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Abstract  

Essay-title: “You were wrong, say you’re sorry to your friend!!!” 

A discourse analysis of how power is reflected in conflicts and conflict management. 

 

The purpose of this study is to see the factors that shape and create the desirable child in the 

teachers' speech regarding conflict and conflict management. We have chosen to use 

discourse analysis based on social constructionism and poststructuralistic language theory to 

see the discourses that had an active part in the teachers' approach.  

We have chosen to use Foucault's power theory to investigate what power structures and 

power relationships are shown in the pedagogues' speech about conflicts. We have also 

chosen to use Eva Johansson's study (2013) on children's perspective to investigate whose 

perspective is expressed in conflict management situations. To collect the empirical data, we 

have chosen to use qualitative interviews that we analyzed from a discourse analysis 

perspective. 

What we have found in the study is that the desirable child is created in conflicts through 

interconnected discourses that reacts and interacts. These discourses are based on the 

educators' views on conflicts, rules and the environment, and form the corners of our model 

which can be seen in the discussion where we highlighted this. 

The pursuit of the desirable and democratic child as an ideal is conveyed by the curriculum 

and followed by the educators. 

The study's results show that the educators assume a traditional view of conflicts and their 

management, despite attempting to approach an alternative view. 

 

These are the issues we address in this study: 

- What view does the educator have on conflicts? 

- What view does the educator have on rules as conflict prevention? 

- How does the educator relate to child's perspective in conflict management strategies? 

- How does the educator perceive the influence of the educational environment on conflicts 

and how it is used for prevention and in conflict management? 

- What discourses are visible and interact in the creation of the desirable child through speech 

about conflict and conflict management? 

Keywords: Discourse, preschool, conflict, conflict management, conflict management 

strategies, children’s desirability, democratic child, children’s perspective, children’s 

influence, control techniques, discipline, surveillance, mediation. 
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Förord 

 

Vi vill börja med att tacka våra respondenter som har tagit sig tiden att medverka i vår 

undersökning genom att ställa upp på intervju som har utgjort denna studies underlag. Tack 
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1. INLEDNING 

Trots att konflikt och konflikthantering beskrivs i läroplanen (Lpfö 98/16, s.9) och ingår i ett 

kunskapsområde i förskollärarutbildningen innebär det inte att man automatiskt integrerar de 

nya kunskaperna och använder dem i sin praktik. Hur vi agerar i konflikter kan mycket väl 

bero på hur vi ser på dem. Jean Valsiner och Robert B. Cairns belyser två olika sätt att se på 

konflikter; Harmoni- eller konsensusperspektiv och Konfliktperspektiv (Hakvoort 2015, s.33). 

Ur harmoni- och konsensusperspektivet ses konflikter på ett negativt sätt, något som inte 

borde existera och därmed undvikas inom olika verksamheter (Hakvoort 2015, s.33-34). 

Medan inom konfliktperspektivet ses konflikter som något positivt som bidrar till utveckling 

och förändring (Hakvoort 2015, s.33-34).  

Utifrån dessa två syner på konflikter skiljer sig även konflikthantering. Den negativa synen på 

konflikten har sin utgångspunkt i traditionell konflikthantering och associeras med att det bara 

finns en sanning (Marklund 2007, se Hakvoort 2015, s.36), eller ett sätt att se på världen och 

därmed på konflikter. 

Däremot bygger den positiva synen på konflikter på alternativ konflikthantering som utgår 

från att båda parter har sina egna sanningar (uppfattningar) och behov (Marklund 2007, se 

Hakvoort 2015, s. 37). Sanningar kan med andra ord innebära våra subjektiva uppfattningar 

av hur vi tolkar att verkligheten ser ut. Dessa uppfattningar kan skilja sig från person till 

person vilket medför att en uppfattning inte är mer rätt än en annan. Genom att barn uttrycker 

sig i konflikten får de inblick i varandras uppfattningar av verkligheten och får därmed 

förståelse för varandras handlingar och synsätt. 

  

De flesta strategier, som vi mött under våra Vfu perioder och arbete i förskolan, speglar en 

negativ syn på konflikter och ett asymmetriskt maktförhållande där barns perspektiv inte 

kommer till uttryck. Det betyder att de vuxna utgår från sitt perspektiv så väl som sin position 

för att styra konflikthanteringen genom makt i form av bland annat miljö och regler. På detta 

sätt tränas inte barn i att skapa förståelse för varandras intentioner med konflikter och inte 

heller en självständighet för att lösa uppstående konflikter. Tvärtom blir barn alltid beroende 

av en tredje part som hjälper dem att gå vidare när en situation låser sig. Likaså, eftersom vi 

vuxna är barns förebilder som de härmar och ser upp till, kan våra konflikthanteringsstrategier 

som speglar maktanvändning uppfattas av barn som en integrerad och effektiv del av 

konflikthantering som de kan internalisera för att självregleras och senare använda mot andra 

för att själv vinna en konflikt. En konsekvens av detta kan vara att den negativa synen på 

konflikter och konflikthantering blir inbäddad till nästkommande generationer i samhället och 
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därmed en fortsatt tradition. Därför är det viktigt att reflektera över vår professionella roll som 

förskollärare samt för- och nackdelar med våra handlingar för att ge barn en positiv syn på 

konflikter för livslångt lärande.  

2. BAKGRUND 

I vår studie kommer vi att använda oss av de definitioner och förklaringar av begreppen som 

vi tar upp nedan.   

2.1 Konfliktdefinition 

Nationalencyklopedin visar att ordet härstammar från det latinska ordet confliʹctus som 

betyder sammanstötning som i sin tur kommer från det latinska ordet confliʹgo som betyder 

bland annat sammanstöta eller kollidera. Här nämns det även att konflikter både kan vara 

destruktiva, som innebär allvarliga motsättningar så som krig, eller konstruktiva som 

exempelvis genom spel eller konkurrens (Nationalencyklopedin u.å). 

 

Vi har valt att använda oss av Thomas Jordans definition av begreppet konflikt som säger:  

 

En konflikt är en interaktion mellan minst två parter där minst en part har 

önskemål som känns för betydelsefulla för att släppas, och upplever sina 

möjligheter att få sina önskemål tillgodosedda blockerade av motparten.  

 

(Jordan 2006, se Hakvoort 2015, s.32) 

 

Definitionen som vi har valt att använda visar på att ordet konflikt inte endast behöver 

användas synonymt till ordet bråk utan att en konflikt kan uppstå när som helst och kan 

handla om att en part har ett önskemål som inte kan tillgodoses då det blockeras av motparten.  

 

2.2 Medling  

Medlingens syfte enligt Kostiainen är inte att välja en vinnare och en förlorare, utan att 

upprätta kommunikation mellan parterna så att de kan diskutera konfliktens förlopp och ta 

reda på orsaken till upprörda känslor (Kostiainen 2015, s.193). Den grundläggande principen i 

medling är att omvandla kommunikation från negativ till positiv (Kostiainen 2015, s.197). 

Genom meningsutbyte övar vi på kommunikation, skapar större medvetenhet om våra 

känslor, samt lyhördhet för våra egna och andras behov (Kostiainen 2015, s.193). Medlarens 
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uppgift är inte att överföra normer och värderingar, men inte heller att utdela moraliska 

domar, utan att hjälpa barnen att träna på att ta ansvar för sin egen del av konflikten. Vidare 

refererar Kostiainen till Stone, Patton och Helen, verksamma lärare vid Harvard Law School, 

som säger att man inte ska skuldbelägga barn i samtal då det hindrar barn från att förstå sina 

tillkortakommanden eller hur de skulle kunna gå vidare för att rätta till problemet. Det 

viktigaste återigen är att försöka komma åt problemets verkliga orsaker i syfte att ta reda på 

vilka känslor som är förknippade med händelsen (Kostiainen 2015, s. 194). Ett jag-budskap 

innebär, enligt Kostiainen att uttrycka sig utifrån egna behov och därmed ta ansvar för sin 

reaktion, istället för att inta en försvarsställning och lägga ansvaret och skulden på någon 

annan. Detta kräver mycket träning och att båda parterna är villiga att öppna sig för varandra 

(Kostiainen 2015, s. 195).  

 

2.3 Konflikthanteringsstrategi 

I vår undersökning kommer vi använda begreppet konflikthanteringsstrategi så som 

Lundström förklarar:  

Begreppet strategi används här i betydelsen av tillvägagångssätt. Strategierna kan 

vara både medvetna och omedvetna. Variationen av strategier kan analyseras med 

hjälp av de positioner lärarna och ”eleverna” tar i samtalet och de föreställningar 

och normer de använder sig av.  

(Lundström 2008, s.14).  

 

2.4 Motstånd  

Motstånd är ett begrepp som traditionellt sett är förknippat med tydligt och öppet motstånd 

genom exempelvis protester, demonstrationer eller strejker (Scott 1985, se Dolk 2013, s. 33-

34). Barns olika sätt att göra motstånd mot de vuxna i förskolan är både att skrika, gråta och 

vägra, som är ett öppet motstånd, till att skoja och bli tyst, som är mer ett tyst och dolt 

motstånd. Enligt Scott (1985) och Lilja & Vinthagen (2009) beskrivs dessa som ett 

vardagsmotstånd (Scott 1985, Lilja & Vinthagen 2009, se Dolk 2013, s. 34) 

I vår undersökning kommer vi att använda oss av denna begreppsförklaring; att motstånd är 

något som uppstår då barnen inte vill göra det som pedagogen vill, eller inte vill följa de 

regler som finns i verksamheten. Detta motstånd ses på det sättet som beskrivs av Dolk, att 

barnen använder sig av både öppet och dolt motstånd (Dolk 2013, s. 196). 
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2.5 Barns inflytande 

Arnér beskriver i sin avhandling Barns inflytande i förskolan (2009) att barnen ansåg att 

regler var något som var väldigt bestämmande över vad de inte fick göra, och att dessa var 

omöjliga att påverka och att de aktiviteter barnen tyckte var roligast var sådana där de vuxna 

inte kontrollerade dem (Arnér 2009, s. 16). 

I vår studie kommer vi att använda oss av begreppet barns inflytande i de sammanhang när 

pedagoger försöker avstå från sitt vuxna perspektiv för att närma sig barns perspektiv då vi 

tolkar det som att barnen får inflytande att påverka konflikthanteringen.  

 

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Vårt syfte i studien är att ta reda på vilken syn på konflikter har pedagoger, och hur det 

önskvärda barnet skapas genom konflikthantering. Vi är även intresserade av att undersöka 

hur mycket inflytande barnen får för att lösa sina konflikter samt vilken roll miljö och regler 

spelar i detta. Utifrån det har vi valt fem frågeställningar som besvarar det.  

 

- Vilken syn har pedagogen på konflikter? 

- Vilken syn har pedagogen på regler som konfliktförebyggande arbete? 

- Hur förhåller sig pedagogen till barns perspektiv i konflikthanteringsstrategier? 

- Hur uppfattar pedagogen miljöns påverkan vid konflikter samt hur används den 

  förebyggande och i konflikthanteringssammanhang? 

-Vilka diskurser synliggörs och samverkar i skapande av det önskvärda barnet genom tal om 

konflikter och konflikthantering?  

4. TIDIGARE FORSKNING 

 

4.1 Positiv respektive negativ syn på konflikter 

Jean Valsiner och Robert B. Cairns belyser två olika sätt att tänka på konflikter; Harmoni- 

eller konsensusperspektiv och Konfliktperspektiv (Hakvoort 2015, s.33). 

Harmoni eller konsensusperspektivet har sin utgångspunkt i traditionell konflikthantering och 

associeras med att det endast finns en sanning eller en subjektiv uppfattning av verkligheten 

(Marklund 2007, se Hakvoort 2015, s.36). Man arbetar för att eliminera konflikter och 

olikheter mellan barn. Inom denna diskurs tror man att konflikter bygger på vinna-förlora 

teknik, och för att undvika denna asymmetri ses kompromiss mellan parterna som en bra 
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lösning. Den tredje parten, som i vårt fall är pedagoger, avgör vad som är rätt och fel utifrån 

sina värderingar (Davies 2004, se Hakvoort 2015, s. 37). Konfliktperspektivet bygger på 

alternativ konflikthantering som utgår från att båda parter har sina egna sanningar (subjektiva 

uppfattningar) och behov.  

I den konflikthanteringen tränas barn att uttrycka sina uppfattningar, behov och tolkningar av 

konflikten utifrån sina moraliska och kulturella värderingar. Man tränas även i att lyssna på 

den andres intentioner och tolkningar av konflikten. Genom att barn blir delaktiga och hör 

varandras konfliktversioner får de förståelse för de andras handlingar och synsätt. Det leder 

till att barn tränar på att ta ansvar för sin del av konflikten och tillsammans kommer till en 

lösning som gynnar båda sidor. I denna konflikthantering är det barn som äger konflikten och 

fokus ligger då på processen. Medlarens roll, den tredje parten, bestämmer därmed inte hur 

handlingar ska gå till utan ska upprätthålla kommunikation och interaktion mellan de 

inblandade, och hålla sig neutral (Marklund 2007, se Hakvoort 2015, s. 37). 

  

4.2 Varför sker/startar konflikter 

Enligt Szklarskis studie Conflict Experience: A phenomenological study among young people 

in Sweden (2007) var det vanligt att barnen tog ut sin ilska på den person som var involverad i 

konflikten, men dock nämns här att det ibland kunde hända att barnet tog ut sin ilska på någon 

annan eller på andra sätt (2007, s. 376).  

Att bli missförstådd i en konfliktsituation räknas in i att bli orättvist behandlad som 

exempelvis då barnet får skulden för att konflikten startade, att barnet får skulden för något 

som hen inte har gjort, eller gjorde fast med ett annat syfte än det som presenteras (Szklarski 

2007, s. 378). 

Detta menar Szklarski är en följd av att unga ofta inte blir tagna på allvar av vuxna och ses 

som underordnade (2007, s.378).  

