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Abstrakt 

Syftet med studien är att undersöka och synliggöra hur förskollärare talar om barns 

konflikter i förskolan. Studiens forskningsfrågor lyder: Vilka tolkningsrepertoarer 

framträder när förskollärare talar om barns konflikter? och Hur framställs 

förskolläraren i deras tal kring barns konflikter? Studiens teoretiska utgångspunkt 

grundar sig i socialkonstruktionism där diskurspsykologi använts som analysmetod 

med tolkningsrepertoar, kategorisering och retorik som analysverktyg. I studien har 

fem förskollärare intervjuats kring tre olika hypotetiska konfliktsituationer. 

Intervjuerna genomfördes individuellt med en förskollärare åt gången. Resultatet 

visar att förskollärare ser leken som något viktigt, barns konflikter som något svårt 

och besvärligt samt att det är viktigt att ta reda på varför vissa barn blir uteslutna 

hela tiden. Slutsatsen är att förskolläraren framställs som skyddsombudman, ihärdig 

och undersökare. 

 

Nyckelord: barn, diskurspsykologi, förskola, förskollärare, konflikt, 

konflikthantering, socialkonstruktionism 
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1.0 Inledning 

Konflikter är något som förekommer överallt i vår värld. Vi blir konstant informerade om alla 

konflikter som uppstår i samhället genom exempelvis sociala medier. Allt från två personer 

som skriker åt varandra till stora protester med våld där människor skadas. Förskolan är inget 

undantag, det uppstår konflikter där också. Förskolan är en mötesplats där många olika 

personer vistas på en daglig basis, där vistas pedagoger, barn och deras vårdnadshavare 

(Änggård, 2007). På så sätt är det en som plats öppnar upp för sociala interaktioner att ta 

uttryck. Konflikter ses ofta som något stort, dramatiskt och utöver det vanliga (Jordan, 2015). 

En anledning till detta kan vara eftersom vi människor, enligt Granath (2010), är vana vid att 

vistas i miljöer där vi är bekväma, men hur blir då arbetet med barns konflikter om vi talar 

om barns konflikter som något svårt och besvärligt? För många är detta en sanning då det 

finns forskning som visar att pedagoger talar om barns konflikter som något svårt (Hurd & 

Gettinger, 2011; Silver & Harkins, 2007).  

   Under min verksamhetsförlagda utbildning noterades det att pedagoger talar om barns 

konflikter som något svårt. Ofta handlar det om konflikter där pedagogerna inte vet hur de 

ska hantera situationerna. Trots detta måste vi alla förhålla oss till Skolverket (2018) och dess 

läroplan om att förskolan ska arbeta med att stötta barnen att hantera konflikter genom att 

aktivt närvara för att reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. Dock blir 

det svårt att arbeta med detta om forskning visar att många pedagoger är i behov av 

fortbildning i konflikt och konflikthantering (Doppler, Harkins & Mehta, 2008; Gloeckler, 

Cassell & Malkus, 2014; Vestal & Jones, 2004). Framförallt vill pedagoger ha mer kunskap 

om ämnet och strategier för att hjälpa barnen i deras konflikter (Gloeckler et al, 2014). Om 

inte pedagoger känner att de har tillräckligt med kunskap för att hantera barns konflikter blir 

det inte konstigt att de talar om barns konflikter som något jobbigt. På så vis är det inte heller 

svårt att förstå att bristen på kunskap leder till olika förhållningssätt och deras repertoar för 

konflikthantering varierar och består av strategier som nödvändigtvis inte stämmer överens 

med Skolverkets (2018) framställande om att barns ska respekteras, ses som kompetenta och 

ha inflytande. Därav är det intressant att undersöka om hur förskollärare konstruerar och 

förstår verkligheten, och för att göra detta blir det således viktigt att vi riktar in oss på språket 

eftersom det är med språket som vi förstår vårt samhälle (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). 
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1.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka och synliggöra hur förskollärare talar om barns 

konflikter i förskolan. 

 

1.2 Forskningsfrågor 

Utifrån inledning och syfte har följande frågeställningar formulerats: 

• Vilka tolkningsrepertoarer framträder när förskollärare talar om barns konflikter? 

• Hur framställs förskolläraren i deras tal kring barns konflikter? 

 

2.0 Definition av begrepp 

I detta avsnitt kommer en begreppsförklaring göras av begreppet konflikt då det finns många 

olika typer av konflikter. Den tidigare forskningen som redogörs för längre ner, tar upp flera 

specifika sorters konflikter, som exempelvis relationella. Dessutom skapades olika hypotetiska 

konfliktsituationer som förskollärarna talade om under intervjutillfällena. På så sätt får läsaren, 

med hjälp av denna begreppsförklaring, ett helhetsperspektiv vilket gör det enklare att följa 

med i texten. 

 

2.1 Begreppsförklaring av konflikt 

För många kan begreppet konflikt vara diffust och tvetydigt, men enligt Thornberg (2013) 

kommer begreppet från det latinska ordet conflictus, vilket innebär sammanstötning eller 

motsättning. Konflikter består av konkurrerande eller motstridiga idéer (Hakvoort, 2015). På 

så sätt kan konflikter generellt definieras som en händelse där det sker en sammanstötning eller 

motsättning mellan flera parter (Hakvoort, 2015; Thornberg, 2013). Thornberg (2013) talar om 

kognitiva konflikter och mellanmänskliga där den förstnämnda handlar om att en individ har 

hamnat i en konflikt med sig själv. Detta händer exempelvis när en individ erfar nya 

erfarenheter som motsäger sig emot ens föreställningar och värden om världen. Med 

mellanmänskliga konflikter menas sammandrabbning eller motsättning mellan två eller flera 

parter. Jordan (2015) berör mellanmänskliga konflikter och menar att de grundar sig i att en 

part har ett önskemål. Konflikter uppstår när personen upplever att någon hindrar den från att 

tillgodose sina önskemål, vilket skapar frustration. Det innebär inte nödvändigtvis att två 

personer vill olika saker, utan det kan också vara att de vill samma sak. Lennéer Axelson och 

Thylefors (2013) nämner detta och kallar det för divergerande och konvergerande konflikter. 

Divergerande konflikter innebär att två parter inte vill samma sak, de har olika behov, olika 
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värderingar och olika uppfattningar. Konvergerande konflikter är motsatsen och handlar om att 

parterna vill detsamma, vilket leder till att det uppstår en kollision. Enligt Jordan (2015) kan 

frustrationen som uppstår när vi inte kan tillgodose våra önskemål, ses som anledningen till att 

konflikter startas. Författaren förklarar att det kan vara jobbigt för oss människor att vara i en 

miljö där det känns obehagligt, och därför försöker göra oss av med frustrationen. Detta i sin 

tur leder till att vi agerar på ett eller annat sätt gentemot den andra parten. När det gäller 

mellanmänskliga konflikter finns det flera olika sorter av det (Derman, 2017; Hurd & 

Gettinger, 2011). Det finns verbala och fysiska konflikter, som enligt Dermans (2017) är de två 

mest förekommande konflikterna i förskola och skola. Författarnas studie visar att det i 

förskolan mest är vanligt med fysiska konflikter, medan det är tvärtom i skolan där det mest 

förekommer verbala konflikter. Hurd och Gettinger (2011), tar i likhet med Derman, upp 

fysiska konflikter men de tar även upp relationella konflikter. Med relationella konflikter 

menas konflikter där barn använder sig av strategier för att utesluta ett eller flera andra barn, 

där intentionen är att skada kamratrelationer mellan barnen genom andra tillvägagångssätt 

istället för att använda fysiskt våld.  

 

3.0 Tidigare forskning 

Under detta avsnitt presenteras den tidigare forskning som är relevant för studien, vilket görs 

genom tre olika tematiseringar; Pedagogers förhållningssätt kring konflikter, Behovet av 

fortbildning och Pedagogers strategier vid konflikthantering. 

 

3.1 Pedagogers förhållningssätt kring konflikter 

Blunk, Morgan Russell och Armga (2017) har gjort en studie där de videofilmade barns 

konflikter som sedan pedagogerna samtalade om i form av intervjuer. Deras studie visar att 

pedagogerna talar om konflikter som något positivt för barnens utveckling och lärande. 

Konflikter ses som lärandesituationer där barnen utvecklar deras sociala kompetens eftersom 

de får möjlighet att utveckla sin förmåga att hantera konflikter. Gloeckler et al (2014) har också 

undersökt pedagogers förhållningssätt kring konflikter. Författarna använder bland annat 

intervjuer för att samla in empiriskt material. I likhet med ovanstående studie fick de i 

intervjuerna samtala fritt om konflikter i förskolan. Resultatet indikerar att pedagogerna talar 

om konflikter som något viktigt för barnen och deras socioemotionella utveckling. Dock visar 

forskning att många pedagoger ser konflikter som något negativt (Hurd & Gettinger, 2011; 

Silver & Harkins, 2007). Silver och Harkins (2007) har genomfört en studie som undersöker 
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hur pedagogers hantering av konflikter. Detta gjordes genom hypotetiska konfliktsituationer 

där pedagogerna fick svara på med hjälp av penna och papper. Författarna skapade två 

situationer där ett barn initierade en konflikt, i en av situationerna beskrivs barnet som “snällt” 

och inte har någon historia av att skapa konflikter. I den andra situationen framställs ett barn 

som är ”svårare” och som ofta befinner sig i konflikter. I deras resultatet framkommer det att 

pedagogerna upplever konflikter som något svårt och får negativa känslor av dem. Det visar 

sig att de får starkare negativa känslor desto svårare konflikterna är. På grund av detta stämplas 

barnen som olika svåra. Hurd och Gettinger (2011) har gjort en enkätstudie där de bland annat 

undersöker pedagogers förhållningssätt gentemot konflikter. Resultatet visar att pedagogerna 

upplever konflikter som något allvarligt, men att det finns tydliga skillnader beroende på vilken 

typ av konflikt som uppstår. Pedagoger upplever fysiska konflikter allvarligare än relationella 

konflikter.  

