och det systematiska kvalitets-
arbetet.  

En förskollärare visade ett dokument som förskolan alltid utgick efter på planeringarna, där 
togs det bland annat upp om konflikter. Dokumentet innehöll mål om hur förskolan skulle före-
bygga kränkningar och konflikter. Under planeringar och samtal visade även kommunens doku-
ment om vad som bör tas upp och detta dokument innehöll bland annat punkten ”har kränkning/
diskriminering av något slag förekommit? Åtgärder.”. Dokumentet beskrevs som en grund till 
förskolans systematiska kvalitetsarbete och skulle vara ett levande dokument.  

Så då pratar vi om det och vi pratar om hur vi kan förebygga det och hur vi kan åtgärda det. … 
så ofta går ju det här över ganska fort för det är som att dom är i perioder, nu är det det här bar-
net som söker kontakt på fel sätt, nu måste vi ha fokus här och hur bryter vi det här mönstret och 
att vi visar konkret hur dom ska göra (Förskollärare 1). 

De övriga förskollärarna beskrev att de arbetade efter likabehandlingsplanen som en grund för 
det konfliktförebyggande arbetet. Likabehandlingsplanen användes även som hjälp för kartlägg-
ning av konflikter samt för att följa upp de mål som finns formulerade. En deltagande uttrycker 
”För via den så kartla vi för att utvärdera vad som hade hänt och titta på vad vi hade tänkt att 
titta på” (Förskollärare 2) som även får medhåll från övriga informanter.  

Förskollärarna beskrev även att rutiner, anpassningar och organisation kan ses som en del i 
deras konfliktförebyggande arbete. Arbetet med rutiner, anpassningar och organisation beskrivs 
även det ha sina rötter i förskolans systematiska kvalitetsarbete. En informant beskriver att orga-
nisationen och rutinerna har fått goda effekter ”så dom gör samma sak varje dag då och det blir 
också sådära konfliktfritt” (Förskollärare 2). Antalet barn på samma plats beskrevs vara viktigt 
och informanterna framhöll att de kan se en fördel med att inte ha för många barn på samma 
plats. Detta ansågs även vara ett sätt att förebygga konflikter. Indelning av barn i mindre grupper 
beskrev en informant kan gynna barnens undervisning: ”hålla en god organisation alltså att vara 
strukturerad så det inte blir för många barn i olika lärsituationer” (Förskollärare 3).  

Organisationen av miljön och lekobjekt beskrevs som förebyggande. Ena informanten be-
skrev hur de arbetat med att ”skapa en innemiljö för toddlare så att det inte ska uppstå konflikter 
i första hand” (Förskollärare 2). Hen argumenterade för att anpassa miljön efter toddlares intres-
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sen och behov, men även att skapa en inomhusmiljö som uppmuntrar och lockar till lek. Hen be-
skriver även att de sett fördelar med omorganisation i form av "när vi gjorde de så upphörde bit-
ningarna eftersom vi anpassa oss efter dom” (Förskollärare 2). Informanten beskriver även att de 
väljer att inte ha så mycket lekobjekt, men att de lekobjekt de har är placerade i olika rum eller 
mötesplatser som hen kallar det. En annan informant beskriver att de arbetar med att förebygga 
sakkonflikter genom ”att vi har flera av samma grej, så blir det inte samma bråk för dom vill ju 
oftast ha det kompisen har. Man kan ha två eller tre” (Förskollärare 1). 

Konflikthantering 
Ingen av förskollärarna hade under sin förskollärarutbildning fått någon tydlig utbildning om 
konflikthantering. En förskollärare uttryckte sig mer kortfattat om detta än de övriga. Hen sa 
”Det var så längesen, jag gick, så att då hade vi ingen konflikthantering på den tiden” (Förskol-
lärare 2). Ytterligare en informant sa ”Ja, vi hade generell konflikthantering så nu må jag inte 
minnas exakt men vi hade de, i vissa kurser absolut och just … bemötande och … när vi läste … 
jamen generellt också i barns utveckling” (Förskollärare 3). Den första förskolläraren uttryckte 
sig längre om utbildningen hen fått i konflikthantering 

Jag tänker så här att öh … det kommer ju olika … fortbildningar under … men jag kan inte säga 
såhär att man har fått … en ren utbildning i bara konfliktlösning. Utan då har det varit … men 
det har varit  … olika perioder av. Då har varit fokus på leken eller på … jämställdheten eller … 
olika … genus är det mycket nu … Och mångfald i förskolan. Men kanske jag kan inte säga di-
rekt … konfliktlösning. (Förskollärare 1). 

