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Sammanfattning
Studiens problemområde ligger till grund på den rådande bristen av barns perspektiv på
konflikter och konflikthantering i forskning, därför vill vi bidra med ny kunskap i
forskningens tomrum av barns upplevelser och erfarenheter av kamratkonflikter i förskolan.
Denna studie utgår från fenomenologin, där syftet är att närma oss barns, 3–6 år, livsvärldar
för att beskriva deras erfarenheter av fenomenet kamratkonflikter i förskolan. Där
forskningsfrågorna är “Hur kan kamratkonflikter upplevas av barn?” samt “Hur kan
essensen av barns kamratkonflikter beskrivas?”. Studiens empiriska material samlades in
genom fem stycken gruppintervjuer, intervjuerna utgick från en intervjuguide där barnen
under intervjun hade tillgång till ett papper, en penna och bilder på känslofigurer. Totalt
deltog 11 stycken förskolebarn i åldern 3–6 år. Som datainsamlingsmetod användes
filmdokumentation via en Ipad, materialet har granskat samt transkriberats för att slutligen
bearbetas och transformeras. Resultatet visade att barnen gav uttryck för olika känslor såsom
arg, bamsearg, förbannad, en brännande känsla, oro, sur, ledsen, helt ledsen, upprördhet, rädd
och livrädd, vilket kan förstås som att barnen gav uttryck för att kamratkonflikter “inte känns
bra” och inte tillhör det vanliga. Kamratkonflikter beskriver barnen som “vanliga och stora
bråk”, dessa innefattar fysisk konflikt i form av bland annat sparkar och slag mot motparten
men även att subjektet tilltar objekt som medel för att kasta eller förstöra för motparten i
kamratkonflikten. Kamratkonflikter kan samtidigt utifrån barnens upplevelser vara ett uttryck
för meningsskiljaktigheter, med andra ord att det inte skett en överenskommelse mellan
subjekten i leken. Slutsatsen för denna studien är att kamratkonflikter är känsloladdat, barnen
beskriver kamratkonflikter allt från att blänka sura miner till att frukta sitt liv. Även essensen
utgör slutsatsen där fenomenet kamratkonflikter utgör fysiska konflikter, känslorna arg och
ledsen samt meningsskiljaktigheter. Utan dessa egenskaper slutar fenomenet kamratkonflikt
att existera utifrån barnens livsvärldar. Denna studie har gett en röst åt barnen och möjliggör
för pedagoger att kunna hantera och möta kamratkonflikter i förskolan utifrån barns
perspektiv.
Nyckelord: Barns perspektiv, Kamratkonflikt, Fenomen, Upplevelse, Erfarenheter, Essens
och Förskolebarn.

Förord
Detta examensarbete tar sin utgångspunkt från tidigare erfarenheter från verksamhetsförlagd
utbildning, där vi uppmärksammat att konflikter är en del av barnens vardag på förskolan.
Efter vår forskningsöversikt om barns och pedagogers konflikthantering i institutionella
kontexter, uppdagades att det dominerar främst ett vuxenperspektiv i forskningen. Med andra
ord är det ett tomrum av barns perspektiv angående deras upplevelser och erfarenheter av
kamratkonflikter, vilket ledde till att vi ville i examensarbetet söka ny kunskap och bidra till
igenfyllnad av det rådande tomrummet. Eftersom vi ville närma oss barnens perspektiv samt
undersöka deras upplevelser och erfarenheter kring kamratkonflikter, ansågs fenomenologin
som en nödvändig metod i detta examensarbete. Vi vill uttrycka ett stort TACK till förskolan
och alla barn som deltagit, de har varit den mest väsentliga pusselbiten för vårt studies
möjlighet och resultat. Även ett stort TACK till våra handledare Liselott Fritzdorf och
Annette Johansson för deras engagemang, konstruktiva feedback och pepptalk under samtliga
handledningsseminarier. Tillslut vill vi även framhäva vår (Klara och Sandra) goda
arbetsmoral, tydliga kommunikation och “högt i tak”-klimat, som möjliggjorde för oss att ro i
land vårt examensarbete, därför vill vi slutligen tacka varandra för ett gott samarbete och en
givande och rolig tid ihop med många skratt.

Arbetsfördelning
Vi har under hela examensarbetet träffats hemma hos varandra och på högskolans bibliotek,
vi har arbetat tillsammans med skapandet av texten och dess arbete. Vårt arbetssätt speglas av
öppenhet till varandras tankar, perspektiv och tolkningar där vi båda aktivt diskuterat, skrivit
och läst relevant litteratur. Arbetet har aldrig fortskridit utan varandras fysiska närvaro. Båda
har varit närvarande och aktiva vid alla intervjuer och seminarier. Vi båda har även haft
huvudansvar för samtliga avsnitt i arbetet, där vi båda har intagit och pendlat mellan olika
roller i utformningen av texten, ett exempel på detta är när den ena läser högt från litteraturen
medan den andra transformerar om det till arbetet.
Halmstad 2018
Klara Wennerlund & Sandra Åberg

Innehåll
1. Inledning ............................................................................................................................................. 1
1.2. Syfte och forskningsfrågor ........................................................................................................... 2
2. Barns perspektiv och Barnperspektiv ................................................................................................. 2
3. Tidigare forskning............................................................................................................................... 2
3.1. Barns perspektiv av konflikter ..................................................................................................... 3
3.2 Vuxnas perspektiv om barns konflikter ........................................................................................ 3
3.3. Pedagogers konflikthantering i barns kamratkonflikter ............................................................... 5
3.4 Tidigare forsknings tomrum.......................................................................................................... 7
4. Vetenskaplig teori ............................................................................................................................... 7
4.1. Fenomenologi .............................................................................................................................. 8
4.2. Centrala begrepp .......................................................................................................................... 9
4.2.1. Fenomen ................................................................................................................................ 9
4.2.2. Livsvärld och Erfarenhet ....................................................................................................... 9
4.2.3. Essens.................................................................................................................................... 9
5. Metod ................................................................................................................................................ 10
5.1. Urval .......................................................................................................................................... 10
5.2. Etiska ställningstaganden ........................................................................................................... 10
5.3. Val av metod .............................................................................................................................. 11
5.3.1. Gruppintervju ...................................................................................................................... 12
5.3.2. Filmdokumentation ............................................................................................................. 13
5.3.3. Rekvisita ............................................................................................................................. 13
5.4. Genomförande............................................................................................................................ 13
5.5. Studiens tillförlitlighet ............................................................................................................... 14
5.6. Bearbetning av empiriskt material ............................................................................................. 15
6. Resultat ............................................................................................................................................. 17
6.1. Barns Känslor och kroppsliga beskrivningar ............................................................................. 18
6.2. Fysisk konflikt ........................................................................................................................... 22
6.3. Meningsskiljaktigheter ............................................................................................................... 26
6.4 Resultatsammanfattning .............................................................................................................. 27
7. Diskussion ......................................................................................................................................... 28
7.1. Metoddiskussion ........................................................................................................................ 28
7.2. Resultatdiskussion...................................................................................................................... 30
7.3. Slutsats ....................................................................................................................................... 33
8. Didaktiska implikationer och vidare forskning ................................................................................. 33
Referenslista.......................................................................................................................................... 35

1. Inledning
Förskolan är en mötesplats för barn där konflikter och meningsskiljaktigheter kan uppstå.
Konflikter är fenomen mellan människor som alltid funnits och som aldrig kommer att
försvinna (Carlander, 1990), det är en del av livet och konflikthantering är en del av att
hantera livet (Hakvoort & Friberg, 2015). När konflikter uppstår är det av vikt att barn och
vuxna har kunskap och förmåga att hantera dem. Konflikter är i sig inte destruktiva utan det
är tillvägagångssättet och hur det hanteras som avgör om den blir destruktiv eller konstruktiv
(ibid). Destruktiva tillvägagångssätt kan uttryckas bland annat genom envägskommunikation
och fysiskt våld (Hakvoort & Friberg, 2015), samtidigt visar vår tidigare forskningsöversikt (i
utbildningen) att konstruktiva konflikter däremot kan stimulera barns utveckling, som
exempelvis socioemotionell utveckling (Wennerlund, 2018). Konflikter kan både vara små
och stora, de finns överallt i världen, även i förskolan. Det finns många olika konflikter i
förskolan, kamratkonflikter är ett exempel på dessa.
I jämförelse med förskolebarn nu från förr, har barnet som individ fått ett större inflytande
och ställningstagande än vad de hade i den tidiga förskolan (Tallberg Broman, 2011), vilket
kan bidra till att barn idag har en större plats i förskolan, där det är en självklarhet att vi
pedagoger ska respektera och lyssna på deras åsikter. Å andra sidan påvisar vår tidigare
forskningsöversikt att barns perspektiv om konflikter i förskolan nästintill är obefintlig i
forskningen (Åberg, 2018; Wennerlund, 2018). Istället kunde vi se att fokus i forskningen i
huvudsak riktas på pedagogernas interventioner och förhållningssätt i barns
kamratkonflikterna. Det visade sig även att forskning kring barns konflikter och
konflikthantering främst utgår från ett vuxenperspektiv, där observation på konflikter är den
metod som oftast används (ibid). Trots våra tidigare erfarenheter med barn från
verksamhetsförlagd utbildning och tidigare forskningsöversikt, har vi fortfarande varken
förståelse för vad kamratkonflikter kan innebära för förskolebarn eller hur de verkligen
upplever dessa. I relation till denna bakgrund anser vi att det är ett problem att forskning inte
belyser barns perspektiv kring konflikter utan främst vuxnas perspektiv. Vilket vi ställer oss
kritiska till, då barnkonventionen lyfter fram att alla barn har rätt att få komma till uttryck
med sin mening och göra sig hörda i alla frågor som berör dem (Unicef, 2009). Samtidigt
hävdar Johansson och Pramling Samuelsson (2003) att barn har en lägre position i
förhållande till vuxna och därav är det av vikt att barnen deltar på sina villkor i forskning där
det är forskarens ansvar att framhäva barnens rättigheter och makt. I relation till detta anses
det vara en självklarhet att även barnens röst ska få en given plats i forskningen och
förskolan. Problemområdet för denna studie ligger därför till grund på det rådande
tomrummet av barns perspektiv på konflikter och konflikthantering i forskning. Eftersom vi
värnar om barns perspektiv och det kompetenta barnet vill vi med vår studie bidra till
utfyllnad i det rådande tomrummet i forskningen, genom att göra plats och lyfta barns
perspektiv kring konflikter i förskolan. I förhållande till vår bakgrund och problemområde
kan denna studie anses vara relevant för förskolepedagoger, då denna studie kan bidra med
ny kunskap om barns perspektiv på kamratkonflikter. Vilket i sin tur skulle kunna leda till att
pedagoger får en större förståelse för barnens perspektiv och kan möta deras kamratkonflikter
på ett bättre sätt.
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1.2. Syfte och forskningsfrågor
Syftet är att närma oss barns, 3–6 år, livsvärldar för att beskriva deras erfarenheter av
fenomenet kamratkonflikter i förskolan.
Frågeställningar:
● Hur kan kamratkonflikter upplevas av barn?
● Hur kan essensen av barns kamratkonflikter beskrivas?

2. Barns perspektiv och Barnperspektiv
Här nedan redovisas vad barnperspektiv samt barns perspektiv innebär för denna studien.
För att vi som pedagoger ska kunna utforma verksamheten utifrån barns perspektiv och
villkor är det av vikt att vi närma oss deras perspektiv för att kunna få en förståelse för deras
livsvärldar. Qvarsell (2003) framhäver att vuxnas närmande av barns perspektiv både i
verksamheten och forskningen kan bidra till erfarenhet och kunskap om barns världar och
villkor. Barns perspektiv och barnperspektiv är begrepp som är tvetydiga att särskilja dock är
de två perspektiven långt ifrån synonyma. Barns perspektiv och barnperspektiv förknippas
med ”barns bästa” och barns rättigheter och företräder barns röst och värld (Johansson &
Pramling Samuelsson, 2003). Barns perspektiv innebär att ge utrymme för barnens egna
bidrag samt det som visar sig för barn, det vill säga deras egna upplevelser, erfarenheter,
intentioner och känslor. Barnperspektiv kan beskrivas som något vuxna intar för att värna
om, kunna sträva efter att förstå, tolka samt beskriva barns intentioner och subjektivitet. Att
inta ett barnperspektiv avser ett intresse för vad som anses vara bäst för barnet, dock gagnar
inte alltid det intresset det individuella barnet (ibid). Utifrån vår studie vill vi inte tolka och
därför frångå ett barnperspektiv, vi vill istället närma oss barns perspektiv för att kunna förstå
barns upplevelser och erfarenheter av kamratkonflikter. Vi anser att barns röster borde ha en
större plats både i forskning om förskolan och i förskolans verksamhet, eftersom barnen är
huvudpersonerna i förskolan.

3. Tidigare forskning
Här nedan redogörs för relevant tidigare forskning gällande konflikter i förskolans vardag.
Forskningen tar avstamp från flera skilda teorier och perspektiv vilket vi menar bidrar till ett
större helhetsperspektiv avseende forskningsläget gällande barns konflikter och
konflikthantering. Vi har även använt oss av både internationell- och nationell forskning, för
att få en bredare bild av konflikter i förskolans verksamhet. Urvalet av rapporterad forskning
har tematiserats med följande rubriker: “Barns perspektiv av konflikter, “Vuxnas perspektiv
om barns konflikter” samt “Pedagogers konflikthantering i barns kamratkonflikter”. Där det
första temat, “Barns perspektiv av konflikter”, enbart fokusera på intervjuer som metod,
medan de andra två teman har varierande metoder. Detta för att påvisa den ringa forskning
som specifikt utgår från yngre barns perspektiv på konflikter i förskolan, med intervju som
metod. Som forskare kan hen närma sig barns perspektiv genom olika metoder. Men vi anser
att det genom observation är omöjligt att helt frångå ett vuxenperspektiv och barnperspektiv,
eftersom forskaren måste tolka barnet som observeras. Medan intervjuer möjliggör ett mer
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autentiskt barns perspektiv, då precis som Kvale och Brinkman (2014) lyfter fram, att genom
intervju ges barn möjlighet att beskriva sina uppfattningar och upplevelser av världen.