 

3.2 Behovet av fortbildning  

Studier visar att pedagoger är i behov av fortbildning när det kommer till konflikter (Doppler, 

Harkins & Mehta, 2008; Gloeckler et al, 2014; Vestal & Jones, 2004). Vestal och Jones (2004) 

har gjort en studie där pedagoger delades in i två olika grupper. Den ena gruppen fick genomgå 

en 7-veckors kompetensutveckling medan den andra inte fick det. Detta för att undersöka om 

fortbildning har betydelse för pedagogers arbete med konflikter i verksamheten. Resultatet 

visar att fortbildning har en positiv betydelse för pedagogers förhållningssätt och hantering av 

konflikter. Den visar att barngruppen som tillhörde pedagogerna som fick genomgå 

fortbildning, hade kapaciteten att lära sig hur de kunde ta itu med sina konflikter istället för att 

använda maktstrategier.  

   I likhet med Vestal och Jones studie har Gloeckler et al (2014) gjort något liknande, men på 

en yngrebarnsavdelning. Pedagogerna, i deras studie, delades också in i två grupper där den 

ena gruppen fick genomgå en fortbildning. Fortbildningens fokus var att uppmuntra 

pedagogerna att se på problem utifrån barnens perspektiv och öka pedagogernas medvetenhet 

om självreglering. Med detta skulle pedagogerna fokusera på att reglera sig själva innan de 

hjälper barnen i deras konflikter. Detta var något som pedagogerna ansåg var svårt. En del 

pedagoger upplever att det kan vara svårt att arbeta med självreglering eftersom de är vana att 

fokusera på barnen och inte sig själva. Andra pedagoger upplever att det är svårt att arbeta med 

självreglering eftersom de jobbar långa timmar med få pauser. Pedagogerna upplevde 

fortbildningen som något positivt och att det hade betydelse för deras arbete. Vidare förklarar 
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författarna att pedagogerna vill ha konkreta strategier i hur de kan hjälpa barnen i deras 

konflikter. Därav vill de genomgå mer kompetensutveckling för att få mer kunskap om 

området.  

   Ytterligare en studie har gjorts där pedagoger genomgår en fortbildning. Studien gjordes av 

Doppler, Harkins och Mehta (2008), där fick fyra pedagoger genomgå en fortbildning för att 

utöka sina kunskaper inom konflikter. I fortbildningen fick de nya kunskaper om 

konflikthantering, kommunikation och barns utveckling. Pedagogerna intervjuades innan och 

efter fortbildningen för att se om den hade någon betydelse för deras arbete med konflikter. 

Resultatet visar likt ovanstående studier att fortbildning har betydelse för pedagogernas 

förhållningssätt gentemot konflikter och konflikthantering i förskolan. I den senare intervjun, 

verkade inte längre uppleva konflikter lika negativt. De samtalade om konflikter på ett annat 

sätt, använde färre negativa ord och fokuserade mer på barns tankar och idéer. Dessutom 

verkade det som att de hade mer självförtroende att ta itu med konflikter. 

 

3.3 Pedagogers strategier vid konflikthantering  

Det finns olika sätt att hantera konflikter, men Chen (2003) har i en litteraturstudie kommit 

fram till att pedagogers strategier kan kategoriseras i form av medling eller upphörande. 

Medling handlar om att en pedagog stöttar barnen i deras kommunikation, vilket ger dem bättre 

chans att hantera konflikten på ett respektfullt sätt. Upphörande handlar om att en pedagog 

fokuserar på att stoppa konflikter genom att styra situationen utan att barnen får ha inflytande. 

Silver och Harkins (2007) berör medling och upphörande i deras studie, och resultatet visar att 

pedagoger använder sig mer av strategier i form av upphörande än medling. De tenderar mer 

att ingripa och stoppa konflikter än att medla i dem. Som det nämndes tidigare framkommer 

det i deras studie att pedagoger ser konflikter som något svårt, därför har författarna även 

undersökt om det finns ett samband mellan pedagogers känslor och deras val av 

konflikthantering. Det visade sig inte finnas ett signifikant samband. Dock indikerar 

undersökningen att pedagoger som inte upplever lika mycket negativa känslor från konflikter, 

är mer troliga att stötta barnen för att lösa konflikterna, speciellt barn som pedagogerna 

upplever som svåra.   

   Hurd och Gettingers (2011) studie visar att pedagogers konflikthantering varierar, det 

framkommer att konfliktens karaktär har betydelse för pedagogernas val av konflikthantering. 

I relationella konflikter tenderar pedagogerna att ofta kommunicera med båda barnen eller 

barnet som är “elakt”. Vid fysiska konflikter består deras konflikthantering av att kommunicera 
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med båda barnen eller att ge båda parter en ”time out”. När det gäller direkta ingripanden skulle 

79,2% (38) av pedagogerna ingripa direkt ifall det handlade om en fysisk konflikt, jämfört med 

27,1% (13) när det handlar om relationella konflikter. Anmärkningsvärt skulle 8,3% (4) av 

pedagogerna inte ingripa alls. Derman (2017) har undersökt pedagogers konflikthantering, 

deras strategier vid konflikthantering består främst utav uppmuntrande till ömsesidig 

överenskommelse, dialog och försöka få barn att förstå varandras perspektiv. Noterbart visar 

hennes studie att erfarenhet har betydelse för pedagogers konflikthantering. Pedagoger med 1–

5 års erfarenhet tenderar att försöka förstå bakomliggande faktorer av konflikter, pedagoger 

med mer erfarenhet tenderar att försöka förstå hemmets attityd gentemot konflikter. Författaren 

har även undersökt pedagogers förebyggande arbete, vilket består av arbete med empati, 

försöka sätta sig in i andras perspektiv och kommunikation med vårdnadshavare.  

   Rantala (2016) tar likt ovanstående studier också upp medling och upphörande, men i form 

av vägledning. Författaren har i hennes observationsstudie undersökt hur pedagoger vägleder 

barnen i olika situationer i förskolan, resultatet visar att pedagoger använder sig av 2 olika 

sorters vägledning. En av dem kallas för direkt vägledning och gestaltas genom direkta 

tillsägelser. Det visar sig att den direkta vägledningen oftast förekommer när pedagoger vill att 

barn ska göra eller sluta med någonting. Det kan exempelvis vara att pedagogerna vill att 

barnen ska förflytta sig i rummet. Studien visar att pedagoger som använder sig av direkt 

vägledande också tenderar att använda dem i monologisk karaktär. Vidare förklarar Rantala att 

den sortens av vägledning kallas för indirekt vägledning och förekommer i form av frågor, 

beröm och avledning. Vägledning genom beröm handlar om att pedagoger berömmer barnen 

genom att exempelvis säga bra och duktigt, vilket förekommer oftast när barnen följer regler 

eller exempelvis klarar att ta på sig sina ytterkläder själva. På så sätt vägleds de till att bli 

självgående och att följa regler och rutiner. Avledning innebär att pedagoger försöker rikta 

barns fokus mot något annat. Den används oftast när barnen är arga, ledsna eller gör motstånd 

på något vis. Vägledning genom frågor handlar om att pedagogen vill vägleda barnen mot eller 

från någonting. Dock visar det sig att vid vägledning genom frågor, får barnen inte alltid ges 

möjlighet till inflytande. Det blir att barnen förväntas anpassa sig. 

   Church, Mashford-Scott och Cohrssen (2018) har i sin studie upptäckt något liknande med 

ovanstående studie. De kunde uppmärksamma 2 mönster i pedagogers konflikthantering. Den 

första var att införa en lösning. Det innebär att pedagogen ingriper i en konflikt mellan barnen 

och inför en lösning utan att lyssna på barnen och deras tankar. Det andra mönstret handlar om 

stöttning och innebär att pedagogen ingriper och stöttar barnen i deras konflikthantering genom 

att uppmuntra barnen till att förklara vad de tänker. På så sätt kan alla parter förstå vad 
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konflikten handlar om och lösa den. Chens (1998) studie visar att konflikterna som 

pedagogerna ingriper i, oftast handlar om fördelning av material. Hennes studie undersöker 

även ifall barnens ålder har betydelse för pedagogers konflikthantering. Studien visar att 

pedagoger som har hand om 2-åringar är dubbelt så troliga att ingripa i barnens konflikter 

jämfört med pedagoger som har hand om 4-åringar. När det gäller konflikthanteringsstrategi 

bland åldersgrupperna, visar det att pedagoger medlar mer i 2- och 4-åringars konflikter än i 3-

åringars. Författaren undersöker även hur långsamt eller snabbt det tar för pedagogerna att 

ingripa i barnens konflikter. Det tog pedagogerna från alla barngrupper i genomsnitt 14,89 

sekunder innan de klev in. Studien visar att pedagoger kliver snabbare in i de yngre barnens 

konflikter än i äldre barns konflikter. 