Under intervjuerna ställdes även frågan om förskollärarna fått någon kompetensutveckling inom 
ämnet konflikthantering. Denna fråga besvarades på olika sätt. Två av informanterna beskrev att 
de kände att de fått kompetensutveckling medan en inte tyckte att det var lika självklart att de 
fått det. Hen beskrev ”Inte om specifikt, men samtidigt så bakas det som in när vi är … på våra 
utbildningar … men inte så att jag kan säga specifikt i konfliktlösning” (Förskollärare 1). De två 
andra informanterna beskrev att de kände att de får hjälp inom ämnet av bland annat barnhälso-
team, specialpedagog, handlingsplaner, likabehandlingsplaner samt föreläsningar. Detta fram-
kom i form av ”Vi har ju fått mindre föreläsningar tillexempel som också har handlat om kränk-
ningar och utanförskap … det har vi när vi jobbar med likabehandlingsplanerna” (Förskollärare 
3) samt  

Jo därför att hela tiden fortlöpande då så har vi då såna här BHT [barnhälsoteam] möten då 
barn hälsovårds, möten där vi tar upp då barn som … undrar över om vi hur, vi ska jobba med 
och vad vi ska göra om då får vi specifik professionell hjälp känner vi. (Förskollärare 2). 

Förskollärarna som intervjuades beskrev att de arbetar med konflikthantering på flera sätt och 
olika metoder kom fram. Samtliga förskollärare beskrev att det är av stor vikt att ständigt vara 
närvarande och delaktiga med barnen. Detta framkom på olika sätt i de olika intervjuerna. Ex-
empelvis ”vi tänker eh hela tiden på att vi måste vara nära, väldigt närvarande” (Förskollärare 
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1) samt ”så har vi ju organiserat oss också så att det finns i alla undervisningssituationer som 
rutinerna och de så ska vi finnas … och bemöta nära” (Förskollärare 3).  En förskollärare förtyd-
ligade även att hen ansåg det som extra viktigt att vara tydlig men inte fördömande mot barnen 
när en konflikt uppstått. Hen sa att ”inte vara fördömande utan att visa hur man gör.” (Förskollä-
rare 1). I arbetet med att vara närvarande framkommer även att samtliga förskollärare beskrev 
vikten av att visa på alternativ. En förskollärare beskrev ”istället för att säga nej nej nej och fy fy 
fy så ger vi dom alternativ vad dom kan göra istället” (Förskollärare 2). Den sista förskolläraren 
beskrev att arbetet med att visa på alternativ samt att ständigt vara närvarande var en viktig del 
för att kunna förhindra och stoppa konflikter 

För dom vet ju heller inte om inte vi är där, finns närvarande hela tiden och visar på att vad är 
tillåtet och vad är inte tillåtet hur ska jag göra om dom inte får grunden veta [skratt] vad som är 
må jag säga tillåtet och inte tillåtet så och visa på ”men titta här kommer en gul bil den kan du 
köra för ser du [namn] har den blåa bilen men den gula bilen kan du köra” (Förskollärare 3). 

Förskollärarna uppmuntrade även toddlarna att hjälpa varandra. Detta framkom extra tydligt un-
der en intervju. Informanten beskrev att de uppmuntrade toddlarna att hjälpa varandra och att de 
genom att arbeta på detta sätt skapar en gemenskap och samhörighet som leder till att det blir 
mindre konflikter. 

En metod för att lösa konflikterna var att både använda sig av ord och handling. Arbetet med 
att lösa konflikter med hjälp av både ord och handling beskrevs som ett förhållningssätt. En förs-
kollärare förklarade "Men om dom då tar hårt eller knuffar till varandra … så har vi det här för-
hållningssättet att vi ska visa hur man gör istället.” (Förskollärare 1) och förtydligade längre 
fram i samtalet att de arbetar på detta sätt då toddlarna inte har ett visst förhållningssätt mot 
varandra, utan det behöver de lära sig. En annan förskollärare beskrev vikten av att förstärka or-
den med handling i form av ”mycket är ju att så närvarande att man visar på med ord och hand-
ling” (Förskollärare 3).  

Resultatsammanfattning 
Konflikter sker i barngrupper bestående av toddlare. Konflikter som beskrivs som vanliga i 
barngrupper bestående av toddlare är sakkonflikter, knuffar, bitningar och hårda omfamningar. 
Konflikterna kan ses ur två aspekter enligt informanterna. Dels handlar det om kontaktsökande, 
dels att konflikter uppstår vid övergångar och när det är lite personal.  

Det konfliktförebyggande arbetet sker genom olika strategier. Dels via likabehandlingsplanen, 
dels med hjälp av det systematiska kvalitetsarbetet. Organisation, kommunikation, miljön och 
rutiner beskrivs även som viktiga i arbetet med att förebygga konflikter.  

Samtliga informanter beskrev att de inte fått någon specifik utbildning i konflikthantering un-
der sina studier till förskollärare, men att de känner att de får kompetensutveckling och hjälp i 
arbetet med detta. För att hantera konflikter beskrevs det som viktigt att vara närvarande och del-
aktig som förskollärare, att visa på alternativ samt att inte vara fördömande mot något barn. 
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Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras inledningsvis den metod som användes under studien samt de över-
väganden som gjorts. Vidare följer en resultatdiskussion där resultatet diskuteras i förhållande till 
tidigare forskning samt studiens teoretiska utgångspunkt. Resultatdiskussionen utgår från samma 
kategorier och struktur som resultatredovisningen.   