4.3 Motstånd, regler, makt och styrning 

Tullgrens avhandling Den välreglerande friheten (2004) visar på hur pedagoger och vuxna 

använder sig av regler och gränser för att styra barnen till ett önskvärt beteende. De lekar där 

pedagogerna går in och styr är de som Tullgren benämner som: ”fridstörande lekarna, olagliga 

lekarna.” (Tullgren 2004, s. 71), vilket visar på att det finns lekar som inte ses som “tillåtna” 

och att pedagogerna ska leda bort barnen från dessa för att de upprätthåller ett oönskvärt 

beteende.  
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De barn som bryter mot förskolans uppsatta regler eller de vars lekar ses som fridstörande och 

konfliktskapande styrs mot en annan typ av lek av pedagogerna för att dessa inte ses som 

nyttiga (Tullgren 2004, s. 62), då verksamheten har för syfte att fostra demokratiska 

medborgare (Tullgren 2004, s. 71).  

Tullgren resultat visar på att pedagogerna utgår från normen att barnens lekar ska vara 

utvecklande och lärande och att alla barn visar delaktighet i dessa (Tullgren 2004, s. 62). 

 

Dolks avhandling Bångstyriga barn (2013) visar att pedagoger ofta använder sin makt över 

barnen efter de normer som råder för att barnen ska vara delaktiga i verksamheten men även 

för att de ska bli bra samhällsmedborgare. 

Dolk tar upp att styrning används som ett sätt att fostra barnen, till grund för denna ligger ofta 

att det är för ”barnens bästa”. Man styr barnen genom uppmuntran, stöttning eller tillsägelser 

(Dolk 2013, s. 109). 

Dolk diskuterar även att anledningen till varför pedagogerna vill att barnen ska följa deras 

regler och underkasta sig deras gränser kan vara av rädsla för att barnen inte ska ses som goda 

medborgare. De vill inte att barnen ska få en uppfattning om att de normbrytande beteenden 

är ”okej” (2013, s. 196). En del av pedagogers profession är att fostra barnen till goda 

samhällsmedborgare (Dolk 2013, s. 195) och att följa reglerna kan ses som en del av detta.  

 

Här kommer Dolk fram till att barnen vet om de regler som finns och att vetskapen om dessa 

möjliggör att bryta mot dem, att reglerna skapar möjligheter att göra motstånd mot dessa 

(2013, s. 194). Resultatet visar även på att när motståndet är mest synligt är då det sker öppet 

och högljutt, och att det oftast är mot förskolans regler (Dolk 2013, s. 196).  

 

Johansson & Emilsons avhandling Conflicts and resistance: potentials for democracy 

learning in preschool (2016) tar upp hur mycket eller lite motstånd som får utrymme i 

förskolan, men även vilken typ av motstånd som sker och i vilka utrymmen de sker på.  

Deras studie visar på typiska konfliktsituationer som är benämnda som; plats för olikhet 

(space for diversity) och plats för enighet (space for unity). I en plats för olikhet handlar det 

om situationer där olika viljor får plats (2016, s. 24).  

I en plats för enighet berörs situationer där auktoriteter, kamper och sammanslutningar 

begränsar och möjliggör att barnens röster blir hörda (2016, s. 24). 
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Resultatet som Johansson och Emilson kommer fram till är att i en situation som ger plats för 

olikheter kan detta leda till att barnet kan lära sig hur man leder en konversation men även att 

hen lär sig att lyssna på andras åsikter och kan ge sin åsikt (Johansson & Emilson 2016, s. 26). 

 

Syftet med Nordin-Hultman studie är att belysa hur barn i dagens pedagogik bedöms alltmer 

ha bristande eller avvikande beteende med empati, koncentration och interaktion (Nordin-

Hultman 2006, s. 179). Hon menar att dagens pedagogiska utformning inte ifrågasätts och att 

brister i barnets handlingar söks i barnet (2006, s. 180). Vidare menar Nordin-Hultman att 

dagens förskolor erbjuder för lite variation i material och aktiviteter. Bakom den pedagogiska 

miljön ligger en förväntning på att barnen är lika eftersom likhet är norm och olikhet är 

avvikelse (Nordin-Hultman 2006, s. 190). 

De homogena rummen begränsar barns olikheter och kan resultera i att de exkluderas då deras 

olikheter inte får ta så mycket plats och kan därmed uppfattas som avvikande (Nordin-

Hultman 2006, s. 190). 

 

4.4 Det önskvärda barnet 

Pallas diskursanalys Med blicken på barnet (2011), har visat att barn blir tilldelade olika 

identiteter i olika kontexter och i mötet med andra. I sin analys visar hon hur och vilka 

identitets- och subjektspositioner som erbjuds barnen i tal och text exempelvis självreglerande 

barn, samt hur personalen positionerar sig i förhållande till barnen och till sitt uppdrag (Palla 

2011, s. 153). 

          

Palla tar upp att det beteende som avviker från det förväntade och därmed “normala beteendet 

är det som ses som oönskvärt (Palla 2011, s. 79) Hon menar att det önskvärda barnet uppstår i 

olika kontexter och genom olika krav som bland annat föreställningar och förväntningar. 

Dessa krav sätts av de olika samhällsorganisationer och dokument som styr förskolan (Palla 

2011, s. 154). Här visar Palla exempelvis att ålder används som ett sätt för att avgöra om ett 

beteende är normalt eller inte då man utgår från de förväntningarna man som vuxen har på 

barnen om vad de ska kunna i en viss ålder (Palla 2011, s. 81). 

 

Palla tar upp att förskolans uppdrag är att forma framgångsrika barn som ska rymma inom 

skolans ramar. Således blir pedagogerna styrda av sitt uppdrag, bland annat läroplanen, att ge 

nödvändiga insatser som stöd till de barn som avviker från normen (Palla, 2011 s. 154). 
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För att ett barn ska ha ett önskvärt beteende ska de exempelvis vara “lagom aktiva” (Palla 

2011, s.93), vara “lagom förnuftiga” och “lagom rationella” (Palla 2011, s.104). Har barnet 

“För mycket” eller “för lite” av något kan detta ses som ett icke önskvärt beteende, något som 

man ska styra bort ifrån (Palla 2011, s.82).  

 

I Emilsons avhandling Det önskvärda barnet (2008) är syftet att se och analysera vilka 

värderingar som pedagoger förmedlade till barnen både implicit och explicit (Emilson 2008, 

s.82). Och hur och vad de uppmuntrar vid interaktioner med barn. Denna studie kom fram till 

att pedagogerna utgår från sina egna förväntningar om vad barn ska kunna och hur de ska 

agera. Utifrån detta kom det fram tio värderingar som det önskvärda barnet skulle inneha, 

följa och utveckla. Dessa värderingar var att inte skada andra, att ha empati, att hjälpa, att 

komma överens, vara delaktiga, utöva inflytande, förhandla, lyda, att ha självständighet och 

att prestera (Emilson 2008, s.81). 

 

4.5 Sammanfattning 

Med hjälp av vår tidigare forskning har vi lagt en grund och skapat en fördjupad och vidare 

förståelse för hur barn upplever och påverkas av konflikter. 

Denna hjälper oss att fördjupa oss i begreppens olika former och syfte, exempelvis att 

konflikten inte enbart kan beskrivas som två viljor som krockar utan den kan även beskrivas 

som ett motstånd till de maktstrukturer som råder i förskolan.  

I intervjuer med pedagoger har det varit svårt att se hur barnen tänker, beter sig och reagerar i 

konflikter, samt vilka faktorer som enligt barnen leder till att dessa startar, vilket påvisas i den 

tidigare forskningen. 

Den tidigare forskningen ger även en inblick i de olika sätten att se konflikter på hur vår syn 

påverkar hur vi bemöter och hanterar dem. Men även att påvisa vilka beteenden som inte är 

tillåtna i konflikter och att insatser till förändring av detta då sker genom olika form av 

styrning.  

 

5. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
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5.1 Diskursteori och maktperspektiv 

Vi har valt att använda oss av diskursteori inspirerad av Foucaults maktperspektiv. I vissa 

sammanhang använder vi oss av att andra författares redogörelser av Foucaults 

maktperspektiv som är knutna till förskolan.  

  

Michel Foucault är det namn som närmast förknippas med begreppet diskurs. Han ansåg att 

sanningen är en historisk diskursiv konstruktion där olika kunskapsregimer bestämmer vad 

som är sant eller falskt. Foucaults intresse var att utforska och presentera vilka bakomliggande 

orsaker som styrde vilka utsagor som accepterades och ansågs som sanna och meningsfulla. 

Det vill säga reglerna för vad som är tänkbart respektive otänkbart att säga, vem som får säga, 

och därmed vad som betraktas som sant alternativt falskt (Foucault i Thomassen 2008, s.132). 

Förskolan är en praktik som producerar en viss typ av yttranden och sanningar eftersom det 

pedagogiska arbetssättet grundar sig i läroplanen som experterna har utformat utifrån 

sanningar och kunskap om barn. Alla som arbetar i förskolan, förskollärare och förskolechefer 

har goda kunskaper om den och planerar verksamheten för att uppfylla de krav som 

eftersträvas. Därför blir det inte möjligt för vem som helst att uttrycka vad som helst.  

Vårt sätt att tala lyfter alltid fram en del av våra värderingar och döljer andra. Detta gör att vi 

alltid kan granska och kritisera det som vi uttrycker (Thomassen 2008, s. 132). I sociala 

praktiker kan tal och sätt att tala enligt Foucault konstruera vissa typer av regler som agerar  

disciplinerande, kontrollerande och exkluderande (Foucault 1971, se Thomassen 2008, s. 

138). Således är makt en del av sociala praktiker som tillhör bestämda agenter såsom staten, 

bestämda grupper eller individer med bestämda intressen. Foucault menar vidare att vi inte 

ska förstå makten som förtryckande alternativt frigörande utan som en produktiv företeelse 

som konstruerar diskurser, kunskap, kropp och subjektiviteter (Winther Jørgensen/ Phillips 

2011, s. 20). I vår uppsats innebär detta att man inte använder makt för att förtrycka barnet 

utan att konstruera det önskvärda barnet genom olika tillvägagångssätt.  

 

Palla redogör för Foucault som säger att makt inte är något man kan få eller erhålla utan att 

maktutövande är något som sker i alla situationer och relationer, makten är på så sätt 

relationell (Foucault i Palla 2011, s.52). Avsikterna ligger till grund för maktutövande och 

detta leder till att motstånd kan uppstå mot dessa. I en maktrelation påverkas människans 

nuvarande handlingar men även de framtida handlingarna (Foucault i Palla 2011, s.52). Dessa 
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handlingar kan vara att barnen utan vidare accepterar de krav som pedagogen ställer, eller 

använder sig av verbalt eller kroppsligt motstånd.  

Makt kan även ses som att det skapar en sammanhållning i verksamheten där alla individer 

följer samma regler och har på så sätt en samsyn över vad som är accepterat och inte. Detta 

leder till att makten kan möjliggöra situationer där barnen lär sig och utvecklas (Palla 2011, 

s.52). Då förskolan har som uppdrag att styra och forma barnet efter samhällets normer så att 

denne kan bidra och passa in i samhället leder det maktutövandet där pedagogen styr barnet 

till en sådan situation som är lärande och utvecklande för barnet (Palla 2011, s.52). 

Foucault pratar om hur man utövar den makten man besitter, på dem som han kallar ”de 

fogliga kropparna”. I hans exempel pratar han om soldater och hur normen som råder 

påverkar vilken typ av makt man utövar på dem. På 1600-talet var normen att soldaternas 

kroppsbyggnad skulle vara byggd på ett sätt som visar styrka och mod, men på 1700-talet 

hade denna norm ändrats till andra ideal. Då formades och kuvades dessa soldater efter den 

normen och det nya idealet (Foucault 2003, s.137). Här tar han upp att man formade soldaten 

att bli en mer effektiv, nyttig och funktionell person för samhället så att de visste hur man 

skulle stå och föra sig som en soldat (Foucault 2003, s.137-138). Likaså tolkar vi att den makt 

och styrning som upprätthålls i förskolan idag, har i uppgift att forma barnet att passa in i 

dagens samhälle som bygger på demokrati. 

 

5.2 Disciplin och övervakning 

Disciplin utgörs och upprätthålls genom ständig övervakning och tvång om behärskning som 

leder till att personen håller sig både foglig och kuvad (Foucault 2003, s.139). I vår studie 

anses observation och närvaro som ett sätt att övervaka barn för att se till att de inte 

överskrider de tillåtna gränserna och istället använder sin tid för att utvecklas. I och med 

disciplin, som ett sätt för maktutövande, används den även för att skapa individer som är av 

nytta för samhället (Foucault 2003, s.212). Palla nämner att disciplinen är ett mer vänligt och 

milt maktutövande där man ser individuellt på personerna. Istället för att maktutövandet sker 

på samma sätt, sker den beroende på vem som är involverad och makten utövas därmed på 

olika sätt (Foucault se Palla 2009, s.53). I sin beskrivning av fängelset, som en disciplinär 

apparat, talar Foucault om isolering som en disciplinär metod för att motverka uppror och 

bestraffa den skyldige. Genom isolering åstadkommer man en typ av självreglering, då den 

skyldige ensam med sitt samvete börjar tänka på sitt brott vilket resulterar att hen känner 
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ånger för sin handling. Därigenom kommer hen att hata sitt brott, och istället ägna sig åt en 

nyttig aktivitet och underordna sig lagar (Foucault, 2003, s. 239-240).  

 

Självreglering förklarar Foucault som en metod där vi förändrar vårt beteende och våra 

handlingar genom självteknologiers bruk. 

De teknologierna påverkar vår kropp, själ, tankar men även vårt sätt att vara och handla på 

(Foucault, 1971/2008 se Palla, 2011, s. 59). Palla tolkar detta begrepp som en typ av styrande 

teknik där barnet har lärt sig att reglera och forma sig själv efter de vuxnas ideal och 

värderingar (Palla 2011, s.144).  

Självregleringsteknologier i vår analys används som konflikthanteringsstrategier som 

dagligen används för att förändra barnets beteende och därmed barnet själv.  