 

3.4 Sammanfattning av forskningsöversikt  

Tidigare forskning visar att pedagogers konflikthantering kan kännetecknas som medling- eller 

upphörandestrategier (Chen, 2003). Det finns olika förhållningssätt kring konflikter (Blunk et 

al, 2017; Gloeckler et al, 2014; Hurd & Gettinger, 2011; Silver & Harkins, 2007). Det finns 

pedagoger som upplever konflikter och konflikthantering som något viktigt för barns 

utveckling (Blunk et al, 2017; Gloeckler et al, 2014). Andra pedagoger anser att det är svårt att 

arbeta med konflikter och konflikthantering (Hurd & Gettinger, 2011; Silver & Harkins, 2007). 

En del pedagoger får negativa känslor i samband med konflikter och stämplar barnen som olika 

svåra utifrån svårighetsgraden av konflikterna som uppstår (Silver & Harkins, 2007). Detta kan 

leda till att pedagoger ingriper och stoppar konflikter direkt utan att barnen får chans att lösa 

dem själva (Blunk et al, 2017; Silver & Harkins, 2007). Dock är det inte alla som gör det, en 

del pedagoger kliver in och medlar mellan barnen (Church et al, 2018). Det finns pedagoger 

som känner att de är i behov av fortbildning när det kommer till hanterandet av konflikter, och 

resultatet från forskning visar att fortbildning har betydelse för deras arbete med konflikter i 

verksamheten (Doppler et al, 2008; Gloeckler et al, 2014; Vestal & Jones, 2004). Med 

sammanfattningen blir det tydligt att pedagoger anser barns konflikter som svåra och inte vet 

hur de ska hanteras. I och med att språket är en central del för arbetet med konflikthantering, 

riktas fokuset, i denna studie, mot språket för att undersöka och synliggöra hur förskollärare 

talar om barns konflikter.    
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4.0 Teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt kommer det vetenskapliga perspektivet för föreliggande studie att presenteras 

och det är socialkonstruktionism. Enligt Svensson (2011) är det viktigt med en teori eftersom 

det ger oss möjlighet att förstå världen utifrån ett specifikt fokus, vilket för mig innebär att 

samhället är konstruerat av oss människor genom språket. 

. 

4.1 Socialkonstruktionism som teoretisk ansats 

Socialkonstruktionism är en bred teori som har funnits länge och därför kan det vara diffust.  

Burr (2015) hävdar att man som socialkonstruktionist förhåller sig kritisk till den kunskap som 

finns i vår verklighet. Perspektivet handlar om att samhället och världen är skapat av oss 

människor i möten med varandra (Allwood & Eriksson, 2017; Burr, 2015; Galbin, 2014). 

Allwood och Erikson (2017) betonar den sociala interaktionen eftersom det är hur vi 

konstruerar och förstår vårt samhälle. Det innebär att samhället konstrueras av oss när vi 

samspelar med varandra. Vårt sätt att förstå världen påverkas av faktorer som vår historia och 

vår kultur, därför är människans kunskap någonting som är kontextbaserat (Burr, 2015; Galbin, 

2014). Dock menar Burr (2015) att det inte finns en absolut sanning, utan vår verklighet 

konstrueras och är i ständig förändring när vi interagerar och förhandlar med varandra. Därmed 

behöver inte en människas kunskap av världen vara en sanning för någon annan. I och med att 

perspektivet fokuserar på sociala interaktioner får det verbala språket automatiskt en central 

roll (Allwood & Eriksson, 2017; Burr, 2015; Galbin, 2014). Språket ger oss möjlighet att kunna 

tala om och förstå världen, vilket enligt Galbin (2014) innebär att vi genom språket konstant 

konstruerar fram nya verkligheter av världen och därmed också vår förståelse av den.  

 

4.2 Diskursanalys 

Även diskurs kan vara något diffust eftersom det används i många olika sammanhang. Diskurs 

handlar om hur vi människor genom tal och text talar om någonting (Allwood & Erikson, 2017; 

Burr, 2015). Burr (2015) förklarar att beroende på hur vi människor talar om någonting, 

konstrueras en diskurs om det och inom detta kan det finnas olika riktningar. Det är vi som 

konstruerar diskurserna, och varje diskurs fokuserar och synliggör något unikt. Enligt 

författaren är det möjligt med diskurser att få en inblick för vad en person gör, säger och tänker. 

På så sätt konstruerar vi, genom hur vi talar om någonting, nya verkligheter och sanningar av 

samhället. Detta går ihop med studiens syfte och frågeställningar som handlar om att undersöka 

och synliggöra hur förskollärare talar om barns konflikter i förskolan. Inom diskursanalys finns 
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tre olika riktningar; diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). I föreliggande studie används den sistnämnda, vilket redogörs för 

längre ner i texten. 

 

5.0 Metod 

I detta avsnitt kommer jag att presentera studiens val av metod. Inom forskning finns det två 

olika sätt att gå tillväga, forskaren kan välja att antingen göra en kvantitativ eller kvalitativ 

studie. Studien som jag valt att göra är av en kvalitativ karaktär, vilket enligt Bryman (2018) 

innebär att forskaren fokuserar mer på ord istället för siffror som är vanligt i kvantitativ 

forskning. Detta går ihop med studiens syfte som är att undersöka och synliggöra hur 

förskollärare talar om barns konflikter i förskolan. Med kvalitativa forskningssätt, som 

exempelvis intervjuer, kan jag undersöka talspråket vilket är viktigt för min studie. 

 

5.1 Urval 

En förskola i sydvästra Sverige valdes ut och kontaktades. Anledning till att denna förskola 

valdes var eftersom det fanns en etablerad relation mellan mig och förskolan, då jag gjort delar 

av min verksamhetsförlagda utbildning där. Detta är ett bekvämlighetsurval som enligt Bryman 

(2018) innebär att forskaren väljer de som ligger närmast till hand att välja. Enligt honom är 

det betydelsefullt att ha en tillitsfull relation, annars kan det bli att intervjupersonerna inte vill 

delta i studien. Det kan också ha betydelse för hur intervjupersonerna svarar på olika frågor. 

När det gäller valet av medverkande har detta gjorts utifrån ett målstyrt urval. Enligt författaren 

innebär målstyrt urval att forskaren strategiskt väljer ut deltagare som anses vara relevanta för 

studiens forskningsfrågor. I och med att min studie syftar på att undersöka specifikt 

förskollärare, och inte barnskötare eller vikarier, har jag valt att rikta mig till verksamma 

förskollärare på denna förskola. Totalt delades sju samtyckesblanketter ut varav sex gav sitt 

medgivande till att delta i studien. Dock deltog endast fem förskollärare eftersom en av dem 

inte befann sig på förskolan under veckan som jag var där. 

 

5.2 Individuella intervjuer 

För att samla in material användes intervjuer som metod eftersom studiens syfte är att få syn 

hur förskollärare talar om barns konflikter i förskolan. Bjørndal (2018) förklarar att intervjuer 

ett bra redskap för att få syn på sådant som vi kanske annars missar. Forskaren kan med hjälp 

av intervjuer få fylliga och detaljerade svar (Bryman, 2018). Genom att samtala med 
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intervjupersonerna skapas det goda förutsättningar för forskaren att ta intervjupersonens 

perspektiv (Bjørndal, 2018). I intervjuer ges också möjligheten att vara flexibel där forskaren 

exempelvis kan reda ut missförstånd eller förtydliga någonting. Det är ett sätt att få veta något 

om någon annan och samla kunskap om något (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Studien 

använder sig av semistrukturerade intervjuer, vilket enligt Winther Jørgensen och Phillips 

(2000) är vanligt och passar studier som tar utgångspunkt i diskurspsykologi eftersom 

forskaren kan samla in och analysera de diskursiva mönster som används av 

intervjupersonerna. Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren har en lista av relativt 

specifika teman som den vill beröra, men att hen inte behöver följa denna (Bryman, 2018). 

Med detta har forskaren stor frihet och behöver inte ställa frågorna i en någon bestämd ordning, 

utan hen kan anpassa sig efter det som intervjupersonen säger. Därav kan det också komma att 

ställas frågor som inte var med på listan från början.  

   För mig var det viktigt att intervjuerna inte skulle bli som ett förhör då jag ville ha ett öppet 

samtal där de kunde berätta fritt. Enligt Johansson (2013) kan forskaren göra detta genom att 

sitta i 90 graders vinkel med intervjupersonen istället för mittemot varandra. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) talar om att det finns två förhållningssätt när det gäller hur 

forskaren kan bemöta intervjuerna. Ett förhållningssätt handlar om att forskaren intar en roll 

där syftet är att skapa en känsla av olikhet. Det andra förhållningssättet innebär att forskaren 

försöker smälta in för att skapa en likhetskänsla, vilket är det som jag har försökt att göra. För 

mig var det inga svårigheter då det redan fanns en etablerad relation mellan oss. Jag var även 

medveten om att de medverkande förskollärarna kan förfina sina svar under intervjuerna 

eftersom det är möjligt att de får en känsla av att jag bedömer dem i deras yrkesroll. 

Zimmerman Nilsson, Wennergren och Sjöberg (2016) har i deras studie tagit upp svårigheter i 

kommunikationen mellan forskare och lärare. Forskarna skulle samtala med lärarna om 

undervisningen som bedrevs i verksamheten och studien visar att forskarens kommunikation 

med intervjupersonen har betydelse för hur denne svarar på olika frågor. I ett exempel ställde 

forskaren frågor utifrån teorier vilket gjorde läraren självmedveten och började försvara sig. 