Metoddiskussion 
Intervjumetoden var intressant för mig då jag ville ta del av förskollärares beskrivningar om hur 
de arbetar tillsammans med toddlare. Med hjälp av intervjuer gavs de yrkesverksamma förskollä-
rarna möjlighet att dela med sig om hur de arbetade konfliktförebyggande och med konflikthan-
tering tillsammans med toddlarna. Syftet med studien var att belysa och framställa förskollärares 
beskrivningar. Under intervjuerna såg jag fördelar med intervjuguiden som Bjørndal (2002/2005) 
beskriver. Intervjuguiden gav en tydlig ram under intervjutillfällena samtidigt som den innehöll 
flexibilitet. Med studiens syfte i åtanke var enskilda intervjuer ett lämpligt val. Jag fick även 
möjligheten att få förskollärarnas tankar och resonemang kring sitt arbete beskrivet. Löfgren 
(2014) argumenterar för att det både kan vara nyttigt och lärorikt att få höra förskollärares berät-
telser. Det hade heller inte varit möjligt att få förskollärarnas berättelser om metoden bestått av 
exempelvis enkäter eller att föra loggbok. 

Frågan om att spela in intervjuerna var viktigt. Detta för att jag skulle försäkra mig om att allt 
som sades under intervjuerna fanns sparat. Ljudinspelningarna var även avgörande vid transkri-
beringen, analysarbetet och resultatredovisningen. Det då jag inte behövde oroa mig för att vikti-
ga detaljer, småord och pauser skulle ha försvunnit. En mobiltelefon kan med fördel användas 
för inspelning av intervjuer framhåller Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015). Författarnas reso-
nemang om fördelar med ljudinspelning stämmer väl överens med min upplevelse av att spela in 
intervjuerna. Eriksson-Zetterquist och Ahrne framhöll även att det är viktigt att testa tekniken 
innan intervjuerna skulle utföras. Detta gjordes med två olika applikationer för att se vilken som 
hade bäst kvalitet samt kunde spela in längst. Ljudinspelningarna hade en bra kvalitet ljudmäs-
sigt då mobiltelefonen placerades mellan mig och informanten. Löfgren (2014) beskrev att ljud-
inspelning kan hjälpa under intervjusituationen. Då jag kunde fokusera på intervjun. Mitt fokus 
under intervjutillfällena var att lyssna, ställa följdfrågor och leda intervjuerna framåt. Jag har un-
der arbetet med transkribering och analys sett att ljudinspelningen gav de fördelar som Bjørndal 
(2002/2005) framhållit om att jag efter intervjuerna kunnat spela upp och lyssna på intervjuerna, 
men även att mitt minne inte påverkat resultatet.  

Ett övervägande som gjordes inför intervjuerna var om förskollärarna i förhand skulle få ta 
del av intervjufrågorna. Jag kom fram till att förskollärarna inte skulle få ta del av dessa före in-
tervjun. Detta av flera anledningar. Dels ville jag få deras spontana svar och reaktioner, dels ville 
jag inte att informanterna skulle kunna konstruera sina svar innan intervjuerna. Hade svar formu-
lerats i förväg hade informanterna istället för att berätta sina genuina och spontana svar kunnat 
konstruera svaren de trodde att jag som forskare önskade att få. Det jag ville uppnå med inter-
vjuerna var att kunna skapa utrymme för spontana svar och diskussioner inom ämnet vilket 

 !24



kanske ökade möjligheten att få förskollärarnas genuina svar. När jag kom till en intervju fram-
kom, till min förvåning, att en förskollärare hade förberett sig inför intervjun. Detta hade hen 
kunnat göra därför att studiens syfte framgått i informationsbrevet (Bilaga 1). Hen hade formule-
rat sig skriftligt om hur de arbetar med konfliktlösning samt lite om hur de i arbetslaget arbetade 
konfliktförebyggande. Det informanten skrivit var inget jag tog del av utan hen berättade det 
muntligt för mig.  

För att göra studien mera giltig hade intervjuerna kunnat kompletteras med en annan metod, 
exempelvis observation. Med en observation efter intervjuerna hade det enligt Eriksson-Zet-
terquist och Ahrne (2015) varit möjligt att konfrontera det insamlade materialet på annat sätt. Då 
jag både sett hur förskollärarna arbetar och hört hur de beskriver sitt arbete. De framhåller även 
att forskaren inte kan ta föregivet att en person gör som den säger. Observationsmetoden hade i 
denna studie kunnat hjälpa att säkerställa resultatet då intervjuerna hade kunnat bekräftas genom 
observationen. Ytterligare en metod i denna studie var inte möjligt. Detta för att det blivit ytterli-
gare en metod att genomföra, mer material att transkribera samtidigt som tidsramen för studien 
är relativt snäv. En annan viktig aspekt beskriver Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) är att 
vid intervjustudier reflektera över om informanten verkligen menar det som forskaren har uttol-
kat. Det är viktigt att sträva efter att datainsamlingen ska hålla en hög tillförlitlighet och giltighet 
framhåller Backman et al. (2012). Det är svårt att dra slutsatser om studiens tillförlitlighet därför 
att det kan vara svårt för någon annan göra exakt samma studie och få samma resultat (Backman 
et al., 2012). Anledningen till svårigheten att dra slutsatser om studiens tillförlitlighet grundar sig 
i de olika informanternas relationer till ämnet och deras olika arbetssätt. Studien har enligt be-
skrivningen Backman et al. gav en hög giltighet. Slutsatserna av att studiens giltighet grundar sig 
i att jag har mätt det jag avsett att studera samt att resultatet är presenterat efter vad som fram-
kom under intervjuerna.  

Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen är uppbyggd utifrån de tre kategorier som användes vid resultatredovis-
ningen samtidigt som ordningen är densamma. Dessa tre rubriker är: Toddlares konflikter, Kon-
fliktförebyggande arbete samt Konflikthantering. 

Toddlares konflikter 
Enligt denna studie är sakkonflikter den vanligaste konflikttypen i toddlargrupper. Flera forskare 
och författare för argumentet att sakkonflikter är en av de vanligaste konflikttyperna i förskole-
verksamheter (Broadhead, 2009; Gloeckler & Cassell, 2012; Johansson, 1999, 2001). Informan-
terna i studien beskrev att sakkonflikterna kunde synas då barn tar objekt av varandra eller då 
barnen sliter om objekten. En anledning till att sakkonflikter sker skulle kunna kopplas till reso-
nemanget Johansson (1999, 2001) framhåller om att objekten på förskolan tilltalar barnen och att 
objektens dragningskraft kan vara svår att motstå. Detta resonemang går att koppla ihop med det 
förskollärare (3) beskriver då hen sa ”barn som upptäcker och är nyfiken på det material som ett 
barn redan använder och går och tar” under intervjutillfället. Sakkonflikterna som sker i en 
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toddlargrupp skulle enligt Johanssons (1999) argument även kunna grunda sig i att toddlarna ut-
går från att samtliga objekt på förskolan är till för dem och därför tar sina rättigheter för givet. 
Kanske är det därför toddlare tar objekt av varandra? Möjligheten finns, utifrån argumenten 
Engdahl (2011b) för om toddlarnas verbala språk och att toddlarna kan ha fört en diskussion om 
objektet utan vår vetskap. Det kan även ha skett en miss i kommunikationen mellan toddlarna 
om vem som ska få använda objektet (Engdahl, 2011b; Johansson, 1999, 2001). Eftersom todd-
larnas kommunikation till stor del utförs med hjälp av blickar, kroppsspråk och strategier enligt 
Engdahl (2011b) skulle det vara möjligt att missa detta. Dels eftersom det är en kommunikation, 
dels då förskolegrupper har flera barn. Enligt Johansson (1999) kan sakkonflikter koppas till 
normer. Dessa normer förtydligas av Johansson (2001) som framhåller att normerna skapas ge-
nom ifrågasättande om vilka motiv som ska gälla för att få rätt till objekten. Som förskollärare är 
det därför viktigt att ifrågasätta de normer barngruppen skapat om kontroll, makt och tid. 

Förskollärarnas beskrivningar att toddlarna tar objekt från varandra kan grunda sig i att deras 
verbala språk inte är utvecklat. Toddlares kommunikation sker med hjälp av kroppen (Engdahl, 
2011b; Johansson, 2001; Løkken, 2004/2008). Utifrån normerna som Johansson (1999, 2001) 
framhållit går det att dra paralleller mellan sakkonflikterna och kommunikationen. Eftersom 
normerna inte går att verbalt uttrycka visas normerna med hjälp av toddlarnas kroppar. Kommu-
nikationen är en stor del av ett sociokulturellt perspektiv. Säljö (2014) beskriver att språket är 
redskapens redskap. Språket är även en stor del av det sociala samspelet som i sin tur både är 
central i förskolans verksamhet och studiens teoretiska ramverk. Genom det sociala samspelet 
framhåller Jerlang och Ringsted (2008) att lärande sker, vilket även kan utläsas av resonemanget 
Johansson (1999, 2001) för om att toddlarnas normer behöver ifrågasättas av någon vuxen. Ge-
nom att ifrågasätta dessa normer kan en ökad förståelse för den andres rättigheter bli möjlig, 
samtidigt som utvecklingen och lärandet får en roll i det sociala samspelet.  

