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Abstrakt 

Denna studie utgår från implementeringsteorin men är omarbetad utefter studiens syfte, som 

är att undersöka vilka möjligheter, så som kompetensutveckling, resurser samt stöttning, 

förskolechefer erbjuder sina anställda pedagoger. Detta för att pedagogerna i sin tur ska ha 

möjlighet att arbeta med barns lärande, vad det gäller konflikthantering. Frågeställningarna är 

utformade efter syftet och lyder som följande: ”Vilken kompetensutveckling har 

förskolechefer förståelse av att de erbjuder sina anställda, vad det gäller barns lärande kring 

konflikthantering?”  

”Vilka resurser har förskolechefer förståelse av att de erbjuder sina anställda, vad det gäller 

barns lärande kring konflikthantering?”  

”Vilken stöttning har förskolechefer förståelse av att de erbjuder sina anställda för att arbeta 

med barns lärande, kring konflikthantering?”  

    Empirin samlas in från tre olika intervjuer med tre förskolechefer, intervjuerna spelas in via 

ljudupptagning. Det insamlade materialet tematiseras och sedan analyseras och tolkas det med 

hjälp av hermeneutik.  

Utifrån resultatet och diskussionen är slutsatsen att förskolechefer har förståelsen att de 

möjliggör kompetensutveckling för sina pedagoger, i form av litteraturläsning och kurser. 

Dock styrs detta utefter personalens enskilda och barngruppens behov. Just nu är det ingen av 

förskolecheferna som har förståelsen att deras pedagoger har behov av kompetensutveckling 

om barns konflikthantering. Det synliggörs även att en av förskolecheferna möjliggör resurser 

i form av tid, till att läsa litteratur som handlar om barns konflikthantering, det är även en 

förskolechef som erbjuder reflektionstid kring ämnet. Vidare visas det att förskolechefernas 

förståelse visar att de stöttar sina pedagoger i barns konflikthantering genom att försöka göra 

det till en naturlig del av verksamheten. 

 

Nyckelord: barns konflikthantering, förskolechef, förskola, kompetensutveckling, resurser, 

stöttning 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund & Problemområde 

Mobbning och kränkningar bland barn, är något vi erfarit som studenter och vikarier på 

förskolor. Sällan har vi sett pedagoger som aktivt strävar mot att utveckla barns 

konflikthantering och Jonsdottir (2007) betonar att detta strider mot förskolans uppdrag. Ifall 

mobbning och kränkningar inte tas på allvar kan detta leda till att barn känner utanförskap, får 

emotionella svårigheter och missbrukar tobak etc (Jonsdottir, 2007; Catalano, Haggerty, 

Oesterle, Fleming & Hawkings, 2004). Barn som tidigt i livet blir utsatta för mobbning kan i 

ett senare skede få svårt att anpassa sig till skolan och därmed svårt att lära sig (Bullock, 

2002). Detta har vi själva erfarenheter av, då skolan inte alltid varit en trygg plats att vistas på, 

har det också blivit svårt att lära sig. Stiftelsen Friends (2015) styrker våra erfarenheter om att 

mobbning och kränkningar sker i förskolan. Vi menar att om pedagoger får möjlighet att 

förändra den struktur som råder i förskolan, vad det gäller konflikter, kan risken minska att 

konflikter eskalerar till mobbning, samt att barn möter de negativa konsekvenserna som 

Jonsdottir (2007) och Catalano m.fl. (2004) talar om. Enligt oss, bör förskolan istället vara en 

trygg plats där barn känner lust att utforska sin omvärld. I förskolans läroplan står det att 

förskolan är den plats där grunden för ett livslångt lärande läggs (Skolverket, 2010). Om 

pedagoger i förskolan strävar efter att barn ska förstå att kränkningar inte är okej, anser vi att 

risken att barn stöter på dessa negativa konsekvenser minskar. Pedagoger som är verksamma i 

förskolan ska ha möjlighet att arbeta utefter de strävansmål som finns i läroplanen. 

Läroplanen för förskolan genomsyras av en värdegrund för att bland annat visa respekt och 

empati gentemot materiella och levande ting (Skolverket, 2010). Däremot har förskolechefen 

det yttersta ansvaret som lyder: 

”Upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera förskolans handlingsprogram för att förebygga och 

motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling, så som mobbning och rasistiska 

beteenden bland barn och anställda.” s. 16 i Skolverket, 2010 

Även om pedagogerna har ett stort ansvar vad det gäller förebyggande av mobbning, anser vi 

utifrån citatet, att huvudansvaret ligger hos förskolechefen och att det är hen som ansvarar för 

att pedagogerna ska kunna arbeta utefter läroplanens uppdrag och strävansmål. Det är enligt 

oss viktigt att förskolechefen stöttar pedagogerna i att sträva efter utveckling av barns 

konflikthantering. Men för att detta ska kunna bli möjligt påvisar Lipsky (1980) att det är 
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viktigt att de som står överst i hierarkin, i vårt fall förskolecheferna, bland annat stöttar sin 

personal och ser till att det finns resurser. I läroplanen för förskolan står det att förskolechefen 

ansvarar för att pedagoger kontinuerligt får kompetensutveckling (Skolverket, 2010), vilket vi 

anser vara avgörande för att pedagogerna ska kunna utmana barn och deras lärande. 

    Detta leder oss in på implementeringsteorin, som innebär att en forskare antingen studerar 

hur en lag implementerats i en verksamhet eller att forskaren bland annat studerar hur 

närbyråkrater följer de styrdokument som finns (Sannerstedt, 2001).  För att en närbyråkrat till 

fullo ska kunna utöva sitt yrke, måste tre villkor uppfyllas; förstår, kan och vill (Sannerstedt, 

2001). I vår studie utgår vi från implementeringsteorin men gör en omarbetning av detta då vi 

vill undersöka hur förskolechefer arbetar för att deras pedagoger ska ha möjlighet till att 

arbeta med barns lärande, vad det gäller konflikthantering. De tre villkoren väljer vi istället att 

kalla för kompetensutveckling (kurser, litteraturläsning och nätverksträffar), resurser (tid) och 

stöttning (vad det gäller barns lärande). 

    Med ovanstående avsnitt i åtanke, vill vi undersöka vilken förståelse förskolechefer har för 

hur de arbetar för att skapa möjligheter, där de anställda får kompetensutveckling, tid och 

stöttning vad det gäller arbetet med barns lärande av konflikthantering. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka den förståelse förskolechefer har för vilka 

möjligheter de erbjuder sina anställda pedagoger, i form av kompetensutveckling och resurser, 

samt stöttning. Detta för att pedagogerna i sin tur ska ha möjlighet att arbeta med barns 

lärande, vad det gäller konflikthantering.  

 

1.3 Frågeställningar 

- Vilken kompetensutveckling har förskolechefer förståelse av att de erbjuder sina 

anställda, vad det gäller barns lärande kring konflikthantering? 

 

- Vilka resurser har förskolechefer förståelse av att de erbjuder sina anställda, vad det 

gäller barns lärande kring konflikthantering? 
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- Vilken stöttning har förskolechefer förståelse av att de erbjuder sina anställda för att 

arbeta med barns lärande, kring konflikthantering? 

2 Teoretiska utgångspunkter 

Under detta avsnitt beskriver vi först den teoretiska utgångspunkt vi utgår ifrån. Vi tar sedan 

upp hur vi omarbetat teorin efter vårt syfte. 

 

2.1 Implementering 

Implementering innebär att forskaren förändrar de behov som finns (Socialstyrelsen, 2012). 

Detta görs genom fem steg: 1. Initiering 2. Beredning 3. Beslut 4. Implementering 5. Resultat 

och utvärdering (Hertting, 2014).  

    I denna studie utgår vi från implementeringsteorin och denna teori är ett sätt att förstå 

implementering och vilken roll närbyråkrater har vid en implementering. Inom teorin finns det 

två perspektiv att utgå från; top-down och bottom-up. I top-down perspektivet studeras hur en 

lag har gått från politiker ned till närbyråkrater och forskaren studerar hur lagen 

implementeras. Medan det i bottom-up perspektivet studeras till exempel om styrdokument 

har någon avgörande effekt kring hur närbyråkrater arbetar och hur de följer styrdokumenten 

(Sannerstedt, 2001). 

 

2.2 Närbyråkrater 

Lipsky (1980) benämner närbyråkrater som de som är längst ned i en hierarki, exempelvis 

lärare och förskollärare etc. Gemensamt för dessa är att de samspelar och möter medborgare, 

utifrån lagar och styrdokument, samt har tystnadsplikt.  

    Närbyråkrater arbetar i sociala sammanhang, exempelvis arbetar läraren i stora 

barngrupper. Lipsky (1980) skriver att detta medför en problematik, då läraren möter 

oförutsägbara människor och har begränsade resurser. Detta i sin tur leder till att läraren har 

svårt att fullfölja sitt uppdrag som lärare. Lärare möter stora barngrupper, men samtidigt ska 

lärarna tillgodose varje enskilt barns behov. Lipsky (1980) betonar vikten av att samhället är 

beroende av närbyråkrater. Samhället kan inte plocka bort yrken som lärare och förskollärare 

etc. då samhället behöver närbyråkrater som möter andra människor i sociala sammanhang, 
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eftersom dessa inte kan ersättas av robotar eller maskiner.  

 

2.3 Villkor för implementering 

I denna studie inspireras vi av bottom-up perspektivet och Sannerstedt (2001) förklarar att det 

finns tre villkor i bottom-up perspektivet, dessa är förstår, kan och vill. 