Detta är något som jag vill undvika eftersom syftet är att undersöka och synliggöra hur 

förskollärare talar om barns konflikter i förskolan. Med detta i åtanke har jag försökt att 

formulera öppna frågor (se bilaga 1). 
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5.2.1 Tillvägagångssätt 

Jag kontaktade den valda förskolan innan jag började skriva mitt arbete, där jag frågade om de 

skulle vara intresserade av att delta i studien. Jag skapade sedan en samtyckesblankett när det 

började bli dags att samla in mitt empiriska material, och besökte därefter förskolan och delade 

ut blanketterna till förskollärarna. De valde på plats om de ville delta eller inte, och blanketterna 

samlades in efter det. Efter detta samtalade jag med de förskollärare som kunde tänka sig att 

medverka i studien för att bestämma tid och plats på förskolan. Vi kom överens att det var bäst 

att genomföra intervjuerna på så få dagar som möjligt, vilket passade både mitt och deras 

schema. Det blev att de fem intervjuerna genomfördes på förmiddagen över två dagar när 

barngruppen var ute på förskolegården. Under intervjuerna tog jag hjälp av en PowerPoint för 

att presentera de hypotetiska konfliktsituationerna, och en mobiltelefon för att spela in samtalet. 

Intervjuerna varade mellan 18–30 minuter, och det blev sammanlagt 119 minuters empiriskt 

data.  

 

5.3 Etiskt förhållningssätt 

När det gäller de etiska aspekterna har jag utgått ifrån Vetenskapsrådets (2012) 

forskningsetiska principer, och det grundläggande individskyddskravet som består av fyra 

huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Jag lämnade ut samtyckesblanketter (se bilaga 2) där alla dessa krav beaktades. Via 

samtyckesblanketten förhöll jag mig till informationskravet och samtyckeskravet genom att ta 

upp studiens syfte och att deras deltagande i studien var frivilligt, samt att de när som helst 

hade möjlighet att avbryta sin medverkan. Respondenterna informerades om att alla 

medverkande skulle intervjuas individuellt och att samtalet skulle dokumenteras med hjälp av 

ljudinspelning. Jag tog hänsyn till konfidentialitetskravet och nyttjandekravet via 

samtyckesblanketten genom att berätta att alla deltagare i studien skulle förbli anonyma och att 

det insamlade materialet endast skulle behandlas av mig till mitt examensarbete. De fick också 

information om att det slutgiltiga arbetet skulle publiceras online på det vetenskapliga arkivet 

(DiVa) och bli tillgängligt för allmänheten. Vid frågor kunde de kontakta mig via min 

studentmejl. 

 

5.4 Hypotetiska konfliktsituationer 

Under intervjuerna presenterade jag tre olika hypotetiska konfliktsituationer för förskollärarna.  



 
 

12 
 

Bryman (2018) nämner att forskaren kan förmedla upplevelse genom att skapa och visa 

intervjupersonerna konkreta och realistiska scenarier. Enligt författaren är detta också ett 

tillvägagångssätt att komma åt samtal kring känsliga ämnen, vilket kan kopplas till det som 

nämndes tidigare om att en del pedagoger i förskolan upplever konflikter som svåra. Med dessa 

konfliktsituationer försöker jag alltså göra det enklare för förskollärarna att tala om det. Jag 

skapade konflikter av tre olika karaktärer; den första är en fysisk, den andra är en verbal och 

den tredje är en relationell. Alla personer och namn i konflikterna är fiktiva. 

 

Fall 1 

På en femårsavdelning befinner sig två barn, Oskar och Olle, i ett litet rum och leker 

tillsammans. De leker med leksaksbilar och sitter på en matta. På denna matta har de med hjälp 

av klossar och dylikt byggt upp en stad där bilarna kan köra runt. Det finns tre bilar att leka 

med och Oskar har två bilar medan Olle har en bil. Efter ett tag frågar Olle om han kan få en 

bil av Oskar, men det får han inte. Olle börjar skrika och slå på det andra barnet. Pedagogen 

som sitter i hallen hör detta och börjar gå mot rummet. Pedagogen kommer in i rummet och ser 

att barnen drar i bilarna och slår varandra. Pedagogen höjer rösten och skriker “Stopp!”, och 

går sedan emellan dem och tar bilarna. Han/hon säger till dem att om de inte klarar av att leka 

snällt så får de inte leka med bilarna. Pedagogen går sedan därifrån och barnen går ut i rummet 

för att titta vad övriga barn gör. 

 

Fall 2 

På en 2-årsavdelning sitter Anna och Ida och leker i bygghörnan. Bredvid dem ligger en korg 

med magneter i olika former. Med dessa har de byggt flera hus och just nu bygger de ett högt 

torn. De hjälper varandra genom att en åt gången stapla magneterna på tornet för att det ska bli 

så högt som möjligt. Ett annat barn, Kalle, går förbi och ser detta. Han vänder blicken och riktar 

sitt fokus mot tornen för att sedan gå mot bygghörnan. Han sätter sig ner på en plats mellan 

Anna och korgen med magneterna. Därefter tar Kalle en magnet och lägger den på tornet. 

Plötsligt blir Anna arg och säger till honom att han inte får vara med. En pedagog i rummet ser 

detta, men väljer att invänta och se hur situationen utvecklar sig. Kalle går därifrån och hittar 

snabbt någon annan att leka med. I och med att han hittar någon annan att leka med väljer 

pedagogen att inte ingripa i konflikten. 

 

Fall 3 

På förmiddagen är en 3-årsavdelning ute på förskolegården, där leker bland annat Linda, Sofie 

och Adam tillsammans i en stuga. De leker “mamma, pappa, barn”. Linda är mamman, Adam 
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är pappan och Sofie är bebisen. På andra sidan av gården är Knut, han leker själv i sandlådan. 

han ser Linda, Sofie och Adam leka tillsammans och blir nyfiken på vad dem gör. Han går dit 

och frågar vad dem leker. Linda svarar “mamma, pappa, barn”. Knut frågar då om han får vara 

med, men hon svarar nej. Sofie tillägger att det inte finns plats, att de redan är många. Han blir 

ledsen och går till en pedagog och berättar att han inte får vara med i deras lek. Pedagogen går 

tillsammans med Knut till dem och frågar varför Knut inte får vara med. Linda, Sofie och Adam 

säger att de vill leka själva, men pedagogen säger bestämt att Knut får vara med. Linda kommer 

på en idé och säger att Knut kan vara hunden. Pedagogen tittar på Knut och säger “Du får ju 

vara med” och går därifrån. Linda förklarar för Knut att hunden måste bygga sitt eget hus, men 

på andra sidan av gården. Knut vill inte detta och går därifrån. Pedagogen ser detta och frågar 

honom “Ville du inte vara med?”. “Nej” svarar Knut och fortsätter att gå därifrån. Pedagogen 

tittar på honom, men säger inget mer. 

 

5.5 Ljudinspelning 

För att dokumentera samtalet valde jag att använda mig av ljudinspelning. Bjørndal (2018) 

nämner att vi människor har en begränsad förmåga att ta in och lagra information. När vi 

fokuserar på att göra någonting, vilket i detta fall är att intervjua intervjupersonen, är vår 

uppmärksamhet riktat mot detta. På så sätt blir det svårt för oss att observera eller dokumentera 

samtalet med hjälp av penna och papper. Vidare förklarar författaren att ljudinspelning ger 

forskaren möjlighet att lyssna på det som har sagts i samtalet flera gånger. I och med att studien 

inte fokuserar på kroppsspråk har jag valt att inte använda mig av videoinspelning. Genom att 

separera ljud från andra intryck resulterar det i att upplevelsen från samtalet blir starkare 

(Wehner-Godée, 2010). 

 

5.6 Transkribering 

Efter alla intervjuer påbörjades bearbetningen av det insamlade materialet för transkribering. 

Jag gick igenom ljudinspelningen noggrant flera gånger, vilket enligt Eriksson-Zetterberg och 

Ahrne (2015) är en viktig process då forskaren lär känna sitt material. Bjørndal (2018) förklarar 

att transkribering innebär att forskaren överför någonting från något till något annat, vilket i 

mitt fall blev att jag omvandlade och överförde inspelningen till text. Författaren nämner också 

att transkribering gör det enklare för forskaren att få en överblick och upptäcka mönster i 

samtalet. Ytterligare en fördel är att delar av kommunikationen kan synliggöras och framstå på 

ett tydligare sätt. Sammanlagt blev det 30 sidor transkriberat material. 
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   Enligt Eriksson-Zetterquist och Arhne (2015) finns det svårigheter med att transkribera 

ljudmaterial, vilket jag tog hänsyn till. Enligt författarna kan det vara svårt att överföra allt som 

sägs i samtalet eftersom det kan finnas faktorer som skapar brus i kommunikationen. Jag 

placerade ljudinspelningsapparaten nära intervjupersonerna för att minimera risken att delar av 

samtalet inte skulle fångas upp. I och med att jag fokuserar på samtalet, blev det viktigt för mig 

att överföra allt från samtalet i ljudinspelningen till text. Detta inkluderar pauser, betoningar 

och så vidare. Jag har exempelvis gjort detta genom att fetmarkera betoningar och skriva ut 

pauser genom att skriva ut punkter som syns i utsagorna genom “...”. Jag har även korrigerat 

meningar och dylikt eftersom det enligt författarna kan vara betydelsefullt att göra justeringar 

i språket av transkriberingen. Jag har gjort detta genom att inte välja att ta med upprepande ord 

som “asså” och ändra om “va” till “vara”. På så sätt blir det läsvänligare för läsaren samtidigt 

som intervjupersonen framställs på ett rättvist sätt. Dock har jag försökt ändra i minsta möjliga 

mån då författarna nämner att forskaren annars kan missa små detaljer och sådant som uttrycks 

mellan raderna. 