Studiens resultat förvånar mig inte av flera olika anledningar. Det visade sig under bakgrun-
dens framväxt att sakkonflikter kunde vara ett väntat resultat, men även av egen erfarenhet är det 
sakkonflikter som tar en stor plats i förskolans verksamhet. Sakkonflikterna sker inte enbart 
bland toddlare utan kan även ses bland äldre barn och vuxna. Det var intressant att informanterna 
beskrev sakkonflikterna på liknande sätt som en stor del av studiens referenser framhåller (Bro-
adhead, 2009; Friberg, 2015; Gloeckler & Cassell, 2012; Johansson, 1999, 2001). Utifrån studi-
ens teoretiska ramverk skulle diskussionen kunna handla om att sakkonflikter sker i toddlargrup-
pen när toddlarnas verbala språk inte är helt utvecklat. Kommunikationen mellan toddlare, fram-
håller flertalet författare och forskare, sker med hjälp av exempelvis kroppsspråk, blickar och 
leenden (Engdahl, 2011b; Johansson, 1999, 2001; Løkken, 2004/2008). Denna kommunikation 
skulle kunna vara möjlig att missa som förskollärare eftersom den inte behöver vara verbalt utta-
lad. Johanssons (1999, 2001) resonemang gör det möjligt för oss att dra paralleller mellan todd-
larnas kommunikation och deras konflikter. Kan konflikterna kanske uppstå på grund av en icke-
överenskommelse gällande vilka normer som ska gälla för att få rätt till objektet? Kan en miss-
tolkning i toddlarnas diskussion ha gjorts? Ser förskollärarna alla toddlares diskussioner och hur 
hanteras dessa diskussioner för att lösa konflikter med toddlare? Frågorna växer sig många även 
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efter studiens resultat, men det förekommer konflikter varesig toddlarna kan uttrycka sig verbalt 
eller inte. 

Konfliktförebyggande arbete 
Det konfliktförebyggande arbetet visade sig utföras på flera olika sätt. Studiens resultat visade att 
likabehandlingsplanen och det systematiska kvalitetsarbetet används för att förebygga konflikter. 
Detta beskrevs av samtliga förskollärare under intervjuerna. Under intervjuerna framkom inte 
exakt hur förskollärarna arbetade för att förebygga konflikter med hjälp av det systematiska kva-
litetsarbetet, men informanterna framhöll att det skedde under planeringar. Med hjälp av kvali-
tetsarbetet har miljöer kunnat kartläggas, men även hur undervisning, anpassningar och rutiner 
ska ske i toddlargruppen. Detta arbete med kartläggning och planering är möjlig utifrån de punk-
ter Skolverket (2015) visar. Ena förskolläraren beskrev även att omorganisationen gett goda ef-
fekter i form av att bitningarna på avdelningen slutade, omorganisationen har ingått i det syste-
matiska kvalitetsarbetet. Eftersom förskolans läroplan (Skolverket, 2016) framhåller att arbetet 
med det systematiska kvalitetsarbetet ska ske fortlöpande kan även förskollärarnas beskrivningar 
stödjas i läroplanen. Likabehandlingsplanens intentioner användes som grund för det konfliktfö-
rebyggande arbetet. 

Konflikter kan förebyggas med hjälp av rutiner, anpassningar, organisation. En form av orga-
nisation och anpassning som samtliga förskollärare framhöll var att arbetet med att vara närva-
rande och delaktiga som yrkesverksamma i förskolan var en strategi för att förebygga konflikter. 
Arbetet med att förebygga konflikter framhåller Hakvoort (2010a, 2010b, 2015) som den största 
nivån i Choen’s konfliktpyramid. Det Hakvoort anser vara förebyggande med nivån är  att den 
siktar mot ett positivt och stödjande klimat samtidigt som en öppenhet behövs för att underlätta 
konflikthanteringen. Inom nivån finns även arbetet med värdegrund, självkänsla, gruppdynamik, 
perspektivtagande och lyssnande. Syftet med nivån framhåller Hakvoort (2015) är att skapa fun-
gerande sociala relationer och social kompetens. Slutsatser som kan göras utifrån Hakvoorts 
(2010a, 2010b, 2015) resonemang är att anpassningar, rutiner, organisation samt närvarande och 
delaktiga yrkesverksamma kan förebygga konflikter. Arbetet med rutiner och anpassningar efter 
toddlargruppen var också viktigt för informanterna. Det ansågs vara viktigt ur två aspekter, dels 
att rutinerna och anpassningarna utformats för att minska konflikter, dels att detta är en form av 
trygghet. Johannessen och Sandvik (2009) argumenterar för att barnen kan uppleva en ökad 
trygghet i förskolan med hjälp av rutiner. Uppdelning av barnen i mindre grupper var även van-
ligt framhöll informanterna. Vikten av att dela upp barnen i mindre grupper framhåller även 
Brandtzæg, Torsteinson och Øiestad (2013/2016) som argumenterar för att mindre grupper leda 
till ökad trygghet för toddlarna samt större tillgänglighet och lyhördhet från förskollärarna. 

Arbetet med att förebygga konflikter sker sällan med ett enskilt barn utan tillsammans med 
hela barngruppen. Inom ett sociokulturellt perspektiv, framhåller Säljö (2015), att barn formas i 
samspel med sin omgivning och att människan är en social varelse. Toddlarna, tillsammans med 
de yrkesverksamma formar varandra. Social gemenskap mellan förskollärare och toddlare anses 
även viktigt argumenterar Jerlang och Ringsted (2008). Arbetet som delaktig och närvarande för-
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skollärare framkom även under samtliga intervjuer. Genom delaktighet och att vara närvarande 
med barnen förebyggs konflikter samtidigt som barnen formas och lär sig nya saker genom det 
sociala samspelet med barn och yrkesverksamma.  