3.1. Barns perspektiv av konflikter
Thornberg (2006) har i sin studie tagit avstamp från ett sociokulturellt synsätt där han
definierat begreppet konflikt. Han har intervjuat 178 femåriga barn i svenska förskolor om
konflikter. Syftet var att se hur förskolebarn påverkar varandra i sina val av strategier i olika
konfliktsituationer. Resultatet tyder på att förskolebarns konflikter ligger i
jämnlikhetskonflikter då barnen i större eller mindre grad påverkar varandra i sina val av
strategier. Thornberg har fått syn på att när ett barn exempelvis uppträder med fysisk
aggression i konfliktsituationen, svara det andra barnet med samma metod (ibid). En annan
forskare som intervjuat barn om konflikter är Szklarski (1996). Szklarski har genomfört en
fenomenologisk studie, som är gjord bland 53 stycken svenska barn och 61 stycken polska
barn i deras skolor för att utforska och beskriva hur barn erfar och upplever konflikter.
Studien har genomförts via mellanmänsklig dialog där skriftliga historier och intervjuer
analyserats. I intervjudelen har åtta barn från varje land valts ut av forskaren, i Sverige
gjordes 10 stycken intervjuer medan i Polen 12 stycken intervjuer, där varje intervju pågick i
40 minuter. Resultatet visade att i konflikter påverkade barn varandra, där barnen efter
konflikten funderade på konkreta försök eller förslag att göra något åt den uppkomna
situationen. Dessa iakttagelser fick författaren att inse att konflikter har en stor betydelse för
barnens psykiska och sociala situation samt för deras välmående och utveckling för alla barn
som ingår i konflikten (ibid).
Jonsdottri (2007) har gjort en sociometrisk undersökning i nio förskolor med 353 barn och
personal från 18 avdelningar. Författaren har observerat och bett pedagoger på vardera
avdelningar att intervjua barn i åldrarna tre - sju år, för att kartlägga deras sociala relationer i
förskolan med fokus på barnens kamrat- och vänskapsrelationer. Hon har i sin studie
uppmärksammat att barn i förskolan visar vänskap genom gemensam lek och att barnen inte
gärna bjuder in utomstående i den, utan dem skyddar sin lek vilket lätt ledde till konflikter
mellan barnen (ibid).
Sammanfattning av Barns perspektiv av konflikter
Samtliga forskare har intervjuat barn, Szklarski (1996) samt Thornberg (2006)
uppmärksammade i sina studier att barn påverkade varandra i konflikter. Men Szklarski
framhäver även i sin studie att konflikter har en stor betydelse för barnen och påverkar deras
välmående och utveckling. Jonsdottri (2007) har i sin studie uppmärksammat att barn skapar
vänskapsrelationer via gemensam lek men även att dem skyddar sin lek från utomstående,
vilket lätt leder till konflikter mellan barnen.

3.2 Vuxnas perspektiv om barns konflikter
Broadhead (2009) har i sin studie, som utgår ifrån det sociokulturella perspektivet, observerat
barn tre - fem år i förskolan. Observationerna gjordes på förskolor i ett utvalt område i
England, för att se hur barn interagerar via lek och hur deras konflikter i leken tolkas.
Författaren lyfte i sin studie att en “bra” lek kan leda till kaos, misskötsel och konflikt men att
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den även kan framhäva hur barnen samarbetar, löser konflikter och utvecklar sin lek. Leken
tillåter barnen att känna meningsskapande och utövar en påverkan på sina egna liv genom att
kontrollera sin lek, lösa konflikter samt andra svårigheter i en gemenskap med andra barn
(ibid). Pálmadóttir och Johanssons (2015) har videoobserverat 46 barn i åldrarna ett - tre år, i
deras fria lek i förskolan för att fånga upp barnens interaktioner och relationer samt deras
erfarenhet av egnas och andras beteende, handlingar och meningar. Resultatet visade att
barnen värderar varandras handlingar som gott och ont eller rätt och fel, där ont och fel leder
till konflikter. Barnen använder sig således av de metoderna i sin konflikthantering för att
lösa konflikten. Det yngsta barnens konflikter relaterade oftast till leksaker och i ett försök att
skapa relationer och samhörighet. Författarna uppmärksammade att barnen påverkade
varandra, både i att skapa gemenskap och samhörighet men även vid konflikter. Bland annat
använde sig barnen av att konfrontera varandras perspektiv, vilket innebar att barnen skulle
klargöra och berätta deras vyer av konflikten.
Perlman, Garfinkel och Turell (2007) samt Comparini, Douglas och Perez (2014) har båda i
sina studier utgått från det sociokulturella perspektivet när de undersökt barns hantering och
utveckling av strategier för konflikthantering. Dock har Perlman, Garfinkel och Turell (2007)
i sin studie, som är gjord i Kanada, undersökt konflikter vid två olika tidpunkter hemma hos
37 familjer med två stycken förskolebarn. Syskonen var vid första tidpunkten två och fyra år
samt vid andra tidpunkten fyra och sex år. Medan Comparini, Douglas och Perez (2014) har
undersökt 40 barn, tre - fem år, från två olika förskolor i Texas. Båda studierna har kommit
fram till att verbal makt är av betydelse i barns konflikthanteringsstrategier. Äldre syskon
använder verbal makt för att ändra och kontrollera de yngre barnens beteende (Perlman,
Garfinkel & Turell, 2007). Yngre barn bearbetar fler konflikter än de äldre barnen, en orsak
kan vara barnens erfarenheter av konfliktsamtal samt att de äldre barnen har utvecklat
språkliga interaktioner som användning och strategier för att minimera konflikter (Comparini,
Douglas & Perez, 2014). De Haan och Singer (2010) och Alvestad (2010) menar emellertid
att barn använder sig av både verbala och icke-verbala strategier. De Haan och Singer (2010)
har utifrån relationsmodellen genomfört sin studie via video- och ljudinspelning på 96
stycken två- och treåriga barn. Studien visar att i konflikter använder sig barn av åtminstone
en ickeverbal och en verbal strategi för att lösa konflikten. Dock har dem sett att treåringar
använder sig av ett mer komplicerat språk och avancerade uttryck för att lösa konflikter än
vad tvååringar gör. Men författarna framhäver ändå att resultatet tyder på att strategier i
konflikthantering inte helt beror på språkutvecklingen, utan barn löser konflikterna genom det
språk och uttryck det än så länge utvecklat (ibid). Detta styrker även Alvestad (2010) som i
sin studie utgått från barndomspsykologi och som videoinspelat 24 barn mellan två och tre år
på barnhem i Norge, för att se hur barnen använder strategier för att förhandla med varandra.
Författaren har fått syn på att barnen förhandlar både verbalt och ickeverbalt, de uttrycker
bland annat sina avsikter mot varandra med ord, gester och blickar. Barnen uttrycker och
använder olika strategier beroende på situation men konflikter är något som behandlas
allvarligt, som dock oftast löstes med de språkliga färdigheter som barnen utvecklat genom
förhandlingen. Författaren menar att i leken kan de vara effektfullt för barn att öva på olika
sorters förhandlingar, då de via dessa kan få reda på vad som är effektiva och ineffektiva
förhandlingar samt dra nytta av de erfarenheterna i det verkliga livet. Forskaren menar att
barns förhandlingar beror på deras tidigare erfarenheter inom området, desto mer erfarenhet
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barnen har desto mer komplexa och flexibla kan deras förhandlingar vara (ibid). En annan
studie som lyfter vikten av att barn får träna på att öva på olika konfliktsituationer, hantering
och förhandling för att med hjälp av de erfarenheter, använda sig utav de i det verkliga livet
är Tamm, Tõugu och Tulvistes (2014) studie. Författarna har gjort en observationsstudie, som
utgått från begreppet konflikt, bland 69 barn vars medelålder var fyra år. Syftet i studien var
att undersöka barns konflikthanteringsstrategier och hur de påverkar varandra i en
konfliktsituation, där det framkom att barns konfliktbeteende påverkades av konflikttypen
samt konfliktpartnerns strategier. Forskarna framhäver att det är av vikt att låta barnen öva
olika rollspel för att lösa olika typer av konflikter. Dem menar att tidiga minnen av sociala
interaktioner påverkar hanteringen av konflikten och kan ha en positiv effekt på barns
strategier i sin konflikthantering (ibid).
Sammanfattning av Vuxnas perspektiv om barns konflikter
Broadhead (2009) samt Pálmadóttir och Johanssons (2015) har båda i sina studier observerat
barns lek på förskolor, där de har lagt märke till att leken kan skapa vänskapsrelationer och
samarbeten men även att den kan leda till konflikter. De Haan & Singers (2010) och Tamm,
Tõugu och Tulvistes (2014) studier tyder på att barn påverkar varandra både i konflikten,
hanteringen och vilka strategier de använder sig utav. Tamm, Tõugu och Tulviste (2014)
lyfter vidare vikten av att barn får träna på att öva på olika konfliktsituationer, hantering och
förhandling för att med hjälp av det erfarenheter, använda sig utav de i det verkliga livet,
vilket även Alvestad (2010) poängterar.

3.3. Pedagogers konflikthantering i barns kamratkonflikter
Majorano, Corsano, & Triffoni (2015) har gjort en studie som utgått från ett sociokulturellt
perspektiv med fokus på interaktion och kommunikation. 16 pedagoger och 95 barn mellan
0–3 år från 10 olika avdelningar deltog och videoobserverades under frilek, matsituationer
samt under strukturerad verksamhet. Syftet var att utvärdera pedagogers interventioner och
kommunikation i kamratkonflikter. Studien indikerar att pedagogerna ingrep 80 % av de 55
dokumenterade konflikterna, varav 67 % av dessa ingrep pedagogerna ”direkt”. Forskarna
menar att detta är ett normaliserat beteende med fokus att förhindra barnen från att skada
varandra. Det fanns en signifikant skillnad i konfliktförloppet beroende på om en pedagog
ingrep, att interventionen skulle resultera i gemensam lek mellan barnen var den minst
frekventa efterföljden medan parallell och ensamlek resulterade mer frekvent. Pedagogerna
använde både sig ”konversation funktion” med syfte att upprätthålla eller främja
kommunikativa utbyten och ”kontrollfunktion” med syfte att styra barnens beteenden. Sätts
pedagogernas ingripande i relation till deras kommunikationsstil tenderar pedagogerna att
använda mer frekvent ”konversation funktion” när de ingriper indirekt i kamratkonflikter,
medan ett direkt ingripande mer frekvent resulterar i ”kontrollfunktion”. Majorano, Corsano
och Triffoni (2015) poängterar att pedagogers ingripande i kamratkonflikterna begränsar
barnens möjligheter att förvärva social kompetens, problemlösningsförmåga samt
perspektivtagande.
Singer, Van Hoogdalem, De Haan och Bekkema (2012) har gjort en mer omfattande studie
där de har undersökt förhållandet mellan barns olika konflikthanteringsstrategier och
konfliktens resultat samt hur pedagoger ingrep i kamratkonflikter. Forskarna har
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videoobserverat 46 pedagoger och 96 fokusbarn mellan 2–3 år gamla i 23 barngrupper och tar
avstamp från sociokognitiv teori. Resultatet visar att pedagogerna ingrep 25% av de 518
dokumenterade kamratkonflikterna (ibid), vilket är en markant skillnad i jämförelse
Majorano, Corsano, & Triffonis (2015) resultat som visade att pedagogerna ingrep 80% av
alla dokumenterade kamratkonflikter. Pedagogerna använde till största delen unilaterala
strategier vid ingripandet i kamratkonflikter för att styra barnen eller förbjuda specifikt
beteende. Unilaterala strategier innebär utifrån forskarna att använda fysisk kraft, tvång,
motståndskraft samt inte beakta motpartens perspektiv och önskningar. Pedagogerna använde
bilaterala strategier 40% av konflikterna vilket innefattar prosociala beteende,
perspektivtagande, kompromiss samt förhandling. När barn själva använde unilaterala
strategier i kamratkonflikterna straffade pedagogerna barnen 53% av konflikterna. Med straff
menar man att tillrättavisa, separera kamraterna och när barnen använde bilaterala strategier
gav pedagogerna positiv respons. Utifrån alla 518 konflikter var det endast en pedagog
intervention som fokuserade på att förena barnen, annars låg fokus på den moraliska frågan
om vilket barn som hade rätt respektive vem som hade fel (Singer, Van Hoogdalem, De
Haan, & Bekkema, 2012).
Thelamour (2013) har granskat pedagogernas roll i konfliktinterventioner i relation för att
främja prosociala beteenden. Thelamour tar avstamp från ett sociokulturellt perspektiv med
fokus på begreppen scaffolding och interaktion och har videoobserverat kamratkonflikterna
samt pedagogers ingripande på 7 olika avdelningar. 15 pedagoger och 104 förskolebarn i
åldrarna 3–6 år deltog i undersökningen. Resultatet visar att av de 345 dokumenterade
konflikterna ingrep pedagogerna i 92 konflikter (26,7%). Att vara skiljedomare var den mest
använda konflikt strategin (29,1%), följt av medling (19,1%) och styra om/ separera barn
(14,6%). Prosociala interventioner var bland det minst frekventa interventionsbeteendet,
vilket utgav endast 3,8% av interventionerna samt tillrättavisningsmetod (1,9%). De få
gångerna som pedagogerna använde sig av prosociala beteenden i konflikthanteringen
resulterade i att barnen lekte tillsammans efter interventionen. Resultatet visar att när
pedagoger använder prosociala beteenden får de fler positiva effekter för barns
konflikthantering och prosociala beteenden. Men eftersom pedagogerna så sällan använde
dessa strategier betonar forskaren att dessa resultat verkligen bör väcka tankar om vikten av
pedagogernas konflikthantering (Thelamour, 2013).
Chen (1998) har även studerat pedagogers ingripande i kamratkonflikter och hur det skiljer
sig beroende på om barnen är 2, 3 eller 4 år gamla. Data samlades in genom videoinspelning
där 400 fokusbarn har videoobserverat under fri lek tillsammans med sammanlagt 67
pedagoger på 25 avdelningar. Resultatet visar att pedagoger ingrep mer frekvent i konflikter
mellan 2-åringar och mindre frekvent samt väntade längre innan man ingrep mellan de äldre
barnen. Att avsluta konflikt var huvudmålet för pedagoger istället för att ge dom strategier för
att kunna hantera konflikten själva. Pedagogerna ingrep 30,4 % av alla dokumenterade
konflikter, 75,2 % av interventionerna var initierade av en pedagog och 24,8 % var
barninitierade. Pedagogernas uppfattning för vad yngre och äldre barn kan eller inte kan göra
kan påverka deras interventionsmönster. Pedagogerna ger de äldre barnen mer tid att försöka
lösa konflikterna själva, alltså menar forskaren att pedagogerna ser de äldre barnen som mer
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benägna att hantera konflikterna själva än de yngre (ibid).
Sammanfattning av Pedagogers konflikthantering i barns kamratkonflikter
Att pedagoger ingriper mellan stridande barn påvisar forskningen men hur ofta pedagoger
ingriper skiljer sig när vi ställer forskningen mot varandra. Majorano, Corsano och Triffonis
(2015) resultat är det som skiljer sig markant, 80% av konflikterna ingriper pedagogerna till
skillnad från Singer, Van Hoogdalem, De Haan, & Bekkema (2012), Thelamour (2013) samt
Chen (1998) där pedagogerna ingriper 25–30% av de av dokumenterade konflikterna.
Forskningen visar att pedagoger använder medling som strategi vid hantering av konflikter,
dock pekar resultatet på att pedagoger använder främst konflikthanteringsstrategier för att
styra och kontrollerar barnens beteenden (Majorano, Corsano, & Triffonis, 2015; Singer, Van
Hoogdalem, De Haan, & Bekkema, 2012), ingripa och avgöra vilket barn som har rätt och fel
(Singer, Van Hoogdalem, De Haan, & Bekkema,2012; Thelamour, 2013) samt fokus på att
avsluta och stoppa kamratkonflikter (Chen, 1998). Hur pedagoger hanterar konflikter får
olika betydelser för det individuella barnet och kollektivet. Majorano, Corsano, och Triffonis
(2015) resultat visar att pedagogers ingripande sällan resulterar i gemensam lek mellan barn
(ibid), vilket även Thelamour (2013) styrker, då gemensam lek endast resulterade de få
gångerna som pedagogen använde prosociala strategier. Detta mönster skulle även kunna
tydas i Singer, Van Hoogdalem, De Haan, & Bekkemas (2012) studie då det endast var en
intervention av alla dokumenterade ingripande, som pedagogen la fokus på att förena barnen
efter kamratkonflikten. Majorano, Corsano och Triffoni (2015) belyser även pedagogers
ingripande i kamratkonflikterna begränsar barns möjlighe att förvärva social kompetens,
problemlösningsförmåga samt perspektivtagande.