Däremot använder vi begreppet isolering som en konflikthanteringsstrategi för att avskilja 

barn, som har brutit mot regler och samtidigt visat motstånd mot pedagoger, till ett annat rum 

för att lugna ner sig och ångra sitt beteende. Syftet med att avskilja barn används även för att 

säkerställa att kollektivt motstånd inte sprider sig i gruppen, så som Foucault beskriver 

(Foucault, 2003, s. 239). Den disciplinära makten är en framgångsrik metod för att utöva makt 

just för att den använder sig av enkla verktyg och medel. Exempel på sådana medel är att utgå 

från vad som ses som “normalt och avvikande” och att använda sig av övervakning och då 

bestraffa dem som avviker från det förväntade beteendet samt att belöna dem som inte gör det 

(Foucault se Palla 2009, s.54). Hur rummet är utformat möjliggör övervakningen på olika sätt, 

ett rum som är öppet är lättare att övervaka både direkt och indirekt samt att upprätthålla 

ordning och därmed makten (Foucault 2009, s.173). 

De platser där det är svårare att övervaka använder man sig exempelvis av verktyg, för att 

underlätta övervakningen. Dessa verktyg, som en glasruta, ses av subjekten som ett vakande 

öga och kan leda till självreglering (Foucault 2009, s.174). 

 I vår studie kommer observation och närvaro ses som ett sätt att övervaka barn för att se till 

att de inte överskrider de tillåtna gränserna och använder sin tid för att utvecklas. I vår studie 

kommer detta att omfatta de regler som förskolan bygger på och som används för att lösa 

konflikter, eller när ett barn gör något som inte går i enlighet med reglerna.  

Pedagogen använder således sin närvaro och sin övervakning indirekt och omedvetet för att se 

till att barnen följer det förväntade beteendet som ska upprätthållas. 
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En annan faktor som kan påverka vilka typer av strategier som används i konflikter ligger i 

pedagogens förhållningssätt och syn på barn. Vilket perspektiv pedagogen väljer att ta 

påverkar om och hur pedagogen medlar i konflikten. 

 

5.3 Barns perspektiv 

Barns perspektiv definierar Johansson i sin avhandling, Att närma sig barns perspektiv 

(2013), som det som visar sig för barnen, barns uttryck för mening, deras intentioner och 

erfarenheter. Att närma sig barns perspektiv och förstå barns upplevelser, agerande och 

avsikter utifrån vår vuxna synvinkel kan vara ett begränsat och komplext område. Därför är 

det väsentligt att vi inte skapar förutfattade meningar utan försöker förstå att barns agerande 

påverkas av de erfarenheter som de har, av det sammanhang som de befinner sig i, och av 

dem människor som ingår där (Johansson, 2013, s. 44). 

     

Utgångspunkten för att vi ska närma oss barns perspektiv möjliggörs genom möten och 

kommunikation, på detta sätt integrerar vi med varandra och träder in i varandras världar. 

Vidare refererar Johansson till Merleau Ponty som dock menar att vi aldrig kan fullt ut förstå 

barns värld, då det alltid finns något som förblir osagt och hemligt för oss (Johansson 2013, s. 

44).  

En förutsättning för att vi ska förstå barns tankar och sätt att vara är att kommunikationen inte 

enbart omfattar det verbala språket och vårt tonfall utan även det kroppsliga såsom våra 

ansiktsuttryck och gester (Johansson 2013, s. 44). Förutsättningar för att vi ska närma oss 

barns perspektiv, lära känna dem och vinna deras förtroende är många, men det viktigaste är 

att vi ska ha tid för barn, att vi i samtal med dem, i stor utsträckning, bortser från vårt eget 

perspektiv och är mer anpassningsbara att delta i samtal på barnens premisser och villkor 

(Johansson, 2013, 44-45). Johansson har i sin studie kommit fram till att pedagoger har olika 

uppfattningar och syn på barn. Hon delar in de som; barn är medmänniskor, vuxna vet bättre, 

barns intentioner är irrationella (Johansson, 2013, s. 48-52) 

 

5.4 Barn är medmänniskor 

 Detta synsätt förutsätter att pedagoger möter barn med förståelse och tar hänsyn till att barn 

är egna individer som har olika behov och önskningar samt att de har olika förhållande till 

omvärlden utifrån sin egen vilja respektive förmåga. Pedagogen arbetar medvetet så att barns 
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perspektiv kommer till uttryck, tar deras intentioner i beaktande, alternativt följer barns 

intentioner, exempelvis i verksamheten genom samtal, förhandlingar och överenskommelser 

(Johansson, 2013, s. 48).  

 

5.5 Vuxna vet bättre 

Utifrån det här synsättet förhåller sig de vuxna som att de vet bättre vad som är bra respektive 

mindre bra för barnet och därför agerar explicit utifrån sitt synsätt även om det ibland krockar 

med barns perspektiv och är emot barnets vilja. I detta sammanhang går vuxnas tolkningar 

alternativt värderingar före barns förståelse och upplevelser av situationer. Barnen förväntas 

då att följa vuxnas intentioner och underordna sig vissa beslut för sitt eget bästa (Johansson, 

2013, s. 50). 

 

5.6 Barn intentioner är irrationella 

Utmärkande för det här synsättet är att pedagoger håller avstånd till barns intentioner då de 

anses som irrationella, och däremot behöver korrigeras genom tillsägelser och regler 

(Johansson, 2013, s. 52-53). 

 

Vår studie handlar om att belysa hur pedagoger närmar sig barns perspektiv i tal om konflikter 

och konflikthantering och hur barns perspektiv kommer i uttryck i deras utsagor.  Detta gör vi 

genom att referera till Johansson (2013) och hennes tolkning av barns perspektiv i situationer 

där pedagogerna möjliggör respektive begränsar barns inflytande samt tolkar barns 

intentioner. Likaså kommer vi att referera till författaren när pedagoger exemplifierar en 

situation där de förhandlar med barn, exempelvis genom strategier som pedagogerna använder 

sig av för att lösa konflikter. 

6. MATERIAL OCH METOD 

Här kommer vi att beskriva vilken typ av metod vi har använt oss av för att samla in 

materialet och varför vi ansåg att denna metod var lämpligast att använda för att undersöka 

vårt syfte och svara på våra frågeställningar. 
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6.1 Kvalitativ metod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod inriktad till kvalitativa intervjuer som 

datainsamling. Intervjuerna har sedan transkriberats och texten har efteråt använts för att göra 

en diskursanalys för att undersöka vilka diskurser som präglar samtalen om konflikter och 

konflikthantering mellan barn och mellan barn och vuxna. I den diskursiva analysen försöker 

man bortse från sina egna tolkningar och förhålla sig objektiv i relation till 

forskningsfenomenen för att kunna upptäcka faktorer som styr ett fenomen och vad denna 

styrningen möjliggör alternativt begränsar (Löfdahl/Hjalmarsson/Franzén, 2015, s.27).  

Detta fenomen i vår undersökning handlar om att upptäcka faktorer som styr hur det 

önskvärda barnet skapas och uppfattas. För att hålla oss objektiva till vårt datamaterial har vi 

valt att intervjua personer som vi inte mött tidigare och inte känner till deras arbetssätt. Trots 

detta har vissa utsagor varit bekanta för oss och försvårat vår objektivitet samt påverkat vår 

relation till materialet. Vissa konflikthanteringsstrategier har vi även själva använt i vårt 

arbete eller läst om genom utbildning.  

Eftersom vi är två som skriver tillsammans har det underlättat att kunna ifrågasätta varandras 

objektivitet och förhålla oss till vad vi ser i texten istället.  

 

6.2 Diskursanalys 

En diskurs är ett begrepp som synliggör hur ett fenomen styrs och uppfattas. Diskurser i en 

institution synliggör hur den är konstruerad, styrd och organiserad. Den kan omfatta både 

uttalade och outtalade normer som beskriver och styr människors handlingar på ett visst sätt 

Den synliggör vilka sanningar som följs, vems sanningar som ska efterföljas och vad man kan 

göra i det (Löfdahl/Hjalmarsson/Franzén, 2015, s. 27).  

 

Den diskursanalytiska infallsvinkeln bygger på strukturalistisk och poststrukturalistisk 

språkfilosofi, och påstår att vi genom tal konstruerar verkligheten. Denna verklighet är aldrig 

en avbildning av den redan existerande verkligheten utan en konstruktion som bygger på våra 

sanningar, tillskrivelser och utsagor om den verklighet som vi uttrycker genom språk. Detta 

innebär att det inte finns bara en universell sanning och endast ett sätt att vara på. Tvärtom i 

dessa teorier ses en sanning och mänskligt tänkesätt som underkastade föränderliga språkliga, 

sociala och kulturella antaganden. Dock skapas dessa tankesätt i sociala sammanhang genom 
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dialog och den aktuella kulturens offentliga diskurser. Språket är därmed en maskin som 

konstituerar den sociala världen (Winther Jørgensen/Phillips, 2011, s. 15-16).  

 

Genom att använda sig av en diskursanalys som bygger på att vi genom språk konstruerar 

verklighet undersöker vi hur pedagogerna i sitt tal om konflikt och konflikthantering 

konstruerar önskvärda och därmed oönskvärda barn och visar på den verklighet som ses som 

en självklarhet och som därmed är oreflekterad. 

 

6.3 Databearbetning 

För att hitta diskurser i vårt empiriska material gick vi igenom respondenternas svar och 

ställde oss frågan; Vad ser vi i detta svar? Vad visar detta på både direkt och indirekt? Vad 

som sägs och vad som inte sägs? Sedan tittade vi på alla våra intervjuer och jämförde dessa 

med varandra för att se om det fanns vissa diskurser som var återkommande i materialet. Vi 

tittade även på vilka diskurser som vi såg som mest intressanta att ta upp och analysera i vår 

uppsats. Därefter har vi valt kontextuella delar som tar upp diskurser. 

 

6.4 Urval 

För att hitta respondenter till vår undersökning gjorde vi ett inlägg som vi lade ut i tre grupper 

på Facebook. Medlemmarna i dessa grupper är pedagoger som får inträde av 

administratörerna efter att ha svarat på ett antal frågor om varför man vill vara med och vad 

man har för koppling till förskolan. 

 

Val av pedagoger var slumpmässigt, dvs. de som hörde av sig efter att vi skrivit vårt inlägg. 

Sammanlagt var det sex pedagoger, två förskolechefer som även arbetar som pedagoger och 

fyra förskollärare. Dessa intervjupersoner har vi valt att döpa till A, B, C, D, E och F för att 

det skulle vara tydligt när det är en specifik pedagog som pratar samt även vilka det är som 

har medverkat i vår studie. 

Pedagogerna arbetar i olika kommuner runt om i landet, Stockholms kommun, Värmdö 

kommun, Ekerö kommun, Upplands-Bro kommun och Karlstad kommun. Tre av pedagogerna 

arbetar med yngre barn i 1–3 års ålder och de andra tre arbetar med äldre barn i 3–5 års ålder. 
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6.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet, handlar om tillförlitligheten i en viss studie, dvs. tillvägagångssätt vid 

datainsamling samt urvalsstorlek baserat på population i sin undersökning medan validitet 

handlar om att reflektera över relevans mellan empiriskt material och undersökningens syfte. 

(Löfdahl/Hjalmarsson/Franzén 2015, s. 51, 53). 

Vi är medvetna om att antalet pedagoger i vår studie inte kan generaliseras till en större 

population och ge en verklig bild på hur man hanterar konflikter i förskolor vilket en 

kvantitativ studie skulle göra. Däremot kan vår studie belysa vilka variationer och olikheter 

det finns i pedagogernas inställning och arbetssätt kring konflikthantering (Patel/Davidson 

2011, s. 109). Även om observationer som datainsamling skulle ge oss en annan dimension på 

konflikthantering har vi medvetet valt bort denna metod eftersom vi tycker att en 

observerande konfliktsituation kan vara känsligt eller obekvämt för barn och skulle kunna 

påverka konfliktens förlopp eller barnen vilket betyder att vi avstod från detta av etiska skäl.  

I denna studie har vi valt att avgränsa oss genom att endast se hur det önskvärda barnet skapas 

i konflikt och konflikthanteringssammanhang. Detta medför dock inte att dessa sammanhang 

endast är de situationer då ett önskvärt beteende kan ses eller skapas, eftersom det skapas i 

alla sammanhang och hela tiden. Men vi har valt att göra en djupgående analys just i 

konfliktsituationer då vi kände att dessa upprätthöll asymmetriska maktrelationer och 

strukturer. 

 

6.6 Forskningsetiska principer 

Vi följde forskningsetiska rådets principer som Vetenskapsrådet har tagit fram, inför våra 

intervjuer som har fyra huvudkrav; informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet.  

Här nedan kommer vi att beskriva hur vi arbetade kring dessa och hur vi tänkte. 

 

Vi informerade våra respondenter om vårt ämne inför intervjuerna genom att skicka ut ett 

brev där vi visade på att deras samarbete var frivilligt och att de som valde att delta kunde 

välja att avbryta när som helst. I detta informationsbrev stod våra namn, våra telefonnummer 

och vår handledares email adress. De forskningsetiska reglerna tar upp att dessa punkter ska 

vara med för att det ska underlätta kontakten mellan forskare och respondent 

(Vetenskapsrådet 2002, s.7). 
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Samtyckeskravet är till för att man ska veta att det som respondenterna säger får användas i en 

undersökning då våra deltagare gör en aktiv insats i vår undersökning (Vetenskapsrådet 2002, 

S.8). Dock hade vi lagt ut en förfrågan på Facebook om att vi sökte respondenter till vår 

undersökning och de som hörde av sig ville vara med i vår undersökning. Vi informerade våra 

respondenter ytterligare för att vara säkra på att vi hade deras samtycke innan vi bokade in 

intervjuerna.  

Vi valde medvetet att inte rikta in oss på våra egna kontakter efter en intervju, till exempel 

från Vfu eller vårt arbete, då vi tänkte att uppsatsen skulle bli mer genuin med pedagoger som 

vi inte känner och inte har en nära relation till.  

Inom samtyckeskravet är det även viktigt att nämna för deltagarna att de när som helst under 

intervjun kan avbryta den om de vill (Vetenskapsrådet 2002, s. 10). Detta gjorde vi i vårt 

informationsbrev som vi skickade, dock hade vi kunnat nämna det igen innan intervjun 

började för att påminna om detta. Under en av våra intervjuer sa vi det efter att deltagaren i 

förebyggande syfte sa att hen inte tänkte försvara sitt lärandesätt om konflikthantering. Vid 

denna tidpunkt informerade vi återigen att hen hade rätt att avsluta intervjun om hen kände att 

våra frågor gjorde hen obekväm. Vi ville inte påverka respondenten till att fortsätta intervjun 

om detta skulle ske, detta är även något som de forskningsetiska reglerna tar upp, att 

deltagaren inte ska känna sig tvingad eller påverkad till att fortsätta om hen vill avsluta 

intervjun (Vetenskapsrådet 2002, s.10). 