Studien visade att det finns flera olika sätt att arbeta konfliktförebyggande. Resultatet gjorde 
mig förvånad därför att jag inte reflekterat över hur stort det konfliktförebyggande arbetet är. Re-
sultatet visade att det systematiska kvalitetsarbetet är en del av det konfliktförebyggande arbetet. 
Detta förvånade mig inte. I denna studie visade sig även arbetet med att förebygga konflikter 
vara ett stort och kontinuerligt arbete vilket får stöd i både styrdokument, men går även att kopp-
la till konfliktpyramiden som Hakvoort (2010a, 2010b, 2015) framhåller som den största delen. 
Ett sociokulturellt perspektiv betonar det sociala samspelet, men även hur viktigt det är med ge-
menskap mellan vuxna och toddlarna (Jerlang & Ringsted, 2008; Säljö, 2015). Detta fick stöd i 
förskollärarnas beskrivningar om hur de arbetade nära barnen för att förebygga, men går även att 
koppla till arbetet med att dela in barnen i mindre grupper. Genom att dela in barnen i mindre 
grupper är det möjligt att varje barn kan känna en större gemenskap och ett tydligare samspel 
med både de andra barnen och förskollärarna. 

Konflikthantering  
Det fanns en osäkerhet bland samtliga förskollärare om de fått någon utbildning i konflikthante-
ring under deras studier. En anledning till varför förskollärarna inte kommer ihåg någon specifik 
del av konflikthantering kan bero på det Hakvoort (2010a, 2015) framhåller om att ämnet är 
svårt att orientera sig i samt att intresset för konflikthantering vuxit sig större under de senaste 
åren. Ytterligare en aspekt av varför förskollärarna beskriver att de inte fått någon tydlig utbild-
ning om konflikthantering kan grunda sig att antalet konflikthanteringsmetoder ökat de senaste 
åren argumenterar Hakvoort (2010a). Anledningen till att konflikthantering får en mindre del i 
utbildning skulle kunna bero på oklarheterna kring begreppet konflikt samt vad en konflikt är. 
Denna otydlighet framhåller Hakvoort (2015) som argumenterar för att oklarheten finns både 
inom skolväsendet och media. Frågan om kompetensutveckling inom ämnet efter avslutade stu-
dier gav en annan bild då två av förskollärarna kände att de får hjälp inom området med både 
barnhälsoteam och specialpedagoger, men även föreläsningar inom olika ämnen. Hjälpen till 
kompetensutveckling går att koppla till Hakvoorts (2010a, 2015) argument om att ämnet kon-
flikthantering vuxit de senaste åren. 

En konflikthanteringsmetod som samtliga förskollärare arbetade med var att ständigt vara 
närvarande och delaktiga med toddlarna. Denna närvaro och delaktighet kan bero på två saker, 
dels kan förskollärarna organiserat sig för att arbeta närvarande och delaktigt för att minska kon-
flikterna, dels för att skapa trygghet och förhindra konflikterna. Detta kan enbart spekuleras i ef-
tersom det inte framkom tydligt varför informanterna ansåg att det var viktigt att arbeta närva-
rande och delaktigt med toddlarna. Genom att vara nära barnen skapas en trygghet framhåller 
Brandtzæg, Torsteinson och Øiestad (2013/2016), denna trygghet är viktig för att toddlarna ska 
våga utforska och lära sig nya saker. Samtidigt kan strategin användas för att förskollärarna på så 
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sätt lär sig mer om barnen och lär känna barngruppen framhåller Johannessen och Sandvik 
(2009).  

Genom att vara närvarande och delaktiga framkom det att ytterligare en konflikthanterings-
metod användes, nämligen att visa på hur saker görs och att använda sig av både ord och hand-
ling. För samtliga förskollärare var det viktigt att ej lägga skuld eller vara fördömande mot något 
barn i situationerna. Eftersom detta alternativ var en viktig del för förskollärarna skulle det gå att 
dra slutsatser att förskollärare är ugglor som samverkar enligt resonemanget Friberg (2015) 
framhåller. Detta eftersom ugglan strävar efter goda relationer mellan parterna, men även ef-
tersom samarbete, kommunikation och respekt behövs för att lösa konflikter. Förhållningssättet 
att förstärka orden med handlingar kan även ses som ett undervisningstillfälle då förskollärarna 
extra tydligt visar toddlarna vad de menar. Arbetet med att exempelvis visa hur en bra kompis är 
kan kopplas till Sheridan och Williams (2018b) argument om att undervisning i förskolan kan 
ske spontant, men att den bör utgå från barnens intressen och uttrycksformer. Förskollärarnas 
strategier att visa och beskriva skulle gå att koppla till Sheridan och Williams beskrivning om 
undervisning som anpassas efter barns uttrycksformer, speciellt när det gäller kontaktsökande.  