3.4 Tidigare forsknings tomrum
Tidigare forskning belyser främst ett vuxenperspektiv på barns kamratkonflikter och
pedagogers ingripande i dessa. Observation i barngrupp samt ljud och videoinspelning var de
främst använda metoderna. Utifrån ovanstående forskning har endast tre studier innefattat
barnintervjuer, där Thornberg (2006) och Szlarski (1996) har fokus på konflikter medan
Jonsdottri (2007) har fokus på barnens kamrat- och vänskapsrelationer. Thornberg (2006) och
Jonsdottris (2007) syften med sina studier skiljer sig från vår studie, medan Szklarski (1996)
har ett liknande syfte som oss men det som diskerperar sig är urvalet av
undersökningspersonerna. Szklarski har intervjuat barn i skolan medan vi riktat in oss på barn
mellan 3–6 år i förskolan. Därmed råder det ett tomrum i forskningen, som vi vill bidra med
igenfyllnad av ny kunskap från barns perspektiv och deras erfarenheter samt upplevelser av
kamratkonflikter i förskolan.

4. Vetenskaplig teori
Under följande teoriavsnitt kommer Edmund Husserls perspektiv av fenomenologin att
presenteras samt centrala begrepp inom fenomenologin.
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4.1. Fenomenologi
Då vi vill närma oss barns perspektiv och ge röst åt barns erfarenheter och upplevelser anses
fenomenologin vara den mest väsentliga vetenskapliga teorin att ta avstamp ifrån.
Fenomenologin kan liknas vid ett träd, ett träd har många grenar som mynnar ut i fler grenar
med andra ord finns det flera fenomenologier. Flera har vidareutvecklat fenomenologin och
därmed precis som Bengtsson (2001) beskriver, varierar fenomenologins olika “grenar” och
dess innehåll. Stringensen för alla fenomenologier är att skapa full rättvisa för saken, det vill
säga fenomenet som undersöks, vad det än må vara samt att inte ta vetenskapliga teorier
förgivet, sunt förnuft eller åsikter för att göra detta möjligt. I fenomenologin vill forskaren i
den mån det är möjligt skapa förståelse för “sakerna själva” och hur de framträder i
människors erfarenheter (ibid). Vilket i vår studie innebär att vi vill få förståelse för hur
fenomenet, kamratkonflikter, framträder i förskolebarnens medvetande och erfarenheter.
Husserl (2004) utvecklade parantisering, en metod som benämns epoché vilket innebär att
forskarna tar avstånd från den naturliga inställningen och sätter sin reala värld i parentes.
Världen finns kvar när forskaren åsidosätter sin naturliga inställning och subjektivitet, dock
inte som forskarens existerande världen, istället lyfts och riktas fokus på fenomenet och
sakerna själva. Epoché är sammankopplat med horisontalisering, vilket innefattar att ingen
konstituent får prioriteras högre eller lägre (Fejes & Thornberg, 2015), med andra ord barns
olika beskrivelser av fenomenet ska inte betraktas som mer eller mindre väsentliga. Epoché
och horisontalisering bildar eidetisk reduktion, som är en stegvis process där forskaren intar
ett förhållningssätt där hen tar avstånd från att undgå sina egna erfarenheter och värderingar,
för att i största möjliga mån kunna beskriva det studerande fenomenet, saken (Husserl, 2004).
Eidetisk reduktion möjliggör för oss i denna studie, att undgå våra förutfattade inställningar
och för att i sin tur kunna framhäva essen i det studerade fenomenet kamratkonflikter utifrån
barnens livsvärldar.
Denna kvalitativa empiriska studie tar utgångspunkt i Husserls moderna fenomenologi.
Husserl ställde sig kritisk till att återgå till forna texter och filosofer, istället förespråkade han
att utgå från subjektets erfarenheter och saker som är av intresse (Bengtsson, 1991). Många
av fenomenologins centrala begrepp är problematiska att särskilja, eftersom de sammanflätas
med varandra. Inom Husserls moderna fenomenologi studeras det som existerar i människors
medvetande såsom upplevelser och erfarenheter. Vi människor upplever och tänker alltid
något om någonting för att fenomenet ska bli meningsfullt och personligt för oss. Vårt
medvetande riktar sig mot något annat än oss själva, inom fenomenologin beskrivs detta som
teorin om intentionalitet (Bengtsson, 2001). Teorin om intentionalitet innebär för vår studie
att vi vill närma oss barnens intentioner, med andra ord upplevelsens mening, utifrån barnens
perspektiv. Barnen, så som de upplever fenomenet, kamratkonflikter, styr deras tänkande och
precis som Bengtsson (2001) menar, förändras ständigt barnens meningsfulla sammanhang
genom nya erfarenheter och upplevelser. Det är essensen i barnens meningsfulla upplevelser
av kamratkonflikter, vi vill beskriva med vår studie.
Husserls fenomenologiska epistemologi tar utgångspunkt i en icke dualistisk ontologisk syn
på världen. Icke dualistiska ontologier särskiljer inte objektets värld från subjektets
medvetande (szklarski, 2004). Fenomenologins ontologi utgår från att objektvärlden
existerar, dock kan verkligenheten inte reduceras till objektet eller till subjektets medvetande,
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då verkligt är det som subjektet erfarar i medvetandet (Bengtsson, 1999). Det kan tolkas som
att fenomenologins ontologi, synen på de varande och epistemologi, synen på kunskap, är
sammanflätade, då Husserl (2004) uttrycker att kunskapen kring det varande fenomenet,
objektet tar sin början genom erfarenheter, som blir den naturliga inställningen till världen.
Med andra ord, människan tillägnar sig kunskap via erfarenheter i den verkliga världen
genom att rikta sin medvetenhet på fenomenet, objektet.

4.2. Centrala begrepp
Här nedan redogörs centrala begrepp inom fenomenologin som är av relevans för denna
studie.
4.2.1. Fenomen
Allt som kan åskådas i vår värld kan beskrivas som fenomen. Människan kan endast ta till sig
kunskap kring ett fenomen genom erfarenhet (Husserl, 1995). Husserl beskriver fenomen
som reala företeelser som innehar verklig existens i den rumsliga och tidsliga världen, som är
i ömsesidigt beroende med reala subjekt (Husserl, 2004). Fenomenet, objektet är aldrig saker
för sig själva utan är alltid någonting för någon och kan beskrivas som att den transcenderar
subjektet (Bengtsson, 1991). I föreliggande studie beskrivs kamratkonflikter som ett fenomen
som existerar och erfars i subjektens verkliga värld, som i vår studie är barnets verkliga värld,
som transcenderar barnet och har en betydelse för hen.
4.2.2. Livsvärld och Erfarenhet
Erfarenheter och livsvärld går hand i hand, då erfarenheter ingår i människans livsvärld.
Livsvärlden är ett centralt och komplext begrepp, som kan beskriva som den konkreta värld
och verklighet så som den är verklig för hen, handlar och erfar i och som människan tar för
givet, omedvetet som medvetet. Den är både en delad värld samtidigt som den transcenderar
och är oupphörligt förbunden till subjektet (Bengtsson, 1998). Subjektet för vår studie
innefattar barnen, då vi vill närma oss barnens livsvärld för att kunna besvara våra
forskningsfrågor. Livsvärld inom fenomenologin används för att beskriva subjektets, alltså
barnens, meningsfulla sammanhang som ständigt förändras genom nya upplevelser och
erfarenheter. När barnen reflekterar över egenlevda upplevelser och erfarenheter utifrån den
subjektiva livsvärlden, skapas ett meningsfullt sammanhang och bakomliggande faktorer
kring skilda barns olika uppfattningar kring samma fenomen synliggörs (Bengtsson, 2001).
Inom fenomenologin är människors meningsfulla erfarenheter av vikt för att kunna förklara
och tydliggöra fenomen, till exempel, för att barnen ska kunna uppfatta kamratkonflikt
behöver deras erfarenheter av konflikter innehålla meningen kamratkonflikt (ibid). I denna
studie vill vi beskriva barnens erfarenheter av fenomenet kamratkonflikter. För att kunna göra
detta behöver vi närma oss barnens livsvärldar som utgörs av deras erfarenheter, vilket kan
kopplas till det Bengtsson (2001) uttrycker, att det är i människans naturliga erfarenheter som
fenomenen visar sig i.
4.2.3. Essens
Med essenser avses det som utgör anledningen till varför ett givet fenomen är som det är, den
innersta meningen hos objektet. Alla fenomen består av egenskaper och karaktärsdrag som
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utgör kravet för att fenomenet ska existera. Finns inte dessa egenskaper och karaktärsdrag,
upphör fenomenet att existera som just detta fenomen (Husserl, 1995). Genom studien vill vi
närma oss barns livsvärldar för att kunna identifiera den innersta meningen samt vilka
egenskaper som utgör fenomenet kamratkonflikter, det vill säga vi vill finna
kamratkonfliktens essens utifrån barnens livsberättelser.

5. Metod
Vanligtvis innebär metod ett flertal principer eller regler som ska styra forskningen, dock ter
sig den fenomenologiska metoden av annat slag då den inte ska styras och begränsas av
förutbestämda regler. Forskning med fenomenologisk ansats fokuserar istället på att styras av
sakerna själva (Bengtsson, 1991). Med andra ord är vår metodologiska ingång induktiv, det
vill säga att teorin har framställts av studiens forskningsresultat där vi närmat oss de
fenomenologiska begreppen (Bryman, 2011). Här nedan redogörs för den kvalitativa metod
som ligger till grund för studiens datainsamling i relation till syfte, forskningsfrågor samt
teori.

5.1. Urval
Vi har valt att samla in data på två olika avdelningar på en och samma förskola. Förskolan vi
valt att göra vår studie på ligger i en stad i södra Sverige. Förskolan var känd för en av
författarna som gjort sin VFU där. Detta underlättade kontakten med pedagogerna samt med
barn och föräldrarna som redan var bekanta med en av oss. Ett målinriktat urval användes,
precis som Bryman (2011) beskriver innebär det att relevanta deltagare väljs ut för
forskningsstudien, för att skapa en relevans mellan studiens forskningsfrågor och urval.
Urvalet för denna studie var barn 3–6 år, som går i förskolan, där vi valde att genomföra
gruppintervju med tre barn i varje grupp, 3–4 åringar i två grupper och 5–6 åringar i två
grupper. 12 stycken samtyckesblanketter delades ut, totalt var det 11 barn som deltog i
intervjuerna, det tolfte barnet som skulle deltagit i studien var inte närvarande på förskolan
när intervjuerna genomfördes. Gruppstorlekens val låg till grund i att större gruppstorlekar
kan leda till att alla barn inte har möjlighet att komma till tals i intervjun (Bryman, 2011).
Åldersspannet har valts eftersom urvalet i tidigare forskning inte innefattar intervjuer med 3–
6 åriga barn och deras perspektiv på konflikter. Vårt urval ligger även till grund för det som
Løkken och Søbstad (1995) uttrycker, är av vikt att barn kan förstå frågor som ställs under
intervjun samt att de kan uttrycka sig verbalt. Dessutom genererar generellt äldre barns
utsagor mer information än yngre barns, samtidigt som barns utsagor kan variera mellan barn
som är lika gamla. Det beror även på intervjuarens förmåga att motivera barnen att dela med
sig av sina upplevelser och erfarenheter (Cederborg, 2005).

5.2. Etiska ställningstaganden
Vi valde att lämna ut samtyckesblanketter till 12 stycken barn, för att kunna genomföra våra
gruppintervjuer. I vår forskningsstudie har vi strävat efter att ha god och tydlig
kommunikation med både barn, pedagoger och vårdnadshavare, då vi värnar om det
kompetenta barnets integritet och självbestämmanderätt. Även Bjørndal (2005) lyfter
principen om självbestämmande, vilket innebär att människan ska ha rätt till att bestämma
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själv. Varje intervju började med att vi informerade barnen om varför vi var där, vad vi skulle
prata om samt deras rättigheter, exempelvis att de när som helst kan avbryta sitt deltagande.
Vi strävade efter att använda ett barnvänligt språk för att de skulle förstå sina rättigheter, till
exempel “Är det okej om vi filmar detta, vi gör det för att vi har så dåligt minne och skulle
därför inte komma ihåg allt spännande ni berättar”. Ett barn instämde och sa “Ja, ni är ju
gamla därför behöver ni spela in detta. Man har dåligt minne när man är gammal”. Alla
barnen godkände att vi skulle filma och en del barn erbjöd sig till och med att skriva ner allt
som sades under intervjun, vilket ett par barn även gjorde genom spökskrift.
Vi har i våra etiska överväganden utgått från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska
principer, som utgår från de fyra huvudkraven informationskravet, samtyckeskravet,
nyttjandekravet och konfidentialitetskravet, som fodras att forskare tillämpar i all
vetenskaplig forskning. Vi har informerat både barn, pedagoger och föräldrar om
forskningsstudies syftet samt deras deltagarvillkor, detta för att deltagarna och dess
vårdnadshavare ska veta vad de samtycker till och vilka rättigheter de har, vilket även
Vetenskapsrådet (2002) redogör i informationskravet. Eftersom våra
undersökningsdeltagare är barn krävs det ett samtycke både från dem, samtidigt som det
fodras ett samtycke av deras vårdnadshavare (ibid). Samtyckeskravet har tillämpats genom
att samtyckesblanketter skickades ut till undersökningsdeltagarnas vårdnadshavare, med
information angående forskningsstudien (se bilaga 3). Samtyckesblanketten redogjorde
nyttjandekravet som innebär att det insamlade materialet endast användas för
utbildningsändamål. Vi har även utgått från konfidentialitetskravet där det redogjordes att
varken förskola eller barn kommer att kunna identifieras i forskningsstudien. Detta kravet har
även uppnåtts genom att samtyckesblanketterna har omhändertagits med största försiktighet
och det insamlade materialet har bevarats på ett USB, som endast forskarna har haft tillgång
till. Detta är av vikt att ta hänsyn till, för att minska risken att personlig information sprids till
obehöriga, som i sin tur kan leda till att barnen med flera kommer till skada
(Vetenskapsrådet, 2002).