 

5.7 Studiens tillförlitlighet 

Enligt Bryman (2017) kan en studies tillförlitlighet mätas genom fyra delkriterier, vilka är 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och objektivitet. Trovärdighet uppnås genom att 

forskaren har genomfört studien i enlighet med de krav som finns. För mig har det inneburit att 

jag behövt lägga ner mycket tid för att förstå socialkonstruktionism, diskursanalys och 

diskurspsykologi, vilket gjort att jag fått kunskap om vilka metoder som varit lämpliga för att 

få syn på hur förskollärare talar om barns konflikter i förskolan. Överförbarhet handlar om i 

vilken utsträckning resultatet är överförbart till en annan kontext medan pålitlighet innebär att 

forskaren intar ett kritiskt förhållningssätt gentemot sin egen studie och redogör för studiens 

tillvägagångsätt. Jag har beaktat dessa genom att följa det Eidevald (2015, s. 126) beskriver för 

att säkerställa en god kvalité, vilket är att forskaren är transparent och beskriver alla steg i 

studien. Det finns dock ingen garanti att en annan forskare skulle få samma resultat om han 

eller hon följer studiens metod eftersom det inte finns en absolut sanning (Burr, 2015). Andra 

förskollärare skulle möjligtvis konstruera andra sanningar då vår historia och kultur har 

betydelse för hur vi förstår världen. Det sista kriteriet som Bryman (2017) tar upp är 

objektivitet, vilket handlar om att det inte är möjligt att få en objektivitet i samhällelig 

forskning. Dock ska forskaren, så gott som möjligt, försöka få detta genom att inte låta sig 

medvetet bli påverkad av olika faktorer, vilket i sin tur kan påverka studiens slutsats. I mitt fall 
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har jag försökt att lägga min förståelse av barns konflikter i parantes och inte påverkas av 

tidigare forskning, utan jag har varit öppen för att nya diskursiva mönster kan dyka upp i 

intervjuerna med förskollärarna.  

 

5.8 Diskurspsykologi som analysmetod 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) förklarar att diskurspsykologi är en gren inom 

diskursanalys som riktar sig in på att analysera språkbruket i olika kontexter, och på så sätt är 

den menad att användas i mindre sammanhang. Talspråk och text är viktiga då det är 

konstruktioner av världen som orienteras mot sociala handlingar. Författarna fortsätter med att 

diskurspsykologin ser människan som ett diskursivt subjekt och inte som något isolerat och 

autonomiskt. Det innebär att människan ses som något socialt och utspritt, det vill säga jaget 

ses som dynamiskt och konstant i rörelse. Därmed tar den avstånd från att människan har en 

identitet, utan menar att människan är flexibel, konstruerar och har flera identiteter. Med hjälp 

av diskurspsykologi som analysmetod undersöks och synliggörs hur förskollärarna talar om 

barns konflikter i förskolan.  

 

5.8.1 Analysverktyg 

Studiens analysverktyg tar utgångspunkt i diskurspsykologin för att  

analysera och förstå mitt empiriska material samt besvara forskningsfrågorna. 

Analysverktygen är; tolkningsrepertoar, kategorisering och retorik.  

 

5.8.2 Tolkningsrepertoar  

Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) är tolkningsrepertoar ett begrepp som används 

för att synliggöra och förstå hur människan i sociala interaktioner, speciellt med hjälp av 

språket, konstruerar en förståelse för världen, det vill säga sanning. Författarna nämner att 

begreppet tolkningsrepertoar kan användas som begreppet diskurs, men jag kommer att 

förhålla mig till begreppet tolkningsrepertoar. För att göra det tydligare kan det exempelvis 

finnas olika tolkningsrepertoarer inom en diskurs d.v.s. ämne, exempelvis konflikter i 

förskolan som något svårt eller enkelt. Jag har i min studie använt mig av analysbegreppet 

tolkningsrepertoar för att undersöka den första forskningsfrågan: Vilka tolkningsrepertoarer 

framträder när förskollärare talar om barns konflikter? 
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5.8.3 Kategorisering 

Enligt Potter och Wetherell (1987) är kategorisering en viktig del av diskurspsykologin. 

Kategorisering innebär att vi människor placerar andra och oss själva i olika urval. Detta för 

att underlätta, sortera och förstå den verklighet som vi befinner oss i. Jag har i min studie använt 

mig av kategorisering för att förstå och synliggöra de kategoriseringar som framträdde i 

förskollärarnas tal om barns konflikter i förskolan. För att göra det mer konkret ska jag ge ett 

exempel. Om en förskollärare säger att den är för trött för att ta itu med konflikter, betyder det 

att denne förstår, d.v.s. kategoriserar, att det behövs energi för att hantera dem. Med hjälp av 

detta analysbegrepp undersöks den andra forskningsfrågan: Hur framställs förskolläraren i 

deras tal kring barns konflikter? 

 

5.8.4 Retorik 

Något som hör till diskurspsykologi och kommunikation är retorik. Enligt Holmberg (2010) 

handlar retorik, med utgångspunkt i diskurspsykologi, om hur vi i talet kommer fram och 

förstår saker och ting. Författaren menar att det i en diskurs med flera parter kan komma att 

konstrueras flera verkligheter, och att retoriken används för att bemöta andras sanningar. Alltså 

används retoriken som ett argumentationsverktyg för att styrka eller försvara sin sanning. 

Författaren nämner även hur forskaren kan ställa sig frågan om vad som står på spel när denne 

arbetar med det empiriska materialet, detta för att komma åt retoriken i olika uttalanden. 

Med hjälp av detta har jag kunnat synliggöra hur förskollärarna argumenterar för sina sanningar 

kring barns konflikter i förskolan. Exempelvis är det skillnad om en förskollärare säger Jag 

tycker lite att man ska hjälpa barnet eller Jag tycker absolut att man ska hjälpa barnet. Det 

förstnämnda uttalandet tyder att personen är lite tveksam då den förminskar uttalandet med 

ordet lite medan det sistnämnda uttalandet tyder på att personen verkligen framför sin sanning 

genom att förstärka den med hjälp av orden absolut och ska. Retorik är ytterligare ett 

analysbegrepp som gör det möjligt att undersöka att den andra forskningsfrågan: Hur framställs 

förskolläraren i deras tal kring barns konflikter? 

 

5.9 Analysprocess 

Efter att ha transkriberat allt empiriskt material valde jag att skriva ut det i pappersform för 

att sortera och analysera det, på så sätt blev det enklare för mig att få en helhetsbild. Jag läste 

sedan igenom alla transkriptioner flera gånger och använde mig av kodning för att hitta 

framträdande teman, vilket enligt Winther Jørgensen och Phillip (2000) är en förekommande 
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metod inom diskurspsykologiska studier. Kodning innebär enligt författaren att forskaren 

analyserar texten genom att placera mönster i olika kategorier. För att göra detta använde jag 

mig av färgpennor där varje färg symboliserade en specifik kategori. Författarna förklarar 

också att metoden inte bara handlar om att forskaren letar fritt efter mönster i det empiriska 

materialet, utan att denne också kan använda sin teori för att rikta sig in och leta efter mer 

specifika teman. Detta har jag gjort genom att jag fokuserat på förskollärarollen och hur de 

talar om barns konflikter i förskolan eftersom tidigare forskning visar att många pedagoger 

upplever barns konflikter som något som svårt och vill ha mer kunskap om det. 

 

6.0 Analys och resultat 

I följande avsnitt presenteras och analyseras resultatet från de fem individuella intervjuerna 

med förskollärarna. Förskollärarnas tal om barns konflikter i förskolan har delats in i tre olika 

teman; Leken, Konflikter är svåra och besvärliga och Barn som konstant blir uteslutna. Inom 

varje tema framträdde det två tolkningsrepertoarer.  

   För att analysera deras tal har jag använt mig av analysverktygen; tolkningsrepertoar, 

kategorisering och retorik. I analysen används inga citattecken, utan de kursiveras för att göra 

det enklare för läsaren att följa med i texten. Alla förskollärare som medverkade i studien har 

getts fingerade namn, vilka är; Andreas, Eva, Kerstin, Louise och Nina. Tillsammans har de i 

genomsnitt två och ett halvt års erfarenhet som förskollärare.  

 

6.1 Leken 

Det första temat som återkommande framträder i det empiriska materialet är leken. Det handlar 

om att förskollärarna kategoriserar leken som något viktigt i förskolan. De två 

tolkningsrepertoar som framträdde var: Att skydda leken och Att hjälpa barn in i leken. 

Nedanför redogörs två utdrag från två intervjuer som påvisar detta.  

 

Utdraget nedan kallas för Att skydda leken och är från fall 3 som handlar om att Knut vill vara 

med i leken ”mamma, pappa, barn”, men att han inte får det. 