    Sannerstedt (2001) förklarar att förstår innebär att närbyråkraters kompetens är avgörande 

för hur de ska se på implementeringen. Kan innefattar de resurser närbyråkraterna behöver för 

att utföra sitt arbete. Vidare betonar han att Vill är avgörande för om implementeringen är 

genomförbar eller ej. Här kommer närbyråkraters motivation in. Det spelar ingen roll om 

villkoren förstår och kan är uppfyllda, för om inte närbyråkraten själv vill genomföra 

implementeringen så är det ej genomförbart.  

 

2.4 Omarbetning av implementeringsteorin 
Vi har valt att omarbeta implementeringsteorin utefter vårt syfte och därför dra teorin från ett 

psykologiskt till ett pedagogiskt perspektiv. Detta för att vi vill få syn på förskolechefernas 

förståelse för hur de möjliggör för pedagogernas arbete och för att vi menar att deras 

arbetssätt i sin tur påverkar barn och deras lärande i förskolan. Därav valde vi i denna studie 

att benämna villkor som möjligheter. Omarbetningen gör vi även genom att istället benämna 

de tre möjligheterna (förstår, kan och vill) som kompetensutveckling, resurser och stöttning.  

Detta innebär att vi i vår analys kommer att analysera den förståelse förskolechefer har för 

vilka möjligheter förskolechefer erbjuder sina pedagoger. Genom vår omarbetning av 

implementeringsteorin suddar vi ut det strikta som finns inom teorin och istället väljer vi att se 

implementeringsteorin som ett sätt att få syn på förskolechefers förståelse för hur de arbetar 

och det är detta vi sedan analyserar utefter våra frågeställningar. Vi kommer hädanefter 

benämna närbyråkrater som pedagoger. 

3 Områdesöversikt 

I detta avsnitt tar vi upp forskning, litteratur och styrdokument som vi delat in i olika teman; 

Värdet av kompetensutveckling, Kompetensutveckling inom förskolans fyra väggar, 

Konsekvenser av att inte arbeta med konflikthantering samt Styrdokument. 
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3.1 Värdet av kompetensutveckling 

Levine & Tamburrino (2013) kartlägger i sin studie hur mobbning definieras och får en 

inblick i hur mobbning kan yttra sig i de tidiga skolåren. I studien framkommer det att 

yrkesgrupper, som arbetar med barn, betonar vikten av att förebygga mobbning under barnens 

tidiga år, det vill säga redan i förskolan. Vidare talar forskarna om att mobbning bland barn 

kan börja i förskolan och att det är viktigt att förebygga detta genom att arbeta med att 

utveckla barns hantering av konflikter. De menar även att pedagoger behöver bli bättre 

informerade om hur mobbning kan yttra sig och vilka konsekvenser det kan bli för barn ifall 

detta eskalerar. Även Kirves & Sajaniemi (2012) betonar vikten av att fortbilda 

förskolepersonal i samma syfte. Bullocks (2002) studie visar att anledningen till varför lärare 

och förskolepersonal har svårt att se mobbningens tidiga tecken, beror på att många av dem 

har tron att hackande och retande bland barn hör hemma i barndomens kontext. Och detta vill 

Levine & Tamburrino (2013) förebygga genom fortbildning.  

    Barn i skolan påverkas av det samhällsklimat som råder, därefter behöver lärarna förändra 

sitt arbete (Lindensjö & Lundgren, 2000). Utefter hur samhällsklimatet ser ut, förändras också 

förskoleverksamheten. Förskolan var tidigare en verksamhet där omsorg stod i fokus, men 

numera har det utvecklats till en verksamhet där lärande är centralt. Kraven på förskollärare 

har därav blivit större och förskollärarna behöver kompetensutveckling för att ge barn 

möjlighet till utmaning (Gotvassli, 2002). 

I ovanstående avsnitt visas att mobbning bland barn kan börja redan i förskolan och att många 

vuxna har en förutfattad mening om att hackande och retande hör hemma i barndomen. Det är 

därför viktigt att fortbilda personal. Det synliggörs även att beroende på hur samhället ser ut 

påverkas barnen och därför behöver förskoleverksamheten förändras utefter detta. Detta kan 

genomföras genom att förskollärare får mer kompetens och på så vis ge barn möjlighet till 

utmaning. 

 

3.2 Kompetensutveckling inom förskolans fyra väggar 

Andersson & Gullberg (2012) genomför ett aktionsforskningsprojekt, där de ska studera vilka 

ämneskompetenser en förskollärare behöver för att bedriva en verksamhet. I studien 

fokuserade de på naturvetenskap. I diskussionen framkommer det att en förskollärare inte 

endast behöver ämneskompetens för att få kvalitet i förskolan, utan de behöver även följande 

kompetenser; uppmärksamma och använda sig av barns tidiga erfarenheter, ta vara på 
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oväntade ögonblick, ställa utmanande frågor till barnen, samt vara närvarande och lyssna på 

vad barnen har att säga. Genom att använda sig av dessa fyra kompetenser kan förskollärarna 

utveckla deras pedagogiska kompetens.  

I detta avsnitt framkommer det att det även finns annan kompetens än ämneskompetens, som 

spelar roll vid barns lärande. Just denna forskning fokuserar på naturvetenskap men vi menar 

att den är värdefull att ha i åtanke, vad det gäller förskollärares kompetens överlag. 

 

3.3 Konsekvenser av att inte arbeta med konflikthantering 

Jonsdottir (2007) skriver i sin studie att om förskolan inte tar de barn som känner sig kränkta 

på allvar, kan detta leda till ensamhet och utanförskap, vilket i sin tur kan följa med barnen 

upp till vuxen ålder. Vidare skriver hon att när förskolan inte tar dessa barn på allvar, strider 

detta mot förskolans uppdrag. Detta gäller oavsett om det är kortvarigt eller under en längre 

period. Hon beskriver även att påtvingad ensamhet och utanförskap kan öka risken för 

emotionella svårigheter och kriminalitet i ungdomsåren samt i vuxen ålder. 

    Catalano m.fl. (2004) visar i sin studie att flera barn i tidig skolålder börjar röka, dricka 

alkohol, samt är våldsamma i konflikter. Studiens syfte är att studera hur barn påverkas av att 

skolan arbetar med att fortbilda lärare i att hjälpa barn i deras hantering av konflikter. Studien 

genomförs under fem år och resultatet visar att genom att ge lärare möjlighet till 

kompetensutveckling, kan lärare hjälpa barn att hantera sina konflikter. Barn får större 

förtroende för lärarna och kan då öppna upp sig för lärarna angående deras konflikter. 

Resultatet visar även att färre barn, i tidig skolålder, börjar röka, dricka alkohol, samt använda 

våld i konflikter. En annan aspekt var att om lärarna fick kompetensutveckling kring 

konflikthantering bidrog det till att barnen presterade bättre i skolan.  

    Bullock (2002) skriver att barn som tidigt blir utsatta för mobbning senare i livet kan få 

svårt att anpassa sig och på så vis lära sig i skolan. 

I detta avsnitt synliggörs att om kränkningar inte tas på allvar kan detta medföra konsekvenser 

hos det drabbade barnet. Konsekvenserna kan vara allt från utanförskap till våldsamhet, men 

även svårigheter i skolarbete. Däremot synliggörs även att om lärare får kompetensutveckling 

inom konflikthantering, gynnar det barnens prestation i skolan. 
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3.4 Styrdokument 

Skolverket (2005) skriver att det är läroplanen som styr den pedagogiska verksamheten i 

förskolan. Pedagogerna ska arbeta utefter strävansmålen men det finns ingenting som säger 

vad barnen ska kunna eller vad de ska ha lärt sig vid en viss tidpunkt i deras liv, det är istället 

kvaliteten i den pedagogiska verksamheten som ska utvärderas och bedömas. Vidare skriver 

Skolverket (2005) att förskolans läroplan ställer höga krav på förskolechefen. Förskolechefen 

ska ha god kompetens om pedagogik och om de uppdrag som står skrivet i läroplanen för 

förskolan. Därav är det viktigt att förskolechefen följer upp den pedagogiska verksamheten. 

För att verksamheten ska hålla god kvalitet, är det viktigt med kompetensutveckling.  I 

läroplanen för förskolan står det att förskolechefen ansvarar för att pedagogerna kontinuerligt 

får kompetensutveckling, för att de ska kunna utföra sina uppgifter på ett professionellt sätt 

(Skolverket, 2010). Förskolecheferna och pedagogerna bör ha en öppen dialog för att få rätt 

kompetensutveckling, utefter förskolans uppdrag. Även om kompetensutveckling är viktigt 

för att hålla god pedagogisk kvalitet, så spelar även andra faktorer in, så som exempelvis 

reflektionstid. Det krävs tid för reflektion, för att arbetslaget ska kunna utveckla likasinnade 

värderingar och ha en barnsyn som stämmer överens med förskolans läroplan (Skolverket, 

2005). 

I detta avsnitt tar vi upp styrdokument, som visserligen inte är forskning men som ändå ligger 

till grund för att verksamheten ska hålla god kvalitet som gynnar barns lärande.  

    Pedagogerna ska arbeta utefter strävansmålen och det är den pedagogiska kvaliteten som 

ska utvärderas och bedömas, inte barnens prestationer. Det är förskolechefens uppgift att se 

till att verksamheten håller god kvalitet och det är även hens uppgift att se till att pedagogerna 

får kontinuerlig kompetensutveckling och reflektionstid. 

 

4 Metod & design 

Det här avsnittet redogör för de metodval vi gjort och hur vi gått tillväga för att genomföra 

och samla in material till vår studie samt hur vi analyserat resultatet. 