5.3. Val av metod
Fenomenologisk metod innebär att utgå från själva fenomenet och därmed undvika att
beskriva fenomenet utifrån dominerande fördomar, åsikter, teorier eller liknande (Bengtsson,
1998). Engdahl (2007) beskriver att med en fenomenologisk ansats försöker forskaren
beskriva och nå en förståelse för andra människors livsvärld. Vilket kan sättas i relation till
Husserls (2004) begrepp reduktion. Eidetisk reduktion är ett förhållningssätt inom
fenomenologin som innebär att forskaren tar avstånd från att undgå sina egna erfarenheter
och värderingar för att i största möjliga mån kunna beskriva det studerande fenomenet (Fejes
& Thornberg, 2015), som i detta fall är kamratkonflikter. Å andra sidan kan vi inte helt och
hållet sätta oss objektiva till fenomenet, eftersom vi redan har erfarit och upplevt det. Dock
kan vi få fram en mängd information som skulle kunna kallas objektiva (Løkken & Søbstad,
1995), samtidigt skulle det inte vara möjligt att göra denna studie utan att bära med sig sina
erfarenheter av den naturliga världen. Vi skulle inte ens kunna formulera intervjufrågor till
barnen utan ha erfarenheter av meningen konflikter, precis som Bengtsson (2001) förklarar.
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Fenomenologi och intervjuer som metod förknippas huvudsakligen med kvalitativ forskning
(Denscombe, 2009). En kvalitativ forskare försöker nå en djupare förståelse av hur världen
upplevs av undersökningspersonerna och kontextens betydelse (Bryman, 2011). Den
kvalitativa metod som valts, har utgåtts från halvstrukturerad livsvärldsintervju, som Kvale
och Brinkman (2014) beskriver innebär att synliggöra och förstå de teman (vilket inom
fenomenologin kallas för kluster) som uppstår utifrån intervjupersonernas perspektiv och
deras beskrivelse av fenomen samt deras levda livsvärldar. Detta strävade vi efter genom att
ställa bland annat dessa frågor, “Vad gör du när du bråkar?”, “berätta om en gång när du
och en kompis blev osams i leken?”, “Hur kändes det då?” samt “Hur känns det när ni blir
sams igen?”. Att utgå från en konkret händelse eller upplevelse som barnet varit med om, gör
det enklare för barnet att reflektera och återge händelsen (Doverborg, Pramling Samuelsson,
2000). Därför ställde vi följdfrågor som uppmuntrar barnet att åter minnas en specifik
upplevelse av en kamratkonflikt barnet erfarit. Exempel på sådana frågor är “Berätta vad som
hände i det röda rummet? samt “Hur kände du när han kastade kritor på dig?”.
Halvstrukturerad livsvärldsintervju är en kvalitativ forskningsmetod som är inspirerad av
fenomenologisk teori. Definitionen av halvstrukturerad intervju innefattar att forskaren inte
utgår från ett bestämt frågeformulär och inte heller ett öppet vardagligt samtal, istället utgår
forskaren ifrån en intervjuguide (se bilaga 2) som kan innehålla förslag på frågor utifrån vissa
fokuserade teman (Kvale & Brinkman, 2014). Genom intervju får barnen möjlighet att
beskriva sina egna uppfattningar och upplevelser av världen (ibid) och därför anses intervju
som metod vara av relevans för att kunna besvara denna studies forskningsfrågor. Vårt syfte
är att närma oss barns, 3–6 år, livsvärldar för att beskriva deras erfarenheter av fenomenet
kamratkonflikter i förskolan, därmed kan det anses vara lämpligt att använda gruppintervju
och halvstrukturerad livsvärldsintervju som kvalitativ metod.
5.3.1. Gruppintervju
Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) uttrycker att det är upp till intervjuaren att
fastslå vad hen vill få ut av intervjun och därmed fundera huruvida en intervju ska ske med en
barngrupp eller med det enskilda barnet. Eftersom denna forskningsstudie inte fokusera på
det enskilda barnets upplevelse utan barns upplevelse, har gruppintervju valts som metod,
vilket Løkken och Søbstad (1995) menar är en passande metod om man inte vill utgå från det
enskilda barnet. Författaren menar även att det är passande att använda sig utav en
intervjuguide vid gruppintervjuer (ibid). Under vår intervju användes en intervjuguide med
tematiserade frågor som kompletterades med olika följdfrågor beroende på barnens
berättelser. Vi kom fram till de tematiserade frågorna genom att bryta ner vårt syfte samt
forskningsfrågor. I intervjun utgick vi från det som Kvale och Brinkman (2014) lyfter, att
barnen själva ska få möjlighet att beskriva sina egna uppfattningar och upplevelser av
fenomen, som i vår studie var kamratkonflikter. Eftersom vi båda deltog i gruppintervjun
ansågs det vara väsentligt att antalet barn var fler, för att undvika att barnen upplevde det som
ett förhör samt för skapa en arena där barnen kunde känna sig bekväma med att dela med sig
av sina upplevelser och erfarenheter. Att använda sig av flera deltagare i intervjun kan ge
fördelar, flera deltagare bidra till ett bredare spektrum av människors erfarenheter samt
åsikter och dess variation (Denscombe, 2009).
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5.3.2. Filmdokumentation
Vi valde att dokumentera intervjuerna med barnen genom att filma med egen Ipad.
Hjälpmedel, såsom filmdokumentation möjliggör för intervjuaren att lägga fokus på att ställa
frågor, ha ögonkontakt samt lyssna noggrant på respondenten (Løkken & Søbstad, 1995).
Filmdokumentation som metod valdes även då den har stora fördelaktigheter för forskarens
undersökning, bland annat möjliggör den för forskaren att kunna sortera, frysa, spola tillbaka
och välja ut relevant data att analysera (Bjørndal, 2005), vilket underlättade för oss i arbetet
med transkriberingen och vilket material vi skulle transformera. Å andra sidan menar
författaren att filmdokumentation inte är en avbildning av hela verkligheten utan bara en
representerad bild (ibid). Denscombe (2009) redogör att filmdokumentation erbjuder en mer
fullständig dokumentation, då den fångar upp både ickeverbal samt verbal kommunikation
under intervjun. Som intervjuare bör vi uppmärksamma det barnet gör när hen responderar på
en fråga och inte endast utgå från det hen verbaliserar (Løkken & Søbstad, 1995). Barn
kommunicerar inte bara genom det verbala språket utan kommunicera även genom röstläge,
mimik och gester med mera, därmed är dessa iakttagelser av vikt att ta i beaktande i analysen
(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Med utgångspunkt från föregående referenser
ansågs filmdokumentation vara en väsentlig metod för att kunna besvara studiens syfte samt
för att kunna besvara studiens forskningsfrågor, som är “Hur kan kamratkonflikter upplevas
av barn?” samt “Hur kan essensen av barns kamratkonflikter beskrivas?”
5.3.3. Rekvisita
Rekvisita såsom dockor, bilder, leksaker, papper och penna kan både vara kompletterande
och ett hjälpmedel under intervjuer med barn (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000;
Løkken & Søbstad, 1995). Dock kan det tydas att utifrån en fenomenologisk ansats skulle
rekvisita kunna göra intrång på barnens livsvärld samt påverka deras beskrivelse av sina egna
upplevelser och erfarenheter kring fenomenet kamratkonflikt. Samtidigt menar Løkken och
Søbstad (1995) att rekvisita som hjälpmedel kan minska eventuell ängslan och anspänning
och istället öka barns benägenhet att respondera på frågor. Därför ansågs det lämpligt att
barnen enbart hade tillgång till papper och penna samt bildstöd på känslor (se bilaga 1), under
studiens intervju. Bildstöd användes även för att möjliggöra ett alternativt sätt för barnen att
uttrycka sig, exempelvis genom att peka på en känslofigur samt för att understödja deras
beskrivelse av känslor kring fenomenet kamratkonflikter. Rekvisitans syfte var därmed precis
som Løkken och Søbstad (1995) uttrycker, att minska möjlig ängsla och anspänning. Men
även för att komplettera det verbala språket och för att möjliggöra för barnen att kunna
uttrycka sig i bild, vilket Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) uttrycker är lämpligt
att erbjuda barn under intervju.

5.4. Genomförande
Vi började med att ta kontakt med den valda förskolan, som för oss var bekant och frågade de
två avdelningarna med äldre barn om de ville delta i vår studie. Vi skickade sedan ut mail
med information kring studien och dess syfte och innebörd. Ett par veckor senare åkte vi till
förskolan för att presentera oss, berätta mer om studien och dess upplägg samt för att lämna
ut samtyckesblanketter. Pedagogerna fick själva välja vilka 12 barn (6 barn på varje
avdelning) som de skulle dela ut samtyckesblanketter till, dock efter våra ålderskrav.
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Under två sammanhängande dagar utfördes intervjuer på de två avdelningarna, med det barn
som fått ett godkännande av sina vårdnadshavare att delta i vår studie. Dagen innan
intervjuerna kontrollerade vi att Ipaden hade tillräcklig med minneskapacitet och laddade den
fullt. Dagarna då intervjuerna skulle genomföras, komma vi en halvtimme tidigare till
förskolan, än utsatt tid på förmiddagen, för att hitta ett lämpligt rum samt för att rigga Ipad
och “duka fram” papper, pennor samt bilder med olika känslofigurer (se bilaga 1.) och
intervjuguiden. Det rum som valdes var bekant för barnen, det var litet (ca 2,5x2,5 m), som
endast användes vid måltiderna. Det fanns bord, sex stolar, ett fönster och en liten bokhylla
med böcker i. När vi riggade upp Ipaden kontrollerade vi att barnens platser var synliga i
filmen och att våra kroppar inte skulle skymma barnens platser. Denscombe (2009) menar att
det är en självklarhet, men ett grundläggande genomförande att kontrollera så att all
utrustning och plats fungerar eftersom intervjun är en engångsföreteelse. När allt var riggat
och klart gick vi till en av avdelningar för att bekanta oss med barnen.
Det är betydelsefullt att skapa en trygg miljö för barnen under intervjun för att de ska kunna
dela med sig av erfarenheter utifrån deras perspektiv (Løkken & Søbstad, 1995). Därför
bekantade vi oss med barnen genom att vi tillsammans med dem gick runt på respektive
avdelning och tittade på miljön samtidigt som vi ställde frågor som bland annat “Vad gör ni i
detta rummet?”. Detta gjorde vi för att starta en samtalsväg med barnen redan innan intervjun
började. Efter en liten stund gick vi till det utvalda och riggade rummet och påbörjade
intervjun. Under alla intervjuerna ställde båda forskarna frågor till barnen utifrån
intervjuguiden (se bilaga 2). Samtliga intervjuer varade mellan 16–27 minuter, där vi som
intervjuare tog initiativet att avsluta intervjun genom att tacka för allt spännande barnen
berättat för oss.
Ett par barn befann sig inte på förskolan den första intervjudagen samt ett barn var inte där
någon utav dagarna. Vilket resulterade i att vi fick tänka om och arrangera om grupperna lite
annorlunda, eftersom vi inte ville att det skulle bli ett för stort åldersspann under respektive
intervju. Fem gruppintervjuer genomfördes, första intervjun bestod av tre barn, 5–6 år. Den
andra intervjun bestod av två 4-åriga barn, den tredje bestod av två 5-åriga barn, den fjärde
bestod av två 6-åriga barn och den femte bestod av två barn, 3–4 år. Den ena dagen
intervjuade vi tre grupper och den andra dagen två grupper, totalt deltog 11 stycken barn
varav ett bortfall.

5.5. Studiens tillförlitlighet
Denna studie är tämligen avgränsad i förhållande till mer omfattande studier, oavsett hur pass
stor forskningsstudien är, är det dock nödvändigt att tala om dess trovärdighet.
Trovärdigheten är av betydelse för all slags forskning, den ska inte förgivettagas, det är av
vikt att forskningen grundar sig på vetenskapliga metoder och tillvägagångssätt som är
beprövade, för att den ska klassas som god forskning (Denscombe, 2009).
Bryman (2011) redogör för fyra punkter som ingår i tillförlitligheten som forskare och läsare
bör ha i åtanke, dessa punkter är:
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● Trovärdighet - Forskningens trovärdighet avgörs huruvida forskaren visar att
resultatet är “riktigt”, utan att styrka forskningens kvalitativa process förlorar den sin
trovärdighet.
● Överförbarhet - Innebär en detaljrik beskrivning av metod såsom urval, design och
kontextbeskrivning för att andra forskare ska kunna besluta om studien är överförbar
till andra studier, grupper och miljöer.
● Pålitlighet - Går ut på att framställa forskningsprocessen med tydliga och förståeliga
beskrivningar, för att på så sätt ta läsaren i hand genom hela texten.
● Möjlighet att styrka och konfirmera - Utgör en medvetenhet hos forskaren att hen
inte helt och hållet kan förhålla sig objektivt. Alltså det ska framgå genom
forskningsstudien att forskaren gör ett aktivt val där hen undgå att låta resultatet
påverkas av egna värderingar och teoretiska inriktningar.
Det är upp till läsarna att avgöra huruvida tillförlitlig vår studien är utifrån de fyra
ovanstående punkterna. Exempelvis kan läsaren själv kontrollera om det är en rimlighet
mellan vår fenomenologiska forskningsresultatet och barnens utsagor. För att inta en
fenomenologisk metod har det ansetts vara en nödvändighet att skapa en förståelse för den
fenomenologiska ansatsen och dess begrepp för att processa studien genom ett
fenomenologiskt förhållningssätt. Tack vare att vi lagt mycket möda på att sätta oss in i
teorin, fick vi förståelse och medvetenhet för vikten av att sätta vår egen livsvärld inom
parantes samt eidetisk reduktion, som är ett förhållningssätt som möjliggjorde för oss att ge
rättvisa åt det studerade fenomenet, kamratkonflikter, samt identifiera dess essens. Fejes och
Thornberg (2015) redogör två sätt att avgöra tillförlitligheten, genom att undersöka om och
hur forskaren genom den eidetiska reduktionen lyckades identifiera och belysa essensen av
fenomenet i resultatet. Samt hur forskaren lyckades förtydliga egenskaperna i fenomenet,
alltså det som är bestående i det studerade fenomenet. Vi anser att hela studien har en tydlig
stringent och är detaljerat beskrivet, vilket möjliggör för andra att genomföra samma studie.
Dock kan vi inte förlita oss på att de skulle få samma resultat, eftersom vårt resultat inte är en
form av generalisering. Istället grundar sig vårt resultat på studiens 11 barns upplevelser och
erfarenheter, med det sagt är det inte säkert att andra barn har liknande upplevelser och
erfarenheter av kamratkonflikter.