 

Andreas: “Konflikten är ju just att vissa barn leker själva och leker bra lek. Ett 

annat barn vill liksom komma med i den leken. Jag är lite i den uppfattningen 

att jag tycker man inte ska tvinga in barn i andras lekar. Är det liksom två eller 

tre som leker väldigt bra, så finns det ingen anledning till att man ska trycka 
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in… alla behöver inte leka med en hela tiden. Däremot kan man ju ha en 

uppsikt om man märker att det är något barn som blir utfryst. Att det är ofta 

som det barnet inte får vara med, men det är en helt annan situation. [...] men 

är det något som detta att tre barn leker bra så tycker jag inte man ska behöva 

tvinga in det fjärde barnet in i leken” 

 

Andreas lyfter och kategoriserar i sitt uttalande att det är viktigt med en fungerande lek. Hans 

föreställning är att förskolläraren kan förstöra barnens lek om hen besitter ett tankesätt där alla 

ska få vara med och försöker få in ett utomstående barn in i leken utan att ta hänsyn till att 

barnen som startade leken, inte vill släppa in barnet i fråga, det vill säga att leken ska utgå från 

barnens villkor och inte förskolläraren. Dock motsäger med ordet lite i Jag är lite i den 

uppfattningen att jag tycker man inte ska tvinga in barn i andras lekar. Detta är en 

förminskning, vilket tyder på osäkerhet och att han är medveten om att det finns pedagoger 

som trycker in barn i andra barns lekar. Det kan sägas att han är i strid med sig själv eftersom 

han vet att många pedagoger tänker och agerar på ett sätt som är motsatsen till hans egen 

sanning. Han försöker sedan styrka sitt resonemang genom att uttrycka Är det liksom två eller 

tre som leker väldigt bra, så finns det ingen anledning till att man ska trycka in… alla behöver 

inte leka med en hela tiden.  Ytterligare en förminskning av hans sanning förekommer när han 

pausar efter att han säger trycka in…  

 

Utdraget nedan kallas för Att hjälpa barn in i leken och är ifrån konfliktsituation 3 där kontexten 

är att Knut har tilldelats en roll i leken ”mamma, pappa, barn”, men kort därefter går därifrån. 

 

Eva: “Asså, jag tycker absolut att man ska försöka hjälpa barnet. Det är ändå 

en öppen lek, många roller kan det ju finnas. Att man hjälper och pratar med 

barnet. Nu blev han ju hund här men det kanske han inte var så sugen på. Man 

kanske kan ha flera barn eller kusin, det finns ju rätt många roller man kan 

spela. Här kan man redan känna då att de gaddat ihop sig att han inte ska få 

vara med. [...] Jag hade nog hängt kvar lite, att man som pedagog stannar kvar 

lite, lyssnar och ser vad det de säger och gör. Att man hjälper till så att barnet 

blir inkluderat. För det är väl inte så kul för barnet att komma till förskolan och 

inte få leka? Nej, jag tycker att alla ska få vara med”. 
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Evas utdrag är motsatsen till Andreas utdrag. För Eva är det en sanning att leken är något som 

ska vara tillgängligt för alla, därmed kategoriserar hon det som något öppet där alla barn som 

vill, får vara med. Hon förstärker sedan sitt resonemang genom att säga Det är ändå en 

ganska öppen lek, många roller kan det ju finnas. Hon ger till och med exempel, Man kanske 

kan ha flera barn eller kusin, det finns ju rätt många roller man kan spela. Likväl är det 

tydligt att hon kategoriserar vad en förskollärare bör göra i sådana situationer. Det används en 

förstärkning genom ordet man när hon säger Jag hade nog hängt kvar lite, att man som 

pedagog stannar kvar lite, lyssnar och ser vad det de säger och gör. Att man hjälper till så att 

barnet blir inkluderat. Att hon växlar från jag till man förmedlar att hon inte bara menar att 

hon skulle göra så, utan att alla ska det. Hon fortsätter med en retorisk fråga För det är väl 

inte så kul för barnet att komma till förskolan och inte få leka? För henne är det självklart att 

alla barn ska vara med i leken, vilket hon förstärker genom att betona ska i Nej, jag tycker att 

alla ska få vara med. 

 

6.2 Konflikter är svåra och besvärliga 

Det andra temat som framträdde ur det empiriska materialet är konflikter är svåra. 

Förskollärarna kategoriserar barns konflikter i förskolan som något jobbigt. De två 

tolkningsrepertoarer som bildade temat är: Möjligheten att ta hjälp av en kollega och Det är en 

del av jobbet. Nedanför redogörs utdragen. 

 

Utdraget nedan kallas för Möjligheten att ta hjälp av en kollega och är från när intervjupersonen 

tillfrågades om hur denne känner när det uppstår många konflikter under en dag. 

 

Kerstin: “Ja, då hade jag känt att… att nu blir jag bara så trött för att detta. 

’Nu idag har jag och detta barn bara haft konflikter’. Oavsett vad så är det 

bara… bara konflikt. Att jag då backar och istället ber en kollega att ta vid. 

Just för att… men för barnets skull och min egen skull. För att man inte ska 

köra över barnet, vilket det lätt blir. Asså, har man en dag där inget går som 

det ska och barnet är arg och skriker på mig. Till sist blir ju jag… tålamodet 

stryker ju till sist. Ja, då tänker jag att det är viktigt att man kan byta mellan 

pedagoger.” 
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Ovanför lyfter Kerstin barns konflikter som något jobbigt när hon säger Ja, då hade jag känt 

att… att nu blir jag bara så trött för att detta. På så sätt kategoriserar hon barns konflikter som 

något jobbigt. Pausen hon gör mitt i meningen tyder på att hon redan där upplever barns 

konflikter som något svårt och vilket gör det svårare för henne att prata om det. Detta är 

någonting som förekommer fyra gånger genom hela hennes uttalande, vilket är mer än när hon 

besvarade övriga frågor. Kerstin lyfter sedan upp kollegorna genom att säga Att jag då backar 

och istället ber en kollega att ta vid. Hon argumenterar för detta genom att säga Just för att… 

men för barnets skull och min egen skull. Hon kategoriserar barnets och hennes välmående som 

något viktigt, samtidigt som det gynnar båda sidor. Hon förstärker sedan sitt argument 

ytterligare för hur viktigt det är med kollegor genom att använda sig av vilket det lätt blir i 

citatet För att man inte ska köra över barnet, vilket det lätt blir. För henne är det viktigt att 

konflikterna hanteras på ett sätt där båda får komma till tals, vilket synliggörs när hon säger 

Asså, har man en dag där inget går som det ska och barnet är arg och skriker på mig. Till sist 

blir ju jag… tålamodet stryker ju till sist. På så sätt menar hon att tålamod är någonting som 

behövs för att kunna arbeta med att barns konflikter hanteras på ett sätt där båda parter kan 

kommunicera med varandra, men också att det är begränsat. Hon ser möjligheten att ta hjälp 

av kollegor och därför kategoriserar hon kollegor som något positivt.  

 

Nedanstående utdrag kallas Det är en del av jobbet vilket också är från när intervjupersonen 

tillfrågades om hur det känns när det uppstår många konflikter under en dag. 

 

Louise: “Det är en del av jobbet, tycker jag. Det måste man hantera, det kan vara 

att man är väldigt trött ibland men det är bara att… ja, hantera det. Det var en 

gång jag pratade med chefen när det var jättestressigt, men jag sa ’men så är det 

ibland’. Det är bara att köra på och göra så mycket du kan, när jag har rast eller 

ett par minuter för mig själv så tar jag ett djupt andetag. Sen är det bara att gå 

in igen.” 

 

I Louises utdrag framkommer det tydligt att hon ser barns konflikter som en del av jobbet. Hon 

börjar med att framhäva sin pedagogiska roll genom att säga Det är en del av jobbet, tycker 

jag. Genom att avsluta sitt uttalande med tycker jag tyder det på att hon är medveten om att det 

finns andra pedagoger som tycker det är jobbigt, vilket betyder att hon vet att det finns andra 

sanningar för andra pedagoger. Hon bekräftar detta genom att säga det kan vara att man är 
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väldigt trött ibland. Ordet man tyder på att det inte bara är andra som tycker att barns konflikter 

är jobbigt, utan hon också.  På så sätt kategoriserar Louise, precis som Kerstin i Möjligheten 

att ta hjälp av en kollega, barns konflikter som något jobbigt. Dock är det viktigt att poängtera 

att hon avslutar sin mening med men det är bara att… ja, hantera det. Ordet men används som 

en förstärkning för att styrka hennes sanning att det är en del av jobbet. Hon förstärker sedan 

ytterligare hennes sanning genom att förskolan är en plats där det kan uppstå mycket konflikter 

genom att säga men så är det ibland. Efteråt gör Louise en förstärkning av sin egen sanning 

genom att säga ordet bara i uttalandet Det är bara att köra på och göra så mycket du kan, när 

jag har rast eller ett par minuter för mig själv så tar jag ett djupt andetag. Det används en gång 

till i den sista meningen Sen är det bara att gå in igen, vilket tyder på att det, enligt henne, 

endast bör behövas en stund för att återhämta sig. 

 

6.3 Barn som konstant blir uteslutna 

Det sista temat är barn som konstant blir uteslutna, vilket handlar om att förskollärarna 

kategoriserar sig själva som den som ska gå och ta reda på barnen eller barnets tankar. Temat 

består av två tolkningsrepertoarer: Fokus på de som utesluter och Fokus på barnet som 

utesluts. 

 

Detta utdrag kallas för Fokus på de som utesluter, och handlar om vad förskolläraren skulle 

göra ifall ett barn blir uteslutet hela tiden. 

 

Nina: “Om det är ett barn som blir utesluten hela tiden så är det viktigt att man 

pratar med barnen som utesluter att det inte är ok. Det är tråkigt att en del gör 

så, men där tänker jag det är viktigt att man pratar med dem hur en bra vän är. 