Utifrån ett sociokulturellt perspektivs betoning på språk, socialt samspel, närvarande och del-
tagande förskollärare, men även toddlarnas proximala utvecklingszoner ges ytterligare perspek-
tiv för att titta på resultatet. Arbetet med de proximala utvecklingszonerna framkom under en 
intervju där förskolläraren beskrev att de uppmuntrar toddlarna att hjälpa varandra. Detta går att 
kopplas till toddlarnas individuella utveckling i form av att de hjälps åt och att de tar hjälp av 
varandra. Genom att ta hjälp av varandra och hjälpas åt framhåller Säljö (2013) att det kan ses 
som ett samarbete, men även ett steg mot nästa utvecklingszon då en mer kompetent hjälper till. 
Om det är en medveten handling av förskollärarna och att målet är att arbeta utifrån proximala 
utvecklingszoner kan jag inte svara på, men tolkningar till att det är den proximala utvecklings-
zonen går att göra. Ytterligare tolkningar om hur barn lär med hjälp av miljön och hjälpmedel 
går att göra utifrån de argumenten Säljö (2015) för om att fokus inte enbart är på barnet. Ett av 
dessa sätt att arbeta skulle kunna vara att använda sig av både ord och handling, en handling som 
förstärker ordet genom att visa samtidigt som förskollärarna berättar. En viktig aspekt av att 
språket är en del som förstärks går att koppla till Säljös (2013) beskrivningar om att språket finns 
med oss sedan födseln och är under ständig utveckling. 

Studiens resultat angående hur dessa förskollärare arbetar med konflikthantering skiljde sig 
från varandra. Detta kan bero på förskollärarnas olika utgångspunkter och förskolornas olika ar-
betssätt. Resultatet för denna kategori skiljer sig inte så mycket från resultatet om hur förskollä-
rarna arbetade konfliktförebyggande och en tolkning som kan göras är att detta beror på att de 
arbetar på ungefär samma sätt med att förebygga och hantera konflikter. Resultatet gällande hur 
förskollärarna arbetade med konflikthantering förvånade mig, men det som förvånade mig mest 
är konflikthanteringens del under deras utbildning till förskollärare. När förskollärarna berättade 
att konflikthantering inte fått så stor del går det att dra slutsatser till vad Hakvoort (2010a, 2015) 
framhållit om att detta ämne vuxit sig större på senare år och jag vill efter denna studie tro att det 
kan vara en anledning till varför förskollärarna uttryckte sig som de gjorde. En annan anledning 

 !29



kan vara att informanterna studerade för många år sedan och då kan även deras minne påverkat 
detta svar. Informanterna uttryckte även att de kontinuerligt får hjälp att utvecklas och lära sig 
nya saker. Detta sker inom den proximala utvecklingszonen som beskrivs i ett sociokulturellt 
perspektiv. Det eftersom det framkom under framväxten av studiens teoretiska ramverk att män-
niskan lär under hela livet och inte enbart när vi är barn. Studien visade att förskollärarna arbeta-
de uppmuntrande, med att förstärka orden med handlingar, att vara närvarande och delaktiga som 
förskollärare. Detta var intressant i relation till vad Hakvoort (2010a) framhåller om att det finns 
flera olika metoder som kan användas för att hantera och lösa konflikter. Konfliktmedling var 
inget som kom upp under intervjuerna, detta skulle kunna bero på toddlarnas språk, men kan 
samtidigt kopplas in till undervisningen som sker när en konflikt uppstått i form av förskollära-
ren försöker lösa konflikten som uppståt med hjälp av både ord och handling. 

Implikationer för yrkesuppdraget 
Arbetet med att förebygga och hantera konflikter kommer nog alltid att finnas inom förskolans 
verksamhet. Konflikter kan ses ur flera aspekter och som både bra och dåliga. Toddlarnas kon-
flikter kan leda arbetet framåt och få de yrkesverksamma att pröva nya arbetssätt. Konflikterna 
kan även ge tillfällen till undervisning och förtydliga mål som ytterligare behöver arbetas med. 
Det konfliktförebyggande arbetet, utifrån resultatet i denna studie visar att det är viktigt att arbe-
ta nära och med toddlarna. Konflikter kan både förebyggas och hanteras genom att förskollärare 
är närvarande och delaktiga med toddlare. 

Studien har gett mig nya insikter och erfarenheter inför mitt kommande yrke. Studien gett ny 
förståelse för hur yrkesverksamma tillsammans med toddlarna arbetar om och med konflikter, 
men även hur konflikterna förebyggs. Genom att få ta del av dessa beskrivningar som förskollä-
rarna gett kan jag i mitt kommande yrke arbeta på liknande sätt med att förebygga och hantera 
konflikter. Resultatet om att två av tre förskollärare känner att de får stöd och kompetensutveck-
ling inom ämnet gör mig glad och det känns tryggt inför min framtida yrkesroll. Med hjälp av 
forskningen och litteraturen i bakgrunden samt förskollärarnas beskrivningar som blivit doku-
menterade och analyserade under studien kommer mitt arbete att utgå från både beprövad erfa-
renhet och vetenskaplig grund.  