 

Konfidentialitetskravet är viktigt att tänka på då all information om deltagarens identitet ska 

skyddas på ett sådant sätt att ingen annan kan få tag på informationen för att skydda 

deltagarnas identitet (Vetenskapsrådet 2002, s.12). 

  

Vetenskapsrådet tar även upp att det är viktigt att deltagarna är informerade om forskarnas 

tystnadsplikt om detta (Vetenskapsrådet 2002 s.12) vilket vi också nämnde i vårt 

informationsbrev. 

 Under både vår insamling av respondenter till transkribering av våra intervjuer har vi hållit 

personernas uppgifter konfidentiella genom att vi har skrivit privat till personerna i vår 

undersökning där vi har bestämt en tid och plats som fungerar för oss båda. Men även vid 

transkriberingarna har vi använt oss av en bokstav för att belysa när respondenten pratar och 

våra initialer när vi själva ställer frågor. Vi har även varit noga med att inte skicka våra 

inspelade intervjuer till varandra utan har hållit dem för oss själva på våra egna mobiler. 

Sedan när transkriberingen var klar har vi raderat ljudfilen. Vi har även valt bort att 
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transkribera sådan information som gör så att man lätt kan påvisa och identifiera vem det är 

som talar.  

 

Nyttjandekravet behandlar både att deltagarnas personuppgifter endast är för forskningsbruk 

och får inte användas på ett sådant sätt att det påverkar respondenten direkt (Vetenskapsrådet 

2002, S.14). Detta krav berör även vikten av att deltagarna ska kunna ta del av resultatet av 

undersökningen om de så önskar (Vetenskapsrådet 2002, S.14). Vi har i samband med 

intervjun informerat att om våra respondenter vill ta del av vårt undersökningsresultat 

kommer vi att ge dem länken till vår färdiga uppsats.  

 

6.7 Arbetsfördelning 

Vi har valt att skriva detta arbete tillsammans och det innebär att vi har valt att gå igenom det 

empiriska materialet tillsammans. Genom detta har vi sett de diskurser som vi har valt att rikta 

in oss på. Dock har vi turats om när det kommer till inspelning och transkribering av 

intervjuer så att vi båda fick leda, spela in och transkribera tre intervjuer var. 

 

Under vårt uppsatsarbete har vi båda ansvarat för att läsa olika texter om tidigare forskning. 

Vi har där tagit in det som är av relevans för vår undersökning och tillsammans diskuterat hur 

det ska användas i vår uppsats.  

 

Även om vi under arbetets gång ibland har valt att skriva en del separat har vi alltid haft 

kontakt via telefon för att diskutera det vi skriver samt träffats och diskuterat dessa delar. 

Analys-delarna har vi tillsammans suttit och diskuterat och kommit fram till vad som ska 

finnas inom dessa. Sedan har vi båda tagit ansvar för att skriva om de olika rubrikerna för att 

det skulle bli mindre tidskrävande, dock har vi alltid gått igenom det vi har skrivit 

tillsammans och ändrat på det om det uppkom några frågetecken.  

Under arbetets gång har våra analyser även lett till att vi har haft spännande diskussioner som 

har lagt grunden för vår diskussionsdel i uppsatsen.  

 

6.8 Metodologiska överväganden 

Det var svårt att formulera frågor som både belyser konflikthantering samt dess diskurser som 

exempelvis makt och barnsyn för att få genuina svar som speglar verkligheten och inte 
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idealet. Därför har vi bett pedagogerna att komma fram med ett exempel som belyser 

konflikter och deras handlingar i dessa på varje fråga som de skulle besvara under intervjun 

gång. Vi lärde oss av vår första intervju, denna blev som en pilotintervju där vi fick testa vilka 

frågor som fungerade och inte.  

 

Vi är medvetna om att observationerna kunde ha gett oss en tydligare bild på hur man 

hanterar konflikter men på grund av etiska aspekter som exempelvis att barnen kan bli 

påverkade av vår närvaro på det sättet att barnet känner sig utpekad och kan känna skam har 

vi valt bort observationer. 

Dessutom känns det även obehagligt för oss att spela in en konflikt där exempelvis ett barn 

gråter och skriker. En annan orsak till varför vi valde bort observation är för att vi är mer 

intresserade av pedagogernas reflektion, hur de ser på konflikter och deras utsagor om det. 

Dock tycker vi att observation av konflikt skulle visa på hur en konflikt slutar vilket var svårt 

att komma åt med intervjuer då de flesta respondenter gav vaga svar om detta. Man skulle 

tydligare se maktaspekterna i vem som avslutar konflikten. Vem blir tillfredsställd av 

konflikthanteringen? Blir den löst? Vem bestämmer att den är löst? 

Det var svårt för oss att se om barnen blev tillfredsställda då de flesta av pedagogerna ansåg 

att de blev det. 

När vi planerade hur vi skulle göra intervjuerna använde vi oss av Patel & Davidsons modell 

som ger exempel på olika typer av intervjuer utifrån hög och låg grad standardisering och 

strukturering (Patel & Davidson 2011, s.76).  

Till en början planerade vi att ha en hög grad av standardisering och låg grad av strukturering 

som intervjuguide som underlag (Patel & Davidson 2011, s.76). Emellertid ansåg vi efter vår 

första intervju att om vi hade följt standardiseringen hade vi hindrat samtalets flöde då 

pedagogernas svar även kunde besvara andra kommande frågor. Under samtalets gång ställde 

vi också följdfrågor för att få en djupare förståelse om pedagogens tankar. Detta ledde till att 

vi ändrade till att göra intervjuer med en låg grad av standardisering och låg grad av 

strukturering. 

  

Våra intervjuer hölls på olika platser såsom bland annat caféintervju, telefonintervju, intervju 

på förskolan, hemintervju, beroende på var och hur respondenterna hade möjlighet att 

medverka. Det ledde till att vi fick erfarenheter av olika sätt att göra en intervju på.  

Vi anser att intervjun kan påverkas av de olika miljöerna som de görs i. 
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Exempelvis vid en telefonintervju är det svårt att avgöra om respondenten tar en paus för att 

tänka eller om hen känner sig klar med sitt svar, likaså var det svårt att veta hur de reagerar på 

våra frågor då vi inte kunde se ansiktsmimiken eller kroppsspråket på pedagogen. 

Med telefonintervjuer kände vi vissa osäkerheter som att samtalet skulle avbrytas eller störas 

på grund av tekniska fel eller på grund av att respondenten kunde avsluta samtalet genom att 

lägga på vid obekväma frågor.  

 

Svårigheten med att göra en caféintervju var att det var svårt att höra vad respondenten sa och 

även att spela in svaren i den miljön. Denna svårighet märkte vi även när vi skulle 

transkribera intervjun då det var mycket annat ljud som kom upp på inspelningen som vi hade 

runt omkring oss under intervjun, så att vi hade svårt att höra vad som sas. 

 

7. RESULTAT OCH ANALYS 

 

I denna del av vår uppsats kommer vi att ta upp tre teman som består av syn på regler som 

konfliktförebyggande arbete, förhållningssätt i konflikthanteringsstrategier och miljöns 

påverkan på konflikter. Vår sista frågeställning kommer att genomsyra alla våra tre teman då 

pedagogerna inte talat öppet om detta, utan är snarare en diskurs som framgår i deras tal. 

Varje tema avslutas med en reflektion där vi sammanfattar temaresultatet och samtidigt svarar 

på våra frågeställningar.  

 

I första delen av analysen synliggör vi två diskurser när det gäller regler som förskolan vilar 

på och som i konfliktsammanhang lyfts upp. Den första är att regler behövs för att skapa 

struktur i verksamheten så att barnen ska trivas och att lärandesituationer ska möjliggöras. 

Den andra är att regler kan vara orsak till att konflikter ökar. 

 

7.1 Syn på regler som konfliktförebyggande arbete 

 

7.1.1 Regler skapar struktur 

I denna diskurs styr pedagogerna barnen och verksamheten genom regler för att möjliggöra 

lärande situationer som leder till att forma barnen efter samhällets normer och utifrån 

läroplanen (Lpfö 98/16, s.8) som vi tidigare beskrev i inledningen. 
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C säger: 

/.../ att göra samma struktur, att ha den här strukturen. För då känner barnen igen 

sig, det är då om inte annat som man verkligen ska jobba som man alltid har gjort. 

/.../Så det är den här tydlighetsstrukturen de behöver harmoni och lugn och balans. 

Barnen blir trygga, speciellt dom här barnen som är “röriga” i huvudet från början 

så att säga. Dom behöver ju otroligt mycket asså att det är precis som det brukar 

vara. För då blir dom lugna.     

(Pedagog C). 

 

 Diskursen som vi ser ovan är att regler skapar struktur och att det i sin tur leder till att barnen 

blir lugna och att de lättare kan lära sig då strukturen blir lättförståelig samt minskar denna 

“röra” som vissa barn har i sitt huvud. Barn som är “röriga” i huvudet, tolkar vi som barn som 

avviker från förskolans norm och som måste korrigeras, genom regler och disciplin, till att bli 

såsom Foucault kallar ”de fogliga kropparna” (Foucault 2003, s.137). Liknande tolkning tar 

även Dolk upp och poängterar att struktur och disciplin är ett sätt för pedagogerna att 

förhindra att barnen gör ett kollektivt motstånd mot saker som de ser som orättvisa (Dolk 

2013, s.190).  

 

Foucault visar på att genom att ha ett tidsschema över dagens aktiviteter kontrollerar man 

både barn och barns görande, exempelvis genom olika sysselsättningar, så att de inte har tid 

att göra motstånd (Foucault 2003, s.152). Vidare menar Foucault att i detta tidsschema ska 

man avskaffa allt som kan störa eller distrahera nyttig tid. Eftersom förskolan utgår från ett 

planerat tidsschema och att rutiner i form av regler är djupt inbäddade i verksamheten, tolkar 

vi, att man på detta sätt kontrollerar vad barnen gör och styr till ett önskvärt beteende under 

den tid som barnen vistas på förskolan. Dessa faktorer leder till att “kropparna” har större 

möjligheter att blir så effektiva som möjligt och det barnen gör i förskolan ska leda till god 

kvalitet (Foucault 2003, 152-153). Vidare menar Foucault att man med disciplin, som ett sätt 

för maktutövande, använder den även för att skapa individer som är till nytta för samhället 

(Foucault 2003, s.212). I enighet med Foucault menar Palla att makt även kan ses som ett 

verktyg för att skapa en sammanhållning i verksamheten där alla individer går efter samma 

regler och har på så sätt en samsyn över vad som är accepterat och inte (Foucault 2009, Palla 

2011, s.52). Detta leder till att makten kan möjliggöra situationer där barnen lär sig och 

utvecklas. I nästa stycke visar vi hur pedagogen använder sin maktposition och tydligt 
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markerar ett oacceptabelt beteende. Genom denna tillsägelse anser pedagogen att barnen har 

ett fel-inlärt beteende som måste förändras, och detta genom regler. 

 

“Det är viktigt att tydligt markera. De lär sig direkt att på det här får jag uppmärksamhet och 

då fortsätter jag/.../Så vi helt enkelt säger stopp, så här gör vi inte här” (Pedagog B).  

 

Vi tolkar detta uttalande som att pedagogen går in i leken och stoppar det oönskvärda 

beteendet då det inte ses som nyttigt eller lagligt. Detta agerande synliggör även vilken 

förväntning hen har på barnet utifrån ett önskvärt beteende (Tullgren 2004, s.71). I denna 

situation anser vi att pedagogen möjligen ser barns intentioner som irrelevanta och som 

därmed behöver korrigeras genom tillsägelser och regler (Johansson 2013, s. 52-53). 

 

7.1.2 Regler skapar konflikter 

Motdiskurs till den föregående diskursen är att regler många gånger kan vara en orsak till 

konflikter. Ju fler regler man har desto lättare blir det för barnen att hamna i 

konfliktsituationer då de inte håller med om regeln eller väljer att ifrågasätta denna genom att 

göra motstånd. Detta påstående har uttryckts av flera pedagoger, som exempelvis av pedagog  

 

 Ibland tycker jag att regler bara kan vara en väldig massa regler, vad gör det om 

ett barn hämtar en bil och kör med den i leran eller sanden med? Kan vi ha 

speciella bilar som är till sanden? Ju mer regler man har på en förskola, desto mer 

konflikter blir det.  

(Pedagog D) 

 

I detta citat ser vi att förskolan har regler som styr barns görande beroende på vilken plats de 

befinner sig men även styr hur materialet ska användas och var det ska användas. Exempelvis 

i sandlådan leker man med hink och spade, medan på asfalten leker man med bilar. Detta 

visar på det som Foucault säger, regler reglerar hur man använder materialet (Foucault 2003, 

152-153). Vi ser framförallt att pedagog D förhåller sig kritisk till denna regelstyrda diskurs 

och tycker att regler kan vara orsak till flera konflikter när barn visar motstånd eller inte följer 

dem. Detta kopplar vi till Dolks studie som vi tidigare har tagit upp där regler möjliggör ett 

motstånd (Dolk, 2013, s.194). Liknande tolkning kan man även se i Emilson & Johansson 
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studie, som tar upp att regler om hur man beter sig ligger till grund för varför konflikter startar 

(2016, s.24).  

 

Pedagogen F tycker däremot att man inte ska ifrågasätta de grundregler som finns men att 

man ibland kan bryta vissa regler för att slippa komma i en konflikt med ett barn. Exempelvis:  

 

Om jag är nära så det är kanske inte superviktigt att man tvättar händerna 

exempelvis, men jag har kolleger som skulle svimma om de visste det. Det måste 

man kunna bryta, sådana regler, löjliga, i mina ögon är de inte så viktiga. 

       (Pedagog F) 

 

Utsagan visar på ett asymmetriskt maktförhållande då den vuxne har makt och därmed 

tillåtelse att bryta normen, men dock bara i situationer när hen tycker att reglerna är löjliga, 

och inte så viktiga. Däremot tillåts inte ett sådant privilegium för barn. Att följa normer och 

inte bryta mot dem tolkar vi som förväntade egenskaper hos ett önskvärt barn. 

