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Förord 
Det här självständiga arbetet inleddes i januari 2019 med att vi tillsammans sökte relevant forskning 
och litteratur för att skapa en grundförståelse för det valda ämnet. Detta utgjorde sedan stommen för 
vår litteraturbakgrund samt inför genomförandet av det som senare visade sig bli intervjuer. Redan i 
planeringen ingick att vi genomförde en varsin gruppintervju och den tredje tillsammans. 
Intervjuerna vi genomförde var för sig transkriberades även på egen hand, medan den tredje 
transkriberades gemensamt. Därefter har alla delar bearbetats och skrivits av oss båda. Merparten av 
tiden har vi träffats fysiskt och analyserat och skrivit tillsammans. När vi inte kunnat ses har vi arbetat 
i ett delat dokument och haft kontinuerlig kontakt via telefon. Vid de tillfällen vi delat upp skrivandet 
har vi återkopplat och bearbetat texten tillsammans, vilket gör att det inte går att urskilja några 
specifika delar i arbetet som är skrivna av enbart en av oss.   
 
Vi vill börja med att tacka vår handledare Sofia Eriksson-Bergström för hennes goda råd, konkreta tips 
och stöttning i vårt arbete. Vi vill även sända ett stort tack till de åtta pedagogerna som tog sig tid att 
ställa upp i vår studie. Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete under den här 
vårterminen. Vi har klurat på formuleringar, haft hjärnsläpp och skrattat vilket i slutändan inneburit 
utveckling och många nya lärdomar. 
 
Ida Pålsson & Johanna Lundgren 
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Abstrakt 
Syftet med den här studien var att öka kunskaperna kring vilka kollegiala uppfattningar pedagoger 
har gällande konflikter och konflikthantering i förskolan i förhållande till strukturella diskurser. 
Särskilt intressant har det varit att studera detta utifrån ett genusperspektiv för att ta reda på om 
pedagogerna uppfattar några skillnader mellan pojkar och flickors konflikter, samt i sitt eget 
agerande. Vi har genomfört en kvalitativ studie med tre arbetslag i samma län, där totalt åtta 
pedagoger har deltagit i gruppintervjuer. Studiens resultat har analyserats med inspiration av 
poststrukturalistisk teori. Detta för att vi ville undersöka vilka faktorer barn kan påverkas av i sina 
konflikter samt med vilka strategier barn och pedagoger väljer att hantera dessa utifrån strukturella 
diskurser. Resultatet visade dels att pedagogerna inte kan se några generella skillnader i pojkar och 
flickors konflikter men att det, trots detta, kan finnas vissa stereotypa förväntningar på hur barnen bör 
agera vid konflikterna. Pedagogerna använder olika strategier för att förebygga och underlätta 
barnens konflikter, som de menar är lika för både flickor och pojkar. Strategierna som nämns är bland 
annat att växeldra i arbetslaget, samtala med barn och kollegor men även rollspel och att måla 
situationer som kan uppstå. Det framkom att flertalet av pedagogerna arbetar kompensatoriskt, det 
vill säga att de blandar ”flickigt” och ”pojkigt” material och utformar miljöer som lockar alla barn. 
Dock har några pedagoger inslag av ett könsneutralt arbetssätt som innebär att de använder ofärdigt 
material och könsneutrala leksaker. Det visade sig, utifrån de kollegiala uppfattningarna, finnas tre 
vanligt förekommande strategier för barnen att använda sig av i deras konflikter, vilka är; 
utåtagerande, svälja gråt samt lösa konflikter direkt. 
  
 

Nyckelord: barn, förskola, genus, genusperspektiv, konflikter, konflikthantering, pedagoger, 
poststrukturalistisk teori, strategier, uppfattningar  
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Inledning 
Enligt Skollagen (SFS 2010:800), SkolL, 1 kap. 5 § ska förskolans utbildning grundas i de demokratiska 
värderingar som vårt samhälle bygger på, vilket bland annat innebär att arbeta för jämställdhet och att 
motverka all kränkande behandling. Detta utvecklas ytterligare i Läroplan för förskolan, Lpfö 18 
(Skolverket, 2018) där det står skrivet att pedagoger i förskolan ska vara medvetna om och aktivt 
arbeta med jämställdhet för att ge alla barn möjlighet till jämlika förutsättningar oavsett kön samt 
motverka könsnormer. Gällande konflikter ska pedagogerna stötta och hjälpa barn att utveckla 
strategier för att lösa dem (a.a.). Detta kan tolkas som att pedagogers förhållningssätt och agerande 
vid konflikter och med jämställdhetsarbete är en avgörande aspekt. Därför är det problematiskt att 
tidigare studier visar hur pedagoger i sitt agerande gentemot barnen i flera fall förstärker traditionella 
könsnormer, genom att olika förväntningar läggs på flickor respektive pojkar (Emilson, Folkesson & 
Moqvist Lindberg, 2016; Hellman, Heikkilä & Sundhall, 2014). 
 
Vi har i den här studien intresserat oss för att utforska detta närmare och att göra det genom att 
studera pedagogers uppfattningar kring konflikter och konflikthantering ur ett genusperspektiv. 
Utifrån genusperspektivet kan maktaspekten mellan könen studeras samt de olika sociala 
förväntningarna och begränsningarna på flickor respektive pojkar kan synliggöras (Tallberg Broman, 
2002). Dessutom visar forskning att det genom ett poststrukturalistiskt perspektiv går att se samband 
mellan konflikthantering, genus samt pedagogernas roll i detta, vilket gör ämnet intressant att studera 
(Davies, 2003; Eidevald, 2009). Detta samband visar sig då barn kan använda sin könsposition till sin 
fördel i konflikter (a.a.). Det kan även kopplas till det motstånd som uppstår när barnen går emot de 
förväntade positionerna för flickor respektive pojkar (a.a.). 
 
I tidigare forskning, bland annat Tamm, Tõugu och Tulviste (2014), finns även tecken på en divergens 
i hur konflikter uppfattas respektive hur de faktiskt är i praktiken, där pojkar har en förväntan på sig 
att vara bråkiga medan flickor anses lugnare. Det framkommer också hur pedagoger i större 
utsträckning tillrättavisar pojkar som “gnäller” jämfört med flickor (Hellman et al., 2014). Detta kan 
tolkas som att de pojkarna bryter mot den förväntade normen för hur pojkar ska vara. Flickor däremot 
tillrättavisas i större grad när de inte är hjälpsamma eller ansvarsfulla (Hellman et al., 2014). Till följd 
av att pedagogerna korrigerar barnens handlingar bidrar de till att särskilja flickor och pojkar åt, samt 
att barnen positionerar sig enligt de framgångsrika sätten att vara flicka respektive pojke (Davies, 
2003). Genom att studera hur pedagogerna talar om och med barnen samt vilka strategier de erbjuds, 
menar Lenz Taguchi (2004/2014) att genus blir synligt även i dessa situationer. Detta gör det intressant 
att studera på vilka sätt pedagogerna stöttar barnen samt om flickor och pojkar anses behöva olika 
strategier. 
 
I den här studien används begreppet pedagoger för att benämna alla yrkesgrupper i förskolans 
verksamhet, det vill säga förskollärare, barnskötare samt outbildad personal. Detta då intresset ligger 
på hur arbetslag tillsammans hanterar konflikter och inte enbart förskollärarna. Upplägget för denna 
uppsats inleds med en litteraturbakgrund för att skapa ett underlag för det fortsatta innehållet samt 
hur vår studie relaterar till tidigare forskning. Bakgrunden avslutas med en kortare förklaring till 
varför vi valt poststrukturalistisk teori som ansats för den här uppsatsen. Därefter följer en 
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metodgenomgång över hur studien gått till, vilket efterföljs av resultat samt analys av studien och 
avslutas med kapitlet diskussion och förslag på framtida studier. 
 
En studie om pedagogers kollegiala uppfattningar kring ämnet bidrar med kunskap om hur arbetet 
med konflikter och genus ser ut idag och hur makt produceras i relation till strukturella diskurser, 
samt om någon utveckling skett under de senaste åren. Det kan även vara av intresse inför fortsatt 
forskning att ta reda på vad pedagogerna själva ser som fortsatta utmaningar och utvecklingsområden 
inom ämnet. 
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Bakgrund 
Kapitlet inleds med en beskrivning av konflikter och konflikthantering i förskolan utifrån tidigare 
forskning. Sedan följer en framställning av hur genus kan tolkas och göras i förskolans verksamhet, 
varpå en förklaring av kompensatorisk och könsneutral pedagogik görs. Därefter vävs dessa teman 
samman genom en beskrivning av hur genus kan påverka konflikthantering i förskolan. 
Avslutningsvis beskrivs vårt val att använda poststrukturalistisk teori som ansats i studien. 

Konflikter bland barn i förskolan 

Konflikter kan ses oundvikliga i förskolan och studier visar att barn hamnar i olika typer av konflikter 
så ofta som cirka var sjätte minut (Tamm et al., 2014; Öhman, 2003). Ordet konflikt kan förklaras som 
en motsättning som kräver lösning och härstammar från latinets “conflictio” som betyder 
sammanstötning eller kollision (NE, 2019). Konflikter har bland annat med maktförhållanden och 
värderingar att göra och är av politisk innebörd då de kan påverka och bilda det kollektiva livet på 
förskolan (Johansson & Emilson, 2016). Några av de vanligaste orsakerna till konflikter i förskolan 
beror på intressemotsättningar samt olika värderingar, otillfredsställda behov, otrygghet, reaktioner 
på fientligt bemötande och reaktioner på att bli stoppad (Tamm et al., 2014; Öhman, 2003). Att barn 
stöttas i hanteringen av konflikter är viktigt då den sociala samvaron med andra barn kan vara 
avgörande för barns framtida syn på vänskap och relationer (Öhman, 2003). Om barn erfar positiva 
upplevelser av samvaro med andra barn får de en positiv och lustfylld förväntan till nästa gång (a.a.). 
Medan barn som har negativa upplevelser av samvaro får en destruktivt laddad förväntan och 
kommer att gå in med den inställningen även i nya situationer (a.a.).  
 
Det finns olika typer av konflikthanteringsstrategier där tre av de vanligast förekommande är 
aggressivitet, undvikande samt prosocial, det vill säga ett sätt att agera för att främja social samverkan 
och skapa positiva relationer (Tamm et al., 2014). Den undvikande strategin handlar om att undvika 
konflikten istället för att hantera den (a.a.). Om barn visar aggressivitet vid en konfliktsituation bör 
pedagoger nyttja relationerna de har till barnen för att kunna hantera situationen på bästa sätt (Ocak, 
2010). I dessa situationer ligger en stor del av ansvaret på pedagoger kring hur de själva hanterar 
konflikter och vilken inställning de har till dem (Ocak, 2010; Öhman, 2003). Därför bör pedagogerna 
utveckla sitt tankesätt kring konflikthantering och reflektera över hur de kan hjälpa barn med 
problemlösningar och förmedla användbara strategier till barnen (a.a.). Det handlar, enligt 
barnpsykologen Margareta Öhman (2003), om att se konflikter som tillfällen att erbjuda barnen 
redskap för konflikthantering. Detta grundar sig i att barnen utvecklar sin empatiförmåga och 
förståelse för olikheter (a.a.). En sådan olikhet anser vi kan handla om exempelvis kön och en 
förståelse för olika sätt att vara flicka och pojke, vilket leder vidare till följande avsnitt där genus i 
förskolan behandlas. 