5.6. Bearbetning av empiriskt material
För att bearbeta det empiriska materialet har vi utgått ifrån Giorgis analysmetod som
utvecklats utifrån fenomenologin, den är av fördel att använda i studier med mindre
datainsamling (Fejes & Thornberg, 2015). Dock vill vi lyfta fram att vi inte analyserar vårt
empiriska material utan vi transformerar informationsgivarnas utsagor med rimliga abstrakta
formuleringar och begrepp. Giorgis sex steg, som Fejes och Thornberg (2015) beskriver,
lyder följande:
1. Bestämning av helhets betydelsen.
2. Avgränsning av meningsbärande enheter.
3. Transformering av vardagliga beskrivningar.
4. Framställning av fenomenets situerade struktur.
5. Framställning av fenomenets generella struktur.
6. Slutlig verifiering av fenomenets essens.
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Steg ett innefattar att vi måste avgöra hur användbar texterna är för den fortsatta processen,
vilket innebär att texten måste uppfylla två krav, att den ska vara begriplig för forskaren samt
har riktat fokus på den utforskade upplevelsen. Den text som inte uppfyller dessa krav
bortfaller från datamaterialet (Fejes & Thornberg, 2015). För oss innebär detta att vi började
med att titta igenom alla fem intervjufilmer, för att sedan titta igenom de en gång till och
påbörja transkriberingen. Eftersom transkriberings arbetet är tidskrävande valde vi från
början att enbart transkribera det material som är av relevans för vår studie. Exempelvis
reducerades material som “Varför det är kladdigt på bordet” bort, då det inte ha någon
relevans för denna studie.
I steg två påbörjas en detaljerad läsning för att bryta ner innehållet i mindre delar, för att
upptäcka skiftningar i meningsinnehållet och på detta sätt avgränsas de meningsbärande
enheterna (Fejes & Thornberg, 2015). I vårt fall innebär detta att vi färgmarkerade
transkriptionen utifrån tre olika koder med olika färger, även Bjørndal (2005) poängterar
vikten av att färgmarkera i transkriberingen för att tydligt synliggöra de mönster som
uppträder. Dessa koder var, “Upplevelse” - kroppslig beskrivning och känslor, “Erfarenhet” berättelse om erfarenheter av kamratkonflikter i tid och rum samt “Beskrivelser” - barns
beskrivelser av vad konflikt innefattar. Dessa koder utgör våra meningsbärande enheter och
dess skiftningar i varje enskild intervju.
Det tredje steget innefattar nära beskrivning av det meningsfattande, vilket innebär att
synliggöra den explicita meningen och de direkta språkliga uttrycken medan den implicita
meningen innefattar indirekta språkliga uttryck som till exempel metaforer och liknelser
(Fejes & Thornberg, 2015). Efter att ha tytt de explicita och implicita meningarna av barnens
utsagor transformeras dessa med hjälp av abstrakta formuleringar och begrepp för att
synliggöra innebörden. För oss innebar detta att vi noggrant läste varje intervju var för sig för
att hitta de meningsbärande enheterna och transformera dessa med rimliga beskrivningar i
relation till barns utsagor, för att i steg fyra slå samman dem och bilda en enhetlig
beskrivning av fenomenet för samtliga intervjuer.
Det fjärde steget innefattar att det transformerade meningsenheterna förs samman till en
enhetlig beskrivning av upplevelsen av fenomenet (Fejes & Thornberg, 2015). Med andra
ord, beskrivningen av de sammanfogade meningsenheterna utgör det centrala mönstret, för
just detta empiriska materialet. Steg fyra genomfördes genom att vi förde samman
meningsenheterna från varje intervju för att sedan eliminerade upprepningar av liknande
transformeringar av barns utsagor.
I steg fem börjas med att noggrant granska beskrivningarna, alltså transformeringarna av
barns utsagor, där syftet är att slutligen identifiera de centrala temana, det vill säga kluster,
som framträder i det enskilda beskrivningarna. Slutligen i detta steget sker eidetisk reduktion,
vilket innebär att vi förhåller oss till barns beskrivning av fenomenet, där vi bortser från våra
egna föreställningar kring fenomenet samt att vi inte ska betrakta någon konstituent mer
väsentlig än den andra. Genom detta särskiljs de kluster som variera samt de som är invariant,
alltså det som inte varierar. Det är de invarianta i klusterna som utgör fenomenets essens, det
vill säga de förenade nämnare för alla beskrivningar av fenomenet (Fejes & Thornberg,
2015). I steg fem granskade vi de sammanförda meningsenheterna och färgkodade det
centrala i barnens beskrivningar, för att på så sätt identifiera tre olika kluster, som redovisas i
resultatdelen och blev följande “Barns känslor och kroppsliga beskrivningar”, “Fysiska
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konflikter” samt “Meningsskiljaktigheter”. Det gemensamma i dessa kluster är att de utgår
från barns livsvärldar samt utsagor av kamratkonflikter. De utgör både invarianta och
varianta beskrivelser av barns upplevelser och erfarenheter, dock är det endast det invarianta
av barns beskrivelser som utgör fenomenet, kamratkonflikters essens.
Det slutliga steget, steg sex, innebär en verifiering av rimligheten mellan det
fenomenologiska forskningsresultatet och respondenternas utsagor (Fejes & Thornberg,
2015). Detta genomfördes genom att låta våra klasskamrater och handledare avgöra
rimligheten och tillförlitligheten mellan barnens citat och det slutliga resultatets essens av
barns erfarenheter och upplevelser av fenomenet kamratkonflikt, vilket Fejes och Thornberg
(2015) styrker är ett sätt att stärka tillförlitligheten.

6. Resultat
Innan resultatet presenteras kommer en rekapitulation av syfte samt forskningsfrågor, syfte är
att närma oss barns, 3–6 år, livsvärldar för att beskriva deras erfarenheter av fenomenet
kamratkonflikter i förskolan. Där frågeställningarna lyder “Hur kan kamratkonflikter
upplevas av barn?” samt “Hur kan essensen av barns kamratkonflikter beskrivas?”. Vi vill
förtydliga att utifrån ett fenomenologiskt perspektiv analyserar forskaren inte sitt empiriska
material. Istället transformeras informationsgivarnas utsagor med rimliga abstrakta
formuleringar och begrepp, för att slutligen urskilja det invarianta mönster och på så sätt
finna essensen av det valda fenomenet, kamratkonflikt. I transformeringen har vi utgått från
förhållningssättet eidetisk reduktion, vilket innebär att vi förhåller oss till barns beskrivning
av fenomenet, där vi strävar efter att bortse från våra egna föreställningar kring fenomenet
(Fejes & Thornberg, 2015).
I relation till det Denscombe (2009) uttrycker, är det betydelsefullt att ge en så rättvis bild
som möjligt av de involverades uppfattningar och känslor, därför kommer vi presentera
barnens utsagor som citat, som har urskilts i tre kluster med meningsbärande enheter. Vi har
även valt att presentera resultatet genom citat, så att läsaren kan avgöra om våra
transformeringar av barnens explicita och implicita meningar är rimliga och relevanta.
Resultatet utgår från barnens livsvärldar och deras berättelser av deras upplevelser och
erfarenheter av kamratkonflikter. Under bearbetningen av materialet blev det tydligt att
barnen beskrev ett brett spektrum av upplevelser och erfarenheter av fenomenet. Det
uppdagades även att vi fick olika mycket tillgång till barnens delade och skilda livsvärldar, en
del barn gav uttömmande svar medan andra inte gjorde det. I första intervjun deltog Anna,
Elliot och Moa 5–6 år, i andra Martin och Henrik 3–4 år, i tredje intervjun deltog Katja och
Tova 5–6 år, i fjärde intervjun deltog Albin och Josef 5–6 år och i sista intervjun deltog Tage
och Victor 3–4 år, sammanlagt 11 barn i åldrarna 3–6 år. Alla namn är fingerade, vi båda
författare benämns med våra egna namn, Sandra och Klara.
Nedan presenteras de tre kluster som lyder följande “Barns Känslor och kroppsliga
beskrivningar”, “Fysiska konflikter” samt “Meningsskiljaktigheter”, varje kluster inleds med
en beskrivelse av dess innehåll. De tre klustrerna behandlar många citat, för att lättare urskilja
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de olika citaten som presenteras används detta tecknet *. Varje kluster avslutas med en
sammanfattning och resultatavnsnittet avslutas med en gemensam resultatsammanfattning.

6.1. Barns Känslor och kroppsliga beskrivningar
Här nedan presenteras citat från det empiriska materialet och det invarianta samt det som
varierar i barns beskrivelser av känslor och hur det känns i kroppen. De flesta citaten knyter
an till hur det känns i kroppen att vara arg och hur man ser att någon är det. Dessa
meningsbärande enheter följs av uppdelade transformationer, som slutligen presenteras i en
gemensam sammanfattning av samtliga citat för detta kluster. Vi har valt specifika citat som
utgör det centrala och har därmed valt att reducera bort en del citat, då vissa barn
återupprepar samma känslor och händelser under ett flertal gånger i intervjun.

“Klara: Josef varför bråkar man ibland?
Josef: Varför bråka man ibland, jaa för att man är arg.
Sandra: Varför är man arg?
Josef: Ibland känns det oroligt i kroppen och då blir man arg,
Albin: Då kan man bli lite arg.
Klara: Är det då man börja bråka?
Josef: Ja det är det.”
*
“Klara: Finns det olika bråk?
Albin: Man kan se ut såhär (sätter handen mot kinden och rynkar med pannan och tittar ner i bordet) och
man kan se ut såhär (lägger armarna i kors, ta ner ögonbrynen och spänner munnen). Det tar ont i magen på
alla”.

*
“Klara: Hur kändes det när ni bråkade?
Katja: Jag var sur.
Katja: Vi bara ställde oss såhär (ställer sig upp vänder sig bort mot oss så vi har hennes rygg vänd mot oss
och lägger armarna i kors)”.

*
Sandra: Hur känns det i kroppen när man bråkar?
Albin: Det känns såhär i magen, att det känns kokande.”

Transformation
Albin uttrycker sig genom sin livsvärld och implicit beskriver känslan sur, när han genom
kroppen uttrycker olika konflikter. Han visar detta bland annat genom att lägga armarna i
kors, ta ner ögonbrynen och spänner munnen. I likhet med vad Albin kommunicerar,
beskriver Katja utifrån sin livsvärld både implicit, att hon la armarna i kors vid ett specifikt
bråk, och explicit förklarade att hon kände sig sur under den konflikten. Albin ger även
uttryck för hur det upplevs i hans kropp när han råkar i konflikt. Han uttrycker att alla får ont
18

i magen när de bråkar, han beskriver att det känns som att magen kokar när han råkar i
osämja med kamrater. Denna beskrivelse skulle kunna vara ett uttryck för att Albin känner en
orolig känsla i magen när han blir arg i kamratkonflikter. Precis som Albin, uttrycker Josef att
han känner en känsla av oro i kroppen vilket eskalerar till att han blir arg och hamnar i
konflikt.
“Sandra: Kan bråk se olika ut?
Josef: Ja det kan se ut såhär (böjer sig över bordet, sträcker ut armarna, rynkar ansiktet och ryter).
Sandra: Okej, hur kan det mer se ut då?
Josef: När man är förbannad, Bamse är förbannad, se han ut såhär (ställer sig upp och spänner musklerna
och knyter händerna) Bamse är förbannad.
Klara: Har du känt dig så bamsigt förbannad någon gång? När du varit osams eller bråkat?
Josef: Då känner jag mig arg, lika arg som Bamse faktiskt.
Klara: Hur är det när man är bamsearg? Hur kändes det då?
Albin: (Spänner sina muskler som Bamse) Det känns...
Josef: (Josef avbryter) Det känns som man har en eldstrup i hela magen, ungefär såhär stor (för sin hand
över hela bröstet och magen).
Klara: Hur känns det att ha en eldstrup i hela magen?
Josef: Det känns brännande.”

*
“Albin: Jag blir så arg så jag blir röd i ansiktet.
Josef: Han blir så arg att han blir arg som Bamse och kan göra såhär (reser sig upp och slår handen i
väggen och ryter).
Albin: När vi bråkar bli vi så arga att vi slåss. Josef, ska vi visa när vi slåss? (de visar hur de slåss, Josef
svingar till med armen och Albin duckar, de upprepar detta ett par gånger).”

Transformation
Citaten ger både kroppsliga och verbala uttryck för känslan förbannad, närmare bestämt
känslan av att vara lika arg som Bamse. Det kan tydas att känslan arg är en synonym till
känslan förbannad. Barnen beskriver flera saker som uttrycks genom kroppen när de blir arga
som Bamse. Josef spänner sina muskler likt Bamse, hans kroppsliga gestaltning kan tydas
vara ett implicit uttryck för hur han “visar upp sig” för motparten i en stridande konflikt, där
han vill visa motparten att han är stark och att hen ska akta sig för honom. Känslan av att vara
bamsearg upplevs i Josefs livsvärld som en eldstrupe i magen och beskrivs som en brännande
känsla över hela överkroppen. Josefs beskrivning av den brännande känslan i överkroppen,
skulle implicit kunna tydas som en orolig känsla i kroppen när han råkar i konflikter med
kamrater. Albin beskriver även att känslan arg gör så att han blir röd i ansiktet och vidare
förklarar han att när han blir så arg, resulterar det i fysiskt våld mot kamraten.
“Sandra: Vad gör man när man bråkar då?
Moa: Man är arg, ledsen.”

*
“Klara: Berätta när ni lekte och började bråka med en kompis?
Elliot: När vi leker späckhuggare då brukar X och X säga att de ska vara med, men sen är de inte det
ändå.
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Klara: Hur känns det då när de gör så?
Elliot: Jag kommer inte leka den leken längre, jag kommer leka något annat. Jag kommer gunga istället?
Klara: Varför då?
Elliot: För då vet jag att de inte gungar med mig.”

Transformation
Moas explicita uttryck beskrivs med innebörden, att i konflikter ter sig en känsla av arghet
och ledsamhet. Vilket även Elliot ger ett underförstått uttryck för, då han beskriver hur han
avlägsnar sig och undviker att leka med två specifika kamrater vid en konflikt. Detta för att
kamraterna lovade Elliot att de skulle delta i leken, fastän de sedan ändå inte medverkade i
den. Det kan tydas utifrån Elliots perspektiv att han blev arg och upprörd på kamraterna, då
han hade förväntan som inte uppfylldes. Känslan av ledsamhet kan även tydas då Elliot valde
att gå till gungorna för att han visste att kamraterna inte skulle vara där.
“Klara: Hur gör man när man är osams då?
Martin: Man tar grejer ifrån någon annan.
Klara: Hur känns det då?
Martin: Att man känner sig lite rädd.”

*
”Klara: Kan inte du berätta om någon gång när en kompis bråkade med dig?
Josef: I vilket rum de var i det gröna eller nej i det röda.
Klara: Vad hände i det röda rummet?
Josef: Nästan alla kompisar bråkar med mig. I röda kompisen, i röda hände att vi kastade kritor på
varandra. Därför vi var bamsearga på varandra.
Klara: Hur kändes det då?
Josef: Kändes lite ehh… Kändes inte som vanligt.
Sandra: Kändes inte som vanligt. Hur känns det när de inte är som vanligt?
Josef: Ehh det känns som, det känns som. Det kändes som den (pekar först på den glada känslofiguren
och sen på den rädda känslofiguren).”

*
“Sandra: Har ni varit med om något bråk någon gång?
Elliot: Ja det var ju en kille som man ska man passa sig för. Så sa den andra killen han är feg. Så en dag
när han blev arg på honom, då springer han (cirkulera med fingret och tittar på oss) och han är helt röd
i ansiktet och skriker.
Sandra: Varför sprang han?
Elliot: Jooo för han ville ju inte att han skulle slå ihjäl han”.

Transformation
De två första citatet explicerar känslan rädd, då barnen beskriver en rädsla i olika
konfliktsituationer. Martin uttrycker att när en kamrat tar något från ett annat barn,
uppkommer en känsla av rädsla. Medan Josef beskriver att han både var bamsearg och rädd
under en konflikt, där de inblandade barnen kastade kritor på varandra. Det kan tänkas att
Josef kände sig rädd då nästan alla barn var emot honom. När intervjuarna ställde frågan “hur
kändes det i bråket”, pekar Josef först på den glada känslofiguren och sedan på den rädda
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känslofiguren. Det kan förstås som att Josef är glad när det är som vanligt och att han känner
sig rädd när det inte är som vanligt, som i detta fall innebar den ovanstående beskrivna
kamratkonflikten. Det underförstådda i denna kontext, kan därför beskrivas som att när barn
råkar i konflikt uppstår en känsla som inte tillhör det vanliga. Även i det slutliga citatet
beskriver Elliot känslan rädsla. Elliot ger oss en inblick i hans livsvärld och återberättar en
erfarenhet han observerat. Hans upplevelse kan anses ta en ny tappning av känslan rädd,
nämligen livrädd. Detta kan tydliggöras, då Elliot beskriver ett barn som är så rädd för en
pojke, att barnet springer för sitt liv för att inte bli ihjälslagen.
“Klara: Hur kändes det när ni bråkade?
Tove: Jag var ledsen.”