4.1 Urval & avgränsningar 

I denna studie gjorde vi ett bekvämlighetsurval, vilket enligt Bryman (2011) innebär att 

forskaren väljer, för sig, lättillgängliga respondenter. Detta innebar att vi i första hand 
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kontaktade förskolechefer som sedan tidigare var bekanta för oss, men att vi även kontaktade 

förskolechefer i närområdet. Vi gjorde även ett målinriktat urval där vi själva valde de 

förskolechefer vi ville kontakta, enda kravet för att delta i studien var att de var just 

förskolechefer. Hur länge de hade arbetat som förskolechefer var inte relevant för oss i denna 

studie. Bryman (2011) beskriver målinriktat urval som ett icke slumpmässigt urval, där valet 

av respondenter är planerat. 

    Vi kontaktade åtta förskolechefer i en ort i sydvästra Sverige. Vi lade ingen vikt vid om 

förskolecheferna arbetade på kommunala eller fristående förskolor. Förskolecheferna 

kontaktades via mail för att bli tillfrågade om de ville delta i en intervju. Vi bifogade ett 

informationsbrev (se bilaga 1) där vi kortfattat beskrev vårt syfte med studien och hur 

intervjun skulle gå till. Av dessa åtta förskolechefer, intervjuade vi de tre som tackade ja. 

     

4.2 Datainsamlingsmetod 

Vi valde att genomföra en abduktiv studie, vilket enligt Fejes & Thornberg (2015) innebär att 

forskaren pendlar mellan erfarenheter och teori, för att finna olika hypoteser. Då vi utgick från 

implementeringsteorin och omarbetade den utefter vårt syfte, valde vi att endast utföra 

kvalitativa intervjuer, för att få djupare svar. Genom intervjuer kunde vi få syn på den 

förståelse förskolechefer menar att de har, för att erbjuda möjligheter till sina anställda 

pedagoger, för att de i sin tur ska få förutsättningar att arbeta med barns konflikthantering. En 

annan anledning till att vi använde oss av intervjuer, var för att få djupare inblick i deras 

förståelse och på så vis besvara våra frågeställningar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 

    Vi använde oss av en semistrukturerad intervju, vilket Bryman (2011) beskriver som att 

forskaren har ett X antal formulerade frågor i en intervjuguide, men att forskaren ges 

möjlighet att ändra ordningen på frågorna samt tillägga följdfrågor ifall respondenten ger 

utrymme för detta. Detta innebar att vi kunde skapa nya intervjufrågor på plats och på så vis 

få ett djupare svar från respondenten. När vi skapade intervjufrågorna operationaliserade och 

tematiserade vi dem, för att försäkra oss om att få svar på våra frågeställningar. 

    Vi valde att använda oss av en systemkamera för att spela in intervjun. Eriksson-Zetterquist 

& Ahrne (2011) talar om att fördelen med att spela in en intervju är att forskaren inte missar 

några viktiga delar, vilket hen kan göra om endast papper och penna används. Genom att 

spela in intervjuerna kunde vi både få syn på vad respondenten sa, samt hur hen sa det. Vidare 

menar Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) samt Bjørndal (2005) att en inspelad intervju ger 
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intervjuaren möjligheten att gå tillbaka för att transkribera och analysera flera gånger. Vi 

valde även att komplettera ljudupptagningen med fältanteckningar, för att lättare minnas 

viktiga delar i intervjun (Bryman, 2011). 

Vi utformade intervjufrågorna utefter våra frågeställningar och valde att dela in dem i tre 

teman; kompetensutveckling, resurser och stöttning. Detta resulterade i 11 frågor, exklusive 

följdfrågor. Nedan kommer ett exempel från varje tema. Se bilaga 2 för alla frågor. 

 

TEMA 1: Kompetensutveckling 

- Får dina anställda pedagoger möjlighet att gå på föreläsningar eller kurser, som 

handlar om barns hantering av bråk, mobbning och kränkningar? (Ev. följdfråga om 

ja: Vart? Hur ofta? Om nej: Varför inte?) 

 

TEMA 2: Resurser 

- Hur många timmar i månaden är avsatt för att läsa litteratur eller forskning? (Ev. 

följdfråga: Hur många av dessa timmar går till att läsa om barns hantering av bråk, 

mobbning och kränkningar?) 

 

TEMA 3: Stöttning 

- Vad gör du för att dina anställda, under hela läsåret, ska vilja arbeta med barns 

hantering av bråk, mobbning och kränkningar? (Ev. följdfråga: Varför?) 

 

4.3 Hermeneutik som analys 

Westlund (2015) skriver att hermeneutik ursprungligen kommer från det grekiska namnet 

Hermes. Hermes var budbärare mellan gudar och människor och tolkade budskap från 

gudarna så att människorna skulle förstå deras tecken. Vi använde oss av hermeneutiken när 

vi analyserade vårt resultat, som Alvesson & Sköldberg (1994) beskriver är ett sätt för 

forskaren att tolka det som undersöks. Inom hermeneutiken finns det enligt Westlund (2015) 

inte någon exakt modell för att analysera och tolka empiri, detta beror bland annat på att 

forskare har olika förförståelse för att förstå och tolka sitt material. Förförståelsen är viktig att 
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ha i åtanke, inom hermeneutiken, då forskaren tolkar sitt resultat utifrån tidigare erfarenheter 

(Westlund, 2015). För att få förståelse behöver forskaren se till både delar och helhet och 

detta kallas för den hermeneutiska cirkeln. Detta innebär att helheten och delarna är beroende 

av varandra (Alvesson & Sköldberg, 1994). Ödman (2007) skriver att analyserna, det vill säga 

tolkningarna, av resultatet måste problematiseras och detta ska argumenteras för. Inom 

hermeneutiken är språket en del av människans verklighet. Därav, behövde vi lyssna på vilka 

ord respondenten använde, för att tolka den underliggande meningen.      

    Vi använde oss av hermeneutiken för att tolka det förskolecheferna talade om för oss och 

för att få syn på deras förståelse för hur de möjliggjorde för att deras pedagoger skulle kunna 

gynna barns lärande inom konflikthantering.  

    Vår förförståelse sedan tidigare var att mobbning och kränkningar mellan barn sker i 

förskolan, vi hade även förförståelsen att pedagoger inte arbetar med konflikthantering i 

förskolans vardag. Vår områdesöversikt har även gjort att vi skapat en förförståelse kring att 

vuxna har en förutfattad mening kring barns hackande och retande, att samhället påverkar 

barn och att förskoleverksamheten bör förändras utefter samhällsstrukturen, att pedagoger 

behöver mer än ämneskompetens, vilka konsekvenser uteblivandet av arbete med 

konflikthantering kan ge, samt vad styrdokument egentligen säger om verksamheten. Däremot 

hade vi inga erfarenheter kring hur förskolechefer möjliggör arbetet kring barns 

konflikthantering. För att använda oss av hermeneutiken när vi analyserade vårt resultat, 

behövde vi ha vår egen förförståelse i åtanke för att få syn på den förståelse förskolecheferna 

hade kring sitt arbete. Detta för att i sin tur sedan kunna tolka och analysera den förståelsen. 

    Vår teoretiska utgångspunkt var implementeringsteorin, som i sig är strikt och pekar med 

hela handen, medan hermeneutiken utgår från erfarenheter. Vår omarbetning av 

implementeringsteorin är inte lika strikt och detta passade bra ihop med hermeneutiken i 

denna studie. 

 

4.4 Databearbetning 

Efter varje intervju transkriberade vi den insamlade datan genom att skriva ned exakt vad som 

sades under intervjun. Vi använde oss av två datorer, där vi spelade upp intervjun på den ena 

och skrev på den andra. Under uppspelningens gång pausade vi för att hinna med att skriva. 

När vi sedan skrivit ned allting som sades, startade vi uppspelningen igen för att se så vi inte 

missat något. Våra tre intervjuer resulterade i 63 minuter material. Därefter gick vi igenom 
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varje tema för att få syn på det relevanta gentemot våra frågeställningar och skrev en 

sammanfattning av varje tema. 

    När vi analyserade resultatet tolkade vi förskolechefernas svar, genom att vi endast tolkade 

det de sade där och då. Varje citat tolkade vi var för sig, för att sedan slå ihop det till en 

helhet. Här problematiserade vi tolkningarna. I diskussionen tolkade vi analyserna av 

resultatet till ytterligare en helhet, genom att slå ihop alla teman vi funnit i resultatet. Detta 

gjorde vi för att få en förståelse för det förskolecheferna talade om för oss. 

Vad det gäller studiens tillförlitlighet har vi valt att utgå från begreppen; validitet, reliabilitet 

och generaliserbarhet (Bryman, 2011). Dessa begrepp innebär att studiens alla delar ska vara 

sammanhängande och att resultaten ska besvara frågeställningarna, att en utomstående ska 

kunna ompröva studien samt i vilken grad det går att generalisera resultaten. 

    Validitet är i grunden ett kvantitativt begrepp men används numera även inom kvalitativa 

studier (Bryman, 2011). Genom studien följer en röd tråd, med syfte och frågeställningar i 

fokus. I diskussionen diskuterar och problematiserar vi resultatet i relation till vårt 

forskningsområde, för att sedan besvara våra frågeställningar, vilket vi menar genererar hög 

validitet. Genom studiens alla delar uppnådde studien hög reliabilitet, då vem som helst kan 

ompröva den. Däremot intervjuade vi människor och människor är beroende av det 

sammanhang de befinner sig i, vilket innebär att om någon annan skulle ompröva studien, kan 

vi inte garantera att resultatet blir detsamma som vårt. Därav är generaliserbarheten låg. Vi 

har dessutom endast intervjuat tre personer, vilket också är en bidragande orsak till låg 

generaliserbarhet. 

 

4.5 Etiska ställningstaganden 

I denna studie har vi i allra högsta grad strävat efter att uppfylla vetenskapsrådets fyra 

huvudkrav, angående forskningsetiska principer: informations-, samtyckes-, konfidentialitets-, 

samt nyttjandekravet (Johansson & Karlsson, 2013).  