Detta är vanligt förekommande enligt Davies som Dolk refererar till, som hävdar att man som 

vuxen tillåts att bryta normer men betonar att dessa möjligheter borde gälla både vuxna och 

barn (Davies 1989/2003, se Dolk 2013, s. 114). Dock anser Dolk att barnen inte tillåts att 

bryta mot normer som överförs av de vuxna till barn, i vårt fall genom regler, då de ska styras 

till att bli bättre normföljare och samhällsmedborgare än vad de vuxna själva är (Dolk 2013, s. 

113).  

 

Utifrån pedagogen F:s svar kan man se att det finns vissa regler som man som vuxen måste 

förhålla sig till men väljer att bryta i smyg när andra vuxna som värdesätter dessa värderingar 

inte är i närheten.  

Foucault anser att maktutövande finns i alla relationer och kan ske när som helst och i vilka 

situationer som helst (Foucault 2009 se Palla 2011, s.52).  

Översatt till vår studie kan vi analysera detta citat utifrån makt i relationer och då tolka att 

pedagogen i relationer med barn har högre makt och inte riskerar att bli ifrågasatt för 

normbrytning. Medan i relationer med annan personal eller chef som har högre makt än 

pedagogen själv görs detta inte öppet på grund av rädsla av att hamna i konflikter med dem. 

 

Regler sätts inte bara av de vuxna utan även av barn i leken. De barn som inte följer regler 

eller inte lärt sig lekkoder riskerar att hamna i konflikt med andra barn. 
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“Barn som inte har knäckt lekkoder är ju alltid konflikt kring/.../Om du inte lär dig dem 

(lekkoderna), då blir det ju svårt att vara med” (Pedagog F). 

 

Man kan koppla leken till Foucaults tankar kring diskursiva konstruktioner som bestämmer 

vem som får säga något eller vad som får sägas (Foucault se Thomassen 2008, s. 132), då 

leken också kan ses som en social aktivitet konstruerad av vuxna eller barn beroende på vem 

uppfann leken. De andra barn som vill vara med måste då följa den struktur som leken bygger 

på samt förhålla sig till de regler som ibland kan vara föränderliga beroende på vilka barn som 

har startat leken och har huvudrollen. I enighet med Foucault som säger att makt finns i alla 

relationer kan lekkoderna å andra sidan ses som maktutövning gentemot de som inte följer 

dem på något sätt (Foucault 2009 se Palla 2011, s.52). 

Det som Tullgren säger visar även på detta, att barnen “fritt” väljer det som förväntas av 

pedagogerna (Tullgren 2004, s.61). De ska upprätthålla normen som pedagogerna har satt på 

hur en lek ska vara, som exempelvis att den inte ska leda till fler konflikter. Även barnen har 

en önskan om att leken inte ska ses som fridstörande eller konfliktskapande, och vill därför att 

alla i leken förhåller sig till dess lekkoder och regler (Tullgren 2004, s.62). De som inte klarar 

av att följa dessa får oftast inte inträde i leken av barnen. Om pedagogen är där och hjälper 

detta barn att komma in, visar hen barnet vilken förväntan som finns över hur denne ska 

uppträda för att komma in i leken. Det önskvärda beteendet som vi ser i ovanstående citat är 

att barn ska kunna lekkoder och veta hur man agerar i en lek. 

7.1.3 Reflektion 

Grundläggande regler som brukar kallas trivselregler (att inte skada, eller förstöra) kan 

uppfattas som en naturlig diskurs för alla som upprätthålls i konflikthantering och används av 

pedagoger i deras konflikthanteringsstrategier. De pedagoger vi intervjuat verkar vara överens 

om att verksamhetens trivselregler inte är något man bortser från oavsett hur situationen ser 

ut. Dock har vissa pedagoger ifrågasatt och brutit vissa specifika regler då de inte förstår 

syftet med dessa. De har beskrivits som onödiga eller löjliga och vi tolkar det därför som att 

dessa är lätta att bryta då pedagogen inte ser ett syfte med dem medan de andra reglerna 

förblir oreflekterade. Vi tolkar även att de tillfällen där barnet tilläts avvika från en regel 

förutsatte att de kunde ge ett logiskt och övertygande argument till varför en regel ska brytas. 
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Trots detta har de olika inställning till huruvida vissa typer av regler hjälper verksamheten 

eller inte. Man kan tolka att vissa regler som inte är skadliga används för att möjliggöra 

lärande situationer som leder till att forma ett önskvärt barn efter samhällets normer och 

utifrån läroplanen. I läroplanen står det att:  

“Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för 

vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem.” (Lpfö 

98/16). Eftersom kunskapsmål om att skapa goda samhällsmedborgare är starkt inpräglat i 

pedagogernas arbetssätt, och kravet ligger på att barnen ska utveckla och omfatta samhällets 

demokratiska värderingar kan, förutom trivselregler, andra regler skapas och användas för att 

styra barn till ett önskvärt beteende, vilket vi visar i nästa tema. Dessutom kommer vi nedan 

även synliggöra hur pedagogerna förhåller sig till barns perspektiv i 

konflikthanteringsstrategier samt hur mycket inflytande barn får i dessa. Detta kommer vi att 

göra med stöd av bland annat Foucault (2003) och Johansson (2013). 

 

7.2 Förhållningssätt i konflikthanteringsstrategier  

 

7.2.1 Självreglerade barn som strategi 

I följande citat exemplifierar vi hur pedagogen E använder sig av indirekt styrning som en 

konflikthanteringsstrategi för att barn ska självregleras. Detta genom att barn själva ska 

komma på förslag hur roboten Rob ska lösa sin konflikt. 

 

/.../ upplever vi en konflikt i förskolgruppen så har det alltid kommit ett brev i 

Robs mage /.../ Vi har en robot som heter Rob, barnen kom fram till det själva, där 

frågan utgår lite från konflikter och likabehandlingsarbetet, /.../ Och då brukar jag 

använda mig av en tankekarta, en mindmap där barnen brukar popcornspruta /…/ 

Vi har mindmappen uppe, som en dokumentationsvägg för vårt 

likabehandlingsarbete och då återkommer barnen till den också; kommer ni ihåg 

när Rob kände sådär? Och likadant om situationen händer igen kan man applicera; 

kommer ni ihåg hur det var vi skulle göra med Rob?  

(Pedagog E).  
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Vi kan i situationen ovan se en självregleringsprocess där barn tar och får ansvar för att själva 

fundera ut en lösning. Genom att de kan självregleras får de mer inflytande över de normer 

och värderingar som förskolan bygger på.  

I detta citat kan vi urskilja några förväntningar pedagogen har på barnens agerande i syfte för 

att forma dem till ett mer önskvärt beteende. 

Pedagogerna bestämmer vilken konflikt som ska stå i Robs brev, när brevet ska komma samt 

aktivitetens form där pedagogen bestämmer sig att använda en tankekarta som senare 

hänvisas till vid liknande konfliktsituationer.  

Även om pedagogen närmar sig barns perspektiv i citatet är det fortfarande hen som 

bestämmer hur mycket utrymme detta perspektiv ska få. Barnen får endast inflytande i att ge 

roboten namn och hur han ska agera för att lösa sin konflikt. Diskursen kan bli att pedagogen 

manipulerar barns intentioner genom att närma sig barns perspektiv för att ta reda på barns 

funderingar kring robotens Robs problem för att senare ställa dessa funderingar emot barnen 

när en konflikt uppstår. Dock i barns ögon kan det fortfarande ses som att de får inflytande 

och bestämmer över sitt perspektiv och därmed påverkar sin vardag (Johansson 2013, s. 48).  

Det som Emilson kommit fram till i sin studie där pedagogerna utgår från sina förväntningar 

om vad barn ska kunna och hur de ska agera (Emilson 2008, s.81), har vi kunnat se i exemplet 

ovan också. Där pedagogen uppmuntrar till ett önskvärt beteende då hen har en förväntning på 

att barnen är aktiva under aktiviteten, att de kan komma på kreativa förslag, och senare - att de 

är ansvarstagande, empatiska och tillbakablickande för att minnas hur Rob kände sig. 

 

Samtidigt belyser exemplet en tydlig självregleringsteknik (Foucault 1971/2008 se Palla 2011, 

s.59), där barnen ska forma och styra sig själv både före och under konfliktsituationer för att 

förebygga och lösa konflikter. 

 

Även om pedagogen har uttryckt att de har få regler upplever vi att de förslag som barnen 

själva ger blir till indirekta regler då pedagogerna förhåller och hänvisar sig till tankekartan 

som en påminnelse. Genom att dessa regler dokumenteras på en tankekarta blir de även 

konkreta och synliga och därmed svårare att glömmas bort då barnen blir påminda varje gång 

de ser dem.  

 

Pedagog F visar här en motdiskurs till föregående och menar att reglerna som sätts i förskolan 

är en grund som läggs av pedagogerna och att barnen som kommer in måste anpassas till dem: 
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När vi pratar om barns inflytande, det är viktigt att man har en grund, och den går 

ju inte att komma ifrån, det är inte så att barn tillåts att komma på olika 

regler/.../det finns ju redan en pedagogisk verksamhet när barn kommer in, 

någonstans så finns ju alltid de där reglerna/…/en grund och den är ju inte så lätt 

att rucka på.                

     (Pedagog F)  

 

I sociala praktiker konstrueras, enligt Foucault, vissa typer av regler som agerar 

disciplinerande, kontrollerande och exkluderande och att makten i dessa praktiker tillhör 

bestämda agenter såsom staten, bestämda grupper eller individer med bestämda intressen 

(Foucault 1971, se Thomassen 2008, s. 138). Tolkar man det utifrån Foucault kan man se att 

pedagogerna har befogenhet att sätta upp regler i förskolan som barnen måste förhålla sig till. 

Denna diskurs är så djupt inbäddad i verksamheten att man inte kan undgå och ta bort 

reglerna för varje ny barngrupp som kommer. Barnen kan inte få inflytande i reglerna då de är 

en del av de vuxnas värderingar, men även en del av det demokratiarbete pedagogerna har, 

som innebär att lika villkor ska gälla för alla på förskolan (Lpfö 98/16, s. 9), och detta hjälper 

reglerna till att upprätthålla. I detta ser vi att pedagogerna använder sig av perspektivet barns 

intentioner är irrationella, då hen förhåller sig med avstånd till barns intentioner då de anses 

som irrationella, och däremot behöver korrigeras genom tillsägelser och regler (Johansson, 

2013, s. 52-53). I exemplet tillåts barn inte att komma på regler då det är pedagogerna som 

har bestämt dessa från början och utgår från dessa i allt de gör. Citatet visar på att reglerna 

inte ska ifrågasättas utan lydigt efterföljas av barnen, detta sätter en prägel på beteenden som 

är önskvärda. 

 

7.2.2 Meningsutbyte som strategi  

Vårt förhållningssätt är att man pratar om det; nu får du säga hur du upplevde det 

här. Och hur upplevde du det här? Att man också lär sig lyssna på den andre. 

Förstår den andres perspektiv, de är så pass vana, att nu får du talutrymme och 

nu får du talutrymme. Och ingens version är bättre eller sämre än den andres. Att 

få barnen att inse; okej så här ser han på det, så här ser hon på det.  

(Pedagog E) 
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Pedagog E låter barnen prata om hur de upplevde situationen och de inblandade barnen får 

både prata och lyssna på den andre. Denna pedagog värderar kommunikation mellan barnen 

högt och använder denna metod ofta då hen anser att det skapar ett empati-tänk. Tullgren 

visar även detta, att kommunikation är något som värderas högt av andra pedagoger då det är 

en kunskap som barnen behöver utveckla till framtiden. Barnen ses som mer kompetenta då 

de kan uttrycka sina känslor och tankar verbalt. Barn som inte har denna kompetens och 

agerar aggressivt blir uppmanade att använda språket och utveckla denna kunskap av 

pedagogerna (Tullgren 2004, s.80-81). 

I E:s svar kan vi även se att pedagogen verkar ge plats åt olika åsikter, där hen öppnar upp för 

ett samtal i vilket barnen lär sig att lyssna på varandras åsikter och ge respons på dessa, detta 

överensstämmer med det resultat som Johansson och Emilson kom fram till att om pedagogen 

ger utrymme för olikheter kan barn lära sig hur man leder en konversation men även att de lär 

sig att lyssna på andras åsikter och kan ge sin åsikt (Johansson & Emilson 2016, s.26).  

Detta tolkar vi också som att pedagogen ger utrymme för att barnen ska utveckla 

självreglering där de formar och styr sig själv för att lösa sina konflikter (Foucault, 1971/2008 

se Palla, 2011, s. 59). Dessutom ger pedagogen E som medlare barnen tid och ansvar för att 

förhandla konflikter, genom att hen avstår från sitt vuxna perspektiv låter hen barnens 

perspektiv komma fram och styra konfliktförloppet, som Johansson tar upp (Johansson, 2013, 

s.44-45). Diskursen i utsagan ovan är att pedagogen ser barn som medmänniskor då det visas 

en medvetenhet att barnen är olika och kan ha olika tolkningar och versioner av konflikter, i 

enlighet med Johanssons beskrivning av perspektivet barn är medmänniskor (Johansson, 

2013, s. 48).  

 

7.2.3 Kompromiss som konflikthanteringsstrategi 

Kompromissförslag är en vanlig metod som pedagoger använder sig av när barn bråkar om en 

och samma sak. Förväntningar på det önskvärda beteendet i sådana situationer kan tolkas vara 

barns kompetens i och viljan att kompromissa.  

Detta kan vi se i citatet nedan när Pelle vill ha samma färg på bollen som Stina leker med, och 

för att lösa denna konflikt uttalar sig pedagogen C: 

 

Aah, och då kan det antingen bli: Okej, då får man fråga Stina, Stina skulle det 

kännas okej för dig om du tar en annan färg på bollen och leker? Och säger då 

barnet också: Nej jag vill ha den bollen! Ja då får man ju säga så här: kan vi leka 
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alla tre med bollen? Kan vi sitta och bolla till varann? Och är det fortfarande att 

det blir konflikter då får man ju faktiskt göra så att: vet du vad Pelle jag förstår att 

du kommer att bli ganska irriterad på mig när jag kommer att säga att Stina ska få 

ha sin röda boll en stund, jag ger dig den här blåa bollen istället. 