*
“Sandra: Vad gör man när man bråkar då?
Moa: Man är arg, ledsen.”

*
“Klara: Slåss man när man bråkar?
Elliot: Oftast (Nickar).
Klara: Oftast, Kan man göra något annat?
Elliot: Man kan bli ledsen eller springer iväg.”

*
“Sandra: Okej vad gjorde han när han förstörde teatern?
Katja: Han bara skrek högre å högre å högre å högre, så hela huset gick sönder.
Sandra: OJ!
Klara: Gör man så när man bråkar?
Katja: Jaa.
Klara: Men vad gjorde du då? Var du med i bråket?
Katja: Jaa, jag bara stod där.
Sandra: Hur kände du dig när han skrek?
Katja: Ledsen, helt ledsen.
Sandra: Hur slutade bråket?
Katja: Han tog sönder alla burkar som jag samlade biljetterna i.
Sandra: Okej, slutade bråket efter han tagit sönder alla burkarna?
Katja: Ja. Fröknarna sa ut med dig bara (pekar ut mot väggen).”

Transformation
Både Tove, Katja, Elliot och Moa har i kamratkonflikter upplevt känslan ledsamhet. Katja
beskriver ledsamhet genom en mer kontextuellt bunden situation utifrån hennes subjektiva
livsvärld. Hon blev ledsen eftersom i konflikten var det en pojke som tog sönder och
förstörde deras teater, pojken skrek och konflikten eskalerar genom att han tog sönder
biljettburkarna Katja gjort. Konflikten upphörde när pedagogen uppmanade att pojken skulle
lämna situationen. Tove, Elliot och Moa beskriver däremot känslan ledsen utifrån mer
generella erfarenheter som inte utgår från tid och rum. Det kan förstås som att samtliga barn
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har erfarenhet kring att känna sig ledsen, eftersom de har bildat mening för vad ledsamhet
innebär genom meningsfulla erfarenheter. Utan dessa erfarenheter hade inte barnen kunnat ge
uttryck för känslan ledsamhet eller dess mening.

“Sandra: Hur kändes det när du såg detta bråket?
Tove: Inte bra”.

Transformation
Att känna sig bamsearg, förbannad, helt ledsen, orolig, rädd, livrädd är känslor som utgör
barnens erfarenheter och upplevelser av kamratkonflikter. Dessa känslor skulle kunna
sammanfattas i det finala citatet och dess implicita kontenta av alla barns erfarenheter och
upplevelser av kamratkonflikter, nämligen att kamratkonflikter är ett fenomen som inte känns
bra.

Sammanfattning av Barns känslor och kroppsliga beskrivningar
Barnen kommunicerar både verbalt och genom kroppslig gestaltning, de beskriver både
erfarenheter och upplevelser de observerat och själva erfarit i kamratkonflikter. Barnen sätter
ord på olika känslor både genom implicita och explicita meningar och handlingar. En del
beskriver även detaljerat hur dessa känslor upplevs i kroppen. Barnen bjöd in oss olika
mycket i deras livsvärldar, där de gav uttryck för känslor som arg, bamsearg, förbannad, en
brännande känsla, oro, sur, ledsen, helt ledsen, upprördhet, rädd och livrädd. Dessa olika
upplevelser kan tydas vara känslor som ger uttryck för att kamratkonflikter är ett fenomen
som “inte känns bra” och inte tillhör det vanliga. Konflikter kan avbrytas på olika sätt
beskriver barnens utsagor, dels genom att avlägsna sig själv men även genom att en pedagog
ingriper och avbryter kamratkonflikten. De känslor barnen beskriver kan förstås som
meningsfulla erfarenheter de bildat sig en mening för. Utan dessa meningsfulla erfarenheter
hade barnen inte kunnat ge uttryck för alla dessa olika upplevelser och dess känslor. Det som
avviker från det invarianta mönstret är känslan rädd samt att Albin och Josef är de enda som
tydligt beskriver hur känslorna upplevs i kroppen och kroppsligt gestaltar dem. Det som utgör
det invarianta mönstret är känslan arg, ledsen och fysiskt våld. Utifrån barnens uttalanden och
kroppsliga gestaltningar skildras det att när de upplever känslan arg, eskalerar det till fysiskt
våld eller genom att använda sig av ting, för att kasta eller förstöra för kamraten.

6.2. Fysisk konflikt
Här nedan presenteras citat från det empiriska materialet och det invarianta samt det som
varierar i barns upplevelser och erfarenheter av fysiska kamratkonflikter. De meningsbärande
enheterna följs av uppdelade transformationer, som sedan avslutas med en gemensam
sammanfattning av samtliga citat från detta kluster.
“Sandra: Josef vad gör man när man bråkar?
Josef: slåss.”
*
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“Sandra: Är det någon gång när ni leker en lek här på förskolan som ni i leken blir ovänner om
saker?
Elliot: Ja (Tittar på Sandra och nickar med huvudet).
Sandra: Hur löser ni det? Att inte bli ovänner?
Elliot: Vi säger till en fröken så blir allting bra igen eller så börjar man slåss.
Klara: Slåss man när man bråkar?
Elliot: Oftast (Nickar).”
*
“Sandra: Vad gör man när man bråkar?
Tage: Man slåss när man bråka, de gör V på mig.
Victor: Det gör Tage på mig också.”

*
“Sandra: Har ni här på förskolan sätt några andra barn som bråkar?
Tove: Jaa.
Sandra: Vad gör de då?
Tove: De slåss.
Katja: Och sparkas och rivs och skriker.
Klara: Hur vet du att det var ett bråk?
Katja: För jag har sett det, jag visste att bråk ser ut så.
Klara: Okej hur ser bråk ut?
Katja: Att man rivs och sparkas.”

*
“Sandra: Vad var det som hände i bråket då?
Josef: Ehhh viii … vii... I bråket hände det att vi aj i oh ah aj. Okej vi fick ont ont ont. (slå sig själv med
pappret i pannan).
Klara: Vad gjorde du i bråket Josef?
Josef: Vad bråk tillhör (sänker ögonbrynen, plutar på munnen och kollar på Klara).”

Transformation
I alla fem följande citat ger barnen främst uttryck för explicita beskrivningar om att
kamratkonflikter innefattar fysiskt våld, vilket barnen benämner som “slåss”. Katja tillägger
även att konflikter ter sig genom sparkar, rivningar och skrik. Josef å andra sidan uttrycker
sig mer implicit, det kan förstås som att han upplevt smärta när han råkat i konflikt, då han
uttrycker “aj i oh ah aj” och “ont ont ont”, samtidigt som han slog sig själv i pannan. Med
andra ord kan det anas att Josef har erfarenheter av att andra barn tilltagit fysiskt våld mot
honom. Elliots livsvärld gav även uttryck för två alternativ på hur kamratkonflikter kan
hanteras, antingen genom att säga till en pedagog eller genom att tillta fysiskt våld mot
motparten. Känslan av att allting blir bra igen när en pedagog ingriper i kamratkonflikten kan
uttryckas vara en upplevelse av trygghet.

“Sandra: Finns det stora och små bråk?
Josef: Stoooora (med en mörk röst, lyfter upp armarna över huvudet).
Albin: och små (med en ljus röst).
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Sandra: Kan du berätta vad stora bråk är Josef?
Josef: Stora bråk är när man gör såhär (reser sig upp börja boxas och sparka mot väggen).”

*
“Klara: Finns det stora eller små bråk?
Tage: Stora.
Victor: Stora mest.
Sandra: Hur är ett stort bråk?
Tage: Man slåss hårt.
Klara: Hur gör ni när ni slåss?
Victor: Bråkar.
Sandra: Varför börja man slåss?
Tage: Han börjar reta mig och då slår jag han och då slår han mig.”
*
“Klara: Finns det olika bråk?
Martin: Mmmm
Klara: Vilket bråk tänker du på då?
Martin: Att man slåss.
Henrik: Man bråkar.
Klara: Så om man inte slåss bråkar man inte då?
Henrik och Martin: Neee (båda två tar sin penna och börja rita på pappret).”
*
“Klara: Finns det olika bråk?
Elliot: Samma bråk oftast.
Sandra: Som vadå?
Elliot: Vanligt bråk.
Klara: Vad är vanligt bråk?
Elliot: Det är när man bara slåss.
Klara: Brukar du slåss när du bråkar?
Elliot: (Nickar med huvudet) Jag brukar slåss när den andra slåss först. Men det är den som blir
ledsen.”

Transformation
Det kan tydas utifrån dessa fyra citat att stora och vanliga konflikter innefattar att barn tilltar
fysiskt våld mot den stridande partnern. Stora konflikter omfattar hårda slag, boxar och
sparkar. Utifrån Elliot och Victors skildringar kan det tydas att fysiska konflikter är det som
sker oftast av alla bråk. Likaså Henrik och Martin uttalar sig om att utan slag, det vill säga
fysiskt våld, är det ingen konflikt. Elliot och Tage ger även uttryck för en så kallad
“dominoeffekt” och menar på att deras agerande med fysiskt våld utlöstes på grund av
kamratens handlande, vilket resulterade i att Elliot och Tage gav igen.
“Klara: Och vad händer när man blir osams?
Katja: De går sönder?
Sandra: Varför går de sönder?
Tove: För man sliter i det.
Katja: Och drar i det.”
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*
“Klara: Kan du inte berätta om en gång du bråkat med en kompis?
Katja: Ja jag har bråkat med en pojke.
Klara: Vad hände då?
Katja: Han tog faktiskt en leksak från mig, typ en teckning.
Sandra: Men hur kände du dig då när han tog teckningen från dig?
Katja: Jag kände mig lite ledsen. Jag försökte ta tillbaka den, men han höll så hårt så jag inte kunde ta
den. Då gick Tove och sa till en fröken, eller hur. (Katja tittar på Tove och pekar med fingret på hennes
axel)
Klara: Vad gjorde fröken då?
Katja: Då kom hon och stoppade ho, han menar jag.”
Klara: Vad hände sen då?
Katja: Sen tog han våra saker och nästan tog sönder …
Sandra: Hur slutade bråket?
Katja: Han tog sönder alla burkar som jag samlade biljetterna i.
Sandra: Okej slutade bråket efter han tagit sönder alla burkarna?
Katja: Ja. Fröknarna sa ut med dig bara (pekar ut mot väggen).”
*
“Klara: Vad hände i det röda rummet?
J: Nästan alla kompisar bråkar med mig. I röda kompisen, i röda hände att vi kastade kritor på
varandra. Därför vi var bamsearga på varandra.”
*
“Sandra: Kan man bråka utan att slåss?
Jose och Anton (samtidigt): Jaa.
Klara: Hur bråkar man då?
Josef: Aaa …
Albin: Man blänker sura miner på dem.
Sandra: Okej, kan man göra annat också?
Josef: Aaa man bråkar fast man inte vill, vad säger ni på den gåtan?”

Transformation
Utifrån de tre första citaten kan det förklaras som att barnen utifrån sina erfarenheter och
upplevelser beskriver att kamratkonflikter innebära fysiskt våld, genom att kamraten de råkat
i konflikt med sliter, drar och tar sönder objektet, som är betydelsefulla för subjektet. Det som
varierar från det invarianta är Albins beskrivelse av att konflikter inte nödvändigtvis behöver
innefatta fysiskt våld, utan att blänka sura miner på kamrater kan även vara en del av det.
Josef tillägger att ibland blir det konflikter fastän han inte vill. Utifrån Katjas beskrivelse av
konflikten hon erfarit, kan det tydas att pedagogen ingrep i konflikten för att avbryta den och
avlägsna pojke från situationen.

Sammanfattning av Fysisk konflikt
Enligt barnen kan kamratkonflikter innebära fysiskt våld, som tar uttryck genom att subjektet
bland annat sparkas, rivs, skriker och slåss mot kamraten. Vilket barnen uttrycker är de
“vanliga och stora bråken” som oftast sker. Fysiskt våld kan även innebära förstörelse av
kamratens betydelsefulla objekt, vilket kan resultera i en dominoeffekt, alltså att båda tilltar
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fysiskt våld. Exempel på detta skulle kunna vara när Katja berättade om en pojke som tagit
hennes teckning, dominoeffekten är dragkampen som utformades. Dominoeffekten kan även
sättas i relation till det Tage berättade om en pojke som retade honom, vilket ledde till att
Tage slog pojken och pojken slog tillbaka på Tage. Att tillta fysiskt våld, antingen mot
subjektet eller genom objekt utgör det invarianta i detta kluster. Det som avviker är det Albin
uttrycker, att konflikter inte behöver innefatta fysiskt våld utan kan även uttryckas genom att
blänka sura miner på kamraten. Två barn nämnde även pedagogerna i sina utsagor, det kan
förstås som att pedagogerna har en betydande roll för att kamratkonflikterna ska kunna
stoppas, eftersom Katja berättade hur en pedagog ingrep i konfliktsituationen samt Elliot som
berättar att de säger till fröken vid konflikter. Det kan tänkas att när kamratkonflikter upplevs
alltför obehagliga och okontrollerbara, tillkallar barnen hjälp av en pedagog och då upplevs
istället en känsla av trygghet och allt blir som vanligt igen.

6.3. Meningsskiljaktigheter
Det sista klustret behandlar barns upplevelser och erfarenheter kring vad som kan tydas vara
meningsskiljaktigheter mellan barnen. I meningsskiljaktigheter undantas fysiskt våld.
Följande meningsbärande enheter är uppdelade i två gemensamma transformationer och som
slutligen avslutas med sammanfattning av samtliga citat.
“Klara: Och varför blir man arg?
Josef: Därför att någon gjort något som man inte vill.”
*
“Klara: Vad händer när man bråkar med kompisen?
Henrik: Då tar man någon grej från någon. Någonting som någon tycker om.
Klara: Hur gör man när man är osams då?
Martin: Man tar grejer ifrån någon annan.
Klara: Hur blir man sams då?
Martin: Att man blir vänner igen, att den personen få tillbaka grejen.”

*
“Sandra: Varför bråkar man?
Elliot: Det är väl någonting som är fel någon som bestämmer hela tiden och sånt.”

Transformation
Det kan tänkas att de tre citaten beskriver olika exempel på meningsskiljaktigheter i
kamratkonflikter som barnen erfarit och upplevt. Utifrån barnens utsagor kan
meningsskiljaktigheter anses vara när det inte skett en överenskommelse mellan subjekten.
Det kan tydas att meningsskiljaktigheterna tar utgångspunkt från tre olika former, som är att
någon bestämmer jämt och ständigt, beslagtar objekt och utför handlingar som inte är
accepterat av den andre.
“Sandra: Kan ni inte berätta för oss hur ni löste de sen?
Katja: Vi tog varsin filt (Både Katja och Tove börjar skratta).
Klara: Hur kändes det då?
Tove: Glad!
Katja: Jag var lite ledsen.
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Tove: Varför blev du ledsen då?
Katja: För du skreeeek (vänder sig mot Tove sträcker fram huvudet och pekar på sin panna).”
*
“Klara: Berätta när ni lekte och började bråka med en kompis?
Elliot: När vi leker späckhuggare då brukar X och X säga att de ska vara med men sen är de inte det
ändå.
Klara: Var du med då?
Elliot: Aaaa.”
“Sandra: Kan du berätta vad som hände?
Josef: Det var jag och X som bråkade, vi skulle sätta pusslet först (viftar med armen upp och ner).
Sandra och Klara: Aha, okej.
Sandra: Ni bråkade om vem som skulle sätta pusslet först.
Josef: Japp.”