    Informationskravet uppfyllde vi genom att vi innan intervjuerna informerade deltagarna om 

studien (se bilagor) och hur materialet skulle användas.  

    Samtyckeskravet uppfylldes genom att deltagarna, som var över 18 år, själva fick 

bestämma ifall de ville delta eller ej. De kunde också när som helst avbryta intervjun, samt 

bestämma ifall vi endast fick använda oss av penna och papper, istället för systemkamera.  
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    Konfidentialitetskravet uppfyllde vi genom att vi behandlade vårt datamaterial på ett sätt så 

att utomstående inte hade tillgång till intervjuerna och på så vis inte kunde identifiera 

deltagarna. Därför valde vi att spela in intervjun med en systemkamera, just för att en 

mobiltelefon lättare kunde bli stulen än systemkameran, då vi hade med oss våra 

mobiltelefoner överallt. Under intervjun riktade vi även bort systemkameran ifrån 

respondenten, just för att inget ansikte skulle komma med på film. I resultatet gav vi 

respondenterna fiktiva namn.  

    Nyttjandekravet uppfylldes genom att datamaterialet enbart användes i denna studie och att 

det raderades efter kursens slut. 

 

5 Resultat och Analys 
I detta avsnitt tematiserar vi våra resultat utefter de teman vi funnit i empirin; behovet styr, tid 

och olika hög prioritet beroende på ämne. Först redovisar vi citaten och en sammanfattning av 

vad som sägs. Sedan kommer en analys av varje tema. 

 

5.1 Tema 1 – Behovet styr 

 
Intervjuare: ”Erbjuder du dina anställda pedagoger nätverksträffar där de får träffa 

förskolepersonal från andra förskolor, för att diskutera hur barn hanterar situationer som 

involverar exempelvis bråk, mobbning och kränkningar?” 

1. Anita: ”Jag kan säga som så att…” 

(3 sekunders paus) 

Anita: ”…inte förrän det uppstår att, det här skulle vi vilja. Så, vi har haft nätverk 

tidigare och sen har vi haft uppehåll ett år. […] Då är det mina tre förskolor som 

kommer gå runt i ett system, så att alla kommer delta i nätverket, men inte samtidigt. 

Då är diskussionen utifrån vad de har behov av.” 

 

Anita behöver tänka efter för att besvara frågan. Sedan berättar hon att det inte pågår 

nätverksträffar som Anitas anställda pedagoger medverkar på. De har tidigare haft det, men 

har nu haft uppehåll i ett läsår. Dock framgår inte anledningen till uppehållet. Vidare berättar 

Anita att när de startar upp nätverksträffar igen, är det hennes tre förskolor som kommer delta 
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i dessa träffar. Hon säger också att under nätverksträffarna diskuteras det pedagogerna har 

behov av. 

 

2. Bella: ”Vi har ingenting sådant organiserat nätverk. […] Men vi har ett nätverk för 

Montessori-förskolor, där vi träffas en gång per termin, en kväll, och diskuterar 

utifrån något aktuellt tema som organisatören sätter. Eller, och…” 

(2 sekunders paus) 

Bella: ”…och utifrån vad som är aktuellt i barngrupperna då. Men vi har inte haft 

nätverksträffar för att diskutera barns kränkande behandlingar, det har vi inte haft.” 

 

Bella berättar att de inte har några nätverksträffar där de anställda pedagogerna får träffa 

pedagoger från andra förskolor. Däremot har de en träff varje termin, där Montessori-

förskolor träffas och diskuterar ett ämne som en organisatör bestämmer. Här efter följer en 

kort paus, där Bella tänker efter innan hon fortsätter berätta att de även kan diskutera utefter 

behoven i barngrupperna. Under Montessori-träffarna, har de däremot aldrig diskuterat barns 

kränkande behandlingar.  

 

Intervjuare: ”Får dina anställda pedagoger möjlighet att gå på föreläsningar eller kurser, 

som handlar om barns hantering av bråk, mobbning och kränkningar?”  

 

3. Bella: ”Om det finns behov utav det så skulle de nog få det och så får de komma till 

mig och säga; jag skulle gärna vilja gå på denna föreläsningen för att jag har behov 

utav det. Det är ingen som har gått just det temat, under året, nej. Ofta jobbar man ju 

med det som är aktuellt i barngruppen och det är nog inget stort bekymmer för oss just 

nu, så att det kanske är därför som vi inte är så fokuserade på just det.” 

 

Bella talar om att ingen av pedagogerna på hennes förskola har gått på föreläsningar under 

årets gång, som handlar om barns hantering av bråk, mobbning och kränkningar. Vidare 

berättar hon att om behovet hade uppstått, skulle pedagogerna nog få gå på det, men då får de 

själva komma till Bella och berätta att de vill gå på en föreläsning om ämnet. Bella berättar att 
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pedagogerna ofta arbetar med det aktuella behovet som finns i barngruppen och att en 

anledning till varför de just nu inte är fokuserade på barns konflikthantering, kan bero på att 

det inte är något problem på just Bellas förskola. 

 

Analys – Tema 1 

Det vi ser i dessa citat är att behoven styr den kompetensutveckling pedagogerna får. Men att 

även pedagogerna själva måste ta ansvar för den kompetensutveckling de vill ha. En aspekt vi 

finner intressant är att behoven för att få kompentensutveckling gällande barns 

konflikthantering, verkar styras av de bekymmer som finns i barngruppen. ”Bekymmer” kan 

tolkas som att något har hänt i barngruppen och att det måste åtgärdas. Det i sin tur kan tolkas 

som att förskolecheferna inte tänker på kompentensutveckling gällande barns 

konflikthantering i ett förebyggande syfte, utan snarare som ett problem som ska lösas.  

    Att nätverksträffars eller Montessori-träffars diskussions-tema styrs utefter pedagogernas 

behov är återkommande i två av citaten och detta kan tolkas som både positivt och negativt. 

Positivt i den bemärkelse att pedagogerna får utrymme att diskutera ämnen som är aktuella för 

just dem. Å andra sidan, ur en något negativ synvinkel, kan det tolkas som att pedagogerna 

inte får möjlighet att utvidga sina vyer. Vilket i sin tur kan leda till att ett ämne, som 

exempelvis barns konflikthantering i förebyggande syfte, aldrig diskuteras. Om detta ämne 

aldrig diskuteras under nätverksträffar, kan detta leda till att barns lärande inom 

konflikthantering åsidosätts.  

 

 

5.2 Tema 2 – Tid 
 

Intervjuare: ”Hur många timmar i månaden är avsatt för att läsa litteratur eller forskning 

och hur många av dessa timmar går till att läsa om barns hantering av bråk, mobbning och 

kränkningar?” 

1. Anita: ”Vi satte av, förut, en timme som är APT-tid, men det funkade inte, för en del 

läste mycket och en del läste inte alls. Så nu har vi tagit bort det och så säger vi att 

när jag säger till exempel, eller de att, nu ska vi läsa det här, då ger vi förutsättningar 

för det. Vi har inte läst om konflikter, vi brukar läsa ganska mycket om pedagogisk 
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dokumentation.” 

 

I citatet berättar Anita att hon och pedagogerna tidigare hade en timme, per månad, till 

litteraturläsning. Hon påpekar att det inte fungerade, då några pedagoger inte läste den 

litteratur de blivit tilldelade. Vidare säger Anita att de just nu inte har några timmar avsatta för 

litteraturläsning, istället ger hon tid för detta när hon eller pedagogerna tycker att det är dags 

att läsa litteratur. Hon fortsätter att berätta att de ofta läser om pedagogisk dokumentation, 

men inte om konflikter. 

 

2. Bella: ”Vi har ungefär fem till sex timmar per…” 

(5 sekunders paus)  

Bella: ”…eller vi kan säga, vi har några timmar per termin, som inte är schemalagda. 

[…]. Men det är ingen specifik tid som är avsatt för att läsa just om detta ämne.” 

 

I citatet ovan börjar Bella berätta att på hennes förskola har hon och pedagogerna fem till sex 

timmar, i månaden, som går till läsning av litteratur. Här följer en tystnad där Bella tänker 

efter, för att sedan ångra sig och säga att de har några timmar per termin, som går till 

litteraturläsning. ”Några timmar per termin” kan tolkas som färre timmar än fem till sex, som 

Bella tidigare nämnde. Å andra sidan kan ändringen av ordval bero på att hon inte visste hur 

hon skulle formulera sig. Oavsett hur många timmar Bella menar, säger hon att dessa timmar 

inte är schemalagda. Sedan avslutar hon med att säga att det inte är någon särskild del av 

denna tid, som är avsatt för att läsa om barns konflikthantering. 

 

 

3. Clara: ”Vi har speciella, som vi hade med inskolning här, litteratur som vi läste. Då 

tog vi att, man tog den utöver, man fick vara ledig och gå hem, att man sa till då, vilka 

timmar i slutet av någon dag som man ville gå hem och läsa och så fick man ta ledigt 

när man behövde. […] Vad kan det vara, en fjärdedel kanske, jag vet inte exakt för det 

kommer ju in i så mycket annat, som i språk om man läser om det.” 
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Clara berättar att pedagogerna har tillgång till litteratur på förskolan och behovet styr ämnet 

de läser. Nyligen har de läst om inskolning och när det kommer till konflikthantering är det en 

av fyra litteraturer som handlar om ämnet. Hon påpekar att det är svårt att säga exakt hur stor 

del av litteraturen som handlar om konflikthantering, då ämnet även uttrycks inom andra 

områden, så som exempelvis språk. Clara berättar att pedagogerna själva säger till när de vill 

ta sig tid för att läsa den utvalda litteraturen och att arbetslaget då hjälps åt för att pedagogerna 

ska kunna gå ifrån barngruppen. 