Om det då uppstår något så kan pedagog pedagogen påminna dem om vad de 

pratade om. Men det är viktigt i sådana situationer att prata med de som 

utesluter eftersom de gör andra ledsna. “ 

 

Hon börjar med att framföra sin egen sanning genom att säga Om det är ett barn som blir 

utesluten hela tiden så är det viktigt att man pratar med barnen som utesluter att det inte är 

ok. Detta tyder på att hon kategoriserar leken som något öppet där alla barn får vara med. En 

förstärkning används med ordet man, vilket visar att Nina kategoriserar konflikter som en del 

av förskollärarens arbete. Genom att sedan säga en del i Det är tråkigt att en del gör så riktas 
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fokuset mot barnen som utesluter andra barn från leken. Nina framför sedan tydligt hur hon 

tycker en pedagog ska hantera det genom att säga men där tänker jag det är viktigt att man 

pratar med dem hur en bra vän är. Med orden där tänker jag förmedlar hon hennes egen 

sanning om att det är viktigt att kommunicera med barnen. I uttalandet kategoriserar Nina 

också uteslutning som en handling vilket leder till att barn blir ledsna. Detta synliggörs när 

hon säger Men det är viktigt i sådana situationer att prata med de som utesluter eftersom de 

gör andra ledsna. Här kategoriseras barnens välmående som något viktigt. Hon säger sedan 

Om de då uppstår något så kan pedagog pedagogen påminna dem om vad de pratade om, 

vilket tyder att det för henne är viktigt att pedagoger har kommit överens om något med 

barnen. På så sätt ser Nina överenskommelser med barnen som något viktigt. Hon avslutar 

sedan sin sista mening med att återkoppla och förstärka hennes sanning att det är viktigt att 

prata med barnen som utesluter, vilket synliggör att det är fokus på de barnen som gäller. 

 

Utdraget nedan kallas för Fokus på barnet som utesluts 

 

Louise: “Ja, men om någon blir utesluten hela tiden så tänker jag att det kanske 

inte handlar om att man ska rikta fokus på de som utesluter, utan vi ska kolla 

varför det barnet blir uteslutet. Är det någonting som det barnet gör som att de 

andra barnen inte vill ha med det barnet. Är det någonting vi kan jobba på och 

förbättra? Är det någon tidigare upplevelse som de har med det barnet är 

anledningen? Så jag tänker att man måste göra en kartläggning med det 

barnet”. [...] Då jobbar du med att förbättra det så att han inte gör sådant, så 

att han kan komma in i barngruppen.” 

 

Louise förmedlar redan i första meningen att hon är medveten om att pedagoger fokuserar på 

barnen som utesluter. På så sätt kategoriserar hon att pedagogers strategi i situationer där 

uteslutning förekommer, består av att rikta fokus på de barn som utesluter ett annat barn. 

Genom att hon säger [...] det kanske inte handlar om att man ska rikta fokus på de som 

utesluter, utan vi ska kolla varför det barnet blir uteslutet. Med detta förmedlar hon att 

pedagoger istället borde skifta fokus till barnet som utesluts och undersöka varför den blir 

utesluten. Sedan säger hon Är det någonting som det barnet gör som att de andra barnen inte 

vill ha med det barnet, hon påpekar att barnen som utesluter kanske har en anledning till det. 

Hon kategoriserar därav att barn som utesluter inte alltid gör fel, utan anledningen kan ligga 

hos det andra barnet. Louise använder ordet vi i meningen Är det någonting som vi kan jobba 
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på och förbättra? Detta tyder på att Louise inte ser det som en pedagogs uppgift att göra 

detta, utan det är hela avdelningens ansvar att arbeta med det. Hon betonar måste i den 

nästsista meningen Så jag tänker att man måste göra en kartläggning med det barnet. Här 

blir måste en förstärkning för att lyfta fram att hennes sanning är den sanning som stämmer, 

och om detta görs så kommer han att komma in i barngruppen.    

 

6.4 Sammanfattning av resultat 

I detta avsnitt sammanfattas alla tolkningsrepertoarer från resultatet, vilket besvarar den 

första forskningsfrågan: Vilka tolkningsrepertoarer framträder när förskollärare talar om 

barns konflikter?  

 

De två första tolkningsrepertoarerna som framträdde i förskollärarnas tal kring barns 

konflikter var: Att skydda leken och Att hjälpa barn in i leken, vilket bildade temat Leken. I 

den första tolkningsrepertoaren synliggörs temat i form av att den goda leken kategoriseras 

som något viktigt och inte får störas. Förskollärarens uppgift är att skydda leken från att gå i 

en riktning som barnen inte vill, vilket kan resultera i att leken förstörs och upphör. I likhet 

med den första tolkningsrepertoaren kategoriseras leken som något viktigt även i den andra 

tolkningsrepertoaren. Skillnaden är dock att leken ses som något alla barn ska få ta del av. 

Här blir det tydligt att förskolläraren framställs som en person som ska hjälpa barn in i leken. 

Två andra tolkningsrepertoarer som framträdde i det empiriska materialet var Möjligheten att 

ta hjälp av en kollega och Det är en del av jobbet, som tillsammans skapade det andra 

övergripande temat Konflikter är svåra. I temat framhävs det att förskollärarna talar om och 

kategoriserar barns konflikter som något besvärligt. Skillnaden mellan de två 

tolkningsrepertoarerna är att det i Möjligheten att ta hjälp av en kollega framträder och 

kategoriseras kollegor som en värdefull tillgång i arbetet med barns konflikter. Här 

kategoriseras både de vuxnas och barnens välmående som något viktigt. På så sätt kan de, om 

det blir för jobbigt, byta mellan pedagoger för att minimera risken att konflikter hanteras på 

ett dåligt sätt. I temat Det är en del av jobbet kategoriseras också barns konflikter som något 

svårt för förskollärarna. Det som skiljer här är dock att barns konflikter talas och 

kategoriseras som en del av arbetet i förskolan. Det innebär alltså att pedagoger ska fortsätta 

ta itu med konflikter även ifall det blir jobbigt för dem. De sista två tolkningsrepertoarerna 

var Fokus på barnen som utesluter och Fokus på barnet som utesluts, vilket bildade temat 

Barn som konstant blir uteslutna. I temat framträder pedagogens uppgift som är att närma sig 
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och undersöka orsaken till uteslutningen. I båda tolkningsrepertoarerna kategoriseras det att 

barn inte får konstant uteslutas från leken. Det som skiljer sig mellan tolkningsrepertoarerna 

är att fokuset riktas åt olika håll. Precis som titeln talar om så riktas fokuset i Fokus på 

barnen som utesluter mot de barn som utesluter andra barn. Här talas det om att det är viktigt 

att pedagogen ger barnen inflytande och medvetna om att deras aktioner påverkar andra. I 

tolkningsrepertoaren, Fokus på barnet som utesluts, riktas fokuset mot barnet som utesluts. 

Här framkommer det att barnen som utesluter inte nödvändigtvis är de som gör fel, utan 

barnet som utesluts kanske gör något som resulterar i att den blir utesluten från leken. Det är 

viktigt att göra en kartläggning för att få in barnet i barngruppen. 

 

7.0 Resultatdiskussion  

I detta avsnitt diskuteras resultatet i relation till studiens syfte och tidigare forskning. Med hjälp 

av denna resultatdiskussion dras sedan en slutsats som besvarar den andra forskningsfrågan: 

Hur framställs förskolläraren i deras tal kring barns konflikter?  

 

7.1 Leken 

Resultatet visar att samtliga förskollärares förståelse av leken är att den är viktig, men på olika 

sätt. I den första tolkningsrepertoaren framställs förskollärarens uppgift, vilket är att hantera 

konflikten genom att skydda barnen och deras lek från att upphöra eller förstöras. Det blir 

synligt att det är viktigt att förskolläraren inte glömmer bort barnet som inte blev insläppt i 

leken, utan denne ska hjälpa barnet att hitta något annat att göra. Detta betyder att förskolläraren 

inte bara kan separera barnet från leken, utan det tillkommer ytterligare ett ansvar om att ha 

uppsikt över det specifika barnet och se till att den hittar en ny leksituation och känner sig 

tillfreds. I den andra tolkningsrepertoaren framställs förskollärarens uppgift som att skydda 

barnet från att bli utesluten från leken. Förskolläraren prioriterar här barnets glädje som viktigt, 

vilket leder till att den förstnämnda hjälper in barnet i leken. Detta kan förstås med hjälp av 

den tidigare forskning som visar att pedagoger är i behov av fortbildning inom konflikter 

(Doppler et al, 2008; Gloeckler et al, 2014; Vestal & Jones, 2004). Specifikt vill pedagoger ha 

tips kring hur de kan hjälpa barn i deras konflikter, det vill säga att de inte är säkra på hur de 

ska hantera dem (Gloeckler et al, 2014). Med båda tolkningsrepertoarer blir det tydligt att 

förskolläraren framställs som en person vars uppgift är att skydda barnen på olika sätt. Därav 

kan det förstås som att förskolläraren framställs som skyddsombudsman, vilket är ett sätt att 

hantera konflikter. 
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7.2 Barns konflikter är svåra och besvärliga 

Resultatet visar att alla förskollärare talar om konflikter som något svårt och besvärligt, vilket 

inte är konstigt då forskning visar just detta (Blunk et al, 2017; Hurd & Gettinger, 2011;  

Silver & Harkins, 2007). Det framkommer också i resultatet att barns konflikter ses som något 

som tar på deras energi och tålamod, detta i sin tur har konsekvenser för deras 

konflikthantering. Detta kan förstås med hjälp av Chens (2003) studie som påpekar att all 

konflikthantering kan sorteras som antingen medling eller upphörande där den förstnämnda 

stämmer överens med Skolverkets (2018) läroplan. Som konsekvens betyder detta att 

förskolläraren skiftar från medling-strategier till upphörande-strategier när energin och 

tålamodet är slut. Vidare framkommer det i resultatet att barns konflikter är en del av 

förskollärarens jobb, vilket innebär att den måste hantera det oavsett om energin och tålamodet 

är slut. Detta kan förstås genom studien av Gloeckler et al (2014) som visar att pedagoger 

behöver reglera sig själva innan de hjälper barnen i deras konflikter och att självreglering har 

betydelse för arbetet med det. Utifrån resultatet framkommer det ur förskollärarnas tal att en 

viktig tillgång för förskolläraren är kollegorna. När förskollärarens energi och tålamod tar slut 

finns det möjlighet att ta hjälp av en kollega, på så sätt blir det mindre risk att konflikten 

hanteras på ett dåligt sätt, d.v.s. ett upphörande-strategi. Med båda tolkningsrepertoarer inom 

temat blir det synligt att förskolläraren framställs som en person som måste vara ihärdig för att 

ta itu med barns konflikter. Det framgick tydligt att barns konflikter ses som tar på deras energi 

och tålamod. 