Transformation
Följande två citat beskriver implicit, vad som kan tydas vara meningsskiljaktigheter. Dessa
utsagor tar sin utgångspunkt i leken där det sedan uppstår meningsskiljaktigheter, vilket leder
till konflikt. Det kan anses att Tove och Katja har olika uppfattningar om deras “lösta”
konflikt, då Tove beskriver att hon var glad medan Katja berättar att hon var ledsen för att
Tove skrikit på henne. Bådas beskrivelser tyder på att de har olika uppfattningar under den
verkliga konflikten, vilket implicit kan förstås som att det råder en meningsskiljaktighet
mellan dem. Även Elliot och Josef redogör olika situationer som kan tydas vara
meningsskiljaktigheter i kamratkonflikten. Det kan tänkas att Elliot och Josefs beskrivelser av
deras konflikterfarenheter tyder på att det inte skett en gemensam överenskommelse mellan
kamraterna om vem som ska lägga pusslet först, eller till exempel Elliots underförstådda
regler i späckhuggarleken.
Sammanfattning av Meningsskiljaktigheter
Det invarianta för samtliga citat kan förstås som att meningsskiljaktigheter, är när det inte
skett en överenskommelse i leken, vilket resulterar i konflikter mellan subjekten. Dock
synliggörs nyanser av meningsskiljaktigheter i barnens utsagor, att någon bestämmer hela
tiden, beslagtar objekt, utför handlingar som inte är accepterat av den andre samt olika
uppfattningar kring någonting i leken eller konflikten.

6.4 Resultatsammanfattning
Barnen gav uttryck för olika konfliktsammanhang, både med och utan beskrivningar i tid och
rum. Barnen satte även ord på olika känslor både genom implicita och explicita meningar och
handlingar. Barnen bjöd in oss olika mycket i deras livsvärldar, och gav bland annat uttryck
för känslor som arg, bamsearg, förbannad, en brännande känsla, oro, sur, ledsen, helt ledsen,
upprördhet, rädd och livrädd. Dessa olika upplevelser kan förstås vara känslor som gav
uttryck för att kamratkonflikter är ett fenomen som “inte känns bra” och inte tillhör det
”vanliga”. Utan dessa meningsfulla erfarenheter hade barnen inte kunnat ge uttryck för alla
dessa olika upplevelser. Utifrån barnens utsagor kan kamratkonflikter innefatta fysiska
konflikter, som innebär att subjektet tilltar fysiskt våld som uttrycks genom att sparkas, rivas,
skrika eller att slåss mot motparten. Detta kännetecknar barnen som “vanliga och stora bråk”
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och det är dessa som oftast sker i samband med konflikter. Fysisk konflikt kan även innebära
att använda sig av ting för att kasta eller för förstörelse av motparten meningsfulla objekt,
vilket kan resultera i en dominoeffekt, alltså att båda tilltar fysisk konflikt. Samtidigt kan
barnens erfarenheter av kamratkonflikter innebära meningsskiljaktigheter, utifrån barnens
livsvärldar behöver konflikter inte alltid vara fysiska utan kan börja med en
meningsskiljaktighet, exempelvis om vem som börja lägga pusslet. Vidare gav barnens
livsvärldar uttryck för att pedagogernas ingripande har en betydande roll i
kamratkonflikterna, för att de ska kunna avbrytas så att känslan av trygghet kan infinna sig
och att allt blir som “vanligt” igen. När konflikter eskalerar och upplevs som icke hanterbart
hämtar barnen en pedagog och “så blir allt bra igen” som ett barn uttryckte, barnens
erfarenheter tyder på att konflikter är ett fenomen som inte medför harmoniska känslor.
Det invarianta utifrån barnens livsvärldar i samtliga kluster innefattar att kamratkonflikter
främst har sin utgångspunkt i en meningsskiljaktighet i leken mellan barnen, såsom att någon
bestämmer hela tiden, beslagtar objekt, olika uppfattningar i leken eller konflikten och utför
handlingar som inte är accepterat av den andre. Utifrån barnens upplevelser eskalerar ofta
meningsskiljaktigheter till fysiska konflikter. Fysiska konflikter yttrar sig genom att subjektet
tilltar fysiskt våld med kroppen som medel, genom att bland annat sparkas, rivas och boxas
eller att subjektet tilltar objekt som medel för att kasta eller förstöra för den hen råkat i
konflikt med. Barnens utsagor gav uttryck för ett brett spektrum av upplevelser av
kamratkonflikter, den känsla som barnen beskrev åtskilliga gånger var ledsen och arg. Att
känna sig ledsen är en återkommande upplevelse i kamratkonflikter, ett barn beskriver bland
annat att hon blev ledsen när hennes kompis skrek på henne. Barnen gav även uttryck för
olika nyanser av arg, exempelvis förbannad, lite arg, arg och bamsearg. Att känna sig
bamsearg beskriver även ett barn som en brännande eldstrupe i hela magen, känslan arg kan
även komma till uttryck genom att bli röd i ansiktet.
Det som avviker från det invarianta i klustrena är känslorna rädsla och oro, det var endast ett
par barn som gav uttryck för dessa känslor. De som avviker är även när Albins livsvärld ger
uttryck för att konflikter inte endast behöver innefatta fysiskt våld, utan han beskriver att
konflikter även kan innefatta att blänka sura miner på kamrater. Det var endast två barn som
detaljerat beskrev sina subjektiva och gemensamma livsvärldar genom att gestalta sina
erfarenheter och upplevelser med kroppen och även beskrev hur olika upplevelser känns i
kroppen.

7. Diskussion
Nedan redovisas en strukturerad och problematiserande diskussion, först presenteras
metoddiskussion följt av resultatdiskussion, som knyts samman med tidigare forskning,
resultat och analys. Slutligen redogörs denna forskningsstudies slutsats.

7.1. Metoddiskussion
Vi ansåg filmdokumentation som en avgörande datainsamlingsmetod eftersom den möjliggör
för oss att kunna frysa, pausa och spola. I efterhand har vi verkligen förstått vikten av att
kunna gå tillbaka i filmen. Eftersom i intervjun kunde vi uppfatta barnens svar på ett sätt
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medan när vi lyssnade och tittade på filmsekvenser märkte vi ibland att vi uppfattat barnen fel
eller annorlunda och detta kan i sin tur ha påverkat våra följdfrågor. Denscombe (2009) anser
att i en fenomenologisk studie studerar forskaren bland annat känslor, vilket även vi gjorde i
vår studie, därför ansåg vi i relation till föregående författare att filmdokumentation är en
väsentlig metod vid intervjuer eftersom kameran fångar upp både den ickeverbala och verbala
kommunikationen. Ibland behövs intervjuer med barn kompletteras med hjälpmedel i form av
rekvisita som till exempel handdockor, bilder, filmer leksaker med mera (Doverborg &
Pramling Samuelsson, 2000). Eftersom vi gör en fenomenologisk studie har vi dock gjort ett
medvetet val att inte ha foton, filmer och så vidare, eftersom vi vill närma oss barnens
livsvärld i det transcendentala medvetandet av kamratkonflikter, alltså inte hur barnen under
intervjun upplever kamratkonflikter utifrån exempelvis en filmsekvens. Däremot har vi
använt oss av rekvisita i form av papper och penna samt bilder på känslofigurer för att
erbjuda barnen ett alternativt sätt att kommunicera.
Vi valde att ha gruppintervju för att fånga ett brett spektrum av barns erfarenheter och
upplevelser av fenomenet kamratkonflikter. Å andra sidan vill vi poängtera att gruppintervju
kan medföra att barnen påverkar varandra, dels genom deras respons men även genom olika
maktpositioner, vilket pedagogerna påpekade efter intervjuerna. Det var mycket svårare att
intervjua barnen än vad vi föreställt oss, vilket även Doverborg och Pramling Samuelsson
(2000) menar, de redogör att vi som intervjuare behöver utveckla kompetens vilket görs på
bästa sätt genom att genomföra intervjuer flera gånger. Innan en intervju är det omöjligt att
föreställa sig hur en intervjufråga kommer att uppfattas av barnen och därför kan detta
medföra att intervjuaren måste omformulera frågorna innan hen vidare intervjuar fler barn.
Efter en intervju är det nödvändigt att ställa sig frågorna: Var frågorna begripliga för barnen?
Kunde man omformulerat frågan och dess följdfrågor? (Doverborg & Pramling Samuelsson,
2000). Under de två första intervjuerna höll vi oss till den planerade intervjuguiden och dess
tematiseringar, dock upptäckte vi utifrån barnens respons, att vissa frågor inte var tillräckligt
barnanpassade för barnens ålder, både innehålls- och språkmässigt. Ett exempel på en fråga
som vi tog bort var “Vad är kompisbråk?”, eftersom nästintill alla barn svarade “Jag vet
inte”. Det kan tänkas att detta begrepp inte kändes bekant för barnen och därför kunde de inte
uttala sin subjektiva innebörd för begreppet. Efter att vi gjort mindre korrigeringar på
intervjufrågorna samt strukit vissa frågor, upplevde vi att vi fick mer uttömmande svar. Vi
tittade även på en filmsekvens från första intervjun innan vi fortsatte intervjua fler barn, för
att upptäcka om vi kunde ha gjort något annorlunda. Vi uppmärksammade bland annat att vi
verkligen behövde lyssna på barnens innehåll i sina utsagor, för att kunna ställa bättre
följdfrågor samt att ställa samma frågor i de olika kontexterna som barnen beskrev,
exempelvis “Åh hur kändes det då?”. I relation till detta ansågs halvstrukturerad
livsvärldsintervju vara den lämpligaste metoden eftersom vi inte behövde strikt förhålla oss
till en intervjuguide och på så sätt kunde vi anpassa våra frågor efter barnens svar.
Genom fenomenologisk metod kan barns perspektiv synliggöras genom att barnen får
möjlighet att dela med sig av sin livsvärld (Sommer m.fl., 2011), samtidigt bör forskaren vara
medveten om att barn kan anpassa sina svar för att tillfredsställa forskarens förväntningar på
dem. Men vill forskaren få en inblick i de subjektiva förhållandena är å andra sidan intervju
den mest användbara metoden (Løkken & Søbstad, 1995) för att uppnå studiens syfte samt
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besvara dess forskningsfrågor. Fenomenologisk metod innebär att inta ett förhållningssätt
som vi tidigare redogjort, som kallas eidetisk reduktion vilket betyder att forskaren frångår
sina tidigare erfarenheter och egna värderingar för att ge rättvisa och närma sig det studerade
fenomenet (Husserl, 2004). Å andra sidan är det näst intill omöjligt att förhålla sig helt
objektivt till fenomenet då alla människor bär på erfarenheter och upplevelser som är svåra
att helt frångå. Däremot kan vi få fram en mängd information om fenomenet som skulle
kunna kallas objektiva (Løkken & Søbstad, 1995), med andra ord handlar det om en
medvetenhet hos forskaren om att sträva efter att ta avstånd från sin subjektiva livsvärld och
att det är transparent genom hela studien.
Trots att vi ansett att vi gett tydlig information både via mail och samtyckesblanketterna samt
pratat med pedagogerna ansikte mot ansikte angående vår studie och intervjuernas upplägg,
skedde det missförstånd. Skulle vi göra en liknande studie skulle vi tagit en pedagog från
vardera avdelningen åt sidan för att kunna prata ostört samt bett dem rekapitulera så att de
verkligen förstått att vi skulle ha gruppintervju. Eftersom pedagogerna missuppfattat detta
och tolkade oss som att vi skulle intervjua barnen en och en, tänkte de inte på
gruppkonstellationerna och detta kan fått konsekvenser för hur mycket barnen delade med sig
av sina livsvärldar. Vi anser att det hade varit av vikt att bekanta sig ännu mer med vissa barn
speciellt de yngre barnen, eftersom vi upplevde att de inte var lika trygga med oss som de
äldre barnen var. Det kan vara en anledning till varför de yngre barnen kanske inte helt
öppnade upp sina livsvärldar för oss. Detta kan i sin tur ha påverkat studiens resultat,
eftersom resultatet främst grundar sig i barnen mellan 5–6 års utsagor.

7.2. Resultatdiskussion
Vårt syfte var att närma oss barns, 3–6 år, livsvärldar för att beskriva deras erfarenheter av
fenomenet kamratkonflikter i förskolan. Utifrån vårt resultat har barnen meningsfulla
erfarenheter och upplevelser av kamratkonflikter, dock är det barnens beslut om eller hur
mycket de vill ge oss som intervjuare en inblick i deras livsvärldar. Vi kom barnens
livsvärldar olika nära, detta kan resulterat i att vi inte fick en fullständig tillgång och rättvis
bild av barns erfarenheter och upplevelser av fenomenet kamratkonflikter, vilket kan påverkat
vårt resultat. Det anses dock som att tillgången till barnens livsvärldar har varit tillräckliga för
att kunna besvara studiens forskningsfrågor som är “Hur kan kamratkonflikter upplevas av
barn?” samt “Hur kan essensen av barns kamratkonflikter beskrivas?”.
Barnen beskriver flera olika upplevelser av fenomenet kamratkonflikter, bland annat gav
barnen uttryck för olika känslor både implicit och explicit samt hur dessa känslor upplevs i
kroppen. Barnens livsvärldar gav uttryck för känslorna arg, bamsearg, förbannad, oro, sur,
ledsen, helt ledsen, rädd och livrädd. Det kan tydas att när barnens intentionala medvetenhet
riktas mot fenomenet kamratkonflikter, påverkas deras sinnesstämning, därmed bär barnen
med sig erfarenheter och upplevelser som de förknippar med dessa känslor som utifrån dem
tillhör fenomenet. Känslan arg beskriver barnen som en brännande eldstrupe i magen och
som rodnad i ansiktet, medan känslan oro beskrevs som en smärta och kokande känsla i
magen. Det som däremot var mest häpnadsväckande var när ett barn beskrev en upplevelse
som utspelade sig på förskolans utegård, där pojken berättade, ”...han ville ju inte att han
skulle slå ihjäl han”. Barents upplevelse gav uttryck för att i förskolan kan barn till och med
frukta sitt liv i kamratkonflikter. Att uppleva olika känslor är en del av livet, men ingen
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människa ska behöva frukta sitt eget liv och framförallt inte i förskolans verksamhet då det
ska vara en trygg miljö.
Barnens utsagor gav även uttryck för att kamratkonflikter kan innefatta fysisk konflikt, som
utifrån deras beskrivningar innebär att tillta fysiskt våld i form av slag, sparkar, rivningar och
skrik, barnen beskriver att fysiska konflikter oftast sker och utgör “vanliga och stora bråk”.
Fysiska konflikter beskriver barnen även innefattar att tillta ting som medel, genom att till
exempel förstöra eller kasta tingen på kamraten. De Haan & Singers (2010) och Tamm,
Tõugu och Tulvistes (2014) studiers resultat visar att barn påverkar varandra både i
konflikten, hanteringen och vilka strategier de använder sig utav. Vilket tyder på ett samband
i relation till föregående forskningsstudier och denna forskningsstudie, eftersom barnens
erfarenheter ger uttryck för att kamraters fysiska handlingar kan resultera i en dominoeffekt,
vilket innebär att barnen som är osams använder sig av samma eller liknande strategier.
Kamratkonflikter kan även utifrån barnens erfarenheter och upplevelser innebära
meningsskiljaktigheter, som innebär att det inte skett en överenskommelse i leken, barnen ger
uttryck för att detta kan leda till fysiska konflikter. I likhet med barnens erfarenheter menar
Broadhead (2009), Pálmadóttir och Johanssons (2015) samt Jonsdottri (2007) att leken är en
arena där konflikter kan uppstå. Barnens livsvärldar beskriver även att kamratkonflikter kan
upplevas som en känsla av obehag. När denna känslan infinner sig upplevs kamratkonflikten
som ohanterlig och okontrollerad vilket resulterar i att barnen hämtar en pedagog. Barnens
upplevelser beskrevs som att det är nödvändigt att pedagoger ingriper så att en känsla av
trygghet infinner sig hos barnen och att allt blir som vanligt igen. Barnens upplevelser kan
förstås vara uttryck för att kamratkonflikter är ett fenomen som “inte känns bra” och inte
tillhör det ”vanliga”. Ett vanligt tillstånd kan tänkas vara när det inte är osämja mellan
subjekten och när icke harmoniska känslor som barnen förknippar med fenomenet
kamratkonflikter, inte upplevs i kropp och sinne. Szklarski (1996) framhäver i sitt resultat att
konflikter har en stor betydelse för barnen och påverkar deras välmående och utveckling,
vilket även kan tydas utifrån barnens beskrivelser. Det kan anses att Szklarski (1996)
framhäver att konflikter skulle ha en negativ inverkan på barnens välmående och utveckling.
Å andra sidan poängterar Majorano, Corsano och Triffoni (2015) att pedagogers ingripande i
kamratkonflikter kan begränsa barns möjligheter att utveckla social kompetens,
problemlösningsförmåga samt perspektivtagande. Det kan därmed antas att konflikter likväl
kan ha en positiv inverkan på barns lärande och utveckling. I kontrast till Majorano, Corsano
och Triffoni (2015) gav barnen istället uttryck för att pedagogers interventioner i
kamratkonflikter är något nödvändigt och positivt. Tidigare forskning visar även att
pedagoger främst ingriper i kamratkonflikter med syfte att styra och kontrollera barnens
beteenden (Majorano, Corsano, & Triffonis, 2015; Singer, Van Hoogdalem, De Haan &
Bekkema, 2012), samt fokus på att avsluta och stoppa kamratkonflikter (Chen, 1998). I likhet
med Chen (1998) gav barnens upplevelser och erfarenheter uttryck för att pedagoger ingriper
för att avbryta konflikter mellan barnen, dock gav barnen inte uttryck för att pedagogers
ingripande var styrande eller kontrollerande. Läroplanen för förskolan belyser att alla barn
ska uppleva verksamheten som lärorik, utvecklande och rolig (Skolverket, 2016). Utifrån
Majorano, Corsano och Triffonis (2015) samt Singer, Van Hoogdalem, De Haan och
Bekkemas (2012) resultat begränsas barns utveckling och lärande när pedagoger ingriper i
kamratkonflikter. Å andra sidan gav barnens upplevelser uttryck för att pedagogers
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ingripande upplevs som en trygghet, vilket även förskolans läroplan understryker, att
verksamheten ska erbjuda alla barn en trygg omsorg (Skolverket, 2016).

Det som varierar i klustrena är barnens upplevelser av känslorna rädsla och oro samt att
kamratkonflikter även kan innebära att blänka sura miner på varandra. Det var endast ett par
barn som gestaltade med kroppen i sina utsagor och gav detaljerade beskrivningar av hur
känslor faktiskt upplevs i kroppen. Det som däremot är invariant i alla kluster utifrån barnens
livsvärldar, är att kamratkonflikter innefattar meningsskiljaktigheter som barnen beskrev i tre
olika former, att en kamrat bestämmer jämt och ständigt, beslagtar objekt och utför
handlingar som inte är accepterat av den andre, med andra ord när det inte skett en
överenskommelse i leken. Även fysiska konflikter utgör det invarianta och innebär att
subjektet tilltar fysiskt våld. Utifrån sina erfarenheter gav barnen uttryck för att
meningsskiljaktigheter oftast leder till fysiska konflikter. Det kan tydas som att barnens
erfarenheter beskriver destruktiva konflikter vilket bland annat innebär fysiskt våld och
envägskommunikation vilket Hakvoort och Friberg (2015) även beskriver. Författarna
framhäver att det är tillvägagångssättet och hur konflikter hanteras som avgör om det blir en
destruktiv eller konstruktiv konflikt. Å andra sidan gav barnen inte uttryck för så kallade
konstruktiva konflikter, utifrån barns perspektiv kan det tänkas att barnen upplever och menar
att det bara finns destruktiva konflikter, är det en konstruktiv konflikt anser barnen att det inte
är en konflikt. Det invarianta i barnens upplevelser var känslorna ledsen och arg, dessa
känslor var återkommande upplevelser i deras erfarenheter av kamratkonflikter. Utifrån
barnens livsvärldar är detta det invarianta och som därför utgör essensens av fenomenet
kamratkonflikter, alltså om vi tar bort meningsskiljaktigheter, fysisk konflikt, känslorna arg
och ledsen så slutar fenomenet kamratkonflikt att existera utifrån barnens erfarenheter och
upplevelser.
Avsnittet tidigare forskning har visat hur ett vuxenperspektiv på barns konflikter dominerar
och hur intresset för barns perspektiv och deras upplevelser av konflikter är osynliga i
forskningen. Vilket vi ställer oss kritiska till, med stöd av barnkonventionen som
understryker vikten av alla barns rätt att få uttrycka sin mening och åsikt angående frågor
som berör dem (Unicef, 2009). Med vår studie har vi gett en plats för barns perspektiv i
forskning och därmed skapat möjlighet för dem att uttrycka sina åsikter, upplevelser och
erfarenheter av kamratkonlikter. Olika sorters konflikter, såsom kamratkonflikter är ett
fenomen som alltid kommer finnas i samhället (Carlander, 1990). Därför är det av vikt att
förstå hur barn upplever kamratkonflikter så att vi som pedagoger kan möta dem utifrån deras
perspektiv och forma barnen till goda samhällsmedborgare, vilket i sin tur skulle gynna både
barn men även samhället. Kamratkonflikter utifrån ett barns perspektiv har både likheter och
olikheter i relation till vuxenperspektivet i tidigare forskning. Vi anser att det är väsentligt att
både utgå från barns perspektiv, barnperspektiv och ett vuxenperspektiv, eftersom det är vårt
ansvar som pedagoger att både skapa trygghet för barnen samtidigt som vi inte ska begränsa
barns utveckling och lärande i konflikter.
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7.3. Slutsats
I den här studien har vi genom gruppintervju undersökt hur barn kan uppleva
kamratkonflikter och vad som utgör essensen för fenomenet kamratkonflikter utifrån barns
livsvärldar. Barns upplevelser av fenomenet kamratkonflikter förknippas med färgstarka
känslodimensioner. Barnen upplever kamratkonflikter som ett fenomen som inte känns bra
och inte tillhör det vanliga. Fenomenet är känsloladdat och uttrycks i ett känsloregister från
att vara sur och blänka sura miner till att faktiskt frukta sitt liv. Barnens livsvärldar gav
uttryck för kroppsliga konsekvenser så som en kokande eller brännande känsla i magen.
Barnens upplevelser gav även uttryck för att kamratkonflikter innefattar ledsamhet,
kränkningar samt våld och att sista utvägen i när allt är förlorat, i en destruktiv konflikt är att
hämta en pedagog för att harmoni och konsensus känsla samt trygghet ska infinna sig.
Essensen av fenomenet barns kamratkonflikter utgör meningsskiljaktigheter, det vill säga
när det inte skett en överenskommelse i leken mellan subjekten. Samt fysiska konflikter,
som innebär utifrån barnens utsagor att subjektet tilltar fysiskt våld, såsom sparkar, rivningar
och boxningar eller att subjektet tilltar objekt för att kasta eller förstöra för motparten i en
konflikt. Känslorna arg och ledsen är upplevelser som barnen beskrev åtskilliga gånger och
utgör även essensen av fenomenet. Utan dessa egenskaper, meningsskiljaktigheter, fysiska
konflikter samt känslorna arg och ledsen, slutar fenomenet kamratkonflikt att existera utifrån
barnens livsvärldar. Tidigare forskning har så gott som ingen insikt om barns upplevelser av
konflikter i förskolan, vilket får konsekvenser för pedagoger på fältet om deras kunskap och
insikt hur de utifrån ett barns perspektiv ska hantera kamratkonflikter. Därmed anser vi att
vår studie bidrar med viktig kunskap och igenfyllnad av tidigare forsknings tomrum.

8. Didaktiska implikationer och vidare forskning
Med utgångspunkt från barnens perspektiv som framgår i resultatet anser vi att det är av vikt
att pedagoger ingriper mer för att stötta barnen i deras konflikter, genom handledning för att
undvika destruktiva konflikter men även för att skapa en trygghet för barnen. Eftersom
konflikter är en del av livet, bör förskolor arbeta mer aktivt med kamratkonflikter i
förebyggande syfte genom att exempelvis träna tillsammans med barnen på att hantera olika
konfliktsituationer och för att i sin tur kunna hantera det på egen hand. Med resultatet i vår
hand har vi kommit till insikt i att pedagoger måste ta barns upplevelser och erfarenheter av
kamratkonflikter på allvar, då barnen gav uttryck för känslorna rädsla, oro och otrygghet.
Inget barn i förskolan ska behöva uppleva dessa känslor. Utan ett närmande av barns
perspektiv hade inte detta kunnat synliggöras och därmed ingen möjlighet till förändring ute
på det pedagogiska fältet. Utifrån barnens livsvärldar anser vi att barn behöver prata om sina
upplevelser och erfarenheter av kamratkonflikter för att kunna bearbeta och skapa en känsla
för barnen att de blir tagna på allvar.
Den här studien kan utifrån ett pedagogiskt synsätt anses vara relevant för förskolepedagoger,
då studien bidragit med ny kunskap av barns perspektiv på fenomenet kamratkonflikter.
Detta i sin tur kan möjliggöra för pedagoger ute på fältet att få en större förståelse av barns
livsvärldar och därmed hantera, möta och bearbeta barns kamratkonflikter utifrån ett barns
perspektiv. För att förbättra denna studien skulle vi behövt bekanta oss ännu mer med barnen,
för att på så sätt kunna komma ännu närmre deras livsvärldar och få en djupare förståelse för
33

hur fenomenet kamratkonflikt kan erfaras och upplevas. Vi hade även kunnat intervjuat fler
barn för att få ett bredare spektrum av erfarenheter och upplevelser av fenomenet. Vidare
forskning skulle kunna fördjupa sig hur barn upplever pedagogers ingripande i
kamratkonflikter, för att kunna utveckla ett förhållningssätt som vilar på barns villkor.
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Bilagor
Bilaga 1-Känslofigurer
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Bilaga 2-Intervjuguide
● Börja berätta vad vi heter och varför vi är här samt syftet med studien, på barnens
nivå.
● Informera barnen om deras rättigheter under intervjun utifrån Vetenskapsrådets etiska
principer, genom att till exempel säga ungefär hur lång tid intervjun tar och att de när
som helst kan avbryta med mera.
● Informera barnen att intervjun kommer att filmdokumenteras och berättar varför vi
filmar samt informera om deras självbestämmande rätt att medverka i
dokumentationen.
● Berätta för barnen att de har tillgång till papper och pennor för att kunna rita sina
tankar kring frågorna.
Inledande frågor
Dessa inledande frågor har ingen relevans i studien, utan syftet är att “värma upp” barnen och
försöka skapa ett mer vardagligt samtal mellan oss och intervjudeltagarna.
● Fråga barnen vad de heter och hur gamla de är?
● Vad tycker ni om att leka med på förskolan? - Brukar ni göra de ihop med någon
kompis?
● Bruka alla kompisar får vara med att leka? Varför/ varför inte?
● Kan ni berätta om en gång när ni lekt en lek med era kompisar och ni blev osams om
något i leken?
Tema 1 - Kamratkonflikter för barn
● Vad är kompisbråk?
● Hur vet ni att ni bråkar?
● Vad gör ni när ni bråkar med kompisar här på förskolan?
● Hur bråkar ni?
● Finns det olika kompisbråk? Berätta….
Tema 2 - Barns erfarenheter av kamratkonflikter
● Berätta om ett bråk ni haft med en kompis? (Upplys barnen om att de inte vem utan
fokus är själva konflikten).
● Vad brukar ni bråka om?
● Hur avslutar ni bråk? / Hur löser ni bråk?
● När bråket är slut, vad händer då/ vad gör ni då?
● Vad gör fröknarna/ pedagogerna när det blir kompisbråk?
Tema 3 - Barns upplevelser av kamratkonflikter
● Hur känns det att bråka?
● Berätta hur det känns i kroppen när ni bråkar..
● Vad tycker ni om bråk?
● Varför bråkar man?
● hur känns det när man blir osams?
● hur känns det när man blir sams med kompisen?
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● hur går det till att bli sams?
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Bilaga 3-Samtyckesblankett
Till vårdnadshavare angående examensarbete
Hej! Vi är två studenter som håller på att genomföra vårt examensarbete sista terminen på
förskollärarutbildningen på Halmstad högskola. Vi vill med vårt examensarbete undersöka
barns erfarenheter och upplevelser av kamratkonflikter. Eftersom kamratkonflikter berör
barnen vill vi skapa plats för barnens perspektiv, för att vi som pedagoger ska kunna möta
kamratkonflikter på ett bättre sätt i förskolan.
Vi kommer att genomföra dokumentation genom filminspelning för att analysera materialet.
Det insamlade materialet kommer att användas på ett sådant sätt så att varken förskola eller
barn kan identifieras. Det insamlade materialet kommer endast användas av oss två studenter
för utbildningsändamål i vårt examensarbete. Vi kommer bekanta oss med barnen under en
förmiddag, där vi informera dem om att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst
kan avbryta intervjun samt att vi kommer filminspela dem.
För att vi skall kunna genomföra vårt arbete behöver vi svar snarast möjligt om ert
ställningstagande kring ert barns medverkan i vårt examensarbete.
Om ni har frågor angående vårt arbete får ni gärna höra av er till oss.
Sandra Åberg: sanabe15@student.hh.se
Klara Wennerlund: klawen15@student.hh.se

Med vänliga hälsningar Sandra och Klara

Kryssa i JA eller NEJ nedan och skriv under:
Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand!
✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
□
□

JA, jag ger tillstånd för mitt barn att delta i intervjun som kommer filmdokumenteras
NEJ, jag vill inte att mitt barn deltar i intervjun

Vårdnadshavare för: ............................................................................................................................

Datum…………………
...................................................................................................................................................
Vårdnadshavares namnteckning
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