Förslag till fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att lyfta det konfliktförebyggande och konfliktlösande arbetet i relation 
till genus och problematisera om olika metoder används beroende på kön utifrån socialkonstruk-
tionistiskt perspektiv eller variationsteorin. Det vore även intressant att undersöka hur arbetet 
med konflikter i förskolan sker i en barngrupp med blandade åldrar. Detta för att se hur genus 
och barnets ålder påverkar metoder, arbetssätt och förskollärarnas förhållningssätt, men även för 
att genusarbetet får en tydligare del i den nya revideringen av läroplanen.  

Det hade även varit intressant att genomföra en studie om förskolors uppbyggnad av miljöer i 
relation till konfliktförebyggande och konfliktlösande arbete. Detta genom att belysa förskolors 
miljöer utifrån det socialkonstruktionistiska eller post-humanistiska perspektivet.  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Bilaga 1 
Information och samtycke 

Hej! 

Att konflikter sker inom förskolans väggar råder nog inget tvivel om. Den stora frågan är bara 
vad för typer av konflikter som sker barnen emellan och hur förskollärare arbetar för att före-
bygga konflikter mellan barnen. 

Med utgångspunkt i konflikter, konflikthantering och konfliktförebyggande strategier är för-
hoppningen att denna studie kan exemplifiera hur konfliktförebyggande strategier sker på en för-
skoleavdelning med förskolans yngsta barn, ett till tre år. För att få exempel på hur arbetet kan gå 
till vill jag genomföra en intervjustudie med syfte att ta del av dina beskrivningar av hur ni arbe-
tar konfliktförebyggande och med konflikthantering tillsammans med förskolans yngsta barn. 
Jag som ska genomföra studien heter Sanna Björkman och är en förskollärarstudent vid Luleå 
tekniska universitet. 

Jag undrar därför ifall du skulle vilja ställa upp på en intervju som kan hjälpa mig vidare i arbe-
tet. Det är ett frivilligt deltagande och du har full rätt att avbryta din medverkan samt ta tillbaka 
ditt samtycke när som helst utan att ange orsak. All information som framställs kommer att ano-
nymiseras, detta för att deltagarna i studien inte kan bli identifierade. All information kommer att 
behandlas under sekretess och vara oåtkomlig för obehöriga samt att materialet kommer att rade-
ras efter uppsatsens godkännande. Det färdiga examensarbetet kommer att vara publicerat och 
sökbart i Luleå tekniska universitets publikationsbas; http://ltu.diva-portal.org/ 

Vid intervjutillfället kommer jag ställa frågor om konflikter, konflikthantering och konfliktföre-
byggande strategier i er verksamhet. Vid intervjutillfället kommer jag att spela in en ljudfil om 
det går bra för dig. Detta gör jag för att lättare kunna återkoppla till samtalet i efterhand. Ljudfi-
len kommer endast att vara tillgänglig för mig och raderas då materialet är transkriberat. Inter-
vjuerna kommer att genomföras enskilt under ca 30-60 minuter då jag kommer till dig i er verk-
samhet. 

Jag vill gärna göra intervjuerna under v. 47 och hoppas därför att vi så snart som möjligt kan 
boka in dag och tid då jag kan besöka dig i er verksamhet.  

Jag ser framemot återkoppling!  
Med vänlig hälsning 
Sanna Björkman      Mervi Höglin (handledare) 
xxxxxx-x@xxx.xx      xxxxxxxxxxxx@xxx.xx 

Ort och datum      Ort och datum 
_______________________________  _______________________________ 

Studentens underskrift    Deltagarens underskrift 
_______________________________  _______________________________ 

http://ltu.diva-portal.org/
mailto:xxxxxx-x@xxx.xx
mailto:xxxxxxxxxxxx@xxx.xx


Bilaga 2 
Intervjufrågor 
Hur beskriver förskollärare toddlares konflikter?  
1. Hur lång erfarenhet har du av att arbeta med toddlare?  
2. Har du fått någon utbildning i konflikthantering under din utbildning?  
3. Har din arbetsgivare hjälpt dig med fortbildning inom området konfliktförebyggande och kon-
flikthantering?  
4. Vad är en konflikt för dig?  

Hur hanteras konflikter i det vardagliga arbetet med toddlare?  
5. Vilka typer av konflikter kan man se i er barngrupp bestående av toddlare?  
6. Hur löser ni dessa konflikter? - Använder ni någon specifik metod?  
7. Hur har ni fått kunskap om denna/dessa metoder och hur hittade denna/dessa metoder?  

Hur beskriver förskollärare att de arbetar med förebyggande konflikthantering med todd-
lare?  
8. Har förskolan en gemensam strategi för att arbeta med konflikthantering?  
9. Vilka rutiner har ni när en konflikt uppstår?  
10. Använder ni någon form av kartläggning för att lösa konflikter?  
11. Hur skulle du beskriva att ni arbetar konfliktförebyggande?  
12. Vad innebär att arbeta konfliktförebyggande för dig?  
13. Har förskolan någon allmän strategi för att arbeta konfliktförebyggande? 

14. Finns det något annat som du vill ta upp eller tycker är extra viktigt kring detta område?
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