 

7.3 Barn som hela tiden utesluts från leken 

Resultatet från det tredje temat visar att förskolläraren framställs som en person vars uppgift är 

att undersöka varför det finns barn som konstant utesluts från leken av andra barn. Ur den första 

och andra tolkningsrepertoaren för temat framträdde det att förskollärarens konflikthantering, 

när det gäller barn som hela tiden utesluts, består av att rikta fokus åt olika håll. Fokus riktas 

antingen mot barnet som utesluts eller barnen som utesluter barnet. Detta kan kopplas till 

Dermans (2017) studie där det framkommer att pedagoger med 1–5 års erfarenhet tenderar att 

försöka förstå bakomliggande faktorer av konflikter, medan pedagoger med mer erfarenhet 

tenderar att försöka förstå hemmets attityd gentemot konflikter. Detta var någonting som blev 

synligt då ingen av förskollärarna som deltog i studien hade arbetet i mer än fem år. Det 

framträdde att en av förskollärarens konflikhanteringsstrategi var att rikta fokus mot barnen 
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som utesluter, kan det förstås som att förskolläraren försöker ta reda på den bakomliggande 

faktorn, d.v.s. varför de inte släpper in det andra barnet in i leken. Dock kan den andra strategin, 

att lägga fokus på barnet som utesluts, jämföras med en avsikt att förstå hemmets attityd 

eftersom kartläggningen används för att förstå konflikten på ett djupare plan. Syftet med 

kartläggningen är att få in barnet i barngruppen utan att behöva tvinga in barnet i leken, detta 

framträdde trots att ingen intervjupersonerna har arbetat i mer än fem år. Framförallt visar 

resultatet att förskolläraren ska ingripa i situationen på något sätt. Hurd och Gettingers (2011) 

studie visar att pedagoger inte alltid ingriper i relationella konflikter, d.v.s. konflikter där barn 

använder andra strategier än fysiskt våld som strategi för uteslutning. Dock kan detta diskuteras 

då min studie endast innehåller förskollärare från en och samma förskola, vilket kan ses som 

en begränsning. Detta kan kopplas till det Burr (2015) och Galbin (2014) nämner om att kontext 

och kultur har betydelse för vår konstruktion och förståelse av samhället. En förskola kan 

exempelvis ha en viss kultur som har betydelse för hur förskollärarna där talar om barns 

konflikter, därav hade en större undersökning med förskollärare från flera olika förskolor 

potentiellt gett ett annat resultat. Med dessa två tolkningsrepertoarer framställs förskolläraren 

som en undersökare där denne försöker förstå varför barn konstant utesluts från leken. 

 

8.0 Metoddiskussion 

Ett dilemma uppstod under bearbetningen av det empiriska materialet. Jag fick in 119 minuters 

ljudinspelning som skulle transkriberas, vilket var för mycket i förhållande till studiens tidsram. 

Jag hamnade i den besvärliga sitsen eftersom jag valde att dela ut 7 samtyckesblanketter, och 

av valet att genomföra under två sammanhängande dagar. Detta medförde i sin tur att jag inte 

hann transkribera allt insamlat material från den första intervjudagen, och jag kunde inte göra 

en bedömning ifall jag hade tillräckligt med relevant data för att senare analysera. Jag kunde 

ha gjort annorlunda genom att lämna ut färre samtyckesblanketter och ha några dagar mellan 

den första och andra intervjudagen till transkription. På så sätt kunde jag ha varvat intervjuer 

med analys, vilket enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) ett tillvägagångssätt som låter 

det empiriska materialet bestämma över hur många som behöver intervjuas. Det handlar om att 

uppnå en mättnad, som enligt författarna innebär att forskaren upptäcker samma mönster, vilket 

kan vara ett tecken på att avsluta datainsamlingen då nya intervjuer förmodligen inte skulle ge 

ny kunskap. I mitt fall märkte jag under bearbetningen av transkriptionerna att det hade räckt 

med fyra intervjuer, men det är någonting som också måste passa förskolan och för många 

förskolor är det bäst med sammanhängande dagar. 
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9.0 Slutsats 

Med denna studie avsåg jag att undersöka och synliggöra hur förskollärare talar om barns 

konflikter i förskolan. Studiens slutsats är att förskollärare fortfarande ser barns konflikter som 

något svårt, precis som det, gjordes för många år sedan. Förskolläraren ses som 

skyddsombudman, ihärdig och en undersökare. Förskolläraren framställs som 

skyddsombudsman genom att de känner sig ha ansvaret att skydda leken eller barnet som 

utesluts ur den. De verkar se sig själva som ihärdiga då de behöver ta itu med konflikter som 

är något besvärligt som tar på deras energi och tålamod, vilket leder till att en del tar hjälp av 

kollegor medan andra ser det som en del av jobbet och bara måste ta itu med det. Sist men inte 

minst verkar de se sig själva som undersökare vars uppgift är att ta reda på varför vissa barn 

jämt och ständigt blir uteslutna ur leken. Detta kan göras på olika sätt, genom att rikta sitt fokus 

mot de som utesluter eller barnet som utesluts ur leken för att ta reda på orsaken av konflikten.  

 

10. Didaktiska implikationer 

Denna studie ger en djupare förståelse för hur förskollärare talar om barns konflikter i 

förskolan, vilket gör att den är relevant till alla verksamma pedagoger i förskolan och liknande 

verksamheter. Min förhoppning är att studien kan göra pedagoger medvetna om att de inte är 

ensamma om att se barns konflikter som något svårt och besvärligt, men att det är viktigt att 

hitta olika sätt där de kan pusta ut och inte bli överbelastade, annars kan det bli att de övergår 

till konflikthanteringsstrategier där de inte lyssnar på barnen. Med detta kan pedagoger se barns 

konflikter ur en annan synvinkel och bidra med en ökad medvetenhet kring arbetet med 

området i verksamheten.  

 

11. Vidare forskning 

Studiens syfte var att undersöka och synliggöra hur förskollärare talar kring barns konflikter i 

förskolan, på så sätt specificerades urvalet deltagare till just förskollärare. Därför skulle det 

vara intressant att exempelvis undersöka och jämföra hur förskollärare och barnskötare talar 

om barns konflikter. Ett annat förslag är att undersöka hur barn talar om sina konflikter i 

förskolan då det för tillfället inte finns mycket forskning utifrån deras perspektiv
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

• Hur gammal är du? 

• När påbörjade och avslutade du din förskollärarutbildning? 

• Hur länge har du jobbat som förskollärare? 

• Vad innebär en konflikt för dig? 

• Hur upplever du barns konflikter?  

• Finns det konflikter som du upplever är svårare än andra? 

• Kan du nämna en konflikt som är enklare/svårare? 

• Hur kommer det sig att du upplever det som något enkelt/svårt 

• Varför uppstår konflikten i konfliktsituationen? 

• Hur tycker du att pedagogen hanterar konflikten? 

• Vad gör han/hon bra? 

• Vad gör han/hon mindre bra? 

• Om du hade befunnit dig i den situationen, hur hade du gjort? 

• Kan barnen lösa sina konflikter själva? Eller behövs det en vuxen som hjälper barnen 

i deras konflikter? 

• Konflikter kan ju vara något jobbigt, blir det att du någon gång kan känna att du inte 

orkar med det? 

• Känner du att du behöver mer kunskap om konflikter? 

• Är konflikthantering någonting som diskuteras mellan er kollegor? 

 

 

  



 
 

 
   

Bilaga 2 

 

 

Hej! 

Mitt namn är Daniel Nguyen Van, och jag studerar min sista termin till förskollärare på 

Högskolan i Halmstad. Jag skriver just nu mitt examensarbete som handlar om konflikt och 

konflikthantering i förskolan, där jag behöver intervjua förskollärare. Med studien vill jag få 

insikt om hur förskollärare samtalar om konflikt och konflikthantering. Deltagandet är 

frivilligt och du har när som helst möjlighet att avbryta din medverkan. Intervjun kommer att 

ske efter den tid som passar dig, och uppskattas ta cirka 30 minuter. Den kommer att äga rum 

på den förskola du befinner dig på och dokumenteras med hjälp av ljudinspelning. Det 

insamlade materialet kommer endast att användas till examensarbetet och alla medverkande 

(inklusive förskola) kommer att vara anonyma. Ljudinspelningen raderas när kursen är slut. 

Det slutgiltiga examensarbetet kommer att publiceras online på det digitala vetenskapliga 

arkivet (DiVa) och bli tillgänglig för allmänheten. Vid frågor får du gärna kontakta mig eller 

kursansvarig. 

 

Kryssa nedanför i JA eller NEJ och skriv under. 

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

 JA, jag vill delta i intervjun och ger tillstånd till att du använder materialet från intervjun. 

 NEJ, jag vill inte delta i undersökningen. 

 

Vänliga hälsningar, 

Daniel Nguyen Van 

E-mail: danngu15@student.hh.se 

Kursansvarig: jonnie.eriksson@hh.se 
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