 

Intervjuare: ”Hur många timmar i veckan erbjuder du dina anställda reflektionstid för att 

reflektera över hur de kan främja barns hantering av bråk, mobbning och kränkningar?” 

4. Anita: ”För mig är det viktigt att de tar reflektionstid, men jag upplever att det är 

svårt att få till det. Jag vill till exempel att de innan de går hem, tar tio minuter och 

sätter sig ned och funderar, vad hände idag?” 

(3 sekunders paus) 

Anita: ”Alltså, när jag säger det så säger de att det går inte. Så att det är ju en 

bristvara, för oss här inom förskolan, med tid.” 

 

I citatet ovan berättar Anita att hon anser att det är viktigt att hennes pedagoger tar sig tid till 

att reflektera. Hon tar upp ett exempel som hon skulle vilja att pedagogerna gör, där de sätter 

sig ned i tio minuter och reflekterar över dagen som gått. Dock belyser hon problematiken i 

att pedagogerna anser att det inte finns tid till att göra detta. Vidare säger Anita att tid är en 

bristvara över lag inom förskolan.  

 

 

Analys – Tema 2 

I resultatet ser vi att alla förskolechefer erbjuder sina anställda pedagoger litteraturläsning, 

men att tid för detta varierar från förskola till förskola. Däremot ser vi inte hur mycket 

litteratur varje pedagog läser per år, dock är det en av förskolecheferna som nämner att ca en 

av fyra litteraturer berör ämnet barns konflikthantering, men att det är svårt att avgöra då 

konflikthantering kan integreras i andra ämnen. Å ena sidan ser vi att tid för litteraturläsning 

är svårt att finna över lag och detta kan tolkas som en problematik då det finns en risk att 
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pedagogerna inte får möjlighet till kompetensutveckling som gynnar barnen. Men å andra 

sidan kan en av fyra litteraturer handla om barns konflikthantering, vilket i sin tur kan gynna 

barnen.  

    En av förskolecheferna berättar att de har fem till sex timmar per månad som går till att 

pedagogerna ska läsa litteratur. Men ändrar sig sedan och berättar att det finns några timmar 

till befogenhet för detta per termin. Vi kan tolka denna omformulering som att ”några 

timmar” per termin är färre än fem till sex timmar per månad. Å andra sidan kan det tolkas 

som att förskolechefen behövde tänka efter för att formulera sig rätt.  

    Vidare ser vi att två av tre förskolechefer inte har avlagt tid för läsning av litteratur i 

schemat. Däremot är det en av tre förskolechefer som berättar att arbetslaget ska hjälpas åt för 

att skapa tid till att gå ifrån barngruppen för att läsa litteratur. Vi tolkar det den sistnämnda 

förskolechefen berättar om, som att även om tiden inte alltid räcker till, så finner de en 

lösning genom att arbetslaget hjälps åt för att ta vara på den tid som spontant dyker upp. Detta 

till skillnad från en av de andra förskolecheferna som påvisar att tid är en bristvara inom 

förskolan. Samma förskolechef berättar också att pedagogerna anser att det inte finns tid till 

reflektion, trots att hon vill att de ska ta tio minuter till reflektion, var dag innan de går hem. 

Vi kan inte svara för hur tidsförhållandena ser ut på dessa två förskolor, men å ena sidan 

tolkar vi att förskolechefens förståelse är att det är svårt att få tid till reflektion innan 

pedagogerna går hem. Å andra sidan om arbetslaget hjälps åt kan spontan tid dyka upp vid 

andra tillfällen under dagen. 

 

 

5.3 Tema 3 – Olika hög prioritet beroende på ämne 
 

Intervjuare: ”Upplever du att pedagogerna arbetar mer med barns hantering av bråk, 

mobbning och kränkningar när du pratar med dem om det?” 

1. Clara: ”Ja, men det gör vi ju säkert och det märks säkert på mig också, just när man 

är inne i det och man märker att nu är det något, då måste man…” 

(2 sekunder paus) 

Clara: ”…så det gör det ju, och så kanske man. Ja, men just det.” 

Intervjuare: ”Vad tror du detta kan bero på?” 
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            Clara: ”Jag tror att det var…” 

            (3 sekunders paus) 

            Clara: ”…alltså att man får upp ögonen kring det, det rullar ju på så fort annars. 

            Just när man har en sådan händelse eller när man pratar om det annars, så tror jag 

            att man tänker extra på det just då. Och sen så går man över till något annat och då 

            kan man lätt, alltså man får ju aldrig glömma bort det, men det är ju lätt att ändå 

            glömma bort det lite.” 

            Intervjuare: ”Hur ofta pratar du med dina pedagoger kring andra ämnen, så som 

            exempelvis, matematik, estetik och naturkunskap?” 

            Clara: ”Det är ju mest, alltså det pratar vi ju om oftast när vi planerar hela 

            verksamheten, när vi stänger en dag och sen tar vi ju det på mötena. Men det kan jag 

            väl ändå säga, att det är mycket fokus på exempelvis språk, hos oss. Och det är det väl 

            från många håll och så trycker skolan på och så, ja.” 

 

När Clara talar med pedagogerna om konflikthantering, upplever hon att pedagogerna blir 

uppmärksamma och börjar tänka på det. Men det gäller även henne själv, då hon förutom att 

arbeta som förskolechef, även arbetar i barngruppen. Clara tänker efter innan hon svarar på 

vad hon tror att detta skulle kunna bero på. Hon tror att det kan bero på att det är lättare att 

uppmärksamma konflikter om hon och pedagogerna nyligen talat om det, då konflikthantering 

annars kan glömmas bort. Hon betonar dock att även om konflikthantering lätt kan glömmas 

bort, får de inte göra det. När vi ställer frågan om hur ofta hon talar med pedagogerna om 

andra ämnen, exempelvis matematik och naturkunskap, svarar Clara att de ofta talar om 

sådana ämnen när de planerar verksamheten eller har stängningsdag. Ämnena tas även upp på 

möten. Däremot är språk någonting de kontinuerligt talar om, då hon upplever press från 

bland annat skolan. 

 

Intervjuare: ”Vad gör du för att dina anställda, under hela läsåret, ska vilja arbeta med 

barns hantering av bråk, mobbning och kränkningar?”  

2. Clara: ”Man hade kunnat, till exempel med likabehandlingsplanen, ta upp den mer än 

en gång om året. För just när man pratar om den på ett möte så blir alla medvetna, 

men det går ganska fort ändå tills man…” 
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(6 sekunders paus) 

Clara: ”… sen har vi börjat sätta upp pratbubblor där alla ska fylla i vad de 

vill ha för klimat då, hur man ska vara mot barnen och så…” 

(2 sekunders paus) 

Clara: ”…och mot varandra. Dessa ska hänga synligt så att man kanske blir 

 påmind lite mer, för det blir ju liksom så mycket som ska tas upp om det. Även 

om det är viktigt så kan vi inte prata om det på varje möte, men har man det 

uppe så blir man påmind.”  

 

I citatet ovan talar Clara om att hon tillsammans med pedagogerna skulle kunna diskutera 

likabehandlingsplanen fler gånger än bara en gång om året. Hon berättar att hon och 

pedagogerna blir mer uppmärksamma när de talar om det. Sen nämner hon att trots att hon 

och pedagogerna blir uppmärksammade så säger hon att ”det går ganska fort ändå tills man”, 

härefter följer en lång paus. Detta kan tolkas som att Clara menar att konflikthantering lätt kan 

glömmas bort när de inte diskuterar det. Efter pausen berättar hon att pedagogerna har satt 

upp bilder, i form av pratbubblor, på väggarna. I pratbubblorna har pedagogerna skrivit hur de 

ska behandla barnen. Efter en kort paus lägger Clara till att det även står hur pedagogerna ska 

behandla varandra och att pratbubblorna ska påminna pedagogerna varje dag, om hur de ska 

behandla barn och kollegor. Trots vikten av konflikthantering, talar Clara om att de inte 

behöver diskutera detta på varje möte. 

 

Intervjuare: ”Hur ofta är du ute i verksamheten och pratar med dina anställda om barns 

hantering av bråk, mobbning och kränkningar?”  

3. Bella: ”Nu har ju jag en lite speciell situation, eftersom jag jobbar i verksamheten då 

också då, så jag är ju mycket i verksamheten. Jag pratar inte jättemycket om barns 

hantering av bråk och kränkningar, därför att vi just nu har en väldigt fin barngrupp, 

som fungerar väldigt bra ihop. Vi har andra saker som vi fokuserar på just nu. […] 

Men barngruppen i stort är väldigt harmonisk och fungerar faktiskt väldigt bra.”  

Intervjuare: ”Hur tror du det kommer sig att ni inte behöver arbeta med det just nu?” 

            Bella: ”Jag tror att det är så att det finns ett grundarbetssätt här på förskolan, som 

            alla är väl införstådda med, lite att det sitter i väggarna hur man jobbar med 
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            värdegrund och likabehandling och att barnen slussas in i det. Sen tror jag också att 

            det har en jättestor betydelse att det är väldigt personaltätt och vi har ju en 

            småbarnsgrupp, där vi har sju eller åtta barn på två eller tre pedagoger. Alltså, det 

            finns någon nära om det händer något, så man kan ta det med en gång. Jag tror att 

            våra barn, tidigt, slussas in i ett sätt att tänka hur man ska vara mot varandra och så. 

            Men alltså… Om någonting händer så finns det någon pedagog där snabbt och kan 

            reda ut situationen. Och så tror jag att de har lärt sig det till nästa gång. Så jag tror 

            att resurser i barngrupp är viktigt i det här. Sen tror jag också att det är, faktiskt, 

            spelar roll att vi har en väldigt stabil personalgrupp. Vi byter inte personal speciellt 

            ofta, vi har varit förskonade mot det här. Så alla är väldigt trygga och vet hur vi ska 

            hantera dessa frågorna, när de kommer.” 

 

Bella talar om för oss att hon arbetar ute i barngruppen på hennes förskola och att hon 

vanligtvis inte talar om barns hantering av bråk och kränkningar med sina anställda. Hon 

berättar att detta inte behövs, då de just nu har en väl fungerande barngrupp. Bella berättar att 

de inte lägger vikt vid barns konflikthantering, då det finns andra saker de istället fokuserar 

på. Hon betonar att barngruppen är harmonisk. Ordvalet ”harmonisk” kan tolkas som att det 

inte förekommer mobbning, kränkningar och bråk bland barnen och Bella berättar att en av 

anledningarna till detta kan vara att förskolan är personaltät. Hon talar också om att det, hos 

personalen, finns ett grundarbetssätt som handlar om värdegrund och likabehandling och att 

barnen slussas in i detta grundarbetssätt. Däremot säger hon inte när detta sker. Bella betonar 

också att de sällan byter personal, vilket gör att alla pedagoger vet hur de ska hantera barns 

konflikthantering, när det väl uppstår. 

 

Analys – Tema 3 

En av förskolecheferna berättar om pratbubblor som finns på väggarna, i pratbubblorna står 

det hur pedagoger ska behandla barn och kollegor. Genom dessa pratbubblor menar 

förskolechefen att pedagogerna blir medvetna om barns konflikthantering, så att de kan lägga 

fokus på andra ämnen. Detta tolkar vi, å ena sidan, som att pratbubblorna stöttar pedagogerna 

varje dag, i situationer som uppstår. Å andra sidan kan pratbubblorna resultera i att bli en 

dekoration på väggen, då samma förskolechef nämner att konflikthantering lätt glöms bort 

bland andra ämnen. 
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    En annan förskolechef talar om att de har en personaltät förskola, som arbetar utefter ett 

grundarbetssätt som innefattar värdegrund och likabehandling. Detta kan tolkas som ett 

kontinuerligt, men även förebyggande arbetssätt, vad det gäller barns konflikthantering. Å ena 

sidan säger hon att de inte behöver arbeta med barns konflikthantering, men å andra sidan 

säger hon att de har ett grundarbetssätt som innefattar värdegrund och likabehandling, vilket 

vi kan tolka som ett förebyggande arbetssätt. Båda dessa aspekter kan vi tolka som en 

stöttning för pedagoger, då konflikthantering kan ses som en naturlig del i verksamheten. 

Överlag i detta tema tolkar vi förskolechefernas förståelse som att de stöttar sina pedagoger 

inom konflikthantering genom att försöka göra det till en naturlig del av vardagen. Vi ser även 

att de stöttar pedagogerna genom att aktivt prata om andra ämnen, som exempelvis språk. En 

av förskolecheferna nämner att språk prioriteras. Å ena sidan kan det vara så att 

förskolecheferna vill stötta sina pedagoger i ämnet konflikthantering, men att skolan ställer 

högre krav på att de aktivt ska arbeta med andra ämnen, som till exempel språk. Å andra sidan 

kan detta i sin tur leda till att konflikthantering glöms bort, som även en av förskolecheferna 

talar om. En tolkning av att endast ha konflikthantering som en naturlig del i vardagen och 

ingenting pedagogerna aktivt arbetar med eller reflekterar över, kan vara att när den 

”harmoniska” barngruppen plötsligt förändras, kan det bli så att pedagogerna inte vet hur de 

ska hantera de nya situationerna som uppstår.  
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6 Diskussion 
Här diskuterar vi de tre teman från resultatet i relation till vår områdesöversikt och våra 

frågeställningar. 

6.1 Behovet styr 
Här diskuterar vi tema 1 för att få svar på vår första frågeställning: 

 

Vilken kompetensutveckling erbjuder förskolechefer sina anställda,  

vad det gäller barns lärande kring konflikthantering? 

 

Vårt resultat visar att ingen, av de tre förskolechefer vi intervjuat, just nu erbjuder sin personal 

möjlighet att gå på nätverksträffar vare sig det gäller konflikthantering eller andra ämnen. 

Däremot är det en förskolechef som erbjuder Montessori-träffar, där det eventuellt kan 

diskuteras det som pedagogerna har behov av. I förskolechefens ansvar ligger det att se till att 

pedagogerna kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs för pedagogernas 

profession (Skolverket, 2010). Att pedagoger först vid behov får denna typ av 

kompetensutveckling gällande barns konflikthantering, menar vi, kan innebära att ämnet 

aldrig diskuteras. Vi tolkar detta som att kompetensutveckling i sammanhang som 

nätverksträffar, inte är något som pedagogerna får ta del av, vilket i sin tur innebär att 

pedagogerna går miste om viktiga delar vad det gäller utvecklingen av barns lärande, inom 

bland annat konflikthantering. Levine & Tamburrino (2013) visar i sin studie att pedagoger 

behöver bli bättre informerade om hur mobbning kan yttra sig och vilka konsekvenser det kan 

bli för barn ifall detta eskalerar. Även Kirves & Sajaniemi (2012) betonar att det är viktigt att 

fortbilda förskolepersonal i samma syfte. Å ena sidan anser vi att det är bra att pedagogerna 

får kompetensutveckling utefter behov, men å andra sidan tolkar vi resultatet som att behovet 

av kompetensutveckling, gällande konflikthantering, skapas först när konflikter eskalerat. 

Tidigare forskning visar att förskolepersonal har svårt att se mobbningens tidiga tecken, då 

många av dem har förförståelsen av att hackande och retande bland barn är en naturlig del av 

barndomen (Bullock, 2002). Detta styrker vår tanke om att det är viktigt att förskolechefer ger 

sina pedagoger möjligheter att arbeta med konflikthantering bland barn. Men å andra sidan så 

verkar konflikthantering i förebyggande syfte, inte vara något behov då det enligt 

förskolecheferna inte skapats sammanhang som innefattar bråk, mobbning eller kränkningar. 

En annan aspekt för barns lärande och utveckling av konflikthantering är att förskolechefer 
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sätter konflikthantering som tema, med jämna mellanrum. För om detta ämne diskuteras, så 

utvecklas även pedagogernas kompetens kring ämnet och då är risken mindre att konflikterna 

blir ett problem där de eskalerat, till exempelvis mobbning. 

    Även föreläsningar och kurser styrs utefter det behov varje enskild pedagog anser att de 

har. Något vi finner intressant är att en förskolechef berättar att de just nu inte har några 

bekymmer med barns konflikthantering och detta är en anledning till att de just nu inte har 

behov av att gå på föreläsningar eller kurser i ämnet. Vi tolkar detta som att barnen inte 

kränker eller mobbar varandra. Vi ställer oss frågan; Hur vet förskolechefen att barnen kan 

hantera konflikter? Å ena sidan kan det vara så att pedagogerna tidigare arbetat förebyggande 

men å andra sidan blir det nya barngrupper minst en gång om året. Lindensjö & Lundgren 

(2000) skriver att barns beteenden påverkas av hur samhället ser ut, vilket innebär att 

pedagoger måste arbeta utefter barnens beteenden men även samhällets struktur. Enligt 

Gotvassli (2002) var omsorg förr den viktigaste delen i förskolans verksamhet, vilket nu har 

förändrats till lärande. Detta bidrar till att det ställs högre krav på förskollärare och att de 

behöver kompetensutveckling för att garantera att barnen hela tiden utmanas. Vi menar därför 

att pedagogerna bör arbeta kontinuerligt med barns konflikthantering och för att det ska ske 

bör förskolechefen i sin tur arbeta kontinuerligt med att ge sina pedagoger 

kompetensutveckling inom ämnet. Det skulle även kunna vara så att förskolechefen menar att 

barnen redan kan hantera konflikter och att det är därför behovet inte finns, med andra ord 

behöver inte pedagogerna arbeta med konflikthantering så länge gruppen fungerar. Vi anser 

att det är bra att barngruppen fungerar, men vad händer utanför barngruppen? Exempelvis på 

förskolans gård, där en barngrupp möter andra barngrupper? Pedagogerna bör arbeta 

förebyggande i syfte att utveckla barn inom konflikthantering för att ge de möjligheter att 

kunna hantera nya gruppkonstellationer och eventuella konflikter utanför förskolan, men även 

i framtiden. För precis som Lindensjö & Lundgren (2000) skriver så upplever vi att barn 

påverkas av hur samhället ser ut. Jonsdottir (2007) betonar vikten av att förskolan ska ta barn 

som känner sig kränka på allvar, då detta annars kan leda till ensamhet och utanförskap för 

barnet. Både Jonsdottir (2007) och Catalano m.fl. (2004) menar att barn som inte får hjälp 

med att hantera konflikter, i framtiden kan drabbas av negativa konsekvenser, så som 

våldsamhet i konflikter men även svårigheter i skolan. Vidare betonar Jonsdottir (2007) att 

om pedagogerna inte tar kränkta barn på allvar, strider de mot förskolans uppdrag. 

    En annan aspekt skulle kunna vara att förskolechefen ser det som att barnen redan kan allt 

om konflikthantering och att de därför inte behöver utvecklas inom området. Men vad är det 
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som säger att bara för att barnen lärt sig något en gång, behöver de inte utvecklas? Läroplanen 

styr förskolans verksamhet, men det finns inget strävansmål som säger vad barnen ska kunna 

eller när de ska ha lärt sig något (Skolverket, 2005). Levine & Tamburrino (2013) skriver att 

förskolan ska arbeta för att utveckla barns hantering av konflikter. Vi vill påvisa att om 

förskolechefen upplever att pedagogerna lärt barnen allt de kan kring konflikthantering, 

behöver pedagogerna ytterligare kompetens för att kunna utmana barnen vidare. 

    Svaret på vår frågeställning är att förskolechefernas pedagoger just nu inte erbjuds 

kompetensutveckling i form av nätverksträffar eller föresläningar och kurser, inom barns 

konflikthantering. De erbjuds först denna kompetensutveckling när pedagogerna talar om för 

förskolechefen att de har behov av detta. 

 

6.2 Tid 
Här diskuteras tema 2 för att besvara vår andra frågeställning: 

 

Vilka resurser erbjuder förskolechefer sina anställda,  

vad det gäller barns lärande kring konflikthantering? 

 

Resultatet visar att två av tre förskolechefer har förståelsen att de kontinuerligt arbetar för att 

ge sina pedagoger tid till att läsa litteratur. Däremot är det endast en av dessa som säger att, av 

den litteratur pedagogerna läser, handlar en av fyra om barns konflikthantering. Bullock 

(2002) visar att förskolepersonal i sin studie har tron att hackande och retande hör hemma i 

barndomen och detta kan vara en anledning till att förskolepersonal har svårt att se de tidiga 

tecknen av mobbning. Levine & Tamburrino (2013) samt Kirves och Sajaniemi (2012) menar 

att pedagoger behöver kompetensutveckling för att lättare förstå hur mobbning kan yttra sig. 

Därav anser vi att genom att pedagoger får tid till kompetensutveckling i form av 

litteraturläsning, desto större är chansen att pedagoger får kompetensutveckling om barns 

konflikthantering, vilket i sin tur kan leda till att pedagogerna blir informerade om 

mobbningens tidiga tecken och kan avvärja den.  

    Förskolecheferna skapar resurser, i form av tid, genom att pedagogerna får läsa litteratur på 

eller utöver arbetstid. Det är endast en av dessa förskolechefer som erbjuder sina anställda att 

gå ifrån barngruppen för att läsa på arbetstid. Detta är något vi tycker är intressant då 
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pedagogerna på förskolan är ett arbetslag och att förskolechefen ger arbetslaget möjlighet att 

styra tiden i verksamheten, till kompetensutveckling. I förskolans läroplan står det att 

förskolechefen ansvarar för att pedagogerna aktivt får kompetensutveckling (Skolverket, 

2010). Genom att förskolechefen erbjuder att arbetslaget tillsammans får möjlighet att styra 

tiden till kompetensutveckling, anser vi att pedagogerna kan ta till vara på den tid som 

spontant uppkommer, exempelvis när barnen sover. Samma förskolechef berättar att en av 

fyra litteraturer handlar om barns konflikthantering, dock påpekar hon att konflikthantering 

även finns inom andra områden, exempelvis språk. Hon är den enda av förskolecheferna som 

tar upp att konflikthantering kan integreras i andra ämnen. Vi vill belysa detta arbetssätt. 

Genom att arbeta för att integrera konflikthantering i förskolans vardag, kan pedagogerna 

även här ta vara på den tid de har. På så vis menar vi att konflikthantering inte behöver vara 

ett enskilt ämne, vilket underlättar ett förebyggande arbete. Genom att integrera 

konflikthantering i andra ämnen anser vi att pedagogerna lättare kan få tiden att räcka till. 

    En förskolechef påpekar att hennes förståelse är att reflektionstid är en bristvara inom 

förskolan. Vi anser att detta är tänkvärt då tiden inte verkar vara en lika stor bristvara när det 

gäller litteraturläsning. Hur kommer det sig att tiden plötsligt blivit en större bristvara, vad det 

gäller reflektion angående att främja barns konflikthantering, medan tiden för läsning av 

litteratur finns, oavsett om det sker på eller utöver arbetstid? Enligt Skolverket (2005) är 

kompetensutveckling viktigt för att hålla en god pedagogisk kvalitet, men reflektionstid är 

minst lika värdefullt i samma syfte. Å ena sidan skulle det kunna vara så att förskolechefens 

förståelse är att kompetensutveckling i form av litteraturläsning är viktigare än reflektionstid. 

Därav är trycket större på pedagogerna vad det gäller litteraturläsning. Å andra sidan, vid 

återkommande reflektion, skulle pedagogerna kunna koppla ihop en konfliktsituation i 

förskolan med det de läst i litteratur. Detta i sin tur innebär att om reflektionstiden inte tas 

tillvara, kan fördelen av läsandet försvinna ifall pedagogerna inte förenar 

kompetensutveckling med konfliktsituationer. Vidare funderar vi kring om all reflektionstid är 

en bristvara eller om det är just reflektionstid kring barns konflikthantering som är den 

saknade pusselbiten. Vi ställer oss frågan ifall det finns tid att reflektera kring exempelvis 

matematik? Vi finner detta intressant och vi skulle vilja få svar på denna fråga, men då vi inte 

ställde en fråga kring detta, får vi dessvärre inget svar. Vi upplever att tidsbrist inte håller som 

ursäkt, då Skolverket (2005) skriver att det krävs reflektionstid för att förskolan ska hålla en 

god kvalitet och att arbetslaget ska ha likasinnade värderingar, som stämmer överens med 

läroplanen. 
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    Svaret på vår frågeställning är att resurser i form av tid erbjuds vad det gäller 

litteraurläsning, däremot är det bara en som erbjuder tid till litteraturläsning när det kommer 

till barns konflikthantering. Resurser i form av reflektionstid för barns konflikthantering 

erbjuds av en förskolechef, men pedagogerna upplever att tiden inte räcker till. 

 

6.3 Olika hög prioritet beroende på ämne 
Här nedan diskuterar vi tema 3 för att besvara vår tredje frågeställning som lyder: 

 

Hur stöttar förskolechefer sina anställda att arbeta med barns lärande,  

kring konflikthantering? 

 

I vårt resultat synliggörs att de förskolechefer vi intervjuat fokuserar på att arbeta mer med 

andra ämnen, till exempel språk, än vad det gäller barns konflikthantering. En utav 

förskolechefernas förståelse tyder på att detta kan bero på att skolan sätter press på att de ska 

utveckla barns språk. Vi tolkar pressen som förskolechefen talar om, som att språk är en 

nödvändighet, för att exempelvis kunna läsa och skriva. Dessutom är språk, som exempelvis 

svenska, ett ämne i skolan till skillnad från konflikthantering. Därav menar vi att det skulle 

kunna vara så att skolan och förskolecheferna tycker det är mer väsentligt att arbeta med 

språk. Lindensjö & Lundgren (2000) betonar att en lärare bör förändra verksamheten utefter 

det samhällsklimat barnen idag lever i. Å ena sidan kan det vara så att skolan tycker att barn 

bör ha ett mer utvecklat tal-, läs- och skriftspråk när de kommer från förskolan, vilket i sin tur 

gör det mer väsentligt för förskolecheferna att arbeta med språk. Å andra sidan kan det vara så 

att samhällsklimatet idag kräver att barn tidigare utvecklar sitt språk. Oavsett vad, verkar 

språk vara mer väsentligt för dessa förskolechefer att arbeta med, medan konflikthantering 

istället kommer i skymundan. 

    Det synliggörs även i resultatet att en utav förskolecheferna inte arbetar med 

konflikthantering i deras barngrupp, då hon har förståelsen att barngruppen inte har problem 

med konflikter. Bullock (2002) talar om att förskolepersonal i sin studie tror att hackande och 

retande bland barn är en naturlig del av barndomen. Detta kan vara en av anledningarna till att 

förskolechefen anser att barngruppen inte har några konflikter just nu, därav kan det vara så 

att det inte förekommer stöttning från förskolechefens håll gentemot pedagogerna. Vi ställer 
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oss även frågan ifall anledningen till att förskolechefen inte arbetar med konflikthantering i 

deras barngrupp har att göra med den press, en utav förskolecheferna talar om? Skolverket 

(2005) skriver att pedagogerna ska arbeta utefter strävansmålen i förskolans läroplan, men att 

det inte är några krav på vad barnen ska ha lärt sig vid en viss ålder. Eftersom det i Skolverket 

(2005) står det att det inte finns någon regel gällande vad barn ska kunna när de börjar skolan, 

anser vi att det därför inte borde finnas någon press från skolan vad det gäller detta. Det kan 

också vara så att konflikthantering i förskolan inte ses som något som behöver arbetas aktivt 

med och för den förskolechef som berättar att de inte har problem med konflikter just nu så är 

det möjligt att det inte är väsentligt. Däremot är förebyggande en väsentlig del enligt oss, för 

barnens framtida konflikter. 

    I detta tema tolkar vi helheten som att förskolechefer så gott de kan stöttar sina pedagoger 

inom alla läroplanens strävansmål, men att konflikthantering inte prioriteras utan istället ses 

som en naturlig del i förskolans verksamhet. Om konflikthantering endast är en naturlig del i 

verksamhetens vardag och pedagogerna inte arbetar aktivt med ämnet, menar vi att det kan bli 

så att pedagogerna får svårigheter att hantera de situationer som uppstår när barngruppen 

plötsligt hamnar i konfliktsituationer. Två av förskolecheferna talar om för oss under 

intervjuns gång att de arbetar ute i barngruppen. För att få konflikthantering som en ännu mer 

naturlig del i förskolans verksamhet, skulle förskolecheferna kunna arbeta på det sätt 

Andersson & Gullberg (2012) talar om. De betonar att genom att uppmärksamma barn och 

deras erfarenheter, ta vara på oväntade ögonblick, ställa utmanande frågor till barnen, samt 

vara närvarande, ökar detta den pedagogiska kompetensen. Vi anser att om förskolecheferna 

strävar mot att arbeta på detta sätt, kan pedagogerna ta efter detta och utveckla sin kompetens. 

Detta blir, enligt oss, en form av stöttning och det i sin tur gynnar barnens lärande. Vi ser även 

en form av stöttning för pedagogerna genom de pratbubblor som en förskolechef talar om, 

genom att pedagogerna påminns via pratbubblorna varje dag. 

    Svaret på vår frågeställning är att förskolecheferna stöttar sina pedagoger i barns 

konflikthantering genom att försöka göra det till en naturlig del i verksamhetens vardag. 

   

6.4 Slutsats 
Genom vår studie får vi syn på förskolechefers förståelse där de möjliggör 

kompetensutveckling för sina pedagoger, i form av litteraturläsning och kurser, som styrs 

utefter personalens enskilda och barngruppens behov. Däremot är det endast en av 
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förskolecheferna som erbjuder sina pedagoger kompetensutveckling, i form av 

litteraturläsning, kring barns konflikthantering. Vi tolkar också förskolechefernas svar som att 

de har förståelsen att de möjliggör resurser i form av tid till att läsa litteratur, däremot skiljer 

det sig från förskola till förskola, om det sker på arbetstid eller ej. En av förskolecheferna vill 

även möjliggöra tid till reflektion kring barns konflikthantering, men hennes förståelse är att 

pedagogerna ej har tiden till detta. Förskolecheferna stöttar sina anställda pedagoger i barns 

konflikthantering, genom att försöka göra det till en naturlig del av verksamheten. De stöttar 

även pedagogerna till att arbeta med ämnen, så som språk, då deras svar tyder på att de har 

förståelsen att de upplever att det finns press från skolan. Däremot tryter stöttningen när det 

gäller barns konflikthantering, då förskolecheferna berättar att det inte behövs, då deras 

förståelse är att barnen inte bråkar, mobbar eller kränker varandra. Detta upplever vi som en 

brist på att tänka långsiktigt och förebyggande. Däremot anser vi att det kan vara bra att 

konflikthantering ses som en naturlig del i verksamheten. 

7 Metoddiskussion 

Studien utgick från implementeringsteorin som vi valde att omarbeta utefter vårt syfte och vi 

har använt oss av hermeneutik för att tolka vårt resultat. Vi valde dock att anpassa 

implementeringsteorin till ett pedagogiskt perspektiv, då även om vi undersöker vilka 

möjligheter förskolechefer ger sina anställda, i form av kompetensutveckling, resurser och 

stöttning, har vi barns lärande i fokus.  

    Då vi sedan tidigare varit intresserade av barns konflikthantering, var det ett naturligt val att 

avgränsa detta till vilka möjligheter förskolechefer ger sina anställda för att arbeta med barns 

konflikthantering. För att få svar på detta valde vi att göra intervjuer. Hade vi valt att göra 

observationer hade vi behövt utföra studien under en längre tidsperiod, därav var observation 

inget alternativ för oss i denna studie. Enkäter var inte relevant, då detta begränsar oss från 

tolkningen av deras svar, då vi inte hade hört omformuleringar och pauser etc. I en enkät hade 

det även behövts många öppna frågor, för att det inte ska krocka med hermeneutiken. Vi är 

medvetna om att generaliserbarheten för studien blir låg, då vi endast genomfört intervjuer 

med tre förskolechefer. Hade vi genomfört studien under en längre tidsperiod, hade detta 

medfört att vi kunnat intervjua fler personer, vilket i sin tur hade ökat studiens 

generaliserbarhet. 
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8 Didaktiska implikationer 

Vi anser att denna studie varit lärorik för oss, då vi fått mer insikt i hur förskolechefer arbetar 

för att ge sina pedagoger möjlighet att utveckla barns lärande inom konflikthantering. Den är 

också av relevans till verksamma pedagoger och förskolechefer, då de själva kan reflektera 

över vilka möjligheter de får samt erbjuder, för att kunna arbeta med barns lärande inom 

konflikthantering. Till vidare forskning skulle vi vilja se en liknande studie, men med 

fokusgruppssamtal istället för intervjuer. Dels fokusgruppssamtal mellan pedagoger för att få 

syn på hur de upplever att förskolechefer möjliggör för deras arbete med konflikthantering, 

men även fokusgruppssamtal förskolechefer emellan, för att få en ännu djupare diskussion 

kring arbetet med barns konflikthantering. Genom dessa fokusgruppssamtal kan det 

synliggöras ifall pedagoger upplever att förskolechefer erbjuder samma möjligheter för 

utvecklingen av barns lärande inom konflikthantering, som förskolecheferna menar att de 

erbjuder.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Informationsblad 

Till dig som arbetar som förskolechef 

Hej! Vi heter Jacqline Ljungqvist och Johanna Virtanen och vi läser vår sista termin på 

förskollärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. Måndagen den 9/11 påbörjade vi vårt 

examensarbete, vars inriktning bygger på tidigare kurser, där vi fördjupat oss i forskning kring 

konflikthantering i förskolan, samt en aktionsforskning vi genomförde under vår slutvfu. I 

vårt examensarbete vill vi undersöka vilka möjligheter förskolechefer ger sina anställda 

pedagoger för att kunna möjliggöra utveckling av barns konflikthantering. 

Vi vill därför komma i kontakt med dig och göra en intervju kring hur du arbetar för att detta 

ska ske. 

Dokumentationen av intervjun kommer att ske med hjälp av en systemkamera. Denna 

kommer dock inte vara riktad mot dig, då vi endast använder den för att spela in samtalet så 

att vi inte glömmer eller missar något. Det insamlade materialet kommer att användas på ett 

sådant sätt att ingen utomstående kan identifiera vem det är vi intervjuat. Materialet kommer 

finnas med i vårt examensarbete, men när vi fått godkänt i kursen kommer den inspelade 

intervjun att raderas från systemkameran. 

Vi hoppas att du vill ställa upp för oss och vi uppskattar att få ditt svar så snart som möjligt! 

Vi behöver svar senast den 18/11 ifall du vill ställa upp på en intervju.  

 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar, 

Jacqline Ljungqvist & Johanna Virtanen 

 

Har du några frågor går det bra att kontakta oss eller någon av följande: 

Vi som genomför undersökningen: 

Jacqline Ljungqvist  Johanna Virtanen 
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mail1@mail.se  mail2@mail.se  

07XX– XX XX XX  07XX – XX XX XX 

 

Handledare i examensarbetet: 

Anniqa Lagergren  Ulf Petäjä    

 

Kursansvarig:  Studierektor Förskollärarprogrammet 

Kristina Holmberg  Marie-Helene Zimmerman Nilsson 
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Bilaga 2 

 

TEMA 1: Kompetensutveckling 

- Erbjuder du dina anställda pedagoger nätverksträffar där de får träffa förskolepersonal 

från andra förskolor, för att diskutera hur barn hanterar situationer som involverar 

exempelvis bråk, mobbning och kränkningar? (Ev. följdfråga om ja: Hur ofta då? Om 

nej: Varför inte?) 

 

- Erbjuder du dina anställda pedagoger nätverksträffar där de får träffa förskolepersonal 

från andra förskolor, för att diskutera hur personalen arbetar för att främja barns 

hantering av bråk, mobbning och kränkningar? (Ev. följdfråga om ja: Hur ofta då? 

Om nej: Varför inte?) 

 

- Ger du dina anställda pedagoger möjlighet att läsa litteratur som handlar om hur man 

kan stötta barn i deras hantering av bråk, mobbning och kränkningar? (Ev. följdfråga 

om ja: Vad är det för typ av litteratur och vart hittar du den? Om nej: Varför inte?) 

 

- Får dina anställda pedagoger möjlighet att gå på föreläsningar eller kurser, som 

handlar om barns hantering av bråk, mobbning och kränkningar? (Ev. följdfråga om 

ja: Vart? Hur ofta? Om nej: Varför inte?) 

 

- Gör du något annat utöver det vi nämnt tidigare, för att stötta dina anställda 

pedagoger inom området? (Ev. följdfråga om ja: Vad då för någonting? Om nej: 

Varför inte?) 

 

TEMA 2: Resurser 

- Hur många timmar i veckan erbjuder du dina anställda reflektionstid för att reflektera 

över hur de kan främja barns hantering av bråk, mobbning och kränkningar? (Ev. 

följdfråga: Varför erbjuder du dem X timmar i veckan till detta?) 
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- Hur många timmar i månaden är avsatt för att läsa litteratur eller forskning? (Ev. 

följdfråga: Hur många av dessa timmar går till att läsa om barns hantering av bråk, 

mobbning och kränkningar?) 

 

- Hur många timmar i veckan avsätts för att arbeta med planerade aktiviteter i 

barngruppen, som handlar om barns hantering av bråk, mobbning och kränkningar? 

(Ev. följdfråga: Varför avsätts X antal timmar i veckan till detta?)  

 

- Har ni en budget där pengarna går till kompetensutveckling? (Ev. följdfråga om ja: 

Hur stor del av denna budget går till att främja barns hantering av bråk, mobbning och 

kränkningar? Om nej: Varför inte?) 

 

TEMA 3: Stöttning 

- Hur ofta är du ute i verksamheten och pratar med dina anställda om barns hantering 

av bråk, mobbning och kränkningar? (Ev. följdfråga: Hur kommer detta sig? Ev. 

följdfråga: Upplever du att pedagogerna arbetar mer med området när du är ute i 

verksamheten och pratar om det? Vad tror du detta beror på? Ev. följdfråga: Hur ofta 

är du ute i verksamheten och pratar med dina anställd om andra ämnen, så som 

exempelvis estetik, språk, matte och no? ) 

 

- Vad gör du för att dina anställda, under hela läsåret, ska vilja arbeta med barns 

hantering av bråk, mobbning och kränkningar? (Ev. följdfråga: Varför?) 
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