(Pedagog C) 

 

Pedagogen närmar sig barns perspektiv för att få barnen att acceptera de erbjudanden som hon 

som vuxen anser kan lösa konflikten, men när barnen inte accepterar dessa så övergår hon till 

sitt perspektiv och bestämmer en lösning som inte stämmer med barnets vilja. Vår tolkning är 

då att pedagogen övergår från diskursen barn är medmänniskor, när hen inte lyckas övertala 

barnet till kompromiss, till diskursen vuxna vet bättre, där barnet då förväntas att följa vuxnas 

intentioner och underordna sig pedagogens beslut för sitt eget bästa (Johansson, 2013, s. 50). 

Å andra sidan tolkar vi att pedagogen inte har intentioner att ta reda på den ursprungliga 

orsaken till konfliktens utlösning, utan endast fokuserar på slutresultatet, dvs, att lösa 

konflikten. Likaså tolkar vi att pedagogen vid medling i slutet av citatet vänder sig enbart till 

Pelle. Detta kan betyda att Pelles beteende inte är tillåtet och måste korrigeras, i likhet med 

Pallas tolkning av Foucault som säger att det avvikande beteendet måste bestraffas och belöna 

det som är normalt (Foucault se Palla 2009, s.54). Belöningen i vårt fall är då att Stina får 

behålla bollen, medan Pelle måste acceptera detta och ta en annan i stället.  

 

Denna diskurs hittar man även i D:s svar:  

“Jag koncentrerar mig på det barnet som tog bilen för det är ett beteende som blir mindre 

trevligt” (Pedagog D). 

 

7.2.4 Tolkning som strategi 

Tolkning av barns intentioner med konflikter är vanligt förekommande hos alla pedagoger 

som arbetar med yngre barn då de ännu inte har ett utvecklat verbalt språk. Nedan visar vi på 

två citat där tolkning förekommer och används som strategi för att både lösa konflikten samt 

för att se barnens intentioner och vilja i dem.  

 

Pedagog B: “Hos små barn handlar det mycket om att läsa av.”  

 

/.../hur ser Pelle ut när jag säger så hära? Tittar han upp i taket? Eller tittar den ner 

i golvet? Eller vrider han på huvudet? 
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Så på det viset får jag reda på vilka ord hur Pelle tänker. Sitter han och tittar upp i 

taket så hämtar jag ofta bilder. Så kan han se framför sig vad det var som hände. 

Tittar barnet ner i golvet, då är det känslor, hur det kändes när han ville ha … eller 

när han tog bollen av Stina. Och vrider barnet på huvudet då är det ofta hörseln… 

då hör jag vad var det som hände… när jag tog i bollen då skrek Stina. 

  

(Pedagog C) 

 

Med denna strategi försöker pedagoger närma sig barns perspektiv för att ta reda 

bakomliggande orsaker till barns beteende. Däremot använder sig pedagogen C av 

envägskommunikation för att driva igenom sina avsikter och avsluta konflikten, utan att för 

denna skull ta reda på den egentliga orsaken till konflikten (Johansson, 2013, s. 50). 

Eftersom vi aldrig kan förstå barns värld fullkomligt då det alltid finns något osagt (Johansson 

2013, s. 44) riskerar man med denna diskurs att missbedöma barns intentioner då det inte får 

möjlighet att själv uttrycka sig. Likaså kan denna strategi påverka barns språk eftersom den 

inte uppmuntrar till kommunikation mellan barn-barn och barn-pedagog som enligt 

medlingens principer (Kostiainen 2015, s.193) och den alternativa konflikthanteringen är en 

väsentlig del i konflikthantering (Hakvoort 2015, s. 37).  

Vår tolkning är även att pedagog C väljer sida vid konflikter, då hen vänder sig till det barn 

som antas ha skulden för konflikten. Risken med detta är att man bedömer fel då man inte vet 

vad som har hänt innan. Att bli orättvist behandlad kan enligt Szklarski ses som en situation 

då barnet får skulden för att en konflikt startade, att barnet får skulden för något som hen inte 

har gjort, eller gjorde fast med ett annat syfte än det som presenteras (Szklarski 2007, s. 378). 

 

7.2.5 Att locka till aktiviteter som strategi  

Detta svar från pedagog A visar pedagogens försök att genom vänligt maktutövande styra 

barnet till en önskad handling, i detta fall att gå till skogen. När barnen inte vill gå ut fast 

pedagogerna har bestämt en utedag resonerar A: 

  

Vi försöker klä på barnet/… /Om jag inte kan få med barnet, eller locka med barnet 

då kan jag låta en annan pedagog försöka. Det kan bli att någon annan lockar det 

barnet än jag kan/.... /Men vi försöker locka barnet helt enkelt. Man kan säga: 

Kommer du ihåg hur roligt du hade när vi var till skogen? Du vet att det finns en 
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koja där som du kan leka i? Man försöker locka med genom att de får en bild av 

vad de har gjort tidigare.  

(Pedagog A) 

 

Om man analyserar utifrån Johanssons studier om barns perspektiv, ser vi att pedagogen 

närmar sig barns perspektiv i syfte för att manipulera det för att få igenom sin vilja och sitt 

perspektiv (Johansson 2013, s.48). I diskursen använder sig pedagogen av barnets tidigare 

positiva erfarenheter av skogen för att resonera och förhandla om varför de ska gå ut.  

Emellertid visas det i detta sammanhang att när barnen inte ger med sig och fortsätter göra 

motstånd får någon annan pedagog ta över och försöka. Att gå till skogen är ett faktum som 

inte kan förhandlas bort trots barnets motstånd. Vi tolkar det som att pedagogen utövar 

grupptryck mot barnet för att få sin vilja igenom och att barnet genom detta blir utmattat av 

alla påtryckningar så att det till slut ger med sig och underordnar sig den vuxnas intention. 

Foucault tar upp att de överordnade använder sig av makt för att förhindra ett kollektivt 

motstånd eftersom detta är svårare att kontrollera (Foucault 2003, s. 202). 

I exemplet ovan ser vi ombytta roller, att kollektiv motstånd nyttjas för att vuxna ska vinna 

konflikten och utplåna motståndet.  

 

Anledning till varför pedagogen förhandlar och inte ger vika för barnets motstånd kan enligt 

Dolk tolkas på två olika sätt; en tolkning är att pedagogen kanske såg det som orättvist för de 

andra barnen som följde de regler och ramar som omfattades av situationen och som 

pedagogen ansåg viktiga att följa. En annan tolkning som hon gör är att gränssättandet är en 

del av den professionella rollen som lärare. Dolk kopplar detta till Elisabeth Arnér som 

skriver om hur den professionella läraren bör vara. I detta finns en rädsla av att man ska ses 

som oprofessionell från kollegor, föräldrar och förskolechefen (2013, s. 191). 

 

7.2.6 Reflektion 

I detta tema har vi visat på hur andra former av diskurser skapas tillsammans med barnen för 

att de ska bli mer effektiva och meningsfulla för barnen när de används vid konfliktsituationer 

och därmed användas som strategi för att lösa konflikter. Genom att hjälpa roboten Rob att 

lösa sin konflikt får de också erfarenheter av hur de själva kan handla i liknande konflikter. 

Vi har även synliggjort andra strategier som pedagogerna använder vid medling och när de 

själva upplever motstånd från barnen. I alla dessa strategier har vi synliggjort olika diskurser 
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där pedagogerna närmar sig barns perspektiv, men inte för att ta reda på barns intentioner och 

därmed följa dem, utan för att få sin vilja igenom. Syftet med dessa intentioner var av olika 

skäl. Å ena sidan för att ge utrymme till självreglering, exempelvis att få ansvar över hur de 

skulle lösa sin konflikt, å andra sidan för att ge förslag till självreglering, exempelvis att 

kompromissa för att lösa en konflikt. Däremot har vi visat även strategier som påtvingar 

självreglering såsom att anpassa sig och underordna sig till de regler som råder i förskolan, 

exempelvis tidschema (rutiner) respektive att dela med sig av materialet.  

Vi ser även att pedagogernas val av strategier skapar och visar önskvärda beteende hos barn 

som förmedlas till dem. De beteenden som vi har sett förmedlas är: aktiva, empatiska, 

kreativa, lydiga, kommunikativa och delaktiga barn.  

 

I nästa tema riktas fokus till diskurser kring miljön och hur den uppfattas av pedagogerna, 

exempelvis som “konfliktstartare” eller “konfliktförebyggare”. Det diskursiva kan vara att den 

används som en strategi för att lösa konflikter, men även för att styra och möjliggöra 

övervakning för att forma det önskvärda beteendet. Vi kommer även i nästa tema att fortsätta 

att belysa pedagogers syn på barns perspektiv och inflytande. 

7.3 Miljöns påverkan på konflikter 

 

7.3.1 Miljön kan skapa konflikter 

I detta avsnitt visar vi diskursen “miljön skapar konflikter” och hur pedagogen ändrar på 

miljön för att förebygga samt lösa en konflikt. 

  

Aaaa…  man vet liksom när det börjar snurra......Just det förebyggande är att jag 

håller mig nära, för att jag vet att den här personer biter i kojan...Då ska jag 

kanske ta bort kojan...men det är oftast på småbarn att det är någonting fysiskt 

som brukar göra en punktmarkering, tyvärr.  

(Pedagog B) 

 

I sitt resonemang kopplar pedagogen B barnets bitande på andra barn ihop med kojan. Det 

som händer, tolkar vi som att fokus då istället läggs till den fysiska miljön och inte på barns 

relationer och kontext till konfliktens uppkomst. Genom att ta bort kojan, anser hen, att 

möjligheten för en konflikt försvinner. Men blir konflikten löst bara för att man har tagit bort 

ett föremål som båda barnen hade som gemensamt intresse? I och med att man tar bort kojan 
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som kanske var barnens enda gemensamma intresse riskerar man att barn går åt varsitt håll 

och att sampel upphör. Barnen får därmed inte en chans att skapa ett samspel då de inte längre 

möts i naturliga sammanhang. Å andra sidan kan vi tolka att pedagogen tar bort kojan för att 

indirekt kunna övervaka barnet och barnets handlingar och därmed förhindra att barnet biter 

någon. Övervakning kan, enligt Foucault, ske på ett indiskret eller diskret sätt, men det 

gemensamma syftet av båda sätten är att skapa en avgränsad miljö för att kontrollera 

individen (Foucault 2009, s.173).  

 

Barn i den här situationen har begränsat eller inget inflytande för att påverka miljöns 

utformning. Palla tar upp att korrigering och normaliserande sanktioner, exempelvis 

borttagning av kojan, används av pedagoger som bestraffningsmetod för att begränsa barnets 

rörelsefrihet och därmed skapa en lugnare och trevligare miljö (Palla 2011, s. 138). Oavsett 

pedagogens avsikt med fenomenet kan vi dra slutsatser att pedagoger använder makt och sitt 

perspektiv, vuxna vet bättre (Johansson 2013, s. 50), för att styra miljön och därmed barn till 

det önskvärda beteendet som i detta fall innebär att barnet slutar med bitandet. 

 

7.3.2 Miljön kan förebygga konflikter 

I citatet nedan visar vi hur miljön används för att förebygga konflikter, men även vilka 

förväntade egenskaper vi anser att pedagogen uttrycker som därmed är lugna barn som även 

är kompetenta i att följa tidsschema.  

  

Men det är lugn och ro. Vi har musik som förankrar, som talar om: nu ska vi klä 

på oss och gå ut. Så dom här barnen som ni vet kan bli lite osäkra och inte riktigt 

har fått kläm på hur dagen är… när de ändå hör musiken så vet dom att Aa! Vi ska 

gå ut!  

 

(Pedagog C) 

 

Vi ser att pedagogen C upplever miljö som ett verktyg som kan skapa sammanhållning i 

verksamheten. Genom att ha olika musiktoner för olika aktiviteter slipper de vuxna använda 

sin makt och bestämma vad barnen ska göra, musiken används som en förlängd arm av 

vuxnas makt i upprätthållandet av tidsschemat (Foucault 2003, s.152), och bestämmer när 
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barnen ska övergå från en aktivitet till en annan. Följaktligen blir det nästintill omöjligt för 

barnen att göra motstånd då pedagogerna avsäger sig ansvaret för övergången.  

Vi ser även att pedagogen anser att lugn och förberedelser förebygger konflikter då barnen vet 

hur de ska agera och vad som förväntas av dem. Då de inte avviker från detta förväntade 

beteendet skapas inga konflikter. 

Å andra sidan kan denna handling även kopplas till Pallas studier där hon kommit fram till att 

pedagogerna kan utforma och använda den fysiska miljön som ett verktyg där barns 

avvikande beteende inte blir iögonfallande för andra barn, exempelvis för dem som är osäkra 

och inte fått kläm på dagen, utan framstår istället som mer kompetent. Med denna maktteknik, 

menar Palla, får barnet en möjlighet att bli inkluderat och inta en annan positionering och 

delaktighet i gruppen (Palla 2011, s.131-132). Med stöd av Pallas tolkning kan vi återge att 

pedagogen använder sig av perspektivet “vuxna vet bättre” (Johansson, 2013, s. 50), då hens 

intentioner i användandet av musiken är för “de avvikande barnens bästa” så att de lättare 

orienterar sig i rummet och framstår som kompetenta i övergångar mellan aktiviteter. 

 

7.3.3 Uppdelning i rummen 

Under vår analys har vi kommit fram till att förskolans rum används i olika syfte för att både 

möjliggöra och synliggöra konflikter och därmed hjälpa barnen att hantera dem. Ibland 

används rummen för att separera barn och motverka en konflikt, men även för att isolera för 

att lättare kontrollera.  

 

Ska jag sätta dem tillsammans eller dela i grupp så att de lär känna varandra och 

kanske då bitandet slutar. Hur känns det för den som har blivit utsatt och behöver 

vara nära sina förövare? Det är inte heller bra/.../då ska de jobba med 

varandra/.../de ska då jobba mycket med varandra, men hon kanske är skiträdd för 

honom, och det är inte alls kul. Så man måste tänka ibland lite längre över vad 

som känns bra, exempelvis: att de inte behöver sitta tillsammans varje lunch, utan 

varannan, om hon är rädd för honom, men man måste ändå lösa det också. 

     (Pedagog B) 

 

Det här uttalandet visar på ett dilemma som pedagoger ibland känner för sitt uppdrag. Man 

strävar efter lärande situationer där barn samspelar med varandra, även i de situationer som 

försvårar samspel. Dock vill man samtidigt värna om barns integritet också genom att inte 
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tvinga ihop dessa barn hela tiden till exempel om den ena parten visar tydlig rädsla för den 

andre. Detta kopplar vi till Nordin-Hultman som problematiserar dagens pedagogik eftersom 

man lägger stor vikt vid att förändra barnen, utan att reflektera över att förskolans struktur kan 

uppfattas som begränsande för barn och kan tänkas bidra till att ”producera” avvikande 

beteende (Nordin-Hultman 2006, s.184). I utsagan ovan kan vi se diskursen som innebär att 

pedagogens intention inte är att närma sig barns perspektiv för att ta reda på varför barnet 

biter, utan utgår ifrån sitt vuxna perspektiv (Johansson 2013, s. 50), och ser problemet i barnet 

och inte i sammanhanget som barnet befinner sig i här och nu (Nordin-Hultman 2006, s.182). 

Det leder till att olika strategier tas i anspråk för att självreglera barns beteende (Foucault, 

1971/2008 se Palla, 2011, s. 59). Orsaken till barns bitande, som pedagogen inte ifrågasätter, 

kan möjligtvis vara en orättvis behandling från andra barn som skapade ilska hos barnet som 

därför bet (Szklarski, 2007, s.376).  

 

En motstridig diskurs visas i E:s svar, där hen fokuserar endast på utveckling och att uppnå 

målet; att barnen ska lära sig samspela, utan att ge gehör för barnen och deras egna avsikter 

och behov.  

 

/.../ en del tycker att man ska separera på barn som inte kan umgås men jag tycker 

inte att man ska det, jag tycker att vi ska vara närvarande pedagoger och hjälpa 

dem att hitta lösningar. Vi kan inte hålla på att dela på människor resten av deras 

liv utan de måste lära sig att hantera konflikten.  

(Pedagog E) 

 

Det uttrycks i citaten ovan en strävan till utveckling av ett önskvärt beteende såsom det 

förespråkas i läroplanen, att barnen ska kunna samspela och utvecklas (Lpfö 98/16, s. 6-7). 

Pedagogerna planerar därför in lärandeaktiviteter där lärande och utveckling ska ske, även om 

barnen kanske inte själva har något intresse, vilja eller intention av det som pedagogen har 

planerat in.  

Man kan på detta sätt tolka att det finns många hierarkier som existerar och styr förskolan, ett 

exempel på det är läroplanen. som styr både barnen, pedagoger och därmed verksamhetens 

utformning. Foucault visar på att för att disciplin och ordning ska upprätthållas behövs det en 

hierarki som håller de underordnade i schack och detta kan exempelvis ske genom 

övervakning (Foucault 2003, s.172). 
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D använder även sig av att den arga får gå ut ut rummet för att lugna ner sig. 

/.../ofta blir det inte bra när den (barnet, vår anm.) är kvar i det rummet just då för 

då blir det att den går tillbaka och drar bort leksaken hela tiden, och då blir det 

inte bra/.../Jag tycker ofta att det är fel om man hela tiden skuldbelägger ett barn i 

en barngrupp inför alla andra. Då är det mycket bättre att den får gå ut och lugna 

ner sig i fred och när det har lugnat ner sig brukar det ofta gå att prata med barnet. 

Men just när det är uppe i det här argaste eller jobbigaste går det inte att nå. Då är 

det bara någonting som är fel.  

(Pedagog D) 

 

I pedagogens utsaga ser vi att hens intention är för barnets bästa, dvs. att barnet inte ska pekas 

ut framför andra och därför väljer hen att isolera barnet för att barnet ska lugna ner sig 

(Johansson 2013, s. 50). 

Däremot kan även isolering uppfattas av barnet som en bestraffning då barnet känner skuld 

och ånger för det inträffade. För att barnet ska få lämna sin isolering måste barnet visa på 

bättring genom att hen känner ånger och slutar visa motstånd, detta hjälper barnet till 

självreglering som innebär att underordna sig verksamhetens regler (Foucault 2003, s. 239-

240). Foucault talar om isolering som en disciplinär metod som även används för att motverka 

uppror (Foucault 2003, s. 239-240).  

Genom att andra barn ser konsekvenserna av att visa motstånd skapar det en rädsla att inte 

hamna i samma situation, vilket leder till att de också underordnar sig och utvecklar 

självreglering. Likväl kan isolering riskera att barnet ändå blir utpekat som det “svarta fåret” 

av de andra barnen då hen alltid får skulden för någon konflikt även om hen inte är där, såsom 

pedagogen F uttrycker: 

 

För det är också viktigt att inte låta ett barn tappa ansiktet allt för många 

gånger/…/att de gör det, det händer ju/…/men att det inte blir alltför mycket och 

att man inte hamnar i det här läget att de andra barn börja skylla på ett barn. Det 

var Bertil som gjorde det, men Bertil är inte här, han är ju ledig idag.  

(Pedagog F) 

7.3.4 Miljöns påverkan på övervakning 
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/…/ Då var det väldigt mycket konflikter, då sa vi som arbetslag att nu måste vi 

observera miljöerna. Vart sker konflikterna? Och direkt såg vi att favoritrummet; 

djur och bygg som låg längst bort på avdelningen, där man även kunde stänga 

dörren. Det var där alla konflikter hände. Och i de här konflikterna så frågade vi; 

vad hände? Vart var det ni började bli osams? Att de fick säga vilket rum det 

skedde i. Och genom den här observationen som vi gjorde upptäckte vi att det var 

det här rummet. Så då bestämde vi att göra något annat av det rummet.  

      (Pedagog E) 

 

E:s svar visade på att miljön kunde påverka att vissa konflikter startade, då exemplet som hon 

ger visar på att konflikterna ofta startade i ett rum som låg längst in på förskolan och där 

barnen kunde stänga till dörren. Med Foucaults tankar om övervakning ser vi att när miljön är 

utformad på ett sådant sätt är det svårt för pedagogerna att upprätthålla de regler som finns 

(Foucault 2003, s.173). 

Utifrån E:s svar tolkar vi det som att konflikterna startade i ett rum och sågs som ett 

konfliktrum. Detta var inte lika utsatt för övervakning som i de andra rummen, det visar då att 

ställen där övervakning inte sker finns det en risk att någon bryter mot verksamhetens regler 

(Dolk 2013, s.194, 196). Palla tar upp att utan upprätthållandet av regler och övervakning blir 

det inte en sådan demokratisk sammanhållning där alla rättar sig efter samma krav (Palla 

2011, s.52). 

En annan tolkning skulle kunna vara att konflikter ofta startade i detta rum för att barnen 

gillade att vistas i det och möjligtvis uppskattade rummet för att det var fritt från de vuxnas 

blick därmed och var det ett rum där barnen verkligen kunde utöva ”fri lek” då de inte kände 

att de behövde självregleras (Foucault 2009, s.174), då övervakning inte är möjlig eller 

skedde. Arnérs studie visar även detta, att barnen själva tyckte att lekar som inte 

kontrollerades av de vuxna var de som var roligast (Arnér 2009, s.16).  

 

Ytterligare en aspekt som vi ser är att pedagogerna använder sig av perspektivet ”vuxna vet 

bättre” (Johansson 2013, s. 50), då de valde att göra om rummet utan att barnen fick vara med 

och påverka. Syftet för att ändra på rummet var för att färre konflikter skulle skapas, av den 

orsaken att dessa konflikter inte sågs som nyttiga och därmed inte bra för barnen.  
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7.3.5 Reflektion 

I detta tema har vi genom pedagogernas tal om konflikter kunnat synliggöra diskurser om 

miljö och hur denna kan bidra till att lösa respektive skapa konflikter.  

En diskurs är att miljön skapar konflikter och det förebyggande blir att begränsa den, 

exempelvis att ta bort materialet som gör att konflikter eskalerar, medan en annan diskurs är 

att miljön motverkar konflikter genom att man implementerar nya saker, exempelvis att spela 

musik som övergång mellan aktiviteter. Skillnaden mellan dessa påverkar även vilka åtgärder 

som vidtas i förebyggande syfte. 

Den ena ändrar på miljön efter att konflikter uppstår för att lösa eller undvika dessa och den 

andra strukturerar miljön för att inte riskera att konflikter uppstår. Vi har även visat att 

pedagoger använder rummen på olika sätt för att lösa och förhindra konflikter och genom 

detta skapa självreglerande barn som kan underordna sig regler.  

De diskursiva funktionerna kan vara att i strävan efter att skapa det kompetenta och önskvärda 

barnet genom pedagogernas användning av miljö skapas även det inkompetenta och 

oönskvärda barnet. Nordin-Hultman talar om att dagens förskolor utgår från 

utvecklingstänkande, och är därmed utformade och organiserade på ett homogent sätt, i 

egenskap av att gynna barns utveckling. Hon menar att de enhetliga rummen skapar enhetliga 

barn, detta medför att olikheter ses som avvikelser från normen för ett önskvärt beteende 

(Nordin-Hultman 2006, s.190). 

 

Likaså har vi visat hur pedagogerna använder rummen för att möjliggöra övervakning och 

förebygga konflikter där diskursen kan vara att pedagogerna agerar explicit utifrån från sitt 

perspektiv där de reflekterar över; vad är det bästa för barnet?! Pedagogerna närmar sig inte 

barnens upplevelser och avsikter genom att till exempel inte ge barnen utrymme att påverka 

utformandet av miljön. Förväntningen blir då att barnen ska följa de vuxnas intentioner som 

kan visa sig både direkt som indirekt och underordna sig pedagogernas beslut för sitt eget 

bästa (Johansson 2013, s. 50). 

 

8. SLUTDISKUSSION & SLUTSATSER 

 

 

Vårt syfte med denna uppsats har varit att belysa hur det demokratiska och önskvärda barnet 

skapas i konfliktsammanhang, och detta har vi besvarat med hjälp av våra fem frågeställningar:  
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-Vilken syn har pedagogen på konflikter? 

-Vilken syn har pedagogen på regler som konfliktförebyggande arbete? 

-Hur förhåller sig pedagogen till barns perspektiv i konflikthanteringsstrategier? 

-Hur uppfattar pedagogen miljöns påverkan vid konflikter samt hur den används i 

förebyggande- och konflikthanteringssammanhang? 

-Vilka diskurser synliggörs och samverkar i skapande av det önskvärda barnet genom tal om 

konflikter och konflikthantering?  

 

Vi har kommit fram till att det är många diskurser som medverkar och påverkar hur man 

hanterar konflikter och agerar i konflikthantering i syfte för att skapa det önskvärda barnet 

som grundar sig i demokrati.  

Det demokratiska barnet är ett mål och ideal som eftersträvas utifrån styrdokument, denna 

målsättning påverkar pedagogernas arbetssätt och skapar förväntningar hos dem på vad barn 

ska kunna och hur de ska agera samt vilka värderingar som ska utvecklas (Emilson 2008, s. 

81). 

 

Vissa av de värderingar som Emilsons studie resulterade i (Emilson 2008, s. 81) har även vi 

kunnat se och dessa har vi visat i vår analys. De värderingar som direkt och indirekt 

eftersträvas av pedagogerna har vi synliggjort i vår studie, som är; demokratiska, regel- och 

normföljare, självreglerande, kreativa, aktiva, kommunikativa, empatiska, lydiga, 

ansvarstagande, reflekterande, kan lekkoderna, lugna och lagom utmärkande.  

 

I inledningen har vi beskrivit att olika syn på konflikter påverkar hur vi bemöter dem. Det 

som vi kommit fram till under analysen är att pedagogernas syn på konflikter och deras 

agerande fortfarande grundar sig i traditionell syn trots att forskningen om temat har gått 

framåt. 

Detta kan vara eftersom förskollärarens uppdrag styrs av läroplanen som förespråkar och 

förmedlar en samhällsnorm på människan och hur den formas (Palla 2011 s.154). 

I vårt fall innebär det att det demokratiska barnet ska formas för att rymmas inom skolans och 

samhällets ramar. Pedagogerna blir således styrda till att ge nödvändiga insatser som stöd till 

de barn som avviker från normen (Palla 2011 s.154). 

Exempel på en sådan styrning från läroplanen: 
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“Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för 

vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem” (Lpfö 

98/16, s.8). 

 

Däremot har vi i vissa delar i analysen illustrerat vissa passager i pedagogernas svar som visar 

på det nya sättet att tänka om konflikter och konflikthantering, vilket ger intryck av en väg 

mot förändring. Dock har pedagogernas framställning av konfliktsituationer och deras 

förhållningssätt i dessa visat på att den nya teorin sällan omsätts till praktik. Pedagogerna 

förhåller sig inte neutrala i konflikter och medlar genom förslag till en lösning, men även med 

tillsägelser när barnen visar motstånd, vilket interpreteras på en traditionell syn (Davies 2004, 

se Hakvoort 2015, s. 37).   

Pedagogerna vänder sig i konflikter till den parten som de anser har ansvar för att konflikten 

uppstod och på detta sätt skuldbelägger denne. I de flesta konfliktsituation som vi har 

beskrivit bestämmer pedagogerna själva hur en konflikt ska lösas utan att för denna skull ta 

hänsyn till att barnen uttrycker sig själv, sina känslor och intentioner med konflikter. 

Pedagogernas fokus har vi visat ligger explicit på resultat, det vill säga att lösa konflikter 

genom att erbjuda dem olika förslag till konflikthantering. Det har sällan visats i 

pedagogernas utsagor att fokus ligger på processen i konflikten, exempelvis att ge barnen 

utrymme och ansvar att själva kommunicera med varandra och tillsammans kommer fram till 

en lösning. 

Inom den alternativa konfliktsynen är det barnen som äger konflikten genom att de tar ansvar 

för den och får i och med det inflytande. Syftet i denna syn är att barnen lär sig att uttrycka 

sig, skapa förståelse för andras tolkningar, och därav utvecklar ett empati-tänk (Marklund 

2007, se Hakvoort 2015, s. 37). Detta har vi sällan sett att pedagoger använde i sin praktik. 

Vi har sett att de vuxnas perspektiv dominerar och går före barns perspektiv i 

konfliktssammanhang (Marklund 2007, se Hakvoort 2015, s.36), som barnen förväntades 

följa även om det många gånger gick emot barnens egna avsikter och tolkningar av 

situationen (Johansson, 2013, s. 50). Då man förmedlar värderingar som bygger på demokrati 

tolkar vi det som att pedagoger utgår ifrån att barnen saknar dessa och behöver implementera 

dem, som exempelvis genom övervakning, regler, tidsschema, och miljö. 

Konflikter och konflikthantering påverkas av den strävan efter att forma det demokratiska 

barnet som läroplanen förespråkar, och detta genom pedagogens syn på konflikter, regler och 

miljö. Vi valde att göra en figur för att tydligare belysa hur de diskurser vi har tagit fram 

samspelar med varandra där varje hörn eller diskurs är beroende och avhängig av en annan. 
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8.1 Figuranalys  

 

FIGUR 1 Modell som visar på hur olika diskurser påverkar och påverkas av varandra och hur dessa 

tillsammans bildar det önskvärda barnet. 

 

Denna modell visar på hur det önskvärda barnet och dess beteende skapas i förskolan och att 

de påverkas av diskurser som samverkar med varandra såsom pedagoger, konflikter, regler 

och miljö. I vår modell visar vi på detta där läroplanen styr pedagogernas agerande, vad som 

ska förmedlas och vilket förhållningssätt de ska ha till barnen i syfte att skapa det 

demokratiska barnet.  

Genom strävan att uppnå sitt mål; att skapa det demokratiska barnet uppfattas konflikter av 

pedagogerna som ett motstånd mot själva läroplansmålet. En anledning till att pedagogerna 

fortfarande använder sig av och utgår från en traditionell syn när det gäller konflikter kan vara 

just för att de ser dem som en motståndsrörelse som måste bekämpas och elimineras för att 

kunna skapa ett demokratiskt och därmed önskvärt barn.  

Detta styr att pedagogen använder sig av sanktioner som regler och strukturering av miljö för 

att motverka och förhindra konflikter och motstånd på bästa möjliga sätt och bestraffa genom 

olika konflikthanteringsstrategier dem som avviker. 

Genom att på både direkta och indirekta sätt styra barnet till självreglering används 

konflikthanteringsstrategier som bland annat ignorering, isolering, uppdelning, övervakning 

och kontrollering. Styrningens syfte är för att fostra barnen och sker för “barnens bästa” 

genom uppmuntran, stöttning eller tillsägelser (Dolk 2013, s.109) 

En anledning till varför pedagogerna obevekligt håller på att barnen ska följa deras regler och 

underkasta sig deras gränser kan vara av rädsla att barnen inte ska ses som goda medborgare. 
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De vill inte att barnen ska få en uppfattning om att de normbrytande beteenden är ”okej” 

(Dolk 2013, s.196).  

En del av pedagogers profession är att fostra barnen till goda samhällsmedborgare (Dolk 

2013, s.195) och att följa reglerna kan ses som en del av detta. 

 

Vi har sett att i vissa situationer kan konflikter leda till att nya regler skapas när de som man 

redan har inte fungerar, exempelvis i citatet där pedagogen E pratar om konfliktrummet, där 

bestämde pedagogen sig för att förnya de bestående reglerna i syfte att konflikter minskas 

eller inte blir möjliga.  

Detta visar även på att konflikterna som uppstod ledde till att miljön i rummet förändrades. 

Exemplet visar även på att miljön påverkar reglerna likväl som att konflikter påverkar miljön.  

Att konflikter kan påverka och leda till nya regler ses även i situationen med Rob där han 

kommer med ett problem till barnen med ett önskemål om att få förslag från dem på hur man 

ska agera i en konfliktsituation och dessa görs sedan om till regler av pedagogen. Här styr 

pedagogen barnen till ett önskat beteende då hen ger utrymme för barnens inflytande under 

reglerade former. 

Beroende på vilka regler som finns i exempelvis ett rum påverkar detta även vad man får och 

inte får göra. Reglerna säkerställer att barnens handlingar, som exempelvis leken, är nyttiga 

och utvecklande vilket även överensstämmer med Tullgrens resultat (Tullgren 2004, s.62). 

Å andra sidan kan de begränsade aktiviteterna i rummen begränsa olikheter mellan barn samt 

resultera i att de exkluderas (Nordin-Hultman 2006, s.190). 

 

Som vi har visat i resultatet påverkar miljön konflikter antingen genom att miljön leder till fler 

konflikter eller att miljön används som en strategi i förebyggande syfte. Miljön används som 

en implicit faktor till att disciplin upprätthålls, medan regler används som en explicit faktor 

som synliggörs vid förhandlingar och tillsägelser i konfliktsituationer (Emilson 2008, s.82). 

 

Det vi har kommit fram till är, att även om värderingarna och förväntningar inom det 

önskvärda beteendet kunde variera, exempelvis mellan yngre och äldre barngrupper, användes 

styrningen till detta på ett homogent sätt, genom konflikter, regler och miljö. 
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8.2 Metod- och teoridiskussion 

I efterhand har vi sett hur valet av kvalitativa intervjuer kan ha blivit en nackdel för vår 

uppsats då våra intervjuer ofta sträckte sig över en timme. Detta ledde till att transkriberingen 

av dessa intervjuer var väldigt tidskrävande och i diskussion med vår handledare kom vi fram 

till att användning av fokusgrupper eventuellt hade varit bättre då materialet endast skulle 

bestå av enstaka tillfällen men där diskurser tydligt hade framträtt i samtal pedagoger emellan.  

Svårigheten för oss i användandet av diskursanalys som metod var att ingen av oss hade 

använt detta förut och vi lärde oss vad som skulle ingå och inte under tidens gång. Diskurs är 

även ett väldigt abstrakt begrepp där mycket inrymmer och med detta hade vi långa 

diskussioner med varandra där vi klargjorde hur vi såg på begreppet och hur vi skulle använda 

oss av detta.  

Vi var tvungna att hitta, välja och koppla ihop de diskurser i pedagogernas svar för att skapa 

en röd tråd och detta såg vi som en svårighet då vi lätt halkade in på andra diskurser som vi 

hade sett och ansåg som intressanta. Detta ledde till att vi ofta gick tillbaka för att påminna 

oss om vilka diskurser som explicit skulle svara på våra frågeställningar i vår analys. Med 

hjälp av vår handledare kunde vi avgränsa oss från andra diskurser som vi framtagit då de 

hade svag relevans i temat. Likaså har vi haft svårigheter i användandet av vissa begrepp som 

Foucaults maktperspektiv bygger på. I synnerhet övervakning, maktutövning, straff och 

isolering då dessa begrepp ofta används i negativ bemärkelse och sällan tas upp öppet.  

 

Trots de svårigheter som vi har stött på och mängden av arbete som vi har gjort har denna 

process varit väldigt lärorik för oss och vi har lärt oss och blev medvetna om hur de olika 

faktorerna medverkar och påverkas av varandra, en kunskap som vi kan ta med oss i det 

framtida yrket. 

 

8.3 Förslag till fortsatt forskning/studie 

I vår studie har vi kommit fram till att pedagogernas i sitt tal om konflikter och 

konflikthantering tilldelade barn olika identiteter när det gäller genus, exempelvis pojkar 

konstruerades som konfliktstartare, fysiska och våldsamma, då pedagogerna i många fall 

exemplifierade en konfliktsituation, angav de ett manligt namn eller använde sig av ett 

personligt pronomen som “han”. Därför tycker vi att det skulle vara intressant att veta vilka 

identitetstilldelningar flickor skulle få i konflikthanteringssammanhang.  
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10. Bilagor 

10.1 Ansats till anskaffandet av respondenter 

”Du gjorde fel, säg förlåt till din kamrat!!!” 

 

Detta är en vanlig företeelse som sker i förskolan. 

Är det en bra strategi? 

  

Hej på er! 

  

Vi är två studenter från Södertörns högskola i Stockholm som skriver C-uppsats om konflikt 

och konflikthantering. I vår studie vill vi intervjua förskollärare för att få ta del av er 

personliga erfarenhet av detta ämne. Vi skulle vara tacksamma om någon av er kan/vill ställa 

upp på en intervju. Vid intresse svara här eller skicka meddelande till någon av oss. 

  

Det skulle vara intressant att få en diskussion här om dessa frågor: 

Vilka dilemman uppstår när ni medlar i konfliktsituationer mellan barn i förskolan? 

Vilka möjliga orsaker kan finnas för att vissa barn betraktas som konfliktstartare? 

Tack på förhand 

Selma och Frida 

 

10.2 Samtyckesbrev  

Stockholm 8/3-2018 

Information om vår undersökning kring konflikter och konflikthantering 

 

Vi är studenter på förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. Denna termin på 

utbildningen skriver vi en förskoledidaktisk uppsats som omfattar en undersökning som är 

relevant för förskolans praktik och vårt kommande yrke som förskollärare. Studien kommer 

att handla om era erfarenheter kring konflikter och hur ni medlar i sådana situationer. 

 

För att samla in material till studien kommer vi under vår intervju att använda oss av 

ljudupptagning för att få möjlighet att delta i ett samtal med dig.  

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens identitet 

inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med 

personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat 

sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att 

publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 
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All medverkan i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att 

materialinsamlingen har påbörjats.  

Kontakta gärna oss eller vår handledare för ytterligare information!  

 

 

 

Vänliga hälsningar,  

Selma Tubic & Frida Jacobsson 

 

 

Selma Tubic  

070 XXX XX XX 

Email: 

 

Frida Jacobsson 

073 XXX XX XX  

Email: 

 

 

Handledare: 

Thomas Backlund 

Södertörns högskola 

073 XXX XX XX 

Email: 

 

10.3 Intervjufrågor 

 

1. Berätta om dig själv.  

1.1.Hur länge har du jobbat här?  

1.2 Vad har du för erfarenheter av konflikthantering? 

Berättar om oss.  

2. Vad är en konflikt för dig?  

2.1 Kan du ge exempel på en sådan konfliktsituation?  

2.2 Hur blev det lärande och vad har barnet lärt sig enligt dig? 

2.3 Hade du som pedagog kunnat lösa situationen annorlunda? Ge exempel.  

3. Vad är viktigast att tänka på vid medling? Ge exempel. 

3.1 Använder ni er av strategier? I så fall vilka, ge exempel då ni har använt er av dessa. 

Varför använder ni dessa? Hur har ni kommit fram till att arbeta på det sättet? 

3.2 Använder arbetslaget dessa strategier? 

3.3 Är det svårt att lösa konflikter?  

3.4 Vad kan vara orsaken till det? 
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3.5 Vad händer när man möter motstånd från barnen? 

4.Tror du att barn kan lösa konflikter utan vuxnas hjälp? 

5. Vilka konflikter brukar ni dagligen hantera? Ge exempel. 

5.1 Varför tror du att de uppstår? 

5. Finns det någon skillnad på konflikter mellan pojkar och flickor? 

6. Är det viktigt för barnen att följa förskolans regler? 

7. Vad är viktigast att barnen lär sig vid konflikter? 

8. Vilka dilemman uppstår när ni medlar i konfliktsituationer mellan barn i förskolan? 

9. Har ni barn som är konflikt-startare? 

9.1 Vilka möjliga orsaker kan finnas för att vissa barn betraktas som konflikt-startare? 

10. Dokumenterar ni och följer upp barnens konflikter? 

10.1 Hur ser ni framsteg? 

10.2. Tror ni att barnen har underordnat sig förskolans regler eller lärt sig 

konflikthanteringsstrategier? 

 

Förståelsefrågor: Hur menar du? Kan du ge ett konkret exempel på detta? Förklara som vi har 

förstått; Är det såhär du menar? 

Är det lätt och möjligt att uppnå det vid personalbrist, tidsbrist, miljöbrist etc?  

 

 
 

 


	Abstract
	Förord
	Innehållsförteckning
	1. INLEDNING
	2. BAKGRUND
	2.1 Konfliktdefinition
	2.2 Medling
	2.3 Konflikthanteringsstrategi
	2.4 Motstånd
	2.5 Barns inflytande

	3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING
	4. TIDIGARE FORSKNING
	4.1 Positiv respektive negativ syn på konflikter
	4.2 Varför sker/startar konflikter
	4.3 Motstånd, regler, makt och styrning
	4.4 Det önskvärda barnet
	4.5 Sammanfattning

	5. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER
	5.1 Diskursteori och maktperspektiv
	5.2 Disciplin och övervakning
	5.3 Barns perspektiv
	5.4 Barn är medmänniskor
	5.5 Vuxna vet bättre
	5.6 Barn intentioner är irrationella

	6. MATERIAL OCH METOD
	6.1 Kvalitativ metod
	6.2 Diskursanalys
	6.3 Databearbetning
	6.4 Urval
	6.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet
	6.6 Forskningsetiska principer
	6.7 Arbetsfördelning
	6.8 Metodologiska överväganden

	7. RESULTAT OCH ANALYS
	7.1 Syn på regler som konfliktförebyggande arbete
	7.1.1 Regler skapar struktur
	7.1.2 Regler skapar konflikter
	7.1.3 Reflektion

	7.2 Förhållningssätt i konflikthanteringsstrategier
	7.2.1 Självreglerade barn som strategi
	7.2.2 Meningsutbyte som strategi
	7.2.3 Kompromiss som konflikthanteringsstrategi
	7.2.5 Att locka till aktiviteter som strategi
	7.2.6 Reflektion

	7.3 Miljöns påverkan på konflikter
	7.3.1 Miljön kan skapa konflikter
	7.3.2 Miljön kan förebygga konflikter
	7.3.3 Uppdelning i rummen
	7.3.4 Miljöns påverkan på övervakning
	7.3.5 Reflektion

	8. SLUTDISKUSSION & SLUTSATSER
	8.1 Figuranalys
	8.2 Metod- och teoridiskussion
	8.3 Förslag till fortsatt forskning/studie

	9. Referenslista
	10. Bilagor
	10.1 Ansats till anskaffandet av respondenter
	10.2 Samtyckesbrev