Hur genus görs i förskolan 

I Eidevalds (2009) studie framkommer det att flickor och pojkar bemöts på olika sätt av vuxna i 
förskolan, utifrån könsstereotypa föreställningar. Detta resulterar i att skillnader mellan könen 
förstärks istället för utjämnas, samt innebär att variationen i gruppen flickor och gruppen pojkar går 
förlorad (a.a.). Det här diskuteras även av Tallberg Broman (2002) som påpekar att förväntningarna på 
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flickor och pojkar baseras på några få flickor och pojkar och därför inte representerar alla. Det här 
skapar istället en uteslutning av de barn som inte passar in i “mallen” för hur flickor och pojkar anses 
ska vara (a.a.). Eftersom genus ständigt omförhandlas och förändras är detta motsatsförhållande 
mellan könen inte en sann och definitiv bild, utan kontextuell och dessutom beroende av hur barnen 
väljer att positionera sig (a.a.). Inom den poststrukturalistiska teorin är den sociala kontexten 
bestående av strukturer, normer och processer avgörande för vilken roll man får eller positionerar sig 
i som flicka eller pojke (Bruce & Riddersporre, 2012; Davies, 2003). Därför är det av stor vikt hur barn 
blir bemötta av förskolepersonal då detta samspel bidrar till formandet av genus (Bruce & 
Riddersporre, 2012; Tallberg Broman, 2002). Dock är barn medskapande subjekt i processen där de 
dels kan positionera sig utifrån hur andra positionerar sig som flicka eller pojke, men där de även kan 
göra motstånd mot de förväntade positionerna (Bruce & Riddersporre, 2012; Davies, 2003). I de här 
processerna är språket en central aspekt som både är en förutsättning för att kunna ingå i den sociala 
världen, men som också bidrar till att upprätthålla den sociala strukturen, även de delar som vi 
kanske inte nödvändigtvis vill upprätthålla (Davies, 2003). 

Identitetsskapande 

Inom forskning ses de första åren i livet som en viktig fas där könsskillnader antingen kan befästas 
eller upplösas, då yngre barn anses mer anpassningsbara i utvecklandet av sina identiteter (McLeod, 
2001). Något som kan tänkas påverka barns identitetsskapande handlar om att studier visar att 
pedagoger bemöter flickor och pojkar olika, men att pedagogerna själva oftast har uppfattningen att 
de inte gör det (Eidevald, 2009). Trots att pedagoger och omgivningen kan påverka barnens 
identitetsskapande är det viktigt att poängtera att barnen ska ses som aktiva agenter i skapandet av 
sin egen barndom och har därför möjlighet att själva förändra den (Eriksson-Bergström, 2017). Detta 
gör de genom “ […] att förhandla, dela och skapa kulturer med andra.” (a.a., s. 29). Det egna aktiva 
skapandet kan ses som en process där vi anammar könsnormer och värderingar kring oss och 
samtidigt anpassar oss till den rådande diskursen för vad som förväntas av oss som kvinna eller man 
(Lenz Taguchi, 2004/2014). Ifrågasättandet av kön ses nu som en viktig del i barns uppväxt och ett 
aktivt subjektivitetsskapande ses som en självklarhet inom pedagogiken (McLeod, 2001). Hur 
pedagoger väljer att arbeta med genus baseras ofta i en kompensatorisk eller könsneutral metodik, 
eller en blandning av dessa två (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011). Vad detta innebär beskrivs i nästa 
stycke. 

Kompensatoriska och könsneutrala strategier 

Kompensatoriskt och könsneutralt arbetssätt är de två strategier som fått störst genomslagskraft i 
arbetet med genus i svenska förskolor, menar Bodén (2011). Dessa arbetssätt skiljer sig åt genom att 
den könsneutrala metodiken handlar om att försöka skapa miljöer som är oberoende av kön och att 
flickor och pojkar ska göra samma saker (Bodén, 2011; Eidevald & Lenz Taguchi, 2011). Den 
kompensatoriska strategin däremot grundar sig i att skapa möjligheter för flickor och pojkar att 
utvecklas inom områden de tidigare inte haft möjlighet till (Bodén, 2011). Även om pedagoger ofta 
väljer ett av arbetssätten, är det många som i viss utsträckning blandar de två (Eidevald & Lenz 
Taguchi, 2011). Det arbetssätten har gemensamt är att språket ses som ett viktigt verktyg i arbetet, då 
det är något pedagogerna kan kontrollera och förändra och på sätt tänkas kunna påverka barnens 
identitetsskapande (a.a.). 
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Pedagoger som arbetar kompensatoriskt tar inte bort material, utan försöker blanda material som är 
“flickigt” och “pojkigt” och kombinera dessa i olika miljöer samt dela in barnen i flick- och 
pojkgrupper (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011). Detta för att uppfattningen är att flickor och pojkar 
behöver träna på och göra olika saker (a.a.). På så sätt möjliggör det här arbetssättet för barnen att 
göra könsöverskridande val (a.a.). Kompensatoriska strategier blir även synliga i hur pedagogerna 
talar med barnen där de fokuserar på att utmana traditionella sätt att prata med flickor och pojkar 
(Bodén, 2011). En kritik mot det här arbetssättet är att gruppen flickor och gruppen pojkar ses som två 
dikotoma och homogena grupper varpå variationen inom och mellan grupperna inte synliggörs 
(Bodén, 2011; Eidevald, 2009). 
 
Pedagoger som arbetar könsneutralt väljer att plocka bort könskodade leksaker, göra om miljöer och 
satsar istället på material som vatten, lera och konstruktion (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011). Detta för 
att locka flickor och pojkar till samma aktiviteter, miljöer och lekar (a.a.). Även här är språket ett 
viktigt redskap för pedagogerna som fokuserar på att inte bemöta flickor och pojkar på olika sätt 
(a.a.). Det märks även genom att könsneutrala ord används och att ord som “flicka” och “pojke” 
undviks och istället används “barnen” eller barnens namn (a.a.). En kritik mot den könsneutrala 
metoden är att den inte alltid är neutral, det vill säga att den snarare kan bli normativ då “ […] 
maktskillnad också finns närvarande i denna dikotomi där “pojkmiljöerna” blir överordnade 
“flickmiljöerna”.” (Bodén, 2011, s. 39). Hur dessa aspekter påverkar konflikter beskrivs närmare i 
nästa stycke.  

Hur genus påverkar konflikthantering 

Barn lär sig hur de kan använda sin position till sin fördel inom olika diskurser. (Davies, 2003). 
Exempelvis i konflikter kan flickor få makt genom att använda skörhet och gråt, medan pojkar som 
använder dominans och aggressivitet får makt (Eidevald, 2009). Barn som utmanar könsnormerna för 
hur en flicka respektive pojke ska vara möts istället av motstånd, exempelvis när en flicka inte tar till 
gråt vid en konfliktsituation (a.a.). Då behandlas hon inte med samma sympati och förståelse som när 
hon använder gråten (a.a.). Detta kan kopplas till den patriarkala normen där pojkar/män ses som mer 
åtråvärda och sitter på makten, där bland annat pojkars kläder ses som mer lämpliga för lek (Davies, 
2003; Emilson et al., 2016; Lenz Taguchi, 2004/2014). Dock finns en viss motsättning till den normen 
där det istället ses som åtråvärt att pojkar utforskar feminina sidor och kläder (Emilson et al., 2016).  
 
Könsskillnader kan å ena sidan existera gällande hur människor tänker om konflikter, till exempel då 
studier visar att flickor och pedagoger upplever att det framförallt är pojkar som tar saker från andra, 
samt är mer verbalt och fysiskt aggressiva än flickor (Baker, Tisak & Tisak, 2016; Tamm et al., 2014). 
Detta styrks även i Eidevalds (2009) observationer där pojkar fick hela 75 procent av det totala antalet 
tillsägelser från pedagogerna. När flickorna fick tillsägelser handlade det om att de inte lydde, vilket 
var en sällsynt tillsägelse bland pojkarna (a.a.). En viktig aspekt att ta hänsyn till i dessa siffror, som 
påpekas av Eidevald, är att det inte framkommer vilka specifika barn och inte heller i vilka situationer 
tillsägelserna sker. En annan studie visar att vid hantering och lösning av konflikter i praktiken är det 
ingen skillnad mellan flickor och pojkar (Tamm et al., 2014). Det här visar sig även i studien av 
Hellman et al. (2014) där pedagogerna hade uppfattningar om att pojkar är mer vilda än flickor. 
Medan observationer visade att pojkar och flickor lever upp till det “kompetenta barnet” i lika stor 
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omfattning (a.a.). Som forskningen visar är det här ett komplext område med många olika faktorer 
som inverkar. Därför vill vi vidare undersöka pedagogers uppfattningar kring ämnet. 

Teoretisk ansats 

“Varje utbildningssystem är ett politiskt medel för att upprätthålla eller förändra tillägnelsen av 
diskurser och därmed också de kunskaper och den makt de bär med sig.” (Foucault, 1993, s. 31). 

 
Det Foucault beskriver här ger en bild av hur förskolan kan ses som en arena där diskurser skapas, 
omförhandlas och upprätthålls. I den här studien har vi valt att ta utgångspunkt i poststrukturalistisk 
teori för att undersöka pedagogers uppfattningar om flickors och pojkars konflikter och 
konflikthantering. På så sätt kan vi undersöka vilka strukturer och processer pedagogerna dels är en 
del av själva, men även hur de tror att barnen påverkas av dem i förskolan. Poststrukturalistisk teori 
handlar om hur människan formas av samhälleliga strukturer och processer, vilket beskrivs som: 
 

Strukturerna och processerna i den sociala världen anses starka. De har en förmåga att begränsa, att 
forma, att betvinga - men också att förstärka den enskilda individens handlande. De processer genom 
vilka individer kommer uppfatta sig själva som personer kan förstås som ständigt pågående processer 
(Davies, 2003, s. 10-11). 

 
Genom att erkänna de strukturer och processer samhället består av kan vi förstå den stora inverkan de 
har på oss, men även möjliggöra för utmanande och förändring av dem (Davies, 2003). 
Poststrukturalism kan förstås som ett aktivt avståndstagande från omvärldens verklighet och sanning 
och att dessa ”sanningar” på så sätt kan avslöjas (Lenz Taguchi, 2004/2014). Detta innebär att vi blir 
medvetna om hur vi själva är och fungerar och likaså hur världen uppfattas, men vi kan endast uttala 
oss om detta i humana uttrycksformer som exempelvis via språket (a.a.).  
 
Komplexiteten i diskurser och deras påverkan på oss beskrivs av Foucault (1993) på följande sätt; 
“Diskursen försöker förgäves framstå som om den inte är något att bry sig om, men de förbud den 
drabbas av avslöjar mycket tidigt och mycket snabbt dess koppling till begäret och makten.” (s. 8). 
Den makt diskurserna rår över påverkar även hur vi ser oss själva ur ett köns- och 
genusperspektiv, genom att förmå oss att agera på särskilda sätt som kvinnor och män och även få oss 
att aktivt välja dessa sätt för att passa in (Lenz Taguchi, 2004/2014). Kön ur ett poststrukturalistiskt 
perspektiv ses som något som konstrueras och är föränderligt, vilket står i rak kontrast till att se kön 
som något medfött, biologiskt och oföränderligt (McLeod, 2001). Att se kön som socialt konstruerat 
handlar, bland annat, om att förändra de traditionella normerna för vad som ses som kvinnligt och 
manligt, vilket kan tänkas hjälpa barn att vidga sina perspektiv och även motverka traditionella 
könsmönster (a.a.). Detta kan påverkas av vilka förväntningar som läggs på barnen av exempelvis 
pedagoger (a.a.). Genom teorin kan vi i den här studien använda begrepp för att analysera vår data. 
Det ger oss redskap när vi vill belysa vilka strukturer och processer som kan tänkas påverka 
pedagogernas handlande och barnens agerande i konfliktsituationer utifrån vilket kön barnen har. 
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Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers kollegiala uppfattningar om konflikter och 
konflikthantering ur ett genusperspektiv i relation till strukturella diskurser. För att tydliggöra syftet 
med studien används följande frågeställningar: 
 

• Hur uttalar sig pedagoger om genus och könsroller i förskolan? 

• Vilka kollegiala uppfattningar har pedagogerna gällande skillnader dels mellan flickor och 
pojkars konflikter och dels i hanteringen av dem? 

o Och hur kan vi förstå dessa? 

• Vilka faktorer anser pedagogerna kan påverka barns konflikter samt vilka strategier blir 
möjliga i hanteringen av dem? 

• Hur kan vi förstå de kollegiala uppfattningarna om genus och konflikter i relation till de 
strukturella diskurserna? 
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Metod 
Det här kapitlet inleds med en redogörelse för hur datainsamlingen och urvalet gått till. Detta följs av 
en presentation av vår planering och vårt genomförande av studien. Sedan följer beskrivning och 
motivering av vår analys av resultatet. Kapitlet avslutas med etiska överväganden och en 
metoddiskussion där vi diskuterar studiens tillförlitlighet och validitet. 

Datainsamlingsmetod 

Vi valde att genomföra semistrukturerade gruppintervjuer med verksamma pedagoger för att vi ville 
ta reda på deras kollegiala uppfattningar om barns konflikter och konflikthantering ur ett 
genusperspektiv. Eftersom vi valde intervju som metod har vi därav genomfört en kvalitativ studie då 
uppfattningar, tankar, erfarenheter och upplevelser studerats (Ahrne & Svensson, 2011/2015). Ett sätt 
att förklara kvalitativ data kan vara att: “Kvalitativa data mäts inte, utan det räcker att konstatera att 
de finns, hur de fungerar och i vilka situationer de förekommer” (a.a., s.10). Vi ville således samtala 
med pedagogerna för att undersöka de strukturella diskurser som finns i deras uppfattningar kring 
ämnet. För att ge pedagogerna inspiration till samtalet startade vi intervjun med ett videoklipp med 
en fallbeskrivning som de även fick i skriftlig form (Bilaga 1). Vi valde att genomföra gruppintervjuer 
då vi ansåg att det kunde bidra till samtal pedagogerna emellan som inte kan nås genom en 
individuell intervju. Det var också ett sätt för oss att spara tid då vi kunde ta del av fler uppfattningar 
på färre intervjuer (Stukát, 2011). Något vi tänkte på vid planeringen var antalet pedagoger per 
intervju, där tre personer är ett önskvärt antal då en större grupp kan resultera i att inte alla kommer 
till tals (Dahlin-Ivanoff, 2011/2015; Stukát, 2011). En risk med gruppintervju som metod är att 
pedagogerna förmedlar en kollegial bild som kanske inte överensstämmer med varje individs 
uppfattningar (Stukát, 2011). Risken finns också för att en pedagog tar över och någon annan blir tyst 
(a.a.). För att minimera de riskerna planerade vi att genomföra en kort individuell uppföljning med 
var och en av pedagogerna. Där var tanken att de skulle få tillfälle att lägga till och/eller ta avstånd 
från det som kommit fram i gruppintervjun, vilket skedde på olika sätt vid de tre intervjuerna. 

Urval 

Vi har initialt gjort ett bekvämlighetsurval (Stukát, 2011), det vill säga kontaktat förskolechefer på 
förskolor vi haft tidigare kontakt med genom den verksamhetsförlagda utbildningen. Anledningen till 
det är att förskolecheferna kände till oss sedan tidigare och därför hade en positiv inställning till att 
delta i vår studie. Därefter var ambitionen att de tillfrågade arbetslagen arbetar på avdelningar vi inte 
haft nära kontakt med under praktikperioderna, för att undvika en nära relation till 
intervjupersonerna. I det skedet handlade det mer om ett frivilligt urval där pedagogerna fick ta 
ställning till om de ville delta i studien, vilket resulterade i att ett av arbetslagen är känt sedan tidigare 
(Stukát, 2011). På en annan av förskolorna var enbart ett arbetslag aktuellt då vi, i den mån det var 
möjligt, ville undvika att intervjua pedagoger som vi kände sedan tidigare samt att barnen i den 
aktuella barngruppen gärna skulle ha ett utvecklat språk. Den avgränsningen gjordes för att barn lär 
sig och anammar samhällets strukturer och normer genom språket, vilket innebär att de kan uttrycka 
könsnormerna i större grad än barn som inte har språklig förmåga (Davies, 2003). Vad gäller 
sammansättningen av arbetslagen var utgångspunkten att intervjua dem som de ser ut, det vill säga 
förskollärare, barnskötare och outbildade pedagoger tillsammans. 
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Totalt har åtta pedagoger, som alla är kvinnor, fördelade på tre arbetslag deltagit i studien. I Arbetslag 
Gul deltog tre pedagoger varav en förskollärare, en grundskollärare med förskollärarlegitimation 
samt en barnskötare. I Arbetslag Röd deltog två pedagoger bestående av en förskollärare och en 
barnskötare. I Arbetslag Blå deltog tre pedagoger varav en förskollärare som även är fritidspedagog, 
en förskollärare som också är grundskollärare samt en förskollärare. Deltagarna har olika 
arbetslivserfarenhet inom förskola som varierar från cirka två år till 38 år. Två av arbetslagen arbetar i 
blandade barngrupper med åldrarna ett till sex år, medan det tredje har en åldersindelad barngrupp i 
åldrarna tre till fem år. 

Planering och genomförande 

För att testa intervju som metod genomfördes en pilotstudie där vi intervjuade förskollärare via 
kontakter på en för oss tidigare känd förskola. Ett missiv (Bilaga 2) skickades för att materialet skulle 
kunna användas i den här studien om det visade sig intressant. Syftet med intervjuerna var dels att 
använda frågorna från intervjuguiden (Bilaga 3) för att se om dessa var användbara samt för att få 
vetskap om hur pass lång intervjun skulle bli. Det var även ett tillfälle att testa om fallbeskrivningen 
skulle passa för vårt valda intresseområde och ta del av de intervjuades synpunkter kring den. Att 
genomföra pilotstudien visade sig ge oss en bra förberedelse inför kommande intervjuer, då vi hade 
möjlighet att justera och ändra eventuella frågor. Vi fick även tillfälle att ställa spontana följdfrågor för 
att se hur dessa påverkade intervjun. Pilotstudien gav oss en chans att föreställa oss hur liknande 
intervjuer skulle komma att se ut, men då med hela arbetslag istället för med enskilda förskollärare 
som var fallet vid denna pilotstudie. Dessutom uttrycktes en önskan om att få fallbeskrivningen i 
skriftlig form, då det var det svårt att följa med i fallet med hjälp av enbart videoklippet. Detta tog vi 
med oss inför gruppintervjuerna. 
 
Den aktuella studien började med att vi kontaktade förskolecheferna via telefon för att beskriva vårt 
syfte och varför vi ville intervjua ett arbetslag på den förskolan. Alla tre förskolechefer gav oss sitt 
muntliga godkännande att ta vidare kontakt med förskolorna direkt. Därefter kontaktades de aktuella 
avdelningarna via telefon och informerades om syftet med studien, varpå de fick fundera om de var 
intresserade av att delta. Alla tre arbetslag tackade ja, varpå vi bokade en tid för intervjun och 
berättade att missivet skulle skickas ut närmare inpå intervjutillfället. Detta gjordes i god tid innan för 
att pedagogerna skulle ha tid att planera in intervjuerna utan att de krockade med verksamheten 
(Löfgren, 2014). Vi försökte även avsätta gott om tid för intervjuerna för att det inte skulle uppstå 
någon stress eller tidsbrist (a.a.). Samtliga tre intervjuer bokades in på pedagogernas reflektionstid, 
vilket var deras val. Några dagar innan varje intervjutillfälle mailades missivet (Bilaga 4) till en 
pedagog per arbetslag som delgav det till de övriga. Något vi hade i åtanke redan från början var 
eventuella bortfall, det vill säga en inställd intervju eller pedagoger som av någon anledning inte 
kunde delta i intervjun. Därför förberedde vi för en fjärde intervju med ett annat arbetslag på en av de 
tidigare kontaktade förskolorna. Detta behövdes aldrig då samtliga intervjuer genomfördes som 
planerat samt att vi upplever att datainsamlingen är tillräcklig. 
 
Den intervjuguide som framarbetats togs med till intervjutillfällena tillsammans med 
fallbeskrivningen i skriftlig form. Vi förberedde oss genom att läsa in oss på våra frågor/teman, såg till 
att mobiltelefonen var laddad inför inspelningen samt att minneskortet hade tillräckligt med 
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utrymme. För att anteckna stödord under intervjuerna samt om pedagogerna inte ville bli inspelade 
togs dator, papper och penna med. Detta underlättade även vår sammanfattning för pedagogerna i 
slutet av intervjun. Önskan om inspelning av intervjuerna meddelades redan i missivet för att 
pedagogerna skulle vara förberedda på det. Samtliga pedagoger gav sitt samtycke till ljudinspelning 
vid alla tre intervjutillfällen, vilket innebar att vi kunde koncentrera oss på samtalen samt 
underlättade vårt analysarbete (Löfgren, 2014). För att minimera störningsmoment försattes 
mobiltelefonerna i flygplansläge under inspelningen, vilket var en lärdom från pilotstudien där detta 
störningsmoment uppstod. De två första intervjuerna genomfördes av oss enskilt, medan den tredje 
genomfördes tillsammans. Det underlättade att vara två vid den tredje intervjun då en av oss kunde 
fokusera på samtalet och frågorna medan den andre kunde anteckna inför sammanfattningen i slutet 
av intervjun. Fallbeskrivningen i videoformat visades på förskolornas Ipads då de redan var 
inloggade på wifi och blev därför det smidigaste sättet. 
 
Intervjun med Arbetslag Gul genomfördes i pedagogernas mötesrum under de sista 45 minuterna av 
deras reflektionstid. Pedagogerna satt längs långsidorna vid ett ovalt bord och det blev naturligt för 
den av oss som intervjuade, att sitta på en kortsida där alla pedagoger såg intervjuaren. Vid ett tillfälle 
stördes intervjun något av en annan pedagog som kom in i rummet, men som snabbt lämnade och 
intervjun återupptogs. Intervjun inleddes med några bakgrundsfrågor och därefter visades videon 
med fallbeskrivningen som blev starten på pedagogernas samtal. När intervjun avslutades 
sammanfattades den för att ge pedagogerna en bild av vad de pratat om och om de höll med om det 
som sagts. Därefter genomfördes den korta uppföljningen med pedagogerna enskilt, men ingen av 
pedagogerna ville tillägga eller ta avstånd från något. 
 
Intervjun med Arbetslag Röd genomfördes i ett mötesrum under de sista 50 minuterna av 
pedagogernas egna reflektionstid. Pedagogerna satt bredvid varandra på ena sidan av ett ovalt bord 
och den som intervjuade satt vid det här tillfället mitt emot dem. Denna intervju i likhet med den 
första intervjun inleddes med bakgrundsfrågor och därefter visades fallbeskrivningen och 
pedagogernas samtal startade. Som avslutning sammanfattades intervjun och pedagogerna fick 
möjlighet att tillägga eller förtydliga något som hade tagits upp under dessa 50 minuter. Inga enskilda 
uppföljningar gjordes då tiden inte räckte till och pedagogernas reflektionstid löd mot sitt slut.  
 
Intervjun med Arbetslag Blå genomfördes av oss tillsammans i ett avskilt mötesrum under de sista 60 
minuterna av pedagogernas reflektionstid. Pedagogerna satt längs långsidorna och ena kortsidan av 
ett avlångt bord och vi satte oss på varsin sida bredvid pedagogerna. Genomförandet av intervjun 
gick till som tidigare med bakgrundsfrågor till en början, följt av visning av fallbeskrivningen och 
pedagogernas samtal. En av oss fokuserade på frågorna och samtalet medan den andre skrev stödord 
inför den avslutande sammanfattningen. Den enskilda uppföljningen gjordes istället i grupp här då 
pedagogernas reflektionstid var slut, men vår uppfattning är att alla fick komma till tals och ingen gav 
uttryck för att vilja tillägga något. 

Databearbetning och analys 

I anslutning till de genomförda intervjuerna transkriberades ljudinspelningarna, det vill säga att de 
med noggrannhet lyssnades på och allt som sagts under intervjun skrevs ner med hjälp av dator 
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011/2015). Därefter skrevs transkripten ut på papper, då det skulle 
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förenkla analysarbetet vid sökandet efter teman i pedagogernas berättelser (a.a.). Till en början 
analyserades transkripten utifrån en tematisk analys där uppfattningarna antingen skilde sig åt eller 
stämde överens (Löfgren, 2014). Därefter studerades dessa teman utifrån ett poststrukturalistiskt 
perspektiv, vilket innebar att vi analyserade det som kan tolkas som pedagogernas förgivettagna 
sanningar i relation till strukturella diskurser. Sedan försökte vi placera in temana i ett större 
sammanhang och kopplade dessa till samhälleliga strukturer och processer, som Davies (2003) menar 
att vi är en del av och ständigt formar och omskapar tillsammans. Ett exempel på en sådan struktur 
kan vara att “pojk-leksaker” anses vara normen och därför ses som de mest åtråvärda leksakerna 
(Bodén, 2011).  
 
De framtagna temana granskades och analyserades omsorgsfullt innan de valdes för att tas med i 
studien. Två av intervjuerna transkriberade vi var för sig medan den tredje transkriberades 
tillsammans, då vi båda var med och genomförde intervjun. Samtliga intervjuer transkriberades i sin 
helhet med undantag från några fåtal ord som vi inte ansåg var relevanta att ha med i analysarbetet. 
Orden vi valde att inte skriva med i transkripten var av karaktären; “eh”, “mm” och “hm”. Genom 
tematisk och poststrukturalistisk analys och tolkning kunde vi till slut komma fram till tre teman som 
utgör grunden för vårt resultat. Dessa teman är: 
 

• Genus och könsroller i förskolan 
• Pedagogens roll 
• Utmaningar vid konflikthantering 

Forskningsetiska överväganden 

I den här studien har vi utgått från Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska regler, vilka är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet 
utgick vi från när missivet utformades samt vid det initiala samtalet med pedagogerna över telefon. 
Detta upprepades sedan vid varje intervjutillfälle. Pedagogerna informerades om syftet med studien, 
att deras deltagande var frivilligt samt vad deras medverkan skulle bidra med i uppsatsen. 
Samtyckeskravet tillämpades genom att pedagogerna gav samtycke att delta i studien, godkände 
ljudinspelning samt att de när som helst fick välja att avbryta sitt deltagande. Informationskravet och 
samtyckeskravet utgicks även från då de berörda förskolecheferna på respektive förskola 
informerades om studien och gav sitt godkännande att studien fick genomföras på deras förskolor. 
Konfidentialitetskravet nyttjades genom att pedagogerna meddelades i missivet, men även muntligt vid 
intervjutillfällena, om att deras namn och personuppgifter liksom förskolornas namn avidentifieras i 
uppsatsen. Detta har gjorts genom att arbetslagen tilldelats färger och pedagogernas namn är fiktiva 
och börjar på samma bokstav som respektive färg. Vi informerade samtliga deltagare om att 
materialet förvaras så att obehöriga inte kan ta del av det samt att det raderas när uppsatsen är färdig. 
Pedagogerna fick även veta att det var deras uppfattningar som var intressanta för studien, inte de 
som personer. Materialet som insamlats kommer enbart att användas i den här studien, vilket 
deltagarna informerades om muntligt vid intervjutillfällena. Detta skedde i samband med att vi 
berättade att uppsatsen kommer att finnas offentligt tillgänglig när den är färdigställd. I och med 
detta har vi utgått från nyttjandekravet.  
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Vid alla tre intervjuer utgick vi från ett etiskt förhållningssätt gentemot pedagogerna då vi tänkte på 
att bemöta varje person med respekt, vara lyhörda för deras åsikter samt att inte värdera 
pedagogernas uppfattningar (Öberg, 2011/2015). Ett etiskt övervägande vi hade i åtanke var att 
pedagogerna påverkar varandra vid en gruppintervju, vilket kan innebära att diskursen vid 
intervjutillfället förhindrar någon att uttrycka sina enskilda uppfattningar (Stukát, 2011). För att alla 
deltagare skulle få möjlighet att komma till tals planerade vi för en individuell uppföljning efter varje 
intervju. Detta diskuteras ytterligare i metoddiskussionen.  

Metoddiskussion 

I denna del diskuteras hur val av metod, urval av intervjupersoner, genomförandet av intervjuerna 
samt analysen av resultatet påverkar studiens tillförlitlighet och validitet. Målet med studien var att 
undersöka pedagogers kollegiala uppfattningar och därför landade valet slutligen på semistrukturerade 
gruppintervjuer som metod. Detta för att gruppintervjuer är en metod som möjliggör för pedagogerna 
att i grupp inspirera varandra och skapa nya berättelser i den kontext och situation de befinner sig i 
under intervjun (Löfgren, 2014; Løkken & Søbstad, 1995). En kritik av att studera uppfattningar och 
berättelser är att de ger en idealiserande bild av verkligheten (Löfgren, 2014). Trots detta kan det även 
ses som metodens styrka då pedagogernas arbete med konflikthantering synliggörs samt vad de ser 
som viktigt och utmanande med arbetet (a.a.). För att nå dessa kollegiala uppfattningar arbetades 
intervjuguiden fram genom att formulera frågorna utifrån syftet. Detta för att säkerställa att syftet 
besvarades och på så sätt uppnå validitet i studien, vilket blir synligt i resultatet (Brinkkjær & Høyen, 
2013; Roos, 2014). Intervjuguiden inleddes med några bakgrundsfrågor samt sju öppna ämnesfrågor 
som fungerade som ram för intervjuerna (Løkken & Søbstad, 1995). Ordningsföljden på dessa och 
följdfrågor anpassades utifrån samtalet vid varje intervju, exempelvis om pedagogerna redan berört 
en fråga togs den inte upp igen. För att ge pedagogerna inspiration kring ämnet startade intervjuerna 
med att de fick se ett videoklipp med en fallbeskrivning, vilken de även hade skriftligt framför sig, 
som berör en konfliktsituation i förskolan. Det visade sig vara en effektiv metod för att starta upp 
samtalen då pedagogerna fick många spontana tankar och kunde relatera och jämföra situationen 
med sina egna verksamheter. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades för att underlätta 
analysarbetet. 
 
Angående tillförlitligheten i en kvalitativ studie med poststrukturellt perspektiv som teori, som vår 
studie är, blir det problematiskt att tala om reliabilitet (Lenz Taguchi, 2000). Därav talar vi om 
tillförlitligheten i studien, men kommer även att diskutera validiteten i förhållande till att vi studerat 
det vi hade för avsikt att studera. Något som är värt att lyfta gällande tillförlitligheten är att vi har 
gjort tolkningar av pedagogernas utsagor, därför kan inga generella slutsatser dras och resultatet kan 
inte ses som objektivt. Tillförlitligheten i studien kan påverkas av att vi var kända sedan tidigare för 
förskolecheferna samt ett av arbetslagen. Detta vägdes, till viss del, upp av att vi inte haft nära kontakt 
med de övriga deltagande arbetslagen innan intervjutillfällena. Vår relation till det ena arbetslaget kan 
ha påverkat pedagogernas utsagor, då situationen kunde sett annorlunda ut om vi inte varit kända för 
varandra. Vår tolkning är dock att relationen inte var avgörande för varken resultatet eller studiens 
tillförlitlighet (Brinkkjær & Høyen, 2013). 
 
Det önskvärda antalet för att få variation i empirin var nio pedagoger fördelade på tre arbetslag. Trots 
att det i slutändan var åtta deltagande pedagoger anses det som en tillräcklig mängd för ett trovärdigt 
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resultat (Roos, 2014). Därav kontaktades aldrig arbetslaget som var tänkt som reserv vid eventuella 
bortfall. Anledningen till att det var åtta pedagoger istället för nio var att ett av arbetslagen enbart 
bestod av två pedagoger. Detta ansågs ändå vara tillräckligt för att pedagogerna skulle kunna 
diskutera ämnet. För att ytterligare öka variationen i empirin hade det varit intressant om vi intervjuat 
några manliga pedagoger. Detta blev dock inte av då vi inte använde oss av ett målinriktat urval. Vi 
valde istället att utgå från kriterierna att så långt det var möjligt inte ha en personlig relation med 
pedagogerna, samt att barnen skulle ha ett utvecklat språk. Vi anser att dessa kriterier var viktigare än 
det målinriktade urvalet, men det hade varit intressant att även intervjua manliga pedagoger med 
tanke på studiens genusperspektiv. 
 
En annan aspekt för att öka studiens tillförlitlighet var de individuella uppföljningssamtal som var 
planerade i syfte för att möjliggöra för alla pedagoger att komma till tals om detta inte skedde under 
gruppintervjuerna. Detta visade sig vara en större utmaning än vi trott och genomfördes bara som 
planerat vid en intervju. Den största anledningen varför det inte blev som planerat var tidsaspekten. 
Två av intervjuerna var förlagda under de sista 45-50 minuterna av pedagogernas planeringstid. Vid 
intervjun med Arbetslag Gul var tiden tillräcklig och den enskilda uppföljningen genomfördes. 
Samtliga pedagoger höll med om det som sagts i grupp och ingen av dem hade något ytterligare att 
tillägga. Under intervjun med Arbetslag Röd visade sig 50 minuter vara för kort om tid för att hinna 
med den enskilda uppföljningen, då pedagogerna var tvungna att återgå till verksamheten. Arbetslag 
Blå hade avsatt 60 minuter för att delta i intervjun, vilket på förhand kändes som tillräckligt med tid. 
Trots detta var tidsbristen anledningen till att den enskilda uppföljningen istället genomfördes i 
grupp. Detta kan ses påverka tillförlitligheten i studien men vår tolkning av intervjuerna är att alla 
pedagoger kom till tals och utifrån samtalets diskurs uttryckte sina uppfattningar.   
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Resultat 
I det här kapitlet redovisas resultatet av vår studie, där vi kategoriserat vår empiri i följande tre 
teman: Genus och könsroller i förskolan, Pedagogens roll samt Utmaningar vid konflikthantering. Samtliga 
teman är indelade i underkategorier och avslutas med en kortare sammanfattning efter varje tema. 
Dessa framkom under analysen av det insamlade materialet i vår ambition att förklara pedagogernas 
uttalanden i förhållande till de strukturella diskurserna vid varje intervjutillfälle. Temana vävs 
samman i en sammanfattande analys som avslutar resultatdelen. Citat ur intervjuerna är i texten 
kursiverade. De fiktiva namnen på arbetslagen är:  
 
Arbetslag Gul: Gunilla, Greta, Gabriella 
 
Arbetslag Röd: Rebecca, Rut 
 
Arbetslag Blå: Bodil, Bea, Bitte 

Genus och könsroller i förskolan 

Första temat behandlar pedagogernas uttryck kring kön och genus i förskolan. Dessa presenteras i 
kategorier som inledningsvis berör pedagogernas syn på genus som social konstruktion eller biologisk 
skillnad och hur detta skapar olika könsroller bland barnen. Därefter följer uppfattningen av ett 
generationsskifte i synen på genus bland pedagoger och vårdnadshavare. Detta leder vidare till 
strategier för genusarbete och slutligen hur genus och könsroller kan påverka konfliktsituationer i 
förskolan. 

Social konstruktion, biologisk skillnad eller en kombination 

Den generella uppfattningen som framkommer bland pedagogerna är att det finns starka strukturer 
och normer i samhället, inklusive bland barn och vuxna i förskolan, som påverkar vilka roller och 
förväntningar barnen får i olika situationer. Men det uttrycks även ett alternativt perspektiv bland 
pedagogerna där det handlar om en kombination av biologiska skillnader mellan könen samt 
strukturer och normer som medför att vi ärver en roll. Det framhålls av flera av pedagogerna att 
strukturer och normer formar oss mer än vi tror och att det sker både medvetet och omedvetet. 
Pedagogerna i Arbetslag Gul diskuterar hur rollerna skapas genom påverkan från flera håll och att det 
är många olika människor som kan vara färggivande för vilken roll ett barn har. De talar bland annat 
om familjerna, om ett barn är ensambarn eller har syskon, om barnet är yngst eller äldst i 
syskonskaran samt att kontakten med kompisar på förskolan påverkar. Att barn formas av förebilder i 
sin omgivning beskrivs av Bea: “De [barnen] har haft lekkök därför att de har en pappa som är intresserad och 
liksom, där får man ju också vara en förebild.”. Detta kan tolkas som att pedagogerna ser omgivningen 
som viktig för vilka intressen barn får, samt att de påverkas av diskurser de möter i olika situationer. 
Utöver omgivningen ser pedagogerna barnen själva som aktiva subjekt i formandet av könsroller. Bea 
beskriver att barnen måste få göra egna val oavsett om det är enligt normen eller motstånd mot 
normen. 
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Ett generationsskifte 

Flera av pedagogerna i studien uttrycker att de uppmärksammat en utveckling inom ämnet genus och 
att de nu upplever mindre skillnad mellan könen. De anser även att motståndet minskat mot barn 
som överskrider normer för hur en flicka eller pojke ska vara. Rebecca uttrycker detta: 
 

– Och det kan ju vara att jag har haft barn nu som börjar och killarna har jättelångt hår […] Men det 
är inget konstigt idag heller. Att tjejer… små tjejer har kort hår och killar har långt hår. Så är det idag. 

 
Den här förändringen beskrivs av pedagogerna som ett generationsskifte där de resonerar kring att 
vårdnadshavare är mer medvetna idag. Därför väljer vårdnadshavarna aktivt att överskrida och vidga 
de normer som finns för hur flickor och pojkar kan vara. När det kommer till pedagogernas egna 
uppfattningar kring genus varierar de, men något alla pedagoger är överens om är att de i sitt 
förhållningssätt mot barnen ska agera professionellt. Rebecca beskriver detta: – Då kan man ju ha tankar 
själv om vad man tycker […] Men jag hoppas verkligen inte att jag i praktiken visar någon skillnad. 
Pedagogerna i Arbetslag Blå resonerar kring utvecklingen av genus, och menar att de upplever en 
motreaktion i samhället mot ett ökat genusarbete. De förtydligar att diskussioner om att “flickor ska få 
vara flickor och pojkar ska få vara pojkar” dykt upp. Trots den här diskussionen är det inte någon av 
arbetslagen som upplevt motståndet på förskolan, varken från föräldrar, barn eller kollegor. 

Strategier för genusarbete 

Pedagogerna i Arbetslag Gul tror att en anledning till att de inte mött något motstånd mot 
genusarbete är för att de inte tar bort några leksaker. De försöker istället tillföra saker för att vidga 
barnens världar. Även Arbetslag Blå beskriver hur de lägger till material, men de har också tagit bort 
en del leksaker. Detta har inte gjorts i andan av genusarbete utan för att de valt att inrikta sig mer mot 
ofärdigt material och då tagit bort bland annat dockor. Anledningen till detta är att de upplevt fler 
konflikter med färdiga leksaker och att dockor blir överflödiga när barnen istället kan agera bebisar 
själva. De har valt att behålla bilar då de anser att de tillför något vid konstruktionslekar och att både 
flickor och pojkar leker med dem. Både Arbetslag Gul och Blå talar om att de försöker planera sina 
miljöer utifrån barnens intressen och fördela materialet så att det ska locka alla barn, och inte 
exempelvis enbart flickor. Greta berättar: – Att det ska finnas något som lockar alla. Detta beskriver även 
Bitte: – Utan vi utgår bara från barnen. Och att de ska få olika […] gå över gränsen lite grann. Så att de kan 
leka med det som erbjuds. Det här kan tolkas som att pedagogerna arbetar kompensatoriskt och ibland 
könsneutralt. 
 
Pedagogerna i Arbetslag Blå beskriver hur de bland annat arbetar med böcker med barnen för att 
minska fördomar och vidga perspektiven. De läser böcker som är normöverskridande där det 
exempelvis finns två mammor, kvinnor som kör grävmaskin och prinsar som är oroliga. De läser 
också flera böcker där huvudkaraktärens kön är okänt för att undvika att dela in personer efter kön. 
Detta har bidragit till diskussioner med barnen om olikheter; att allt är lika bra och lika naturligt. 
Vilket även mynnat ut i att barnen testar överskridanden i lek. Pedagogerna i Arbetslag Blå beskriver 
vidare hur de generellt, i sitt arbetssätt, undviker att använda termer som “han”, “hon”, “flicka” och 
“pojke” och istället fokuserar på namn, person och andra värden. Bea berättar: – Utan det har varit 
liksom, det spelar ingen roll om min bästa färg är lila om jag är kille eller tjej. Utan det är en fin färg eller 
kvalitet eller “Den ser mjuk ut” eller “Den är samma som dina ögon”. Detta pratar även Arbetslag Gul om 
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och hur de uppmuntrar barnen att överskrida normer, Gunilla förklarar: – Också det här att, att det 
liksom är lika okej och vara en pojke i prinsesskläder som en tjej i poliströja. Även om pedagogerna arbetar 
med att fokusera på individer istället för kön, har Arbetslag Blå lagt märke till hur barnen delar in 
varandra efter kön och rättar varandra när någon exempelvis säger att en flicka är en pojke. 
Pedagogerna funderar över om den här typen av sortering är något barnen behöver för att förstå sin 
omvärld eller om det är något som barnen lär sig från pedagogerna och andra vuxna. 

Hur pedagoger anser att genus påverkar konfliktsituationer 

Pedagogerna diskuterar hur deras bemötanden kan påverka barnen i konfliktsituationer. Alla 
pedagoger blir upprörda av hur förskolläraren i fallbeskrivningen (Bilaga 1) agerar och det är ingen 
som känner igen sig i det agerandet. Dock funderar några av pedagogerna över vad som kan orsaka 
ett sådant bemötande, Bea uttrycker det: 
 

– Alltså, det är ett arbetssätt som känns främmande, ett arbetssätt som känns stressat, en reptilhjärna 
[…] Jag skulle vilja ha lite mer… information, att är hon ensam med 15 barn där hon haft en dålig dag 
eller är det bara vikarier eller...  

 
Flera av pedagogerna reagerar även på skillnaderna i bemötandet av flickor och pojkar i 
fallbeskrivningen. De pratar om hur pojkarna bemöts med korta instruktioner och uppmaningar som 
sedan inte följs upp, medan Anna i fallbeskrivningen pekas ut och slutligen blir utburen från rummet. 
Greta funderar om det kan bero på att – […] hon hade kanske starkare röst?, medan Gunilla menar att det 
är flera barn som hörs och därför är problematiskt att enbart Anna blir utpekad. Pedagogerna 
diskuterar vidare om de själva upplever att det är någon skillnad i flickor och pojkars konflikter. 
 
Arbetslag Röd samtalar om hur de upplever en viss skillnad i hur flickor och pojkar agerar i 
konflikter. De menar att pojkar generellt är mer utåtagerande medan flickor tjafsar mer. De pratar om 
hur flickorna i deras barngrupp är starka individer som försöker hitta sina roller och att det kan 
uppstå konflikter i den processen. Men de tror, trots vissa skillnader i konflikter, att de själva inte gör 
skillnad i hur de bemöter flickor och pojkar i de situationerna. Arbetslag Gul funderar om de kan se 
några skillnader, men tycker inte att det är något generellt beteende för flickor respektive pojkar. 
Däremot menar de att flickor och pojkar kan behöva träna på olika saker, Gunilla beskriver detta: – 
Men man vet ju ändå att pojkar kanske generellt behöver mer stöttning i att erkänna att de är ledsen [...] än att 
de är arg. Detta diskuteras och pedagogerna berättar att de tränat på att uttrycka känslor med 
barngruppen, vilket inneburit att både flickorna och pojkarna i gruppen är bekväma med det. 
Arbetslag Gul samtalar även kring andra konflikthanteringsstrategier som gäller både flickor och 
pojkar. Gunilla berättar:  
 

– Jag tror ju att de, att de tar efter, alltså de får ju roller, mönster som de tar efter… på hur man löser en 
konflikt. Reser man sig upp och bara går, tyst. Alltså och det… eller blir man tvärarg… eller försöker 
man förklara? Och vi vet ju vad vi strävar efter att de skall, vilka roller, vilka mönster vi vill lära dem. 

 
En tolkning av det här är att pedagogerna vill förmedla särskilda roller och mönster till barnen som de 
anser är bra strategier för barnen att använda sig av. Detta kan också tolkas som att pedagogerna vill 
motverka det de anser vara mindre bra strategier, som barnen anammat vid andra situationer. 
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Arbetslag Blå anser inte heller att de ser någon skillnad i hur flickor och pojkar reagerar, de menar att 
de reagerar som barn. Bea berättar: – Det är lika mycket gråt som skrik hos båda, hos alla. Jag tror inte att det 
går generalisera, att någon, det är lika mycket hos pojkar och flickor […] det är mer individerna. Det går dock 
att uttyda en viss förväntan på att pojkar ska vara involverade i fler konflikter än flickor. Detta blir 
synligt i dialogen mellan Greta och Gunilla: 
 

Greta: – För det har ju varit […] konflikter. Och det är ju både tjejer och killar! Det är ju inte bara 
killarna där heller. 
Gunilla: – Och inte bara tjejerna. 
Greta: – Nej! Och inte bara tjejerna heller. 

 
Detta går att tolka som en fördom att det finns en förväntan om att pojkar är involverade i fler 
konflikter, men att det inte är så i praktiken. Arbetslag Röd diskuterar hur de upplevt att pedagoger 
gör skillnad i bemötandet mot flickor och pojkar i praktiken, och att detta kan påverka även vid 
konflikthantering. Rebecca berättar: 
 

– Ja, för jag har jobbat med folk som man har hört skillnad när “Pelle” eller “Lisa” kommer. Liksom 
“Hej Pelle…” och “Nämen heeeej Lisa, hur är det?”. Och sådant där tycker jag också är viktigt att 
tänka på. Då gör man säkert olika när det blir konflikter också. Men jag hoppas att det har skett en 
utveckling. 

 
Utvecklingen inom ämnet diskuteras vidare av både Arbetslag Röd och Blå. Pedagogerna i Arbetslag 
Röd tycker sig uppleva en förändring till att flickor nu är tuffare och pojkar är lugnare. Även 
pedagogerna i Arbetslag Blå pratar om förändring och uttrycker en förhoppning om att vi kommit 
längre i genusarbetet sedan situationen i fallbeskrivningen som är tio år gammal. Samtliga pedagoger 
uttrycker, som nämnts, att de hoppas att de inte gör skillnad i bemötandet av flickor och pojkar, men 
att det är svårt att veta utan att filma sig själva. 

Sammanfattning av tema 

Sammanfattningsvis ser pedagogerna strukturer och normer som avgörande aspekter för vilka roller 
barn får. Några uttrycker dock en tro på att det i grund och botten finns biologiska skillnader mellan 
könen som också kan påverka. Generationsskiftet i synen på genus uttrycks och pedagogerna tror att 
det skett en utveckling bland både vårdnadshavare och personal, vilket vidgat normerna för vad 
flickor och pojkar kan göra. När det gäller strategier för genusarbete beskrivs framförallt ett 
kompensatoriskt arbetssätt, men även ett så kallat könsneutralt arbete där stereotypa och färdiga 
leksaker tagits bort. Intressant är att dockorna uteslutits men inte bilarna, vilket kan tolkas som att 
“pojk-leksaker” anses mer åtråvärda. Slutligen beskrivs konfliktsituationerna utifrån ett 
genusperspektiv där det framkommer delade meningar. Två av arbetslagen anser inte att det finns 
några generella beteenden för flickor respektive pojkar, medan det tredje arbetslaget tycker sig se 
vissa könsmönster. Det alla tre är överens om är att de hoppas att de inte gör skillnad i sitt eget 
bemötande på grund av vilket kön barnet har. Pedagogernas syn på sin egen roll vid 
konflikthantering behandlas mer ingående i nästa tema. 



	 23	

Pedagogens roll 

Det andra temat handlar om pedagogernas uppfattningar kring deras egna roller vid konflikter och 
konflikthantering. Temat är uppdelat i tre kategorier som initialt berör pedagogernas intentioner att 
vara bra förebilder för barnen, där de utgår från ett professionellt förhållningssätt. Följt av vilka 
verktyg pedagogerna ger barnen inför olika konflikter samt vilka strategier pedagogerna själva 
använder vid konfliktsituationer som uppstår i förskolan. 

Förebilder med professionellt förhållningssätt 

Arbetslag Gul beskriver hur pass avgörande roll de har som pedagoger gällande konflikter och 
hanteringen av dessa. De menar att det inte endast handlar om konflikter barnen själva hamnar i, utan 
även konflikter som pedagogerna observerar. De tror att det är lärorikt att vara en observatör vid 
andras konflikter för att kunna lära av varandra. Att det många gånger kan vara lättare att se andras 
konflikter för att få en bredare förståelse över situationen. Gunilla säger: – Det smittar liksom, hur man 
hanterar en konflikt. Pedagogerna samtalar vidare om att de anser att barn tar efter vuxnas och andra 
barns sätt att hantera en konflikt. De förklarar att några barn väljer att gå ifrån och undvika konflikter 
medan andra blir aggressiva och utåtagerande, samt att vissa barn istället vill reda ut konflikter på en 
gång via samtal.  
 
Ett liknande resonemang har Arbetslag Blå om pedagogers roll vid konflikter, där de menar att deras 
bemötande till barnen är otroligt viktigt. Bitte uttrycker: – Det tycker jag är A och O, hur man bemöter 
barnet i konflikten. Pedagogerna förklarar att det är deras ansvar att inte bemöta barnen på olika sätt, 
oavsett om det är pojkar eller flickor. De menar att de försöker agera på samma sätt vid 
konfliktsituationer oberoende av vilka barn det handlar om och att de alltid försöker ha ett 
professionellt förhållningssätt. De är alla överens om att barn granskar hur de vuxna bemöter dem och 
hur de hanterar konflikter som uppstår samt att barnen tar efter deras agerande och bemötande. Bea 
säger under samtalet: – För de gör ju som vi gör. I och med detta anser pedagogerna att det är extra 
viktigt hur de själva väljer att hantera konflikter, då barnen ofta imiterar deras hanteringsstrategier.  
 
I samtalet om hur pedagogerna tänker kring barns konflikter nämner samtliga arbetslag att de alla 
arbetar utifrån ett genustänkande och att de inte skiljer pojkar och flickor åt. Pedagogerna har ett 
individperspektiv istället för kön. I Arbetslag Blå förtydligar Bitte detta och säger: – Utan vi i genus, vi 
tänker ju inte flicka pojke så, utan vi tänker ju individ. Vi tänker ju barnet. Pedagogerna spinner vidare på 
ämnet och pratar om att de å ena sidan kan se generella tendenser på hur pojkar och flickor hanterar 
konflikter och tror att det kan ha att göra med vad barnen möter i samhället. Å andra sidan har 
pedagogerna individperspektivet som grund och en medvetenhet om att se hur just barnen agerar, 
inte hur pojkar versus flickor gör. Bodil upplever dock att det, trots medvetenheten, ibland känns 
svårt att inte skilja på pojkar och flickor i vissa situationer, och säger: – Nej men det är ju att man ändå 
har den där tanken och medvetenheten… sedan är man ju en produkt av samhället själv, så det är ju… En 
tolkning kan vara att normer som pedagogerna har sedan tidigare gör sig synliga i vissa situationer, 
vilket kan försvåra hanteringen av konflikter. Pedagogerna anser även att detta kan grunda sig i 
samhällets normer och värderingar samt att pedagogernas ålder kan spela en avgörande roll. Det här 
går att koppla till deras tankar om ett generationsskifte. 
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Ge barnen verktyg 

Två av arbetslagen lyfter betydelsen av att låta barnen få samtala om hur de känner vid konflikter, att 
samtal är ett av många viktiga verktyg och ett sätt att hantera konflikter på. Pedagogerna i Arbetslag 
Gul berättar att deras fokus under samtal med barn är att sätta ord på känslor och att detta är något 
som de arbetar mycket med i barngruppen. Pedagogerna anser att de är duktiga på att hjälpa barnen 
att hitta ord och förståelse för olika känslor som kan uppstå. De förklarar även att de inte gör skillnad 
på pojkar och flickor, utan att de hjälper alla barnen att försöka sätta ord på hur de känner inombords. 
Pedagogerna strävar efter att barnen får försöka, utifrån sina egna förutsättningar, förklara vad de 
själva upplever vid olika konfliktsituationer. Som hjälpmedel brukar pedagogerna använda sig själva 
som exempel till barnen. Gunilla, Greta och Gabriella förtydligar detta och säger följande:  

 
Gabriella: – Och liksom lägga... lägga frågan utöver alltså…   
Gunilla: – Alltså det här att typ rollspela. “Tänk om Greta skulle ta alla klossar, då skulle jag ju också 
bli ledsen.”  
Greta: – Så att man vänder mot oss liksom, ja.  
Gunilla: – Ja. Att man måste dela med dig. 

 
Pedagogerna anser att om dialoger med barnen inte fungerar som verktyg, kan denna typ av rollspel 
synliggöra känslor och handlingar på ett mer tydligt sätt än enbart samtal. Även pedagogerna i 
Arbetslag Blå pratar en hel del om att de ofta reflekterar tillsammans med barnen och att de försöker 
lyfta olikheter. De menar att med tanke på att vi alla är olika som individer kan vi därför också agera 
och hantera saker på olika sätt, i detta fall konflikter. De beskriver att beroende på vilka barn det 
handlar om, agerar pedagogerna också på olika sätt. De menar att vissa barn, efter en konflikt, 
behöver gå undan en stund och vara ensamma medan andra barn behöver samtala med en vuxen 
direkt. Oavsett vad barnen behöver för att bearbeta sina konflikter, finns pedagogerna där som stöd. 
Pedagogerna förklarar:  

 
Bodil: – Och då är det ju en tillgång att vi är lite olika på många sätt. Och det är ju den tillgången vi 
ska ge till varandra, då kan ju barn […] inte att det ska vara si eller så utan…   
Bea: – Också viktigt att reflektera med barnen, att de också får liksom faktiskt stöta och blöta de här 
funderingarna. 
Bitte: – Att vi pratar.  
 

Det här kan tolkas som att pedagogerna är eniga om hur pass viktigt det är att hålla dialogen öppen 
med barnen, för att de ska få möjlighet att hantera sina känslor på sitt eget sätt vid olika 
konfliktsituationer. Detta för att barnen ska få chans att konstruera sina egna strategier inför 
eventuella kommande konfliktsituationer. Arbetslag Blå diskuterar vidare att de vid vissa tillfällen, 
efter en rådande konflikt, har valt att låta barnen få prova på olika roller i en fiktiv konflikt. Detta för 
att barnen ska få en ökad förståelse för vilka känslor som kan dyka upp under en konflikt samt för att 
ge dem verktyg för att hantera konflikter på ett bra sätt. Detta är något som Bodil och Bea pratar om 
tillsammans under intervjuns gång, där de säger: 

 
Bea: – Alltså vi jobbar ju mycket för att de ska hitta verktyg och lösa konflikterna själva.  
Bodil: – Och genom samtal och genom möten […] man hjälper dem.  
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Bea: – Ja, och inte det här att placera någon skuld utan…   
Bodil: – Mer att vad hände innan? Vad kan vi göra för att det ska kännas bättre? 

Konflikthanteringsstrategier 

Att samtala kollegialt är något som framförallt Arbetslag Gul och Arbetslag Röd lyfter som en 
avgörande del i deras roller som pedagoger. Gunilla, Greta och Gabriella anser att om ett arbetslag är 
trygga med varandra, kan de också stötta och hjälpa varandra vid konfliktsituationer som kan 
upplevas utmanande. De berättar vidare att om det uppstår en konflikt de inte känner att de själva 
kan vara med och lösa, finns de andra i arbetslaget till hands och kan hjälpa till. För att pedagogerna 
ska kunna avlösa varandra vid utmanande konfliktsituationer, menar de att samtalet sinsemellan är 
mycket viktigt. Pedagogerna säger:  
 

Gunilla: – Att om man upplever själv, för att man kan ju själv också bli arg […] Att man växeldrar 
också. Gabriella: –  Att man inte tar det som någon prestige, att “Det här ska jag klara!”  
Greta: – Du menar att “Nu är det läge att byta personal”?  
Gunilla och Gabriella: – Ja. 
 

Att vara medveten om sin egen förmåga och veta sina gränser är även Arbetslag Röd inne på, där de 
menar att då de har arbetat tillsammans så pass länge är det inte några problem att vara ärliga mot 
varandra. Både Rebecca och Rut är eniga om att de går in och ut i sina pedagogiska roller och att de är 
medvetna om att de båda har sina brister ibland. Vid konfliktsituationer har de som strategi att först ta 
reda på vad som har hänt, då det oftast berör flera barn vill de veta så mycket som möjligt innan de 
bestämmer hur de ska hantera och eventuellt lösa konflikten. De lyfter återigen vikten av att kunna 
hjälpas åt i arbetslaget, då inte alla pedagoger alltid är närvarande vid konflikter som kan uppstå. 
Rebecca säger: – Ja och sen kan det ha varit så att man kan ha haft ett barn omkring sig väldigt mycket och 
då… då tycker jag det är proffsigt att backa. För man är ju inte oumbärlig. Detta kan tolkas som att de kliver 
ur konfliktsituationer med barn de har varit nära för att överlåta konflikthanteringen till en kollega 
istället. 
 
Arbetslag Röd återkommer flera gånger under samtalet om hur de anammar ett professionellt 
förhållningssätt i konfliktsituationer och vid valet av hanteringsstrategier. Pedagogerna beskriver en 
strategi för att förebygga konflikter bland barnen som innebär att det, i den mån det går, alltid finns 
en närvarande pedagog i rummet. De anser att de kan få mer överblick över konfliktsituationer om de 
alltid försöker vara där när det händer, för att underlätta om barnen behöver hjälp att lösa 
konflikterna. Pedagogerna berättar även att de har ett rum som är avsatt för de äldre barnen, där de 
kan vistas utan de vuxna och yngre barnen. Anledningen till detta är att pedagogerna anser att de 
äldre barnen får möjlighet att lära sig att lösa eventuella konflikter på egen hand, men också att 
barnen är medvetna om att pedagogerna finns i närheten om de skulle behöva stöttning. 
 
En annan strategi som Rut berättar om är att använda penna och papper tillsammans med barnen för 
att kunna få förståelse över hur en konflikt gått till. Rut säger: – Någonting som är bra att göra och det är 
att rita händelsen. För det är inte alltid de ser sig själva, vad de har gjort för fel. Och då kan man rita och “Hur 
tänkte ni här nu?”. Pedagogerna anser att rita kan hjälpa barnen att reflektera över sina egna roller i en 
konflikt och det ger dem möjlighet att få tänka om och ta lärdom av vad de erfarit under konflikten. 
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Vidare förklaras detta som att pedagogerna ofta försöker inta ett barnperspektiv när de hanterar 
konflikter. De vill förstå hur barnen känner och upplever under konfliktsituationer och på så vis 
försöka hjälpa barnen att lösa dessa på egen hand, men med pedagogernas stöttning om så behövs. 
 
En strategi vid konflikthantering som alla tre arbetslagen nämner handlar om valet av att kliva in i en 
konflikt eller inte. Pedagogerna beskriver detta som ett dilemma mellan att störa eller avbryta en lek 
samt att stötta barnen. I vissa fall handlar det även om att få ner ljudnivån. De menar att det ibland 
kan räcka att en vuxen kommer in och tittar vad barnen gör och därmed avbryts eller avslutas leken. 
Medan det också kan innebära att en konflikt bland barnen blossar upp när en vuxen kommer in. I 
Arbetslag Gul säger Gabriella:  
 

– Men när man kommer in som vuxen så blir det, då får de [barnen] liksom kanske en annan kraft och, 
och det kan väl vara bra att man […] man ska ju inte bli överkörd eller alltid få stå tillbaka, men att det 
blir mer dramatiskt när man kommer in som vuxen. 

 
Gabriella lyfter ytterligare en nackdel då hon menar att konflikten kan förbli oavslutad på grund av 
vuxnas närvaro. Vidare diskuterar Arbetslag Gul att detta även kan innebära att pedagoger tar över 
konflikter som barnen är kapabla att lösa på egen hand, men som de vuxna löser åt dem istället. 
Arbetslag Blå resonerar på ett liknande sätt då de menar att pedagoger i vissa situationer endast vill 
tysta ner barns konflikter. Därav använder de sin vuxna auktoritet för att lugna ner situationen, 
istället för att låta barnen få möjlighet att lösa konflikterna själva.  
 
Även Arbetslag Röd diskuterar dilemmat och berättar om en av deras strategier vid barns konflikter. 
De förklarar att de i första hand försöker hålla sig i bakgrunden för att låta barnen prova lösa 
konflikterna på egen hand, men att det i vissa fall krävs att pedagogerna hjälper till. Rebecca berättar: 

 
– För det är oftast inte… den man ser kanske inte är den som har startat det hela heller, så det gäller att 
ta reda på… oftast delar vi upp oss och om det är två som bråkar och en är ledsen, då ska man ju inte 
bara ta hand om den som är ledsen, utan att en annan då tar hand om den som är arg, förbannad. Och 
det tycker jag nog att vi är ganska bra på. 

 
Pedagogerna menar att de vill ge alla barn möjlighet att få sina röster hörda och utifrån det kunna 
hjälpa barnen vidare i att finna en lösning på konflikten. 

Sammanfattning av tema 

Sammanfattningsvis ses samtal som ett viktigt verktyg att använda sig av i sin roll som pedagog för 
att guida barnen i deras konflikter. Genom att pedagogerna tar lärdom från varandras konflikter och 
strategier får de möjlighet att utveckla sitt eget agerande, dels i barnens konflikter men även i sina 
egna. Att hjälpas åt i arbetslaget vid olika konfliktsituationer, att de med andra ord växeldrar och 
stöttar varandra, anser samtliga pedagoger ger dem en trygghetskänsla. I och med detta får de även 
möjlighet att kunna utvecklas till professionella pedagoger och fortsätta vara bra förebilder för 
barnen. Att rita, använda rollspel samt att välja att kliva in i en konflikt eller inte anser pedagogerna 
vara några av de strategier som de använder sig av vid konfliktsituationer. Pedagoger ställs inför 
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många utmaningar vad gäller konflikter i förskolan, vilket tas upp mer djupgående i det kommande 
temat. 

Utmaningar vid konflikthantering 

Det tredje och sista temat berör vilka utmaningar pedagogerna berättar att de ställs inför vid olika 
konfliktsituationer samt hur de resonerar kring lösningar på dessa. Detta presenteras i fyra kategorier 
som till en början behandlar hur barn reagerar vid konflikter samt svårigheterna med att hantera 
dessa känslor. Därefter följer pedagogernas uppfattningar om att stå emot normer och undvika att 
falla i “könsfällan”. Slutligen diskuteras dilemmat att ingripa i en konflikt eller låta barnen lösa den 
själva. 

Arbeta med känslor 

Arbetslag Gul lyfter sina tankar kring hur barn hanterar sina känslor vid konflikter. De berättar att 
några barn blir explosiva och agerar aggressivt medan andra barn istället sväljer gråten och känslorna. 
Detta resulterar i att alla känslor ligger kvar inom barnen och inte får möjlighet att komma fram. 
Gunilla säger: 

 
– Och både tjejer och killar som kan behöva den här hjälpen med att förklara… hur det känns. För det 
finns ju även dem som bara “mhm” [kniper ihop munnen]. Stänger in sig bara… sparar det där inne 
långt nere i magen istället… istället för att låta det bubbla upp. Och de [barnen] kan ju också behöva en 
strategi för att låta det där komma fram. 
 

Detta kan tolkas som att pedagogerna upplever det utmanande att veta hur de ska kunna hjälpa och 
stötta de barn som har svårigheter med att hantera sina känslor. Pedagogerna menar att de anstränger 
sig för att hjälpa barnen att sätta ord på känslorna och säger ofta: – Blev du ledsen nu? Blev du arg nu? 
för att bekräfta barnens agerande utifrån hur de kanske känner. En stor utmaning enligt pedagogerna 
är när barnen agerar med ett explosivt beteende vid konflikter. De berättar att de ofta brukar prata 
med barnen om hur de kan göra när de blir arga. Detta för att kunna påminna barnen i stundens hetta 
om hur de kan välja att gå tillväga. De involverar alla barn när de pratar om känslor och brukar ställa 
frågan: – Hur skulle du vilja göra när du blir arg?. Därmed har barnen något att utgå ifrån och 
pedagogerna kan hjälpa barnen att minnas vilken strategi de kan dra nytta av vid konflikter som har 
gjort dem upprörda eller arga. Pedagogerna menar att vissa barn kan känna ett misslyckande när de 
blir arga vid konflikter och att detta är något som pedagogerna vill undvara barnen och hjälpa dem att 
bemästra. De vill kunna ge barnen verktygen de behöver för att hantera känslorna som kan dyka upp 
under en konflikt, för att det ska kunna gå lättare med tiden. 

Tystlåtna respektive högljudda barn 

Ytterligare en utmaning som pedagogerna i Arbetslag Gul lyfter handlar om barn som är tysta och 
mer försynta än barnen som hörs när de blir arga. De barn som hörs och syns mer menar pedagogerna 
automatiskt tar mer av deras tid och engagemang, vilket går ut över de tysta barnen. Utmaningen 
pedagogerna känner över detta är att de inte har någon strategi för de tysta barnen. Gunilla och 
Gabriella säger:  
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Gunilla: – Det känns som att de [barnen] är ju svårare att upptäcka.  
Gabriella: – De hörs ju inte.  
Gunilla: – Men man blir ju som ledsen när man tänker på dem…   
Gabriella: – Att vi har dem [tysta barnen] ju säkert.  
 

Pedagogerna uttrycker en oro över att de inte har någon strategi för de barn som sväljer gråten, är mer 
tystlåtna och undvikande. Det framkommer även en motsatt bild om hur de tysta barnen ofta kan 
komma undan vid konflikter, just på grund av att de inte framkallar någon ljudlig uppmärksamhet 
hos pedagogerna. Pedagogerna förklarar att det kan vara svårt att veta vilket barn som har startat en 
konflikt alternativt vilket barn som har gjort “fel”, då pedagogerna inte varit närvarande. De menar 
att det är en utmaning när de som vuxna kommer in för sent i en konflikt och att det många gånger 
automatiskt blir det barn som låter högst som får skulden. Detta är något pedagogerna har reflekterat 
över och insett att de tysta barnen inte behöver vara oskyldiga bara för att de inte är högljudda. 
 
Arbetslag Röd resonerar på ett liknande sätt då de menar att en utmaning kan vara att inte få reda på 
vem som har startat en konflikt, då alla inblandade barn lägger skulden på varandra. Pedagogerna 
anser även att det kan vara svårt att hjälpa barnen att lösa konflikterna om något barn ännu inte har 
ett utvecklat språk. I och med detta får det barn som har ett utvecklat språk chans att förklara sig 
medan barnet som saknar en språklig förmåga hamnar i underläge. Detta anser pedagogerna 
försvårar deras roll att vara rättvis mot barnen samt att hjälpa dem att lösa konflikten. 

“Könsfälla” 

I Arbetslag Blå nämner de att en utmaning kan vara att inte gå in i en så kallad “könsfälla”. Med detta 
menas att de många gånger kan behöva tänka sig för innan de benämner ett barn som flicka eller 
pojke. De exemplifierar genom att berätta att man ofta kan göra misstaget att anta att ett barn är en 
pojke på grund av att denne bär blått. Samma sak om ett barn har rosa kläder, kan man felaktigt dra 
slutsatsen att det är en flicka. Pedagogerna kopplar detta till deras kollegiala svårigheter med 
användandet av en tredje könsbenämning. De menar att de ofta går tillbaka till det som de är trygga 
med sedan tidigare och har därför inte börjat använda någon tredje könsbenämning i arbetslaget. 
Pedagogerna i Arbetslag Röd är inne på ett liknande spår och de tänker att detta har med ett 
generationsskifte att göra, då de uttrycker följande:  

 
Rut: – Du ser bara, för vi har ju en kille som har mycket rosa.  
Rebecca: – Ja. Det kan man ju tycka förut att…   
Rut: – Ja. Det där har förändrats mycket.  
Rebecca: – Sedan vet jag inte, vi som har jobbat länge och är äldre, vi kanske… Vissa grejer kanske 
sitter kvar. Det är väl också grejer man inte tänker på som man ändå kan prata om. Och då kommer vi 
ju in lite grann på det där att använda “hen”. Det har vi ju lite svårt för.  
Rut: – Det är verkligen svårt. 

 
En tolkning kring detta handlar om att pedagogerna har svårt för den samhälleliga förändringen 
gällande kön och att de ställs inför utmaningar när de ska aktualisera detta i praktiken. En av 
pedagogerna i Arbetslag Blå, Bitte, uttrycker en önskan om att ibland få bli filmad för att få möjlighet 
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att kunna se hur hon agerar i verkligheten. Bitte vill se om det skiner igenom att hon har mycket som 
sitter i ryggraden sedan tidigare gällande genus och om hon agerar annorlunda beroende på om 
barnen är flickor eller pojkar. Bitte säger: – Och jag kan ju bli lite rädd ibland. Ja men, jag önskar ibland att 
jag blev filmad för att jag vet att jag har så mycket i ryggraden… Hur jag tänker sedan förut liksom. Detta kan 
tolkas som att Bitte har för avsikt att agera utifrån ett jämställt förhållningssätt för att inte hamna i 
“könsfällan”, men är inte säker på om hennes intention stämmer överens med agerandet i praktiken. 

Att delta eller inte delta i barns konflikter 

En sista typ av utmaning berättar Arbetslag Röd om som handlar om valet att gå in i en konflikt eller 
att avstå. Rut förtydligar och säger: – Och sen kan man säga “Det här är inte värt att lägga krut på”. Utan 
man väljer sina konflikter [...] Och har jag börjat, får jag liksom rida ut det. En tolkning kring detta kan ha 
att göra med hur pass ofta det förekommer konflikter bland barnen och hur många gånger 
pedagogerna behöver kliva in och stötta barnen. Är det konstant konflikter kan utmaningen bli stor 
då pedagogerna kanske inte har möjlighet att välja att delta i konflikterna eller inte. Om så är fallet går 
denna utmaning hand i hand med det som pedagogerna beskriver handlar om hur utomstående 
reagerar på konfliktsituationer som kan uppstå. Pedagogerna menar att det i vissa perioder kan vara 
många konflikter med samma barn och att det då blir en pågående process att reda ut dessa. 
Utomstående personer kan se en aktuell konflikt för första gången, medan det i praktiken har pågått 
konflikter under en lång tid. Utmaningen då, menar pedagogerna, är att bakomliggande orsaker 
spelar stor roll och att det kan vara svårt att förklara detta för personer som inte är involverade i den 
pågående konflikt-processen. 

Sammanfattning av tema 

För att sammanställa hur pedagogerna resonerar kring utmaningar vid konflikter ses samtliga 
arbetslag som överens om att de ställs inför många utmaningar i deras roll som pedagoger. En aspekt 
av dessa utmaningar är att det ofta krävs att de tänker sig för innan de säger eller gör något. Detta 
påverkas beroende av vilka normer och värderingar de har sedan tidigare samt hur dessa kommer till 
uttryck i deras arbete. Mer angående detta tas senare upp i diskussionsdelen. 

Sammanfattande analys 

Utifrån syftet i studien besvaras här frågeställningarna vi ställt samt en mer ingående analys av hur de 
kollegiala uppfattningarna kring genus och konflikter kan förstås i relation till de strukturella 
diskurserna. Den första frågan löd: “Hur uttalar sig pedagoger om genus och könsroller i förskolan?”. Här 
framkommer det två skilda uppfattningar angående hur genus skapas alternativt är medfött. 
Majoriteten av pedagogerna anser att genus och könsroller formas av samhällets normer och 
strukturer. Pedagogerna som tror att vi föds endera som flicka eller pojke med vissa skilda 
egenskaper, talar även om ett generationsskifte där de menar att yngre personer inte har lika 
stereotypa tankar kring genus. Arbetslagen beskriver två arbetssätt för att motverka traditionella 
könsroller där det ena fokuserar på att locka barn till sådant som de inte har utforskat tidigare medan 
det andra handlar om att könsneutralisera miljöer. 
 
Vår andra frågeställning var: “Vilka kollegiala uppfattningar har pedagogerna gällande skillnader dels mellan 
flickor och pojkars konflikter och dels i hanteringen av dem? Och hur kan vi förstå dessa?”. I resultatet 
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framkom det att flertalet av pedagogerna anser att barn agerar utifrån ett individperspektiv och att 
könsstrukturer inte är synliga i konflikter. Några av pedagogerna framhåller dock att en viss 
könsskillnad finns i hur flickor respektive pojkar agerar i konfliktsituationer. Som exempelvis kan ta 
sig uttryck genom att flickorna upplevs tjafsiga, medan pojkarna anses vara mer utåtagerande. 
Pedagogernas kollegiala uppfattningar kring sina egna ageranden är att de inte gör skillnad i sitt 
bemötande beroende av barnets kön, men de påpekar att det är svårt att veta utan att en observation 
genomförs. 
 
Tredje frågan var följande: “Vilka faktorer anser pedagogerna kan påverka barns konflikter samt vilka 
strategier blir möjliga i hanteringen av dem?”. Pedagogerna i studien anser att omgivningen, situationen 
och människor i barnets närhet har stor inverkan på valet av strategier vid en konflikt. Pedagogerna 
lägger därför stor vikt vid deras eget bemötande samt vilka strategier de förmedlar till barnen. Detta 
ses även som en stor utmaning för pedagogerna. Strategier som blir möjliga för barnen är beroende av 
hur pedagogerna väljer att lägga upp sitt arbete med konflikter. Exempelvis de pedagoger som 
använder samtal om känslor som en strategi gör detta tillgängligt för barnen att välja. Medan andra 
tillvägagångssätt skapar andra valmöjligheter för barnen. Vad gäller pedagogernas möjliga strategier 
är dessa beroende av om pedagogerna känner trygghet i arbetslaget eller inte. Ytterligare en faktor är 
att pedagogerna använder sig av ett professionellt förhållningssätt i hanteringen av konflikter. 
 
Slutligen ställde vi oss frågan: “Hur kan vi förstå de kollegiala uppfattningarna om genus och konflikter i 
relation till de strukturella diskurserna?”. I resultatet visar sig en motsägelse gällande att man å ena sidan 
utgår från ett individperspektiv och å andra sidan påverkas av strukturella diskurser och därmed gör 
skillnad mellan flickor och pojkar. Det här kan kopplas till en diskurs som blir synlig där det 
framkommer en underliggande förväntan på att pojkar är delaktiga i fler konflikter än flickor. Detta 
trots att pedagoger uttrycker att det är lika många konflikter bland barnen oavsett kön. Pedagogerna i 
vår studie anser att barns konflikter och konflikthantering påverkas av omgivningar och människor 
omkring, men framförallt att detta är situationsberoende. Denna uppfattning blir intressant då 
pedagogerna är en del av dessa diskurser och det kan därför ses vara av stor vikt hur pedagogerna ser 
på kön, det vill säga om de ser det som medfött eller socialt konstruerat. 
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Diskussion 
I den här delen diskuteras de mest centrala resultaten utifrån syftet med studien samt det som har 
överraskat oss, vilket även relateras till tidigare forskning. I avsnittet resonerar vi kring på vilka sätt 
kön kan ses som en faktor vid konfliktsituationer, vilka förväntningar som finns på flickor respektive 
pojkar samt vilka strategier pedagogerna använder sig av i konflikthantering i relation till de 
strukturella diskurserna. Diskussionen avslutas med en presentation av våra förslag på framtida 
studier inom det aktuella området. 

Kön som faktor 

I resultatet framkommer något skilda uppfattningar kring om och hur barns kön påverkar konflikter. 
Flertalet av pedagogerna upplever inga specifika beteenden som kan kopplas till flickor respektive 
pojkar, utan att det handlar om enskilda individer. Det kan tolkas som att pedagogerna 
uppmärksammar olika sätt att vara flicka och pojke och därför bidrar till att utjämna skillnader mellan 
könen. Dock visar sig en motsatt bild där det ges uttryck för hur strukturer kan medföra att 
pedagogerna bemöter flickor och pojkar olika. På så sätt både överensstämmer men också skiljer sig 
vårt resultat från Eidevalds (2009) studie där hans resultat visar att pedagogerna inte beaktar 
variationerna inom gruppen flickor och pojkar och därför istället förstärker könsskillnaderna. 
Pedagogerna i vår studie uttrycker dessutom att pojkar generellt behöver öva på att uttrycka känslor i 
större mån än flickor, vilket enligt den traditionella normen är mer accepterat. Det här kan kopplas till 
det kompensatoriska arbetssättet där barnen får möjlighet att göra könsöverskridande val (Eidevald & 
Lenz Taguchi, 2011). Detta kan dels ses som ett sätt att bredda normen och tillåta pojkar att uttrycka 
känslor, men även att dessa förväntningar baseras på flickor och pojkar som två skilda och homogena 
grupper (Bodén, 2011; Eidevald, 2009; Tallberg Broman, 2002). 
 
Några av pedagogerna beskriver däremot specifika könsmönster som flickor och pojkar använder sig 
av i konflikter. De talar om barn som använder stereotypa strategier, bland annat att flickor tjatar och 
pojkar är utåtagerande. Detta kan tolkas som att barnen väljer de tillvägagångssätt som är mest 
framgångsrika och skapar minst motstånd för flickor respektive pojkar (Bruce & Riddersporre, 2012; 
Davies, 2003; Eidevald, 2009). Men det kan även ses som en effekt av att pedagogerna har olika 
förväntningar på flickor och pojkar (McLeod, 2001; Tallberg Broman, 2002). Dessa förväntningar 
grundas i den sociala kontexten som består av styrande normer och strukturer (Bruce & Riddersporre, 
2012; Davies, 2003). Det här innebär att pedagogerna i vår studie också påverkas av strukturerna som 
styr vilka förväntningar de har på barnen. 
 
Samtliga pedagoger anser att barnens konflikter och val att hantera dessa kan relateras till samhällets 
normer och värderingar, samt hur barnens omgivningar ser ut. Dock menar flera av pedagogerna i 
den här studien att barn måste få göra egna val, oavsett om det är i enlighet med normerna eller är 
motstånd mot dem. Detta kan tolkas som att pedagogerna ser barn som aktiva agenter som själva kan 
påverka sin identitet (Eriksson-Bergström, 2017). Det överensstämmer med Lenz Taguchi (2004/2014) 
som menar att omgivningens diskurs påverkar oss, men där vi som aktiva agenter har en möjlighet att 
välja att agera enligt rådande normer eller ej. 
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Förväntningar i förhållande till praktiken 

En uppfattning som pedagogerna i den här studien ger uttryck för är att de anser att det är lika 
mycket konflikter som involverar flickor som pojkar. Däremot visar tidigare forskning att pojkar 
upplevs mer utåtagerande och besvärligare än flickor och därför får flest tillsägelser (Baker, Tisak & 
Tisak, 2016; Eidevald, 2009; Tamm et al., 2014). Något som däremot framkommer från pedagogerna i 
vår studie är en antydan om att det finns förväntningar på att pojkar är inblandade i fler konflikter. 
Detta är en tolkning av pedagogernas samtal då de uttrycker att det inte enbart är pojkarna som är 
inblandade och sedan korrigerar sig själva att det inte enbart är flickorna heller. Denna antydan liknar 
det som framkommit i tidigare studier, exempelvis av Hellman et al. (2014) där pedagoger anser är att 
pojkar är mer vilda och utmanande än flickor, medan observationer visar att det inte är så. Dessa 
förväntningar skulle kunna grunda sig i stereotypa fördomar, där flickor och pojkar ses som två skilda 
och homogena grupper med olika egenskaper (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011; McLeod, 2001). Detta 
är intressant i relation till vår studie då pedagogernas uttryck verkar skilja sig åt från deras 
förväntningar. Med detta menar vi att de å ena sida uttrycker att flickor och pojkar är inblandade i lika 
många konflikter, samtidigt som det framkommer en antydