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Abstract 
Syftet med studien är att diskutera och problematisera hur pedagoger resonerar kring 
barns konflikter i förskolan. Följande frågeställningar används för att uppfylla studi-
ens syfte: Vilka konflikthanteringsstrategier samtalar pedagoger om kring barns 
konflikter? och Hur framställs barn i konflikter utifrån pedagogers resonemang? 
Studien har sin grund i fyra fokusgruppsamtal med sjutton verksamma pedagoger 
från förskolans kontext. Studiens teoretiska utgångspunkt är socialkonstruktionism-
en och diskursanalys. Diskurspsykologi används som analysmetod med analysverk-
tygen tolkningsrepertoar, kategorisering, retorik, extremisering och förminskning. 
   Studiens resultat presenteras i två teman: Hur pedagoger framställer barn i konflik-
ter samt Vilka konflikthanteringsstrategier pedagoger talar om. Resultatet visar att 
det sker en kategorisering och ett förgivettagande i pedagogers framställan av barn. 
Resultatet visar också att de konflikthanteringsstrategier som pedagoger talar om 
kan uppdelas i förebyggande, medlande och avbrytande strategier. Slutsatsen är att 
konflikthantering inte ska generaliseras då risken finns att pedagoger fastslår en 
olämplig strategi och därmed riskerar att negligera barns olika förutsättningar och 
behov.   

Nyckelord: Konflikt, konflikthantering, strategier, förskola, pedagoger, barn, social-
konstruktionism, diskurspsykologi, fokusgruppssamtal,  



Förord 
Vi vill börja med att tacka våra drivande handledare Monica Frick och Anniqa Lagergren som 
gett oss många glada stunder, givande konstruktiv kritik och värdefull handledning. Vi vill 
också tacka alla de pedagoger som valt att medverka i vår studie om barns konflikter i 
förskolan. Utan er hade det inte varit genomförbart. 
   Arbetsfördelningen i föreliggande studie har varit jämn och vi har avverkat många timmar 
tillsammans framför datorn. Det har varit ett charmant samarbete på många vis då vi blandat 
skratt med förargade och trötta blickar genom vårt ifrågasättande och analyserande arbete. 
Avslutningsvis vill vi tacka våra nära och kära för allt stöd! 
   Och inte att förglömma: vårt största tack till uppfinnaren av energidrycker. 

Emelie Kivisaar och Lovisa Lööw, 25/5 2018 
- två lyckligt ovetande studenter om konsekvenserna av intagen av dessa energidrycker.
… och som efter 3,5 år på högskolan fortfarande inte lärt sig dricka kaffe.
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Inledning 
På uppdrag av regeringen genomfördes 2015 en studie på 196 slumpmässigt utvalda förskolor 
i Sverige för att granska dess kvalitets- och måluppfyllelse (Diskrimineringsombudsmannen, 
Barn- och elevombudet & Skolinspektionen, 2016). Resultatet visar att vid en femtedel av 
barns konfliktsituationer är personalens uppsikt bristfällig. Det leder till att personalen får 
ingripa i en redan pågående konflikt utan att kunna förhindra den. Ingripandet resulterar ofta i 
att barn tillrättavisas snarare än att de får rätt verktyg för att kunna hantera konflikten (ibid.). 
Detta bristfälliga förhållningssätt väcker vår nyfikenhet då förskolans styrdokument uttryckli-
gen skriver att förskolan och dess aktörer ska “stimulera barnens samspel och hjälpa dem att 
bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra” samt 
“utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättig-
heter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler” (Skolverket, 2017, s 4). 
  Samtidigt lyfter en forskningsstudie att pedagoger positionerar och framställer barn som 
“svåra” eller “lätta” och därmed konstaterar Markström (2005) att vissa barn har svårt att 
tolka andras känslor och därav ses som “svåra” och därför ofta hamnar i konflikt. 
  Hakvoort och Friberg (2015) lyfter att förskolor kan bli bättre på att förhindra att konflikter 
förvärras om de skapar förutsättningar för handling och medling mellan de berörda parterna, 
vilket kan ta stöd i forskningen som skriver om barns socialisation. Tillvaron på förskolan har 
en stor påverkan på barn under deras första levnadsår (Sommer, 2005). Chen (1998) lyfter 
fram att det i barns konflikter är viktigt att barn får en förståelse för varandras intentioner och 
genom dialog samordnar sina behov, samt att det är av vikt att pedagoger främjar denna typ 
av dialoger mellan barn för att öka deras sociala kompetens. Med hjälp av dessa strategier kan 
barns konflikter snarare ses som en utvecklingsmöjlighet än ett problem som måste lösas 
(ibid.). Samtidigt finns det, enligt Markström (2005), en dubbelmoral hos pedagoger i försko-
lan när man samtalar om barns konflikter. Markström (2005) har genomfört observationer där 
det synliggjordes att pedagoger ofta ingriper i konflikter som medlare eller som en domare. 
Vi finner det problematiskt, att utifrån ett barns perspektiv tillämpa en motsatt metod än vad 
det i Markströms (2005) forskningsstudie ger uttryck för: att barn måste lära sig att självstän-
digt hantera konflikter. En forskningsstudie av Tamm, Tõugu och Tulviste (2014) lyfter fram 
att barn som inte får vara med i konflikthanteringen begränsas i sina möjligheter att utveckla 
sin konflikthanteringsförmåga, vilket kan ge utslag i ensamhet och utanförskap. Begränsning-
en kan leda till att barnet tar till aggressiva metoder vid en konflikt och en negativ spiral kan 
därmed uppstå (ibid.). 
  Utifrån att det finns brister kring barns förmåga att uttrycka sina känslor (Singer & Hanni-
kainen, 2002) ser vi att vår studie är relevant för det förskolepedagogiska området då O’Brien 
(2015) framhåller att pedagogers kunskap inom konflikthanteringsstrategier möjliggör för 
barn att utveckla sin sociala kompetens och därmed bygga bättre relationer. Valet av metod 
för föreliggande studie är fokusgruppsamtal då vi ser möjligheterna till spontana resonemang 
från pedagoger rörande barns konflikter i förskolans kontext. Med föreliggande studie, hop-
pas vi kunna bidra med kunskap och nyfikenhet kring olika konflikthanteringsstrategier. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet är att diskutera och problematisera hur pedagoger resonerar kring barns konflikter i 
förskolan. 
 

• Vilka konflikthanteringsstrategier samtalar pedagoger om kring barns konflikter? 
• Hur framställs barn i konflikter utifrån pedagogers resonemang? 

 
Konflikt och konflikthantering 
I föreliggande studies syfte och forskningsfrågor används begreppen konflikt och konflikthan-
tering. Dessa behöver vidare förklaras för att förtydliga vad begreppen betyder för oss. Kär-
nan i konflikter är att två eller flera individer har motstridiga uppfattningar om något och 
olikheter är uppenbara (Hakvoort & Friberg, 2015; Öhman, 2009). Anledningen till dessa 
olika uppfattningar påverkas av många faktorer, däribland behov, känslor och attityder 
(Hakvoort & Friberg, 2015). Samtidigt kan konflikter ses som en möjlighet till lärande av att 
uttrycka känslor, diskutera samt reflektera. Likväl har forskarna observerat att kommunikat-
ionen brister i konfliktsituationer (ibid.). Forskarnas föreställning är att det finns en rädsla hos 
pedagoger för att konflikter ska eskalera och därför väljer pedagoger att gå in med icke-
medlande strategier i barns konflikter eller så väljer de att blunda för problemet (ibid.). Icke-
medlande strategier som begrepp kommer att förklaras ytterligare under Forskningsläge. 
   Den korrekta definitionen av konflikt enligt nationalencyklopedins uppslagsverk står för 
tvist, motsättning eller sammanstötning (NE, 2018). Enligt Öhman (2009) kan konflikt också 
definieras som ett motstånd mellan två barn som inte kommer överens och att det kan leda till 
att barn börjar bråka eller slåss. 
   Begreppet konflikthantering kan delas upp i två ord för att förtydliga det, nämligen konflikt 
och hantering. Själva begreppet konflikt för föreliggande studie har förtydligats ovan. Att 
hantera en konflikt brukar ibland delas in i tre olika ansatser (Hakvoort & Friberg, 2015). Den 
första är maktbaserad ansats, vilket innebär att en aktör med makt går in i en konflikt och be-
stämmer hur den ska hanteras eller lösas. Den andra är rättighetsbaserad ansats, vilket innebär 
att rättigheter och regler presenteras. Den sista är behovsbaserad ansats, och grundar sig i att 
en dialog kring behov, tankar och önskemål synliggörs (ibid.). Inom konflikthantering har 
bland annat Richard Cohen presenterat en konfliktpyramid som visar på ett helhetstänkande 
kring konflikter (ibid.). I den första nivån sker det förebyggande insatser, exempelvis värde-
grundsarbete. I den andra nivån talas det om hur konflikter ska hanteras samt möjliggöra en 
konstruktiv utgång. I den tredje nivån lyfts det faktum att konflikter inte alltid kan lösas utav 
de inblandade utan kräver extern hjälp i form av dialoger och/eller förhandlingar (ibid.). Den 
sista nivån innefattar att konflikten som har uppstått stoppas och därmed inte blir löst. I denna 
nivå återkopplas det via en dialog med parterna till de tidigare stegen i Cohens konfliktpyra-
mid. Viktigt att påpeka är att i denna nivå är det inte själva konflikten som behöver stoppas då 
Cohen säger att konflikter är normalt och bra, utan här är det det oönskade eller förbjudna 
beteendet som stoppas (ibid.). 
  Ytterligare en aspekt inom barns sätt att hantera konflikter är genom affekt. Affekt kan, vid 
konflikter, visas genom rädsla, skam, skuld, ilska, avsky eller avsmak (Hellberg, 2015). Ge-
nom hela livet tränar vi oss på att reglera dessa affekter. Det talas om ett låg-affektivt bemö-
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tande och det innebär att barn som agerar i affekt behöver få sina känslor bekräftade genom 
upplevelse och förståelse. Om en pedagog tolkar ett barn i affekt fel, exempelvis att ett barn 
har onda avsikter men att det egentligen handlar om en oförmåga, kan det leda till att hen tar 
till sig den självbilden (ibid.). Affekt definieras enligt Nationalencyklopedin som en sinnesrö-
relse med stark känslostegring (NE, 2018). Begreppet affekt i föreliggande studie syftar till de 
känslor som kommer till uttryck genom beteende och att de stegras i styrka. 
 

Forskningsläge 
I följande kapitel kommer relevant forskning, som vi anser har betydelse för föreliggande 
studie presenteras. Forskningsläget har delats in i följande tre teman; Beskrivning av barns 
sociala kompetens, Språk som ingång till sociala relationer och Pedagogers roll. 
   Avslutningsvis med en sammanfattning av den tidigare forskningen. 
 
Beskrivning av barns sociala kompetens 
Markström (2005) har gjort en etnografisk forskningsstudie med syfte att undersöka hur aktö-
rerna inom förskolan, via sociala praktiker, skapar meningsfullt lärande för barn. Förskolans 
verksamhet grundar sig på att utveckla och utmana barn i deras lärande, något som syns i hur 
pedagoger planerar och leder barn i aktiviteter. Forskningsstudien belyser hur pedagogerna 
positionerar barn som “svåra” och “lätta” (ibid.). De “svåra” barnen, uttrycker pedagoger, har 
svårt att tolka andra individers känslor vilket kan leda till att dessa barn ofta hamnar i konflik-
ter både med barn och pedagoger. De så kallade “lätta” barnen, enligt pedagoger, är de barn 
som är självständiga och sällan hamnar i konflikter. Dessa barn framställs även som “starka” 
och pedagoger syftar till att dessa barn har förmågan att verbalt uttrycka känslor, men även 
förmåga i att kunna ge och ta i de sociala processerna (Markström, 2005). En forskningsstudie 
av Singer et al. (2002) förstärker detta ytterligare då de genom observationer sett att barns 
konflikter ofta utgår från en bristande förmåga att uttrycka sina känslor. Markström (2005) 
reflekterar över pedagogernas positionering av barn och belyser att de “starka” barnen har ett 
övertag i konflikter med ett “svårt” barn, då de psykiskt kan försvara sig.  
   Barns sociala kompetens är ett ämne som har studerats i en forskningsstudie med syfte att 
undersöka vad den sociala kompetensen har för betydelse för barns konflikter i förskolans 
kontext och hur dessa konflikter hanteras (Chen, 2003). Vid första anblicken visar observat-
ioner att konflikter för barn under fem år till största del handlar om leksaker eller material. 
Samtidigt problematiseras resultatet av observationerna och Chen (2003) hävdar att konflikter 
inte enbart handlar om objekt utan kan likaväl handla om den sociala kontrollen. Å andra si-
dan varierar barns konflikthanteringsstrategier då dessa är individuella och kan yttra sig i allt 
från upprörda känslor till att bruka våld (ibid.). 
   Även Green och Cillessen (2008) beskriver i en artikel att dominerande barn har svårigheter 
med att behålla kontrollen i situationer som innefattar samarbete med andra barn. Istället 
framställs de barn som hjälper andra barn i konflikter som stöttande och att det kan leda till 
att det stöttande barnet försummas möjligheten att tillgodose sina egna behov (ibid.). Samti-
digt synliggörs det i en avhandling av Skånfors (2013) att de barn som inte blir utåtagerande i 
konflikter snarare drar sig undan. Pedagoger beskriver dessa barn som neutrala i sin hantering 
av konflikter (ibid.). 



 4 

Språk som en ingång till sociala relationer 
Chen (1998) har genomfört ytterligare en forskningsstudie, men med syftet att undersöka hur 
pedagoger ingriper i barns konflikter. I forskningsstudien deltog 400 barn och 67 pedagoger 
och under observationerna som innefattade konflikter deltog 322 barn. Utifrån forskarnas 
observationer ingrep pedagogerna, med olika strategier, i 31,4% av fallen (ibid.). Forsknings-
studien lyfter att i barns konflikter är det viktigt att barn får en förståelse för varandras intent-
ioner och genom dialog samordna sina behov. Ytterligare lyfts vikten av att pedagoger främ-
jar denna typ av dialoger mellan barn för att öka deras sociala kompetens (ibid.). Med hjälp 
av dessa språkliga strategier och genom att ha ett konstruktivt perspektiv ses barns konflikter 
snarare som en utvecklingsmöjlighet än ett problem som måste lösas. Stöd ges även i tidigare 
forskningsstudier som hävdar att pedagoger bör undvika att gå in i konflikter mellan barn 
generellt då det är en värdefull erfarenhet att få (ibid.). Samtidigt problematiserar Chen 
(1998) att forskningen är knapphändig kring följderna av att inte ingripa i barns konflikter, 
men lyfter samtidigt att det är av vikt att barns konflikter synliggörs för barn så att de får en 
förståelse för andra individers behov och hur de via samtal kan hantera konflikten. 
  Ett paradigmskifte behöver ske i pedagogers syn på barns konflikter hävdar Gloeckler och 
Cassell (2012) i sin forskningsstudie. Forskarnas definition av paradigmskifte som begrepp är 
när pedagoger byter från ett synsätt och tankemönster till ett nytt. Enligt forskarna visar resul-
tatet att utmanande sociala situationer bör ses som en möjlighet till lärande av en konstruktiv 
konflikthantering (Gloeckler et al., 2012), och det i likhet med Chens (1998) forskning som 
nämns ovan. Genom att arbeta med didaktiska frågor som “Vad hände?” och “Hur mår du?” 
kan barns språk utvecklas och de lär sig att konflikthantering handlar om att samtala om vad 
som hände och hur de ska tänka till nästa gång (ibid.). 
   En forskningsstudie på fyra- och femåriga barn genomfördes i Florida för att undersöka 
huruvida ett offentligt finansierat program, The Peace Education Foundation (PEF), skulle 
främja barns socioemotionella utveckling (Pickens, 2009). Både pedagoger och vårdnadsha-
vare erbjöds utbildning i programmet med uppdraget att uppmuntra barns empati och socioe-
motionella utveckling. Programmet instruerade deltagarna i hur de skulle använda sig av 
språket i en aktivitet för att uppmuntra barn att uttrycka känslor, undvika konflikter, hantera 
ilska och interagera mer positivt med andra. Resultatet visar att bland de förskolor som delta-
git i PEF förbättrades barns socioemotionella beteende då barn uppvisade en mer självständig 
lek samt mer positiva interaktioner med både andra barn och pedagoger (ibid.). 
 
Pedagogens roll 
Till skillnad från de positiva resultaten från det ovanstående fortbildningsprogrammet är 
Broadhead (2009) kritisk till dessa, framförallt de kortsiktiga då de är just kortsiktiga. Ett nytt 
perspektiv på fortbildningsprogrammen ges när Broadhead (2009) ställer sig frågande till de 
negativa konsekvenser som kan uppstå för de barn som inte syns eller kommer till tals i pro-
grammen. Forskningsstudien lyfter fram att om ett barn inte synliggörs i en större barngrupp 
kan det leda till negativa konsekvenser (ibid.). Utöver att dessa program är kortsiktiga ställer 
sig Broadhead (2009) även kritisk till att fortbildningsprogram skulle vara det bästa alternati-
vet och lyfter istället fram barns lek som den mest effektiva och trovärdiga kontexten där de 
kan utveckla sin konflikthanteringsförmåga. Forskningsstudien synliggör att pedagoger ofta 
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går in i barns konflikter för att lösa dessa åt dem, men när de istället observerar upptäcker de 
att konflikten är en del av leken. Istället förespråkas det att pedagoger tillåter barn att hantera 
konflikter och att pedagoger, om så behövs, observerar situationen som uppstår (ibid.). 
   I en annan forskningsstudie intresserar sig Emilson (2008) för hur fostran uttrycks i vardag-
liga kommunikationshandlingar mellan pedagoger och barn i förskolan. Pedagogers övergri-
pande mål är att erbjuda barn rätt strategier till att bli moraliskt kompetenta, något som kan 
utvecklas genom att barn tillåts vara självständiga. För att detta ska ske behöver pedagoger 
finnas med i bakgrunden och uppmuntra barn till att ta ett beslut (ibid.). Resultatet synliggör 
att barn har begränsade möjligheter till att förstå de moraliska problem som kan uppstå och att 
de saknar den verbala förmågan att uttrycka sig. Det i sin tur leder till att pedagoger ofta går 
in och korrigerar barns beteende genom att exempelvis straffa eller belöna dem (Emilson, 
2008). Utifrån pedagogers korrigerande av barn, kan deras förhållningssätt avgöra vilka posit-
ioner de erbjuder barn i olika situationer. Likväl bör pedagoger synliggöra konsekvenser och 
med dessa som grund för lärande låta barn reflektera samt kommunicera sina tankar. 
Dessvärre visar resultatet att pedagoger hellre informerar barnen om vilka moraliska agerande 
som är rätt eller fel (ibid.).  
  Vidare har pedagogers roll i barns konflikter studerats i en forskningsstudie genom observat-
ioner i finska och holländska förskolor (Singer et al., 2002). Utifrån materialet från observat-
ionerna synliggörs medlande och icke-medlande strategier som pedagoger använder i barns 
konflikter. Medlande strategier syftar till att pedagoger går in i barns konflikter och hanterar 
dessa tillsammans med barn. Icke-medlande strategier syftar till att pedagogerna går in i barns 
konflikter och hanterar de genom att informera barnen om regler eller att avgöra vem som har 
rätt eller fel. Resultatet synliggör även att det finns en gemensam samsyn, enligt forskarna, på 
att pedagoger borde erbjuda barn strategier till den grad att de kan lösa konflikter självstän-
digt (Singer et al, 2002). För övrigt hävdar Singer et al. (2002) att om pedagoger går in i barns 
konflikter med icke-medlande strategier minimerar de barns möjlighet till lärande av kon-
flikthanteringsstrategier så att de själva kan hantera dessa utan pedagogers närvaro. Likväl 
visar analysen av undersökningen att oavsett vilka strategier pedagogerna intar, ligger den 
viktigaste aspekten i förarbetet. Exempelvis ser forskarna att om barns aktiviteter är planerade 
uppstår inte konflikter lika ofta (ibid.). 
    Medlande och icke-medlande strategier har även Chen (2003) forskat vidare om. Chen 
(2003) uttrycker fördelen med medlande strategier och hävdar, precis som ovanstående fors-
kare, att barn ska göras delaktiga i hantering av konflikten och på så vis synliggöra andra 
barns känslor och perspektiv. Resultatet problematiserar även pedagogers syn på barns kon-
flikter och hävdar att om pedagoger skiljer aggressioner och konflikter åt kan de hjälpa barn 
att se andra individers behov och på så vis kan barn utveckla sin konflikthanteringsförmåga. 
Likväl bör pedagoger vara medvetna om att konflikter inte kan förebyggas fullt ut, konflikter 
bör istället ses som en möjlighet till lärande (ibid.).  
   Markströms (2005) tidigare nämnda forskningsstudie med syfte att undersöka hur aktörerna 
inom förskolan, via sociala praktiker, skapar meningsfullt lärande för barn, visar att pedago-
ger gör barn medvetna om rättvisor och orättvisor. Med hjälp av demokrati ges barn valmöj-
ligheter utifrån deras intresse och aktiviteter. Pedagogerna är närvarande och medlar mellan 
barn om det uppkommer för många viljor och försöker därigenom guida barn till ett rättvist 
beslut. Utifrån observationer av konflikter anser pedagoger att barn måste lära sig att hantera 
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konflikter (ibid.). Dock hävdar Markström (2005), i likhet med föreliggande studies problem-
område, att det finns en dubbelmoral inom ämnet då hon samtidigt, i sin studie, observerat att 
pedagoger ofta ingriper i konflikter, antingen som medlare eller som domare. Samtidigt häv-
dar hon att barn är sociala aktörer och har kunskapen att påverka och konstruera sina egna 
relationer utifrån sina tidigare erfarenheter. 
 
Sammanfattning forskningsläge 
De tidigare forskningsstudierna lyfter många relevanta aspekter för föreliggande studie och 
dess analys av fokusgruppsamtalen.  
   Under första temat Beskrivning av barns sociala kompetens presenteras exempel på hur 
pedagoger positionerar barn som svåra, lätta eller starka samt att det är de lätta och starka 
barnen som framställs som självständiga i konflikter med andra barn. Den sociala kompeten-
sen är ett bärande begrepp under detta tema och syftar till att den är central i pedagogers syn 
på barn.  
   Under efterföljande tema Språk som en ingång till sociala relationer lyfts det att ett para-
digmskifte önskas ske gällande att konflikter bör ses som en möjlighet till lärande snarare än 
ett problem som måste lösas. Barn bör göras delaktiga i dialoger kring konflikter, med hjälp 
av didaktiska frågor, för att uppmuntra deras socioemotionella förmåga.  
   Slutligen lyfts det i temat Pedagogers roll att pedagoger bör observera barns konflikter sna-
rare än att gå in med medlande eller icke-medlande strategier. Dock ges exempel på att peda-
goger ska erbjuda barn strategier, men att i grunden är förarbetet av vikt för barns utveckling 
inom konflikter. Samtidigt lyfts dubbelmoralen att pedagoger går in i barns konflikter som 
domare vilket är i enlighet med föreliggande studies problemområde. 
   Utifrån den tidigare forskningen, som vi har tagit del av, identifierar vi en kunskapslucka i 
hur barn kategoriseras och vilka verktyg de erbjuds av pedagoger i konfliktsituationer. 
 

Vetenskapsteoretisk och metodologisk utgångspunkt 
Nedan följer en mer ingående beskrivning av vår studies vetenskapliga och metodologiska 
utgångspunkter. Utifrån den tidigare identifierade kunskapsluckan sammankopplat med 
föreliggande studies syfte: att diskutera och problematisera pedagogers resonemang kring 
barns konflikter i förskolan, finner vi socialkonstruktionismen som en användbar teoretisk 
utgångspunkt. Socialkonstruktionismen möjliggör för oss som forskare att få en djupare 
förståelse för pedagogers resonemang och det baserat utifrån den språkliga och sociala 
interaktionen. 
   Studiens metodologiska del utgår från diskursanalys och diskurspsykologi. 
 
Socialkonstruktionism 
Föreliggande studie har sin vetenskapliga utgångspunkt i ett socialkonstruktionistiskt perspek-
tiv. Inom socialkonstruktionismen ses människan enligt Winther Jørgensen och Phillips 
(2000) som en social aktör och de uttrycker att kunskap skapas i sociala aktioner. De ger 
också uttryck för att socialkonstruktionismens kunskapsteori har en kritisk inställning till kun-
skap då den är föränderlig. Burr (2003) talar för att perspektivet uppfattas och konstrueras 



 7 

olika i världen beroende på vilka diskurser som föreligger där. Förtydligat skriver Burr (2003) 
fram att vi skapar våra uppfattningar i sociala sammanhang och att verkligheten är föränder-
lig. Det vi ser som sanning behöver inte vara det för någon annan, vilket vi ser kan framträda i 
pedagogernas resonemang i föreliggande studie. 
   Språket är en vital del inom socialkonstruktionismen och beskrivs vara det som ligger till 
grund för allt som sker i vår omvärld och att aktörens sociala interaktioner och handlingar är 
det som skapar världen (Burr, 2003; Åsberg, 2001). Vidare nämner också Galbin (2014) att 
den kunskap som människan frambringar, genom sina sociala interaktioner, konstruerar nya 
verkligheter. Föreliggande  
studie diskuterar och problematiserar hur pedagoger resonerar kring barns konflikter i försko-
lan och utifrån det anser vi vårt val av vetenskapsteoretisk utgångspunkt som relevant, just 
med en grund i den språkliga och sociala interaktionen. 
 
Diskursanalys 
Diskursanalys är enligt Bolander och Fejes (2015) det som hjälper oss att förstå språkets roll i 
hur vi förklarar vår verklighet och Winther Jørgensen et al. (2000) ger uttryck för att begrep-
pet diskurs betyder “ett bestämt sätt att tala om och förstå ett utsnitt av världen” (s.7). Diskur-
sanalys används för att problematisera och kritiskt granska de förhållningssätt som finns i vår 
omvärld (Sjöberg, 2013), vilket vi anser är användbart utifrån vårt syfte att diskutera och pro-
blematisera hur pedagoger resonerar kring barns konflikter i förskolan. Diskursanalys som 
metodansats i vår studie lämpar sig när forskare är intresserade av att se vilka sanningar som 
skapas, och det genom de sätt som fenomen som beskrivs i tal och text (Bolander et al, 2015). 
Inom diskursanalysen ses allt som framträder genom språket som en verklighet och som fors-
kare är det möjligt att föra fram ett sanningsanspråk genom texterna (ibid.). 
   I den här studien, som utspelar sig i förskolans kontext, är det fokus på mikrodiskurser. Det 
innebär att diskurserna befinner sig i ett mindre sammanhang där människor samspelar och 
interagerar med varandra (Börjesson & Palmblad, 2007). Motsatsen till mikrodiskurser är 
makrodiskurs vilket i högre grad omfattar samhälleliga diskurser och råder därmed inom en 
större kontext (ibid.). 
   Diskursanalys har tre inriktningar; diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi 
(Winther Jørgensen et al, 2000). Nedan följer en vidare beskrivning om vårt mer djupgående 
användande av vår valda analysmetod, diskurspsykologi. 
 
Diskurspsykologi 
Diskurspsykologi är en analysmetod inom diskursanalys som, enligt Winther Jørgensen et al. 
(2000), fokuserar på hur människan i sociala interaktioner utformar sin egen verklighet. Som 
tidigare nämnt är föreliggande studies syfte att diskutera och problematisera pedagoger reso-
nerar kring barns konflikter i förskolan. Utifrån syftet ses diskurspsykologi som en användbar 
analysmetod i vår studie då diskurspsykologi, enligt författarna, utgår från människans egna 
förståelser och förklaringar (Winther Jørgensen et al, 2000). Diskurspsykologi som metodval 
undersöker enbart det som verkligen uttrycks och utifrån om det uppkommer ett återkom-
mande sätt att uttrycka sig kring en händelse kan det vidare beskrivas som en tolkningsreper-
toar (ibid.). Enligt Potter och Wetherell (1987) handlar det om de diskurser som skapas i just 
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de sociala interaktionerna och därmed är det utifrån deras version av diskurspsykologi som 
föreliggande studie kommer att tillämpa. Då föreliggande studie genomförs i ett mindre soci-
alt sammanhang, ger vald analysmetod oss möjlighet att kunna uppfylla studiens syfte. 
   Användandet av tolkningsrepertoar som begrepp i den här studien inriktar sig på att karaktä-
risera och utvärdera särskilda händelser och andra fenomen (Potter et al, 1987). Som nämnt 
ovan under Diskursanalys, utgår föreliggande studie från diskurser på mikronivå där det är av 
intresse att utforska det människor konstruerar i text och tal i sociala sammanhang (Börjesson 
et al, 2007). Sjöberg (2013) lyfter att mikrodiskurser även kan benämnas som tolkningsreper-
toar och anser att tolkningsrepertoarer är diskurser som träder fram i interaktion med andra 
människor. 
   Föreliggande studie kommer, genom diskurspsykologin, analysera materialet från fokus-
gruppsamtalen genom begreppen tolkningsrepertoar, kategorisering, retorik, extremisering 
och förminskning. Genom dessa analysverktyg kan vi tolka det som kommer till uttryck och 
möjliggöra studiens syfte att diskutera och problematisera pedagogers resonemang kring 
barns konflikter i förskolan. Ovannämnda begrepp kommer att få en höggradig förklaring 
under Analys och resultat. 
 

Metod 
I följande avsnitt kommer val av analysverktyg och analysmetod att presenteras. I kapitlet 
redogörs även urvalet av deltagare samt hur materialet har transkriberats.  
   Följande studie är en kvalitativ forskningsstudie. Bryman (2011) hävdar att en kvalitativ 
forskning kan synliggöra individers resonemang. Genom det ansåg vi att en kvalitativ forsk-
ningsmetod kunde bli användbar för oss då vi med avstamp i problemområde, syfte och 
forskningsfrågor hade avsikt att diskutera och problematisera hur pedagoger resonerar kring 
barns konflikter i förskolan. Som forskare kan vi tolka och förstå de resultat som studien ger 
oss (Wolming, 1998). I Bryman (2011) kritiseras dock den här typen av forskning då den an-
ses svår att replikera vilket innebär att den kan ha minskad tillförlitlighet. Därav ser vi vikten 
av att beskriva alla steg i vår forskning detaljrikt. 
   Ahrne och Svensson (2015) talar om forskningsdesign och att studiens ambition är att be-
svara de frågor som ställs. I föreliggande studie gav det oss möjlighet att uppnå vårt syfte och 
besvara våra frågor utifrån de val av metoder och urval som presenteras här nedan. Därefter 
följer studiens tillvägagångssätt och bearbetning mer detaljerat i form av transkribering och 
analysverktyg.  I metoden framförs också studiens tillförlitlighet samt de etiska ställningsta-
ganden som vi tagit i beaktning och kapitlet avslutas med metodkritik. 
 
Dataproduktionsmetod 
Nedan presenteras val av dataproduktionsmetod med följande underrubriker; 
Fokusgruppssamtal samt Ljud- och videoinspelning. 
 
Fokusgruppssamtal 
Studien har analyserats med en grund i fokusgruppsamtal som metodval och Gergen (1999) 
skriver fram att det är individens sätt att beskriva något som ger mening till deras tillvaro och 
konstruerar dennes sociala verklighet. Därav ansåg vi det relevant för föreliggande studie att 
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använda fokusgruppssamtal då de val som deltagarna gör när de framställer något är präglat 
av deras relationer till de som finns i deras omgivning. Fokusgruppssamtal är en form av ge-
mensam diskussion där deltagare från, i det här fallet, samma yrkesgrupp samlas och har en 
fokuserad diskussion kring ett ämne eller tema (Ahrne & Svensson, 2015; Johansson & 
Karlsson, 2013). I dessa diskussioner genereras kunskap som är baserad på deltagarnas indi-
viduella och gemensamma erfarenheter (Stewart & Shamdasani, 1990; Asbury, 1995). Då 
resultatet av studien utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, ansåg vi att fokus-
gruppsamtal är en adekvat metod som kan belysa hur pedagoger resonerar kring barns kon-
flikter i förskolan. Deltagarnas resonemang och olika perspektiv kring konflikter kan synlig-
göras och problematiseras i ett socialt sammanhang. Det i sin tur kan leda till att ny kunskap 
utvecklas, en så kallad lärandeprocess (Ahrne & Svensson, 2015; Wibeck, 2010). I diskuss-
ionerna kan deltagarna omvärdera sina åsikter och sin egen förståelse (Ahrne & Svensson, 
2015). Utöver att fokusgruppsamtal synliggör hur deltagarna resonerar ser vi även att vi, pre-
cis som Burr (2003) lyfter, kan finna flertalet tolkningsrepertoarer. 
   Samtalet leds av antingen en eller två forskare, en så kallad moderator. Moderatorns roll i 
samtalet är att bevara fokus för ämnet, att uppmuntra deltagare som är inaktiva att dela med 
sig av sina erfarenheter samt uppmuntra till en icke-dömande miljö (Ahrne & Svensson, 
2015; Denscombe, 2009). Denscombe (2009) betonar även att en moderator inte är en tradit-
ionell intervjuare som ställer frågor, utan samtalet baseras på färdigställda diskussionsfrågor. 
Frågorna ska vara tydligt formulerade samt att de ska inbjuda till diskussion och ska i prakti-
ken inte innebära att moderatorn behöver delta (Ahrne & Svensson, 2015). Diskussionsfrågor 
samt exempel har tagits fram utifrån våra tidigare erfarenheter i förskolan. I samråd med våra 
handledare har dessa formulerats för att bjuda in till diskussion som i sin tur synliggjorde del-
tagarnas resonemang. Vid fokusgruppsamtalen i föreliggande studie presenterades frågorna 
muntligt. Exemplen valde vi att både muntligt presentera och lägga fram i skriftligt format för 
att deltagarna själva skulle kunna läsa in sig på den beskrivna händelsen. Diskussionsfrågorna 
och exemplen redovisas som bilaga. 
 
Ljud- och videoinspelning 
Under vår empiriska dataproduktion användes ljud- och videoinspelning som dokumentat-
ionsverktyg. Bryman (2011) lyfter att inspelat material kan visa hur deltagarna resonerar. Då 
vi inte hade någon tidigare relation till deltagarna såg vi det, för egen del, betydande att filma 
för att tydligt kunna se vem det är som uttrycker något för att på så vis inte främja konfusion 
vid transkribering. Användning av ljud- och videoupptagning som verktyg möjliggjorde att 
allt material kunde bevaras. Enligt Bjørndal (2005) ger bevarade data forskarna möjlighet att 
återgå till materialet, vilket enligt Brinkmann och Kvale (2014) även kan leda till nya in-
gångar. Bjørndal (2005) styrker fördelarna med insamlade data ytterligare genom att hävda att 
minnet är limiterat, betydande fakta kan därmed gå förlorade med tiden. 
 
Urval 
Urvalet av de deltagarna som deltog i fokusgruppssamtalet utgick från ett målinriktat urval 
(Bryman, 2011). Det betyder att vi utgick från en önskan om att enbart intervjua eller föra en 
diskussion med de deltagare som ansågs relevanta utifrån vår problemformulering och våra 
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forskningsfrågor. Vidare definierade vi dessa som personal med direktkontakt med barn på 
förskolan. Johansson och Svedner (2006) skriver även fram syftesurval vilket baseras på del-
tagarnas gemensamma yrke och var de regionalt sett arbetar samt att urvalet influeras utifrån 
undersökningssyftet. Därav ansåg vi det relevant att använda oss av både förskollärare och 
barnskötare, då båda parter bör ha kunskap och erfarenhet kring vårt valda problemområde 
(Lindlof & Taylor, 2002). I föreliggande studie kommer dessa omnämnas som pedagoger. 
Urvalet av pedagoger i den grad de exempelvis hade förskollärarexamen eller hur länge de 
arbetat i förskolan, ansåg vi inte som väsentligt i föreliggande studie då vi var nyfikna på de 
resonemang som framträder hos samtliga pedagoger som kommer i kontakt med barns kon-
flikter i förskolan och därmed har en chans att påverka barns strategier vid konflikter. Vidare 
stärker Potter et al. (1987) att det är ett språkligt fokus som är centralt inom diskurspsykolo-
gin. 
   I studien deltog sammanlagt sjutton pedagoger varav sexton dagligen var verksamma i 
barngrupperna. En deltagare var utbildad pedagog, men arbetade som administratör och var 
delvis verksam i barngrupperna. Samtliga var kvinnor från fyra olika förskolor i två kommu-
ner i södra Sverige. Studien genomfördes i form av fyra fokusgruppsamtal. Antalet medver-
kande varierade från tre till sex pedagoger. Det var av betydelse att ha flertalet deltagare då 
Bryman (2011) uttrycker att det behövs ett flertal respondenter från ett specifikt sammanhang, 
i vårt fall förskolan, för att synliggöra diskurser. Vidare beskrivning om fokusgruppsamtalen 
finns under Tillvägagångssätt. 
 
Tillvägagångssätt 
I ett tidigt skede i planering av studien kontaktades sex förskolor via mejl. I mejlen skrev vi 
en presentation om vilka vi var och vårt lärosäte. Vi berättade om vårt syfte med föreliggande 
examensarbete och vårt önskemål om att minst tre pedagoger skulle delta. Mejlen innehöll 
också önskemål inom vilken tidsram samtalen skulle äga rum. Valet av att inte skicka med 
våra frågor och frågeställningar grundade sig i att vi var nyfikna på ett spontant resonemang 
från deltagarna och att vi ville undvika att informationen eventuellt kunde påverka resultatet. 
Betydande var också att vi vid det här stadiet, ej hade hunnit få våra frågor och exempel god-
kända av våra handledare. 
   När mejlen inte gav något gensvar kom vi till insikt med att vi behövde ringa till försko-
lorna för att få besked då vår tid var begränsad för studien. Vid telefonsamtalen med pedago-
ger på förskolorna insåg vi betydelsen av att ringa direkt till beslutfattande verksamhetschef 
för att fortast möjligt få besked. Över telefon informerades verksamhetscheferna om syftet 
med vår studie, fokusgruppsamtalen, önskat antal deltagare, val av dokumentation, Veten-
skapsrådets etiska principer samt när vi önskade att genomföra samtalet. Vi ringde cirka 40 
förskolor och av dessa fick vi genomföra vår studie på fyra förskolor. Anledningen till det 
låga antalet deltagande förskolor var bland annat att merparten var upptagna med samman-
ställning inför utvecklingssamtal. Några förskolor visade sig vara så pass små till personal-
omsättning att de inte kunde undvara minst tre pedagoger till studien. 
   Under tre dagar i april 2018 genomfördes fyra fokusgruppsamtal på fyra förskolor. Vid det 
första fokusgruppsamtalet deltog tre pedagoger och två moderatorer. Samtalet ägde rum på 
förskolan, samtliga satt kring ett rektangulärt bord. Ljud- och videoanordning placerades ut 
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och deltagarna informerades om studiens syfte, moderatorernas roll samt vår önskan att de 
själva skulle signalera när de önskade att vi skulle ställa nästa fråga eller påstående. Deltagar-
na fick även ta del av Vetenskapsrådets etiska principer och därefter följde ett muntligt god-
kännande från samtliga. Fokusgruppsamtalet pågick i 48 minuter och grundades i forskarnas 
frågor och påståenden. När samtalet avslutades tackade moderatorerna för deltagarnas med-
verkan. 
   Vid det andra fokusgruppsamtalet deltog tre pedagoger och två moderatorer. Samtalet ägde 
rum i ett avskilt rum, här placerades samtliga deltagande kring ett rektangulärt bord.  Precis 
som i föregående samtal placerades ljud- och videoanordning ut och deltagarna informerades 
om studiens syfte, moderatorernas roll och vår önskan att de själva skulle signalera när de 
önskade att vi skulle ställa nästa fråga eller påstående. Deltagarna fick även ta del av Veten-
skapsrådets etiska principer och därefter följde ett muntligt godkännande från samtliga. Sam-
talet pågick i 33 minuter, därefter tackades deltagarna för sin medverkan. 
   Vid det tredje fokusgruppsamtalet deltog fyra pedagoger och förskolans administratör samt 
två moderatorer. Samtalet ägde rum på förskolan, samtliga satt kring ett avlångt bord. Ljud- 
och videoanordning placerades ut och deltagarna informerades om studiens syfte, moderato-
rernas roll, och våran önskan att de själva skulle signalera när de önskade att vi skulle ställa 
nästa fråga eller påstående. Deltagarna fick även ta del av Vetenskapsrådets etiska principer 
och därefter följde ett muntligt godkännande från samtliga. Samtalet pågick i 47 minuter. När 
samtalet hade avslutats tackades deltagarna för sin tid och medverkan. 
   På den fjärde och sista förskolan deltog sex pedagoger och två moderatorer i fokusgrupp-
samtalet. Samtalet ägde rum i avskildhet. I enlighet med de tidigare samtalen placerades ljud- 
och videoanordning ut och deltagarna informerades om studiens syfte, moderatorernas roll 
och våran önskan att de själva skulle signalera när de önskade att vi skulle ställa nästa fråga 
eller påstående. Deltagarna fick även ta del av Vetenskapsrådets etiska principer och därefter 
följde ett muntligt godkännande från samtliga. Samtalet varade i 46 minuter och därefter 
tackades deltagarna för sitt deltagande. Efter varje avslutat samtal transkriberades fokus-
gruppsamtalet i sin helhet. Vidare beskrivning finns under Transkribering. 
   Diskussionsfrågorna samt exemplen som användes finns under bilaga.  
 
Transkribering 
Bjørndal (2005) samt Ahrne och Svensson (2015) beskriver transkription som en aktiv bear-
betning av ett material där ett teckensystem blir ett annat. I vår studie innebar det att vi över-
förde det som framkom i ljud- och videoinspelning till skrift. Det digitala materialet synkroni-
serades, därefter transkriberades materialet till ett empiriskt material. Vi valde att enbart foku-
sera på språket då vi i vår analys inspirerades av det socialkonstruktionistiska perspektivet där 
språket är ett bärande begrepp. Därför har vi valt att transkribera både frågor och svar samt 
varje ord och mening, såväl påbörjade, avbrutna och upprepade (Winther Jørgensen et al, 
2000). Även talspråk som “åh, åsså” skrevs ut som de uttalades och det för att undvika att 
feltolka eller snedvrida resultatet. 
   På grund av att vi vid genomförandet inte bodde i samma stad har materialet transkriberats 
både gemensamt och individuellt. Transkriberingen underlättar synliggörandet av teman och 
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mönster i föreliggande analys, och det genom att färgmarkera för att se helheten av dessa 
(Ahrne et al, 2015; Bjørndal, 2005; Winther, Jørgensen et al, 2000).  
 
Analysverktyg 
I föreliggande studie, med utgångspunkt i diskurspsykologi, har följande analysverktyg 
använts; Tolkningsrepertoar, Kategorisering, Retorik samt Extremisering och förminskning. 
 
Tolkningsrepertoar 
Enligt Potter et al. (1987) handlar tolkningsrepertoarer om hur något framställs genom språket 
i en social interaktion och liknande mönster bör uppträda flera gånger. 
   Begreppet tolkningsrepertoar förekommer ofta som en översättning av begreppet diskurs 
och vi valde att använda oss av tolkningsrepertoar med anledning av att vi vill förtydliga att 
diskurserna innebär att synliggöra och analysera hur repertoarer används och framställs av 
människan (Herz & Johansson, 2013). Winther Jørgensen et al. (2000) skriver fram att tolk-
ningsrepertoarer som analysverktyg bidrar till att analysera konstruktionerna som uppstår 
genom språket i sociala sammanhang.  
   Då föreliggande studie grundar sig i diskurspsykologin gav det oss möjlighet att urskilja de 
upprepade begrepp, beskrivningar och sätt att tala som verksam pedagog i förskolan (Potter et 
al, 1987), och därmed fann vi tolkningsrepertoarer som ett väl lämpat analysverktyg. 
 
Kategorisering 
Kategoriseringar sker generellt utifrån stereotypa föreställningar och människan använder sig 
av kategoriseringar för att underlätta, sortera och förstå sin egen verklighet (Potter et al, 
1987). Genom en diskursiv praktik attribuerar människan sig själv och det i förhållande till en 
grupp (Winther Jørgensen et al, 2000). Därigenom kategoriserar människor även andra och 
tillskrivs en roll. Däremot måste vi vara medvetna om att sättet individer uttrycker sig på va-
rierar beroende på vilken diskurs och kontext de befinner sig i (ibid.). Kategorisering som 
analysverktyg gav oss möjlighet att genom språket besvara vår ena forskningsfråga om hur 
barn framställs i konflikter utifrån pedagogers resonemang. 
 
Retorik 
Retorik är väsentligt, enligt Potter et al. (1987) för att konstruera sociala interaktioner. Männi-
skan kan genom retorik möjliggöra en förståelse för hur en individ via samtal konstruerar sin 
verklighet och därmed övertygar sin omgivning om sin egen sanning (Holmberg, 2010). Detta 
kan också ses som ett sätt att framstå som mer kompetent (Burr, 2003). 
   Retorik handlar även om de tekniker och handlingar som praktiseras (Winther Jørgensen et 
al, 2000). Retorik är ett analysverktyg för att komma åt kärnan och ett hjälpmedel för att nå 
fram till kärnan anser Potter (1996) är att ständigt ska ställa sig frågan “Vad står på spel?”. 
   Retorik som analysverktyg har i föreliggande studie använts för att lyfta fram hur pedago-
gernas resonemang kring strategierna i barns konflikter framfördes övertygande. 
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Extremisering och förminskning 
Inom retoriken förekommer extremisering som ett analysverktyg vilket används för att för-
stärka betydelsen av ett uttalande ytterligare. Förstärkningen kan enligt Ericson (2006) fast-
ställas genom förstärkningsord samt att det som sägs upplevs mer påtagligt. Förminskning är 
också ett verktyg inom retoriken som i motsats till extremisering används för att minska bety-
delsen av uttalandet man gör. I föreliggande studie användes extremisering och förminskning 
som analysverktyg för att lyfta fram hur pedagogerna i sina formuleringar förstärkt eller för-
minskat innebörden av sina resonemang. 
 
Analysprocess 
Ljud- och videoinspelningar från de fyra fokusgruppsamtalen transkriberades inom ett dygn 
efter de genomförts. Samtliga ord och uttryck transkriberades till text vilket utgjorde underla-
get för vår analys. Även talspråk som som “åh, åsså” skrevs ut som de uttalades och det för att 
undvika att feltolka eller snedvrida resultatet. Därefter följde en noggrann genomläsning, som 
följdes av djupa diskussioner med fokus på studiens syfte och frågeställningar. 
   Efter att ha läst transkriptionerna ett flertal gånger fann vi relevanta teman eller mönster 
som vi kodade. Enligt Winther Jørgensen et al. (2000) innebär det att urskilja sitt material. De 
mönster som uppstod valde vi att färgkoda för att få större överblick över vårt material och 
dessa identifierade mönster har sedan bildat våra teman som går att finna under kapitlet Re-
sultat och analys. 
    Under tiden vi studerade vårt material såg vi vikten av att vara nyfikna för nya teman. Re-
lativt tidigt fann vi två huvudteman, som ändrade form genom hela processen och omformule-
rades utifrån studiens syfte och därav fann vi nya sammanhang. Dessa sammanhang bildade 
vårt empiriska material då dessa teman var relevanta utifrån vårt syfte och forskningsfrågor. 
   Med grund i diskursanalys och diskurspsykologi hade vi ett flertal analysverktyg framför 
oss, men kunde relativt tydligt urskilja de som för oss skulle bli mest användbara; tolknings-
repertoar, kategorisering, retorik samt extremisering och förminskning. Med hjälp av dessa 
analysverktyg har vi kunnat diskutera och problematisera pedagogers resonemang kring barns 
konflikter, vilket tillika är studiens syfte. 
   Det första temat i föreliggande studie är hur pedagoger framställer barn och har fått föl-
jande underrubriker: Ålderns inverkan och Förgivettagande. Det andra temat är Vilka kon-
flikthanteringsstrategier pedagoger talar om vilket fick följande underrubriker: Förebyg-
gande strategier, Medlande strategier och Avbrytande strategier. 
 
Studiens tillförlitlighet 
Forskningen måste leva upp till fyra kriterier för att anses vara tillförlitlig, enligt Bryman 
(2011). Bryman (2011) benämner kriterierna enligt följande; Trovärdighet, överförbarhet, 
pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera.  
   Trovärdigheten för föreliggande studie innebar att vi informerade deltagarna om att vi var 
nyfikna av att höra deras resonemang kring barns konflikter. Vi valde aktivt att inte förbereda 
deltagarna med våra frågeställningar eller exempel då vi eftersträvade att styrka trovärdighet-
en genom att nå deras första spontana svar. Även pålitligheten synliggörs i beskrivningen av 
studien, kopplingen till aktuella och relevanta forskningsstudier samt de val som gjorts.  
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   Överförbarheten av föreliggande forskningsstudie innebär att resultatet kan omsättas i olika 
praktiker. Genomgående i föreliggande studie grundas inga av våra analyser på våra person-
liga värderingar utan är objektiv då den valda teorin, socialkonstruktionism, ser till hur verk-
ligheten beskrivs samt konstrueras (Bryman, 2011). 
   Som ovan nämnt inspirerades föreliggande forskningsstudie av det socialkonstruktionistiska 
perspektivet som grundas i individers erfarenheter. Det kan dock innebära att studien inte helt 
kan styrkas och konfirmeras då den inte upplevs som objektiv. I sin tur kan överförbarheten 
av specifikt ett fokusgruppssamtal leda till att trovärdigheten stärks då den framskrivs detalje-
rat under metoddelen. Samtidigt är vi medvetna om att resultatet hade varit svårt att återskapa 
då det är andra deltagare samt sociala kontexter som påverkar resultatet, vilket i sin tur hade 
påverkat trovärdigheten samt pålitligheten. 
 
Etiska ställningstaganden 
För att hålla god kvalitet och validitet i föreliggande studie har deltagarna muntligt informe-
rats om de fyra etiska principerna från Vetenskapsrådet; Informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011; Johansson & Karlsson, 2013).  
   Informationskravet och samtyckeskravet innebär att vi har informerat deltagarna i fokus-
gruppssamtalen om syftet med undersökningen. Deltagarna har även informerats om att deras 
deltagande var frivilligt och att de, när de ville, kunde avbryta sin medverkan i undersökning-
en och att de själva kunde meddela när de tyckte att vi skulle byta diskussionsfråga.  
   Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har tillgodosetts genom att forskarna har infor-
merat deltagarna om att deras personliga uppgifter förvarats på en dator i en låst mapp så att 
ingen förutom forskarna har tillgång till det. De uppgifter som har samlats in används enbart i 
den aktuella studien. Tillika är deltagarnas namn fingerade i föreliggande studie och det för 
att, enligt Brinkmann och Kvale (2014) förhindra identifiering av deltagarna. 
   Deltagarna har tilldelats följande namn; Alice, Anna, Berit, Camilla, Caroline, Catti, Diana, 
Elin, Emma, Johanna, Isabella, Lena, Maria, Monica, Sandra och Vilma. 
 
Metodkritik 
Studien har inspirerats utifrån det socialkonstruktionistiska perspektivet där språket står i fo-
kus. Genom att använda sig av fokusgruppsamtal kunde vi både ta del av språket, men också 
använda oss av de valda analysverktyg som finns inom perspektivet; tolkningsrepertoar, kate-
gorisering, retorik samt extremisering och förminskning. 
   Under tillvägagångssättet uppmärksammade vi dock att fokusgruppsamtalen bidrog till att 
de medverkande ofta talade i mun på varandra vilket medförde en mer tidskrävande och svår-
hanterad transkribering. Fokusgruppsamtal kan vara missvisande när deltagarna fyller i andra 
deltagares oavslutade meningar med sina egna resonemang vilket i sin tur kan leda till att inte 
alla individuella tankar kommer till uttryck. Vi var medvetna om att denna typ av diskussion 
även kan ha lett till att värdefulla resonemang inte kommit till uttryck från passiva deltagare. 
Denna form av intervjumetod beskriver Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) även som 
svag då vi inte kan påvisa att deltagarna handlar och agerar likadant i praktiken som de ger 
uttryck för under samtalet. Enligt Bjørndal (2005) lyfts även faktorn att även vår närvaro som 
moderatorer kan ha påverkat samtalen. Vidare lyfter Winther Jørgensen et al. (2000) att ana-
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lysen är en tolkningsprocess och därav har vi i vårt analysarbete arbetat för att agera neutralt 
och opartiskt.  
   Som dokumentationsverktyg valde vi att använda oss av ljud- och videoinspelning för att 
genom ljudinspelning kunna garantera kvalitén på materialet och med videoinspelning möj-
liggöra en trovärdig transkribering då vi kunde koppla samman röst med deltagare. Nackdelen 
med dessa dokumentationsverktyg, som även nämns inom forskning, är att deltagarnas svar 
kan ha påverkats av deras osäkerhet till ljud- och videoanordningen (Bjørndal, 2005; Lindlof 
et al, 2002). Vi var tillika medvetna om att video inte är en direkt avbildning av verkligheten 
(Bjørndal, 2005). För att tillförlitligheten i forskningsstudien skulle vara av god kvalité valde 
vi ändå att använda oss av dessa dokumentationsverktyg. 
   I samråd med våra handledare fick vi rådet att inte genomföra vår studie på förskolor som vi 
hade någon relation till då studiens område kunde upplevas som känsligt. I uppstarten ringde 
vi ca 40 förskolor i två olika kommuner vilket resulterade i att fyra förskolor hade möjlighet 
att ställa upp med kort varsel. Vårt val att ha verksamma pedagoger från samma förskola eller 
avdelning i samtalet gör oss medvetna om att ämnet kan ha diskuterats tidigare sinsemellan. 
Med andra ord är det en möjlighet att fokusgruppsamtalet kan ha fått en större variation om 
de inte kände varandra sedan tidigare och att det kan ha påverkat resultatet. Dock hävdar Dah-
lin-Ivanoff (2015) att det är av betydelse att deltagarna känner varandra. Valet att använda 
verksamma pedagoger utan att kategorisera dem utifrån tidigare erfarenheter eller utbild-
ningsgrad i avseendet om de var barnskötare eller förskollärare förstår vi kan upplevas miss-
visande. Vi är medvetna om att deltagarna kommer med olika erfarenheter och variation i 
utbildningsgrad. Dock anser vi, utifrån föreliggande studies storlek, att de eventuella uppdel-
ningarna hade blivit för omfattande i studiens analysarbete. 
    För att ytterligare problematisera tidsaspekten valde vi aktivt att inte observera barnen då 
samtyckesblanketter från barnens vårdnadshavare hade krävts för att uppfylla Vetenskapsrå-
dets etiska principer (Bryman, 2011; Johansson et al, 2013). 
 

Resultat och analys 
I följande avsnitt presenteras och analyseras resultatet från de fyra fokusgruppsamtalen som 
har genomförts. Pedagogernas resonemang har indelats i kategorier efter studiens syfte och 
frågeställningar. Dessa resonemang har synliggjort två stycken resultatteman; Hur pedagoger 
framställer barn i konflikter samt Vilka konflikthanteringsstrategier pedagoger talar om. 
   Resonemangen har sedan analyserats med hjälp av våra analysverktyg; tolkningsrepertoar, 
kategorisering, retorik, extremisering och förminskning. Samtliga deltagare från fokusgrupp-
samtalen har i resultat och analys tilldelats ett fiktivt namn. 
   Deltagarnas uttalanden som vi valt att analysera har skrivits fram med kursiv text för att 
tydliggöra skillnaden mellan våra analyser och deltagarnas citat. Marginalerna på citaten har 
även dragits in för att ytterligare tydliggöra. I transkriptionerna har vi valt att använda oss av 
tre punkter som en indikation på att deltagaren tar en paus i sina uttalande. I citaten har vi 
använt oss av “ ” för att tydliggöra när deltagaren återger ett citat eller en tidigare konversat-
ion. [...] förekommer också vilket indikerar på att där finns fler utdrag, men att vi medvetet 
valt att inte ha med de eftersom de ej ses relevant för studiens resultat. Vi har även valt att 
förtydliga, i deltagarnas citat, genom att skriva stor bokstav och lägga till punkt och komma-
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tecken. Inledningsvis till varje utdrag följs en kort beskrivning av den fråga eller exempel 
som pedagogerna diskuterar utifrån. Dessa finns i sin helhet under bilaga. 
   Efter varje tema följer en resultatsammanfattning. 
 
Hur pedagoger framställer barn i konflikter 
Hur pedagoger framställer barn i konflikter synliggörs genom olika typer av kategoriseringar 
och de upprepade mönster som kommer till uttryck i utdragen. Dessa kategoriseringar har 
bildat två tolkningsrepertoarer som redovisas nedan: Ålderns inverkan och Förgivettagande. 
 
Ålderns inverkan 
Följande tolkningsrepertoar framträder genom de återkommande mönster som synliggörs i det 
empiriska materialet. Ett av dem är pedagogers kategorisering av barn utefter deras ålder och 
framställan som “små eller stora”. Nedan följer fyra empiriska utdrag från flera fokusgrupp-
samtal som tyder på detta. 
    
Utdraget som analyseras är taget från deltagarnas resonemang kring exempel två: Veronica 
vill gunga. 
 

Lena: Vi visste inte om de var jämngamla? 
Alice: Nä, men det behöver man väl inte vara alla gångerna? 
Lena: Nänä, men jag menar om det är att hon inte brukar få vara med, 
hur de är kompis…det kanske är ett litet barn? 
Alice: Mm 
Lena: Asså, man har ju ganska lite information känner jag. Självklart 
följer man med bort, eller? 
Johanna: Jo 

  
Lena ställer frågan till de medverkande i fokusgruppsamtalet: Vi visste inte om det var jämn-
gamla? Vilket talar för att Lena anser att barns ålder är betydande i uppstådd konfliktsituat-
ion. Alice är kvick med att svara Nä och framhäver snabbt sin pedagogiska grundsyn genom 
att säga men det behöver man väl inte vara alla gångerna? Alice ställer en retorisk fråga som 
får en tillrättavisande funktion genom användandet av väl. 
   Lenas Nänä tyder på ett ursäktande, men att hon sedan redovisar hur hon tänkte genom att 
uttrycka jag menar.  Fortsatt säger hon att barnet inte brukar få vara med för att det kanske är 
ett litet barn. Lena kategoriserar ett litet barn som ett barn som på grund av sin ålder inte får 
vara med och leka. Dessförinnan påbörjade hon en mening som hon avslutade där hon sa hur 
de är kompis… följt av det kanske är ett litet barn? Uttalandet tyder på att Lena har en före-
ställning om att ett litet barn inte kan leka eller interagera med stora barn och en ålderskatego-
risering har därmed skett. 
   Lena hävdar sin strategi med självklart följer man med bort men tvekar sedan vilket ses 
genom hennes eller? Varpå Johanna svagt svarar Jo. Lenas Självklart ses som en retorisk 
förstärkning för att senare i hennes eller? förminska sitt uttalande. 
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Utdraget som analyseras nedan utgår från deltagarnas resonemang kring exempel tre: Sara 
kommer och berättar att Isak har bitit henne. 
 

Vilma: Sen får man ju prata med Isak, och det får man ju göra utifrån 
vem Isak är då tänker jag, för det spelar ju lite roll. Ehm..hur man 
bemöter Isak i detta, men att man återigen, som vi har sagt innan att 
man sätter ord på situationen och backar tillbaka bandet: vad var det 
som hände och vilka konsekvenser fick det? Eh, men som sagt, det är 
helt avgörande om Isak är 1,5 år eller 5 för det blir lite olika scena-
rier hur man bemöter Isak. eller? Så tänker jag.. 
Monica: Jag håller med om det. 

  
Vilma framhäver tydligt sin pedagogiska roll i sitt uttalande om hur man ska bemöta situat-
ionen som uppstått och lägger fram strategier för hur situationen ska hanteras så rätt som möj-
ligt. Vilma framhåller sitt pedagogiska förhållningssätt genom att använda sig av det retoriskt 
förstärkande ordet ju som tyder på att det hon ger uttryck för är det som är pedagogiskt rätt. 
Sen får man ju prata med Isak, och det får man ju göra utifrån […]. Hennes roll och anta-
gande förstärks också genom tänker jag. Vilma återgår sedan till vad de samtalat om tidigare 
för att ytterligare förstärka att så här är det genom att i dubbel bemärkelse uttrycka att man 
återigen samt som vi har sagt innan. 
   Vidare berättar Vilma om något som tydligt urskiljer att pedagoger kategoriserar barn bero-
ende på barnets ålder. Hon börjar genom att förstärka det hon tidigare nämnt genom att säga 
men som sagt och fortsätter därefter med det är helt avgörande om Isak är 1,5 år eller 5 år. 
Uttrycket förstärks retoriskt genom helt avgörande och kategoriserar sedan situationen som 
avgörande beroende på Isaks ålder. Vilma förklarar det genom att uttrycka att det blir lite 
olika scenarier hur man bemöter Isak. Kategoriseringen av ålder tyder på att det yngre barnet, 
som är 1,5 år, ses som mindre kompetent att hantera en tillsägelse och barnet förminskas där-
för.  
   Därefter uttrycker Vilma något som tyder på att hon nu är osäker i sitt påstående då hon 
adderar ett eller? Å ena sidan kan hennes uttryck därefter; så tänker jag, tala för att hon ur-
säktar sig i sitt framförande medan det å andra sidan kan vara ett ytterligare sätt att hävda sig 
och därmed förstärka uttalandet. Vilma får bekräftelse av Monica när hon säger jag håller 
med om det. 
 
Utdraget som analyseras nedan är Carolines resonemang kring fråga två: Kan ni berätta hur ni 
går tillväga när ni pratar om bråk eller att inte vara sams, med barn? 
 

Caroline: Och hos oss hos 5 och 6-åringarna har vi ju lite intriger, 
både med tjejgäng och så där det sladdras mycket o så, o de kommer 
ju ofta å bara petitesser annars, men vi försöker ju lära dom att ‘tänk 
efter vad ni har sagt å hur ni har gjort det å prata med varandra istäl-
let”.  
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Caroline kategoriserar barnen i sin barngrupp som 5–6 åringar och retoriskt förstärker att i 
den åldern finns ju lite intriger och refererar just till kategorin tjejgäng. Caroline syftar till att 
i dessa tjejgäng grundar sig intrigerna i att det sladdras mycket. Att Caroline betonar ordet 
mycket i citatet ses som en förstärkning av att sladder är ett större problem i dessa tjejgäng. 
Caroline förminskar även tjejgängens konflikter genom att kalla det petitesser vilket tyder på 
att det tjejerna uttrycker i gäng inte anses värt att diskutera. Det framgår också i utdraget att 
pedagogerna inte går in i dessa konflikter genom att lösa dem utan de försöker ju lära dom 
genom att ställa reflekterande frågor som de ska ta med tillbaka till gruppen. Något som kan 
tyda på att pedagogerna underskattar konflikten i sig eller att de å andra sidan tror på barns 
förmåga att hantera konflikten självständigt. Samtidigt framgår det när Caroline säger lära att 
hon anser att de i tjejgänget inte har fullständig kunskap inom konflikthantering.  
 
Utdraget nedan är en del av fokusgruppsamtalet som utgår från exempel ett: Kevin, Klara och 
den röda traktorn. 
 

Isabella: Men.. men alltså just det att prata mycket, i just detta fallet 
är Kevin dessutom stor, han är fem år gammal. och oftast då kan man 
resonera, ju äldre de blir desto lättare har de för o resonera… 
Diana: Ja  
Isabella: ... och det kanske är så att han faktiskt har en förklaring till 
varför. 
Diana: Mm 
Isabella: … men just det att inte glömma bort det att många gånger 
kan man faktiskt prata med barnen, för oftast tycker man att de är så 
små. 

 
Isabella uttrycker att hon tycker att man ska prata mycket och hävdar att det i detta fallet får 
bli med Kevin då han, enligt Isabella, är stor. Det förstärks retoriskt genom dessutom och för-
stärks via han är fem år gammal. I följande uttal synliggörs en kategorisering och ett förgivet-
tagande när Isabella ytterligare förstärker att oftast då kan man resonera, ju äldre de blir 
desto lättare har de för o resonera. Det talar för att Isabella har en föreställning om att barn 
kan resonera med större lätthet ju äldre de är. Diana fyller i med ett ja vilket tyder på att hon 
håller med i Isabellas uttalande.  
   Isabella fortsätter med att uttrycka att det kanske är så att han faktiskt har en förklaring till 
varför. Isabellas förstärkande faktiskt tyder på att hon har en föreställning om att alla barn inte 
sitter på förmågan att kunna resonera. Det stärks ytterligare i hennes nästa uttalande att man 
faktiskt kan prata med barnen. Återigen blir begreppet faktiskt retoriskt förstärkande, för att 
övertyga övriga deltagare om sin egen sanning. För oftast tycker man att de är så små tyder 
på en kategorisering som särskiljer stora och små barn. Isabellas kommentar talar för att hon 
kategoriserar barn utifrån att stora barn kan ha en förklaring till varför medan små barn inte 
tycks, enligt Isabella, gå att prata med. 
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Förgivettagande 
Förgivettagande framträder genom de tolkningsrepertoarer som synliggjorts i det empiriska 
materialet och det genom att pedagoger ibland ser på barn som mindre kunniga kring ämnet 
konflikter. Nedan följer fem empiriska utdrag från flera fokusgruppsamtal som tyder på detta. 
 
Utdraget som analyseras nedan är hämtat från deltagaren Lenas resonemang kring exempel 
två: Barnet Veronica vill gunga. 
 

Lena: Men sen får man ju inte, man är ju väldigt, många vuxna är 
också väldigt såhär. Åh man måste leka med nån, eller man måste 
vara två, eller minst två eller man måste… men vissa barn är ju väl-
digt nöjda att vara själva. dom vill leka själva. Dom är liksom 
inte..eh..dom har inte ett behov av det.  

 
När Lena i sitt första uttalande säger man får ju inte, man är ju väldigt framkommer det att 
hon talar om sig själv i samexistens med andra pedagoger, hon kategoriserar. Begreppet väl-
digt tyder på en förstärkning av hur man tänker i en situation där man måste leka med någon. 
Samtidigt frånsäger hon sig ansvaret i hur man agerar när hon ändrar sitt uttalande och istället 
talar om många vuxna. Lena kategoriserar och framställer sig själv som en individ som inte 
tänker likadant som många vuxna. Det förstärks ytterligare i hennes retoriska uttalande men 
vissa barn är ju väldigt nöjda med att vara själva, dom vill leka själva. Här framgår Lenas 
definition om hur ett barn är och en tanke om att barn vill leka själva. Fortsättningsvis fram-
går en viss kategorisering när Lena talar för vissa barn och att de är ju väldigt nöjda med att 
vara själva. Det ses som en generalisering och ett förgivettagande om hur en grupp barn age-
rar när de, enligt Lena, upplevs vara väldigt nöjda. Det framgår att Lena retoriskt försöker 
övertyga sin omgivning om att vissa barn är väldigt nöjda med att vara själva genom att lägga 
till ett ju. Hur Lena framställer vissa barn synliggörs ytterligare i uttalandet som säger att dom 
har inte ett behov av det. Det framgår tydligt i Lenas uttalande vilka behov barn har och vilka 
de inte har. 
 
Utdraget som analyseras nedan är från när deltagaren Alice resonerar vidare kring fråga fyra: 
Något mer ni vill lyfta? 
 

Alice: Fast där kan jag känna att som vuxen måste man vara väldigt 
på tå när saker händer så att det inte alltid är samma som vinner och 
går vinnande ur någonting. För där finns barn som alltid ger sig. 
Men bli bra på att argumentera som vuxen måste man lära sig det 
som liten, känner jag. Det är inte nåt man bara får med sig i livet utan 
det måste man…jag tror det är bra att, inte tjata eller prata i sönder 
dom, men att sätta ord som sagt. 

 
Alice börjar med att uttrycka sin känsla när hon säger att som vuxen måste man vara väldigt 
på tå när saker händer vilket tyder på att man som pedagog måste vara ständigt närvarande. 
Å andra sidan tyder det också på en föreställning om barns bristande förmåga att hantera de 
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situationer som uppstår. Eftersom Alice uttrycker som vuxen tyder det på att hon kategoriserar 
de vuxna som de som behöver vara på tå. Begreppet väldigt styrker hennes uttalande retoriskt. 
Alice fortsatta formulering så det inte alltid är samma som vinner och går vinnande ur 
någonting tyder på att hon är säker i sitt uttalande och att det ej skulle vara okej att ett och 
samma barn alltid går vinnande ur en konflikt. Ett förgivettagande uppstår i uttrycket för där 
finns barn som alltid ger mig sig. Det tyder på en igenkänning och att det uttrycks utifrån 
hennes tidigare erfarenheter av just dessa barn som alltid ger med sig.  
   Alice fortsätter med; men ska man bli bra på att argumentera som vuxen måste man lära 
sig det som liten, känner jag. Genom användandet av ska man förstärker hon retorisk sitt för-
givettagande om att man behöver kunna argumentera som vuxen. Alice avslutar meningen 
med känner jag vilket tyder på en osäkerhet inför hennes tidigare uttryck och att hon inte helt 
står för att man som vuxen måste kunna argumentera. Det framgår därmed som en förminsk-
ning av sitt tidigare uttalande som förekom mer retoriskt. Uttalandet tyder på att Alice har en 
föreställning om det som barnet inte lär sig som liten, inte heller är möjligt att lära sig som 
vuxen. 
   En retorisk förstärkning uppstår när Alice använder uttrycket måste man och det i relation 
till tidigare ska man. Hon uttrycker att argumentation inte är något man bara får med sig i 
livet utan det måste man, följt av en kort paus där hon sedan fortsätter med  jag tror vilket 
med betoning på jag, kan ses som en förstärkning. Därefter säger Alice i sitt sista uttalande; 
men att sätta orden som sagt. Här blir som sagt ett retoriskt slutord som förstärker hennes 
egen sanning. 
 
Nedanstående utdrag som analyseras utgår från fråga två: Kan ni berätta hur ni går tillväga 
när ni pratar om bråk eller att inte vara sams, med barn? 
 

Maria: Man pratar rätt mycket om känslorna om hur det känns. Hur 
man känner sig när man är utanför och inte får komma in i leken hur 
det känns när man , ehm, om dom...om nån slår på nån och så vidare. 
Det är mycket känslor för att dom ska kunna förstå. och alla är väl-
digt “Oja ja ja, jaaa, mm usch ja, det är ju så synd om Kalle som inte 
får vara med” eller så vidare, så ja. Sen har man svårt själv att ta sig 
åt sig verkligheten, liksom för sen kan man själv göra det… 
Berit: mm 
Maria:....sekunderna efter vi har pratat om det. 
Camilla: Mm 
Maria: Men alla är väldigt medvetna om ja, “Jaa, det är hemskt det 
här” eller “Oja, jag förstår att han blir ledsen osv.”. Men sen är det 
svårare i verkligheten.  

  
Maria lägger fram att man pratar rätt mycket om känslorna, om hur det känns. Marias man 
talar för att hon beskriver hur de inom arbetslaget går till väga när de pratar om bråk eller att 
inte vara sams. I Marias andra uttalande hur man känner sig när man är utanför talar hon 
istället om man som en gemensam upplevelse mellan förskolans pedagoger och barn, hur det 
känns.  
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   I sitt uttalande när hon ändrar sitt man och säger ehm, om dom.. kategoriseras barn som en 
egen grupp. Vidare specificerar hon det ytterligare genom att säga om nån som slår på nån i 
kategoriseringen att barn slåss. Likväl kategoriserar hon barn som en grupp individer som inte 
förstår när hon säger Det är mycket känslor för att dom ska kunna förstå och uttrycker dom 
som en koppling till barn. Maria ger uttryck för att barn har en bristande förståelse för andra 
individers perspektiv. Vidare hävdar Maria att alla är väldigt och vidare exemplifierar hon 
följande citat; “Oja ja ja, jaaa, mm usch ja, det är ju så synd om Kalle som inte får vara 
med”. Här generaliserar Maria barn när hon säger att alla barn delar samma förståelse för 
Kalle. I efterföljande uttalande talar hon inte längre om dom utan om man när hon säger Sen 
har man svårt själv att ta sig åt sig verkligheten. Här framgår det att barn, enligt Maria, har 
svårt att arbeta med ett konsekvenstänk, de kategoriseras därefter. Maria generaliserar också 
när hon återigen nämner alla i sitt uttalande; Men alla är väldigt medvetna. Maria hävdar 
alltså att barn är medvetna, men att det kan bli för mycket intryck för dem för att kunna förstå 
och agera moraliskt rätt i som hon nämner; i verkligheten. Uttrycket tyder på att barn har en 
teoretisk förståelse som de inte kan omsätta i praktiken. 
 
Följande utdrag är taget utifrån deltagarnas resonemang på fråga fyra: Något mer ni vill lyfta? 
 

Camilla: ... Sen är ju den konflikten åsså där de har sagt till en fröken 
så har den fröken roddat i det och sen säger de samma till nästa frö-
ken som kommer. De vill ju liksom gärna stå högt i kurs hos fröken. 
Maria: Jaaa! Och går det inte hos den ene så kan du ju prova hos den 
andre. 
Camilla. Ja och så får ju han påbackning två gånger. Det är ju 
döskönt, hehe. 

 
Camilla beskriver att barn testar sig fram genom att prata med en fröken så har den fröken 
roddat i det och sen säger de samma till nästa fröken som kommer. Uttalandet tyder på att 
Camilla ser barn som smarta då de testar sina argument hos fler än en fröken. Detta är något 
som även förstärks när Camilla säger; De vill ju liksom gärna stå högt i kurs hos fröken ge-
nom att retoriskt övertyga när hon lägger till ett ju. Följande uttryck utgör en tolkningsreper-
toar mellan Camillas uttryck och Marias; Och går det inte hos den ene så kan du ju prova hos 
den andre då Maria upprepar Camillas exempel men med egna ord och att de syftar till 
samma strategi. 
 
Utdraget nedan är hämtat från fråga två: Kan ni berätta hur ni går tillväga när ni pratar om 
bråk eller att inte vara sams, med barn? 
 

Emma: mm och jag tänker också att ibland i den här diskussionen di-
rekt för att dom e här och och och dom kan känna in. Vissa som är i 
affekt dom blir ju bara argare eller ledsnare och då får man kanske 
avvakta och trösta och vänta och sen jobba vidare. Alltså att att man 
inte bara släpper det för att man tar en paus, men det är ju för att vi 
måste ju känna in varje barns behov...där… 
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Vilma: Och situation. 
Emma: ...och situationen. Jaa, exakt. För det kan ju också vara ett 
barn som blir väldigt, som är mån om att bli rättvist behandlad och 
varför …”Du ska säga förlåt!” och så.  Ja, är det inte läge då för det 
andra barnet inte klarar det då, klarar inte av det. Han blir bara ar-
gare, det blir bara värre asså. Det kan ju vara ganska komplicerade 
situationer. 

 
Emma benämner barn som dom i diskussionen, men specificerar sig till vissa när hon i ett 
exempel pratar om att Vissa som är i affekt dom blir ju bara argare eller ledsnare. Det visar 
på att Emma kategoriserar de barn som hamnar i affekt. Emma ser även en avvikelse i hur 
vissa barn reagerar när de är i affekt och kategoriserar dessa som argare eller ledsnare. Det 
visar även på att Emma ser en avvikelse i att de barn som hamnar i affekt inte bara blir argare 
utan kan även bli ledsnare. Å ena sidan har Emma ett förslag som tyder på en form av strategi 
i en situation med barn som är i affekt när hon säger; då får man kanske avvakta och trösta 
och vänta och sen jobba vidare. Å andra sidan framstår Emma som osäker i valet av strategi 
då hon säger kanske. I efterföljande mening säger hon; vi måste ju känna in varje barns be-
hov...där..., vilket tyder på att hon inte är säker på sin strategi vilket förstärks genom att hon 
pausar och säger ...där.... Vilma inflikar i Emmas resonemang med att säga; Och situation, 
vilket tyder på att Vilma delar Emmas tidigare resonemang om barn i affekt. Emma upprepar 
Vilmas citat och lägger till; Jaa, exakt som visar att Emma har granskat Vilmas inflik och 
efter det instämmer med ett längre jaa, exakt! som en förstärkning. 
   En ytterligare förstärkning sker när Emma sedan ger exempel på hur en sådan situation kan 
se ut. I exemplet kategoriserar Emma ett barn som ett barn som är mån om att bli rättvist be-
handlad och menar att det i en sådan situation kan bli svårt för barnet som är i affekt att säga 
förlåt. Att Emma använder sig av exemplet ”Du ska säga förlåt!” tyder på att hon retoriskt 
förstärker sin egen verklighet av hur konflikter hanteras på förskolan. Vidare uttrycker Emma 
att konflikter som dessa kan ju vara ganska komplicerade situationer vilket ses som att Emma 
tar båda barns perspektiv. Det synliggörs när hon uttrycker att han blir bara argare. 
 
Sammanfattning “Hur pedagoger framställer barn i konflikter” 
I pedagogernas samtal framkommer det att ålderns inverkan är av betydelse i barns konflikter 
och att det sker en tydlig kategorisering av små och stora barn då de säger det är helt avgö-
rande om Isak är 1,5 år eller 5. Det framkommer även i deras samtal att ju äldre ett barn är, 
desto lättare har de för att resonera i en konfliktsituation. 
   Vidare sker det ett förgivettagande av hur ett barn är och en generalisering och kategorise-
ring av att alla barn inte har behov att leka tillsammans med någon annan vilket syns när de 
säger men vissa barn är ju väldigt nöjda att vara själva.  
   Det synliggörs även en föreställning om att om man ska bli bra på att argumentera som 
vuxen så måste man lära sig det som barn. Det tyder på en tanke om att det barn inte lyckas 
lära sig i låg ålder, kommer hen heller inte kunna lära sig när hen blir äldre. Samtidigt disku-
terar de barn som en grupp som inte förstår och att de har en bristande förmåga för att förstå 
andras perspektiv och att de har svårt med konsekvenstänk. Det synliggörs när de säger det är 
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mycket känslor för att dom ska kunna förstå. Det framkommer också i fokusgruppsamtalen att 
pedagogerna anser att barn sitter på en teoretisk förståelse som de ej kan omvandla i prakti-
ken. I motsats till det påstådda framkom det också att pedagoger framställer barn som smarta 
när de testar sina argument hos fler än en fröken vid en konflikt då de säger går det inte hos 
den ene så kan du ju prova hos den andre. 
 
Konflikthanteringsstrategier som pedagoger talar om 
Konflikthanteringsstrategier som pedagoger talar om synliggörs genom olika typer av 
upprepade påståenden från deltagarna i fokusgruppsamtalen vilket tyder på 
tolkningsrepertoarer. Dessa utdragen bildar följande underrubriker: Förebyggande strategier, 
Medlande strategier och Avbrytande strategier. 
 
Förebyggande strategier 
Tolkningsrepertoarer kring förebyggande strategier framträder genom de återkommande 
språkliga mönster som synliggörs i det empiriska materialet. Ett av de är pedagogernas fram-
ställan av förebyggande konflikthanteringsstrategier. Nedan följer fyra empiriska utdrag som 
tyder på detta. 
 
Följande utdrag som analyseras är taget från deltagaren Catti´s resonemang kring fråga två: 
Kan ni berätta hur ni går tillväga när ni pratar om bråk eller att inte vara sams, med barn? 
 

Catti: ... Så att man har ett förarbete som gör, som man kan gå till-
baka till. Och vi i hela området läste ju den här normkreativitet i för-
skolan och där är ju också mycket förebyggande arbete. Hur gör vi 
för att förebygga att barn blir kränkta eller att eh.. Ja att man arbetar 
förebyggande tror jag är jätteviktigt och att just då att man använder 
mycket böcker.  

 
Catti talar om att man har ett förarbete och något att falla tillbaka till som framträder som att 
det är både hon själv och andra pedagoger som arbetar på liknande sätt. Detta görs tydligare 
när Catti i nästa mening lyfter att vi i hela området har läst om Normkreativitet i förskolan. 
Att hon refererar till en bok samt att alla har läst den tyder på att de aktivt arbetar för få ny 
kunskap. Genom att berätta om bokens innehåll förstärker hon även sin första mening om att 
arbeta förebyggande. Vidare förstärker Catti förarbetet med att berätta hur och ger exempel 
på när barn blir kränkta. Catti värderar förarbetet som jätteviktigt och en extremisering sker. 
Det sker även en retorisk förstärkning när hon igen uttrycker att man använder mycket böcker 
och då specifikt genom användandet av mycket.  
 
Utdraget nedan är hämtat från deltagaren Emma och hennes resonemang kring fråga tre: Kan 
ni berätta om och isåfall hur ni arbetar förebyggande med konflikter? 
 

Emma: Asså jag tänker också att när man jobbar förebyggande så så 
ibland så faktiskt så eh till exempel idag så tog jag ett steg tillbaka för 
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att jag kände att här har barnen redskapet själv att reda ut detta. Jag 
finns här, jag..jag hjälper om det behövs, men för att barnen ska 
ehm..ytterligare lära sig konflikthantering så hade de kommit så långt 
att de fixade det faktiskt och det är nog bra att ta ett steg tillbaka så 
och fortsätta vara där.  

 
Emma ger exempel på en egenupplevd händelse sedan tidigare samma dag där hon tog ett 
steg tillbaka. Att ta ett steg tillbaka tyder på att hon talar om en konflikt mellan barn då hon 
vidare berättar att barnen har redskapet själva att reda ut situationen. Emma pratar om sig 
själv i första person när hon beskriver hur hon gick tillväga i situationen. Emma återberättar 
att hon aldrig behövde gå in i konflikten utan konstaterar istället att de fixade faktiskt det 
själva. Att Emma la till ett faktiskt i meningen tyder på att hon är förvånad över att barnen 
löste det själva. Å andra sidan tyder det på att hon förstärker att de faktiskt klarade det på 
egen hand och att hon snarare är imponerad. Utifrån resultatet av situationen och Emmas eget 
agerande konstaterar hon att det nog är bra att ta ett steg tillbaka. Användningen av nog tyder 
samtidigt på att Emma trots utfallet ändå inte är säker på att det är den rätta strategin att ta ett 
steg tillbaka.  
 
Följande utdrag är hämtat från deltagaren Sandras resonemang kring fråga tre: Kan ni berätta 
om och isåfall hur ni arbetar förebyggande med konflikter? 
 

Sandra: Eh…Vi med dom stora, eller generellt pratar vi mycket om 
känslor, att man får, att man kan sätta ord på det man vill eller det 
man inte vill. Eh att man lär sig att kunna läsa av lite kroppsspråk att 
här går gränsen för den och inte längre. Att vi är närvarande hela ti-
den. Man får ju läsa av lite att man lär ju barnen att, eller man lär sig 
vilka barn som kanske inte riktigt har gränserna på nått sätt och dom 
släpper man ju inte utan dom observerar man eller man närmar hela 
tiden under verksamhetsdagen. Eh sen kan man ju inte kanske ha ko-
jor, skrymslen och vrån utan man får bena upp sig på ett annat sätt. 

 
I det empiriska utdraget börjar Sandra med en kategorisering av dom stora och att deras stra-
tegi vid konflikt är att de pratar mycket om känslor. I sitt uttalande rättar Sandra sig själv ge-
nom att säga; eller generellt pratar vi mycket om känslor vilket tyder på att hon inte framstäl-
ler sin avdelning som bättre än de andra. Sandra ger uttryck för att hon anser att det är bety-
dande att barn behöver lära sig att läsa av lite kroppsspråk. Begreppet lite tyder samtidigt på 
en förminskning av vikten att lära sig just kroppsspråk. Å andra sidan tyder begreppet på att 
Sandra inte ser det som lika viktigt som att sätta ord på det man vill. Sandra talar även om att 
vi är närvarande hela tiden vilket tyder på en strategi. 
I sitt uttalande kategoriserar Sandra barn genom att säga: man lär sig vilka barn som inte all-
tid vet var gränserna går i en konflikt. Uttalandet tyder på att Sandra tycker att vissa barn sak-
nar kunskap inom konflikthantering och att hon har en bestämt åsikt om vilka specifika barn 
som inte känner till gränserna i en konflikt.. Kategoriseringen förstärks ytterligare när Sandra 
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säger och dom släpper man ju inte, och det med grund i dom. Det synliggörs en strategi som 
innebär att observera barn vilket synliggörs genom dom observerar man. 
   I avslutande uttryck säger hon att sen kan man inte ha kojor, skrymslen och vrån vilket ty-
der på en föreställning om att barn inte kan hantera konfliktsituationer självständigt utan stän-
digt måste observeras av en pedagog. 
   
Utdraget som analyseras är hämtat från ett fokusgruppsamtal där deltagarna resonerar kring 
fråga tre: Kan ni berätta om och isåfall hur ni arbetar förebyggande med konflikter? 
 

Camilla: Mm, sen har man ju vissa som man vet alltid hamnar i kon-
flikt, och då.. då får man ju punkta dom lite. 
Maria: Mm 
Camilla: Eller, ha lite koll på dom 
Maria: Mm 
Camilla: Och som jag tänker på vi har ett barn som vissa dagar ham-
nar lättare i konflikt, inte andra dagar men vissa dagar och då får 
man, de dagarna som han har lättare för... erm får man ha lite 
*klickande ljud* 
Maria: Aa, då vet man redan att idag är ingen bra dag.. 

 
Camilla samtalar om strategier för barn som alltid hamnar i konflikt. En kategorisering av 
barn synliggörs i uttrycket: man har ju vissa som man alltid vet hamnar i konflikt. Strategin 
för dessa konflikter blir att punkta barnen lite vilket förstärks genom hennes sätt att säga då 
får man punkta dom lite. Det tyder på att Camilla ser strategin som förebyggande då den på-
börjas innan en konflikt uppstått. Marias mm tyder på att hon håller med. Camillas nästa utta-
lande tycks betyda att hon till en början blir lite tveksam till att hon uttryckt punkta dom lite 
vilket synliggörs genom hennes eller. Därefter säger hon ha lite koll på dom vilket tyder på 
ett försök att mildra sitt uttryck något. Återigen tyder Marias mm som att hon håller med. 
Camilla pratar vidare och drar kopplingar till sin egen verksamhet vilket retoriskt förstärks 
med orden jag tänker. Hon berättar att de har ett barn som vissa dagar hamnar lättare i kon-
flikt men väljer snabbt att kontra med inte andra dagar men vissa dagar vilket tyder på ett 
försök att rädda situationen. Vidare försöker Camilla lägga fram det som för henne upplevs 
som rätt strategi men skiftar genom att istället samtala om hur barnet är för att sedan återgå 
till strategin. Det synliggörs genom [...] då får man, de dagarna han har lättare för.. erm får 
man ha […]. Hon avslutar sitt utlägg genom att upprepa delen där man punkta dom lite fast 
nu genom ett läte som upplevs som ett *klickande ljud*. Erm.. får man ha lite *klickande 
ljud*. Varpå Maria håller med i Camillas uttalande och förstärker samt bekräftar det ytterli-
gare genom att säga aa, då vet man redan att idag är ingen bra dag. Uttalandet tyder på ett 
förgivettagande om hur ett barn är och hur deras start påverkar resten av dagen. Det tyder på 
att pedagogerna har en föreställning utifrån tidigare upplevda händelser och barnet har tillde-
lats en stämpel utefter ett tidigare beteende. 
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Medlande strategier 
Följande tolkningsrepertoar framträder genom de återkommande mönster som synliggörs i det 
empiriska materialet. Ett av de är pedagogernas framställan av att medla i en konflikt. Med 
medla syftar vi till när pedagogen inleder ett samtal med barn som väcker reflektion. Nedan 
följer tre empiriska utdrag som tyder på detta. 
    
Utdraget som analyseras utgår från fråga två: Kan ni berätta hur ni går tillväga när ni pratar 
om bråk eller att inte vara sams, med barn? 
 

Maria: Mm, att dom försöker medvetandegöra dom hur det känns… 
Camilla: Ja jag tänker först att vi tänker förebyggande om det asså vi 
pratar typ i samling och i..asså när vi så...och sen när det uppstår 
konflikter så pratar vi om det där också och sen så kan vi hänvisa till 
konflikter efteråt “Jamen nu gjorde den si...hur…..” Asså så. Så det är 
egentligen, asså någon slags trestegsraket. 
Maria: Ja, det kan man säga 
Berit: Mm, ja det blir det.. 

 
Maria fortsätter diskussionen om hur de samtalar med barn om bråk eller inte vara sams och 
uttrycker försöker medvetandegöra dom hur det känns vilket lyfter att känslor är en av de 
strategier som används när de samtalar om konflikter. Camilla svarar ja på Marias uttryck. 
Därefter fortsätter hon med jag tänker först att vi tänker, vilket hon med hjälp av retoriken 
först förstärker att hon själv tänker något om arbetslagets arbetssätt och därefter legitimerar 
det arbetssättet som borde användas på förskolan. Vidare fortsätter Camilla med att omnämna 
vi på ett sätt som tyder på att hon talar om sig själv tillsammans med de andra kollegorna i 
fokusgruppsamtalet. Camilla pratar vidare om en konflikthantering som kan följas i tre steg; 
typ i samling [...] och sen när det uppstår konflikter så pratar vi om det där också [...] hän-
visa till konflikter efteråt. Hela genomförandet utgår från ett samtal, vi pratar. Hon lyfter fram 
det som en fakta, att de arbetar på olika plan. Dessa tre steg påvisar att det är betydande att en 
pedagog behöver närvara för att ett förebyggande konfliktarbete ska kunna ske. Uttalandet 
avslutas med så det är egentligen, asså någon slags trestegsraket. Camillas asså någon slags 
trestegsraket tyder på att det för henne var en uppenbarelse och som synliggjordes över tid. 
Maria och Berit bekräftar Camillas kommentar med ja det kan man säga och mm, ja det blir 
det. Berits uttalande förstärks retoriskt då hon efter sitt mm lägger till ytterligare ett ja, det blir 
det. Maria och Berits förstärkande kommenterar styrker Camillas faktakonstruktion och legi-
timerar tillsammans sitt arbetssätt. 
 
Utdraget nedan som analyseras är Isabellas resonemang kring exempel tre: Sara kommer till 
dig och berättar att Isak har bitit henne. 
 

Isabella: Även om det inte är ofta.. erm, och där kan jag ju känna som 
med våra små då, erm, som inte har nåt språk... Jag menar vi har ju 
haft, har barn som när känslorna inte riktigt räcker till tar ett kärleks-
bett när de sitter och kelar och jag känner ‘Ajajajahh’, så får man ett 
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bett i armen liksom, erm.. men det viktiga känner jag i de situationer 
är att förklara för barnet, först o främst trösta barnet som blivit bitit, 
självklart, om hon behöver tröst och så men sen förklara för det andra 
barnet, jag menar här, jag förmodar att Isak är lika gammal som Sara 
kanske... men att förklara för det andra barnet o liksom hur tror du 
det känns, varför gör det ont. 
Caroline, Diana: Ja, mmm, mm 

 
Isabella börjar sitt uttalande med att särskilja små barn och kategorisera de som inte har något 
språk vilket synliggörs genom våra små då, erm, som inte har nåt språk… Det tyder på en 
föreställning om att Isabella ser små barn som barn utan språk. Isabella förstärker retoriskt sitt 
uttryck när hon förtydligar det hon säger med att jag menar och förstärker därmed sin peda-
gogiska roll. Vidare talar hon om de barn som tagit ett kärleksbett när de sitter och kelar och 
det för att barnets känslor inte riktigt räcker till. Det tyder på att hon anser att små barn inte 
kan hantera känslor på något annat vis än att ta till kroppsliga uttryck. Isabella förstärker utta-
landet när hon i beskriven situation säger ajajajahh. Därefter sker ytterligare en förstärkning 
och nu i sin roll som pedagog, genom att hävda det viktiga känner jag, följt av en strategi som 
beskriver att det viktiga är att förklara för barnet. Därefter avbryter hon sig själv i sitt reso-
nemang vilket tyder på att hon kom på sig själv med att det viktigaste i den här situationen 
först och främst är att trösta barnet som blivit bitet. Det synliggörs genom först och främst 
trösta barnet som blivit bitet följt av en retorisk förstärkning; självklart. Därefter fortsätter 
hon på strategin om att förklara för det andra barnet. Återigen avbryter hon sig själv genom 
att generalisera och kategorisera barnens ålder med; jag förmodar att Isak är lika gammal 
som Sara kanske. Och fortsätter sedan med att förklara hur barnet tror att det känns och var-
för det gör ont vilket tyder på att hon vill väcka reflektion hos barnet. Caroline och Dianas ja, 
mmm, mm tyder på att de håller med i Isabellas uttalande. 
 
Följande utdrag som analyseras är återigen från exempel tre: Sara kommer till dig och berättar 
att Isak har bitit henne.  
 

Vilma: För så får jag jättemånga frågor. Jaha, kommer hon och e led-
sen? Syns det? Asså hur gammal är Isak? Asså så. Det blir många 
andra frågor där då så i mitt huvud kring detta tänker jag först, men 
först handlar det om att bekräfta henne om hon har ont och trösta 
henne i detta och sen så är det återigen att vara närvarande situation-
en. Och sen...asså syns det att hon är biten så tänker jag att prio ett 
bekräfta “Ajdå, så”. Och sen får man ju prata med Isak, och det får 
man ju göra utifrån vem Isak är då tänker jag, för det spelar ju lite 
roll. ehm..hur man bemöter Isak i detta, men att man återigen, som vi 
har sagt innan att man sätter ord på situationen och backar tillbaka 
bandet: Vad var det som hände och vilka konsekvenser fick det? eh, 
men som sagt, det är helt avgörande om isak är 1,5 år eller 5 för det 
blir lite olika scenarier hur man bemöter isak. Eller? Så tänker jag.. 
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Efter att ha fått exempel tre uppläst för sig ställer Vilma en fråga där hon retoriskt förstärker 
med jättemånga frågor. Genom användandet av jätte sker en extremisering. För Vilma har 
det betydelse om det syns att Sara i exemplet är ledsen men också hur gammal Isak är. Vilma 
samtalar om att hon skulle agera utefter vad hon faktiskt ser och vet sedan tidigare erfarenhet-
er. Trots sina frågeställningar anser hon att Sara behöver få bekräftelse på sina känslor och 
tröst. Vilma återkopplar sitt resonemang till hennes tidigare frågeställningar och konstaterar 
att vara närvarande i situationen är viktigt. Uttalandet tyder på att Vilma refererar till att det 
är pedagoger som ska vara närvarande. Återigen återkopplar hon till sina frågeställningar och 
belyser det faktum om det syns att Sara har blivit biten? Vilma lyfter att det är viktigt att vara 
närvarande, men å andra sidan säger hon efter det att prio ett, som tyder på att det kommer 
först, är att bekräfta Saras känslor. 
   Vilma säger: Och sen får man ju prata med Isak. Att prata tyder på att en dialog mellan 
Vilma och Isak förespråkas. Ytterligare grundar sig Vilmas resonemang i att dialogen med 
Isak kommer att se annorlunda ut utifrån vem Isak är vilket synliggörs genom och det får man 
ju göra utifrån vem Isak är då tänker ja. Ett förgivettagande kring Isak som person tas och 
kommer att återspeglas i hur Vilma samtalar med Isak. Vilma kopplar förslag på samtal till de 
didaktiska frågorna vad och vilka, vilket bekräftar att Vilma vill ta del av Isaks resonemang 
kring händelsen. Samtidigt menar Vilma att Isaks ålder har betydelse för hur man bemöter 
Isak. Det tyder på att Vilma kategoriserar Isak efter hur gammal han är och baserar sina stra-
tegier utifrån ålder. Ett förstärkande av sitt uttal sker när Vilma säger så tänker jag. Å andra 
sidan tyder tillägget på att Vilma tvivlar på om det är rätt resonemang och vill ha en bekräf-
telse från resterande deltagare för att styrka sitt pedagogiska förhållningssätt.  
 
Avbrytande strategier 
Följande tema framträder genom de återkommande mönster som synliggörs i det empiriska 
materialet. Ett av dem är pedagogernas framställan av att lösa en konflikt. Med lösa syftar vi 
till att pedagoger går in i barns konflikter för att avbryta konflikter utan att ta hänsyn till barns 
möjlighet till lärande. Nedan följer fyra empiriska utdrag som tyder på detta. 
 
Utdraget som analyseras nedan är hämtat från deltagarna Lena och Alice resonemang kring 
exempel två: Veronica vill gunga. 
 

Lena: Så vi följer bort och vi försöker lirka in henne?! 
Alice: Ja fast egentligen här e det ju i påståendet att hon kommer fram 
till mig och pekar att hon vill vara med och gunga. 
Lena: Ja men då går vi bort med henne och gungar. 
Alice: Jag hade nog uppmuntrat iallafall till att försöka få in henne i 
gungningen. eller så hade jag gått på och gungat med henne själv. 
Lena: Men hon..a…Men jag vill också gunga. Det är ju inte säkert att 
hon vill gunga med dom. 
Johanna: Nää, jag tänkte precis säga det. 
Alice: Då hade jag frågat henne; vill du gunga med mig? Eller vill du 
att jag ska putta fart. 
Lena: Vi kan gunga allihopa eller.. 
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Lena ger förslag på en strategi som går ut på att lirka in barnet i en pågående lek. Det synlig-
görs genom hennes uttryck; så vi följer bort och vi försöker lirka in henne?! Att Lena använ-
der vi i sitt uttalande tyder å ena sidan på att hon talar för alla som medverkar i fokusgrupp-
samtalet. Å andra sidan framstår det som att hon inte helt står för sitt uttryck då hon ställer det 
som en fråga till de andra. Alice börjar med att svara Ja men förminskar därefter Lenas svar 
genom att använda orden: fast egentligen. Alice fortsatta uttalande tyder på att hon vill för-
klara för Lena att hon tolkade frågan fel. Det förstärks genom användandet av ju i uttrycket: 
här är det ju i påståendet att […]. Lena besvarar tillrättavisningen med ett ja men då går vi 
bort med henne och gungar och ytterligare en strategi har synliggjorts. 
   Följande uttal tyder på att det uppstår en intern konflikt och det synliggörs genom att Alice 
uttrycker jag hade nog uppmuntrat iallafall och det med en retorisk förstärkning på i alla fall. 
Hennes strategi är att försöka få in henne i gungningen vilket tyder på att hon håller med i 
Lenas första uttalande där de vill lirka in henne. Vidare hävdar Alice att hon hade tagit till 
strategin att gunga henne själv istället. Därefter säger Lena att det är ju inte säkert att hon vill 
gunga med dom. Varpå nu Johanna tar sig in i samtalet och hävdar sin pedagogiska roll ge-
nom att uttrycka nää, jag tänkte precis säga det. 
   Alice tar vid samtalet igen och lägger fram hur hon praktiskt hade gått tillväga för att få in 
barnet i leken. Hennes egna roll synliggörs tydligt och förstärks genom då hade jag. Lena 
fyller i med vi kan gunga allihopa eller vilket tyder på att hon vill ha en slutgiltig lösning på 
situationen som uppstått. 
 
Utdraget som analyseras nedan är resonemang kring fråga två: Kan ni berätta hur ni går till-
väga när ni pratar om bråk eller att inte vara sams, med barn? 
 

Camilla: Och jag tycker då det är viktigt att markera som, som vuxen, 
att eh, asså när det, när man går in i en konflikt och talar om att jag 
tycker, asså att man inte tycker det var okej, att det ska synas på mig 
som vuxen att eh.. Det tyckte jag inte var okej. 
[...] Maria: Ja, absolut. För det e ju det, asså barn, dom måste ju lära 
sig rätt och fel… 

 
Camilla uttrycker att hon tycker att det är viktigt, när man går in i en konflikt, att som vuxen 
markera när man anser att något inte är okej. Camilla börjar med att förstärka sin åsikt genom 
jag tycker och sedan använda retoriken för att befästa sitt pedagogiska förhållningssätt genom 
uttrycket viktigt. Vidare använder Camilla sig av uttrycken när man, man inte tycker vilket i 
motsats till hennes jag tycker tyder på att hon är osäker om sin åsikt som professionell peda-
gog. Det synliggörs även genom att hon flertalet gånger säger att eh… Strategin som Camilla 
berättar om handlar om att man som vuxen genom muntligt och kroppsligt uttryck ska lägga 
fram när något inte upplevs som okej i en konflikt. 
   Pedagogen Anna bekräftar Camilla genom att säga Ja, absolut. Maria fortsätter bekräfta 
genom uttrycket för det e ju det och lägger därefter till asså barn, dom måste ju lära sig rätt 
och fel… Marias yttrande tyder på en kategorisering av barn och att det är de vuxna som ska 
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lära barnen om rätt och fel. Att hon använder begreppen rätt och fel tyder på att hon har en 
bestämd åsikt om vad som förväntas av barn. 
 
Utdraget nedan är analyserat utifrån fråga ett: Kan ni berätta lite om vad konflikt är för er? 
 

Monica: Det e ju jättebra att vara lösningsfokuserad. Att man gräver 
sig ner i det och inte alltid bara tar ett vuxenbeslut, känner jag. 

 
Monica börjar sitt uttalande genom att retoriskt förstärka sin åsikt genom användandet av ju 
följt av en extremisering i jättebra. Hon framför att det är jättebra att vara lösningsfokuserad i 
en konflikt och strategin hävdar hon är att man gräver sig ner i det. I sitt uttalande framför 
hon också hur man som vuxen inte ska agera vilket tyder på att hon tror på sin pedagogiska 
grundsyn genom att säga inte alltid bara tar ett vuxenbeslut. Hennes användande av begrep-
pet vuxenbeslut tyder på en kategorisering som urskiljer vuxna från barn, men framhäver vik-
ten av att inte enbart ta vuxenbeslut. Hon förstärker sin röst retoriskt genom användandet av 
känner jag. 
  
Utdraget som analyseras nedan är ytterligare ett resonemang från fråga fyra: Något mer ni vill 
lyfta? 
 

Vilma: Eh, men att man hjälps åt att hitta verktygen till att därifrån 
lösa det på olika sätt beroende på vilken situation det är men, och att 
det är ett helhetsarbete. 
Catti: Arbeta förebyggande, inte när det uppstår. 
Anna: Ligga steget före... 

 
Vilma, Catti och Anna samtalar om strategier och utifrån om de har något mer att tillägga. 
Vilma börjar med att uttrycka Eh, men att man hjälps åt att hitta verktygen. Vilmas använ-
dande av man tyder på att hon talar för både pedagoger och barn i förskolan och att de i sam-
verkan ska hitta verktygen. Vidare pratar Vilma om att lösa det på olika sätt vilket tyder på 
ett lösningsfokuserat arbete när det gäller konflikter i förskolan. Hon beskriver att de ska lösa 
det på olika sätt men att det är beroende på vilken situation det är men,. Användandet av men 
följt av ett och att det är tyder på att hon retoriskt förstärker sin pedagogiska grundsyn, om att 
det är ett helhetsarbete. Catti tar vid i samtalet och hävdar att strategin är att Arbeta förebyg-
gande, inte när det uppstår. Anna kommer in i samtalet och säger Ligga steget före... 
 
Sammanfattning “Konflikthanteringsstrategier som pedagoger talar om” 
I pedagogernas samtal framgår det i deras resonemang att de generellt arbetar förebyggande 
med barns konflikter. Deras förebyggande strategier skiljer sig dock åt och synliggörs bland 
annat när de återkommande talar om vikten av förarbete men även vikten av att vara en närva-
rande och observerande pedagog.  Dock framgår pedagoger som osäkra i detta förhållnings-
sätt då de samtidigt säger att barnen faktiskt fixade att hantera konflikten på egen hand i ett av 
sina exempel. Ytterligare lyfter några pedagoger att de talar om hur de arbetar med att verbalt 
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synliggöra känslor samtidigt som andra ger konkreta exempel på hur de tar hjälp av olika 
material som exempelvis snick snack. Deltagarna baserar sitt förarbete på vilken start på da-
gen ett barn har haft, vilket tyder på ett förgivettagande. 
   Ytterligare synliggörs det i pedagogernas resonemang att de vill medvetandegöra eller 
väcka reflektion hos barn i deras konflikter. I samtal lyfts ett konkret exempel på hur de vid 
sådana situationer använder sig av en trestegsraket som strategi. I exemplet med Isak som har 
bitit Sara framgår det i pedagogernas resonemang som ett känsligt ämne då de ofta lägger till 
så tycker jag efter sitt uttalande. Det i sin tur tyder på att de är osäkra i sina resonemang och 
vill ha bekräftelse från resterande pedagoger.  
   Till skillnad från exemplet med Isak framstår pedagogerna som självsäkra i sina resone-
mang kring lösningar på konflikter när de presenterar många olika strategier. Samtidigt syn-
liggör de nya vinklar i några av exemplen som tyder på att de kan inta olika perspektiv i kon-
flikter. Utifrån pedagogernas resonemang blir det tydligt att de är lösningsfokuserade och 
grundar detta i att de arbetar förebyggande och inte när det uppstår konflikter samt att ligga 
steget före.  
 

Diskussion 
Syftet med studien är att diskutera och problematisera pedagogers resonemang kring barns 
konflikter i förskolan. Forskningsfrågorna för studien är: Vilka konflikthanteringsstrategier 
samtalar pedagoger om kring barns konflikter? och Hur framställs barn i konflikter utifrån 
pedagogers resonemang? Utifrån syfte och frågeställningar framgår följande diskussion av 
studiens resultat som sätts i relation till studiens inledning och tidigare beskrivet forsknings-
läge. 
 
Resultatet i vår studie visar att pedagoger kategoriserar barn som mindre kunniga inom kon-
flikthantering och att barn har svårigheter med konsekvenstänk. Det framgår utifrån pedago-
gers resonemang att de anser att barn har en bristande förståelse för andra människors per-
spektiv och socioemotionella förmåga. Barn kategoriseras därmed som att de har svårt med 
förståelsen och det framträder en brist hos barn som syftar till att de inte kan arbeta med kon-
sekvenstänk. Det i förhållande till Chens (2003) studie vars resultat visar att konflikter bör ses 
som en möjlighet till lärande. Likaså visar även Singers et al. (2002) resultat på att pedagoger 
bör erbjuda barn tillfälle att lösa konflikter självständigt. Vårt resultat visar på pedagogers 
föreställning om att barns konflikthantering kategoriseras som bristfällig och omöjliggör där-
med potentialen med att se konflikter som en möjlighet till lärande. Det är intressant då 
Hakvoort och Friberg (2015) lyfter att förskolor, genom att skapa förutsättningar för handling 
och medling, kan förhindra att konflikter förvärras. 
   Resultatet av vår studie visar att pedagoger, utifrån deras resonemang, tycks ha en syn om 
att yngre barn har brister av att hantera sina konflikter självständigt då de anses sakna språket. 
I motsats till vårt resultat talar Markströms (2005) studie om att de barn som har ett verbalt 
språk ses som “starka” eller “lätta” och hävdar vidare att de “lätta” barnen sällan hamnar i 
konflikter. Problematiskt med Markströms (2005) studie är att språket specificeras som det 
verbala, till skillnad från deltagarna i vår studie, där språket benämns som enbart språk och 
det blir därmed oklart vilket språk de hänvisar till, det verbala språket eller kroppsspråket. 
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Vidare lyfter även Singer’s et al. (2002) forskningsstudie att barns konflikter ofta grundas i 
deras bristande förmåga att kommunicera sina mål och känslor. Det här är något som är värt 
att diskuteras utifrån vårt resultat. I pedagogernas samtal finns en föreställning om att små 
barn anses ha svårigheter med att hantera känslor på något annat vis än genom ett kroppsligt 
utåtagerande. Barns strategier vid konflikthantering synliggörs vidare när en pedagog citerar 
“du ska säga förlåt!”, vilket är hennes verklighet kring barns konflikter i förskolan. Ytterli-
gare kan vi genom citatet se att pedagogen är medveten om barns olika behov och förmågan 
att uttrycka sig verbalt. Vi ställer oss frågande vilken vikt detta har i en konflikt då vi ser pro-
blematiken i hur ett barn utan verbal förmåga, med krav från ett annat barn, ska kunna fram-
föra ett förlåt om det ska ske genom att uttryckligen säga det.  
   Problematiken kring pedagogernas förgivettagande om att små barn inte kan hantera sina 
känslor på ett sätt som anses korrekt kan vara grunden till att barn inte ges verktyg för att 
kommunicera sina mål och känslor. Resultatet visar att pedagogerna anser sig framställa sina 
metoder och strategier för konflikthantering som effektiva. Vidare synliggörs det att pedago-
gers kategorisering av små och stora barn kommer till uttryck när de talar om de mindre bar-
nen. Resonemanget tyder på att det är de yngre barnens “fel” att den rätta konflikthanteringen 
inte går att genomföra, och det förtydligat baserat på deras ålder. Samtidigt ställer vi oss kri-
tiska till att om det finns ett rätt eller fel inom konflikthantering då vårt resultat talar för en 
individanpassad strategi, vilket i sin tur leder till en dubbelmoral. I Emilsons (2008) studie 
framgår det att pedagogers övergripande mål är att erbjuda barn rätt strategier och det i likhet 
med vårt resultat. Vi ställer oss frågande till vad som är rätt strategi då strategierna i vår stu-
die varierar beroende på vilken kategori pedagogerna placerar barnen i. Pedagogerna baserar 
sina hanteringsstrategier av barns konflikter på barns kunskapsnivå och deras ålder samt soci-
ala förmåga. Dessa kategoriseringar kan å ena sidan ses som förminskningar av barn då peda-
gogerna, som tidigare nämnts, anser att små barn kräver mer assistans i jämförelse med stora 
barn. Å andra sidan lyfts ett nytt perspektiv med en framställan av barn där pedagoger talar 
om den kategori av barn som anses vara väldigt nöjda med att leka själva. I motsats till peda-
gogernas resonemang lyfter snarare Skånfors (2013) att när ett barn leker själv kan det ses 
som ett sätt för hen att distansera sig, vilket i sin tur kan ses som barnets strategi att undvika 
konflikter och förbli neutral. 
   I Förebyggande strategier tyder resultatet på att pedagogerna har en föreställning om att 
barn inte tycks kunna hantera konflikter självständigt. Likväl talar pedagogerna om observat-
ioner som en strategi i barns konflikter, vilket återigen kan tyda på en dubbelmoral. I relation 
till Broadheads (2009) forskningsstudie där observationer presenteras som en gynnsam stra-
tegi i barns konflikter. Vidare finner vi det intressant att pedagogerna framställer sig som de 
som sitter på den rätta strategin när de samtalar om att barn inte kan hantera konflikter själv-
ständigt. Här framträder pedagogers resonemang kring att barn behöver bevakas som en stra-
tegi. 
   Resultatet i vår studie visar att pedagoger ser begreppet förklara som en strategi för att 
medla i barns konflikter vilket synliggörs i Medlande strategier. Enligt Gloeckler et al. (2012) 
handlar konflikthantering om att samtala och att reflektera över hur de kan hantera det till 
nästkommande gång som en konflikt uppstår. Det kan också förstås i relation till forsknings-
studien av Chen (1998) som lyfter vikten av att pedagoger främjar den typ av dialog mellan 
barn som ger dem förståelse för varandras intentioner, och det för att öka deras sociala kom-
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petens. Vår studies resultat pekar mot att pedagoger är medvetna om sin roll i barns konflikter 
och att den går ut på att närvara, sätta ord på känslor och tankar samt att hjälpa barn att backa 
tillbaka bandet. Å ena sidan kan det ses som en tro på att barn har förmågan att själva hantera 
de situationer som uppstår men kan å andra sidan ses i ljuset av det resultat som presenterades 
tidigare: att barn, enligt pedagoger, har svårigheter med konsekvenstänk. 
   Barn som inte får vara med i konflikthanteringen begränsas i sina möjligheter att utveckla 
sin konflikthanteringsförmåga, vilket enligt Tamm et al (2014) kan ge utslag i ensamhet och 
utanförskap. Utifrån forskningen i relation till studiens resultat problematiserar vi den tolk-
ningsrepertoar som träder fram i Avbrytande strategier. Resultatet av vår studie visar att pe-
dagoger ser det som viktigt att som vuxen markera för barnet, både muntligt och kroppsligt, 
när något inte anses vara okej. Konsekvensen kan bli att barnet kategoriseras som mindre 
vetande och att pedagogerna anser sig behöva informera barnen om vad som är rätt och fel. 
Vår studie problematiseras vidare i ljuset av Singers et al (2002) resultat som säger att icke-
medlande strategier minimerar barns möjlighet till lärande av konflikthanteringsstrategier. 
   Broadhead (2009) beskriver i sin forskning att barns lek är den mest effektiva och trovär-
diga kontexten där barn ges möjlighet att utveckla sin konflikthanteringsförmåga. Det här är 
något som skiljer sig från vårt resultat då tre pedagoger under studien samtalar om något som 
tyder på en avbrytande strategi. Resultatet visar att pedagogerna hellre går in i barns konflik-
ter som en ersättare och vi kan förstå det som att det finns en rädsla hos pedagogerna för att 
konflikten ska urarta. Effekten av denna strategi kan bli att barn fråntas möjligheten att ut-
veckla sin förmåga att självständigt hantera konflikter som uppstår. 
 

Slutsats 
Pedagogerna upplevs i vår studie ha ett behov av att kategorisera barn och placera dem i fack. 
Dessa fack synliggörs i resultatet där kategoriseringen av barn presenteras genom något som 
vi beskriver som det ena eller det andra. Barn framställs av pedagogerna antingen som små 
eller stora, lätta eller svåra, att de har eller inte har en verbal förmåga och om de är utåtage-
rande eller ej. Resultatet visar att den kategorisering ett barn tilldelas blir till grund för vilken 
konflikthanteringsstrategi pedagoger väljer samt hur de förmedlar de individanpassade verk-
tygen till barnet. Vi kan även i resultatet utläsa att pedagoger samtalar om tre olika övergri-
pande strategier för barns konflikthantering och dessa beskrivs som förebyggande, medlande 
och avbrytande strategier.  
   Trots individanpassade verktyg i kombination med övergripande strategier är vår slutsats att 
konflikthantering inte ska generaliseras då risken finns att pedagoger fastslår en olämplig stra-
tegi och därmed riskerar att negligera barns olika förutsättningar och behov.   
 

Didaktiska implikationer 
I vår studie riktar vi oss främst till verksamma pedagoger inom det förskolepedagogiska om-
rådet. Med detta menar vi barnskötare, förskollärare, förskolechefer samt förskollärarstuden-
ter. Vi hoppas, med föreliggande studie, att kunna bidra med kunskap och nyfikenhet kring 
olika konflikthanteringsstrategier. Genom att synliggöra, diskutera och problematisera hur 
barn framställs och vilka konflikthanteringsstrategier pedagoger pratar om, hoppas vi kunna 
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medverka till en utveckling som kan leda till ett paradigmskifte i förskolans verksamhet. Vi 
hoppas därmed kunna bidra till ökad medvetenheten kring barns konflikter i förskolan och att 
dessa bör ses som en möjlighet till lärande. Att synliggöra dessa resultat hoppas vi leder till 
fler och djupare diskussioner i arbetslagen kring strategierna i barns konflikter och hur barn 
framställs. 
 

Vidare forskning 
Det hade varit forskningsmässigt intressant att genomföra liknande typ av studie genom att 
även använda observation som forskningsmetod för att styrka resultatet. Med hjälp av obser-
vation hade vi kunnat synliggöra och vidare problematisera om det pedagogerna ger uttryck 
för i fokusgruppsamtalen även framhävs i praktiken. Som tidigare nämnts finns det risk för att 
pedagoger ger uttryck för en sak i samtal, men visar annorlunda i praktiken (Eriksson-
Zetterquist & Ahrne, 2015). Detta hade kunnat motverkas om observationer hade skett före 
fokusgruppsamtalen. 
   Genom videofilmade observationer som underlag till samtal hade pedagogers resonemang 
kring sitt agerande kunnat konkretiseras och problematiseras och därmed bidragit till en mer 
kritisk forskningsstudie. Vi ser dock svårigheterna att med föreslagen metod hålla en god 
forskningssed då det kan försätta pedagogen i en obekväm sits. 
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Bilaga 
 
Följande diskussionsfrågor samt exempel användes under fokusgruppssamtalen.  
 
Fråga 1:  
Kan ni berätta lite om vad konflikt är för er? 
 
Fråga 2:  
Kan ni berätta hur ni går tillväga när ni pratar om bråk eller att inte vara sams, med barn? 
 
Exempel 1:  
Du står och förbereder inför fruktstunden. Vid bordet bredvid sitter Kevin, 5 år, och leker 
med den röda traktorn. Klara, 3 år, kommer in i rummet och säger: “Kan jag få vara med och 
leka, snälla?” Kevin tittar ner och säger “Nej”. Klara går fram till Kevin och tar den röda 
traktorn och springer iväg. Kevin blir ledsen.  
 
Exempel 2:  
Veronica kommer fram till dig och pekar mot gungorna och säger “Jag vill också gunga”. Du 
har observerat att Olivia och Ida redan gungar på gårdens gunga och vet sedan tidigare att 
Veronica inte brukar få vara med. 
 
Exempel 3:  
Sara kommer till dig och berättar att Isak har bitit henne.  
 
Fråga 3: 
Kan ni berätta om och isåfall hur ni arbetar förebyggande med konflikter? 
 
Fråga 4: 
Något mer ni vill lyfta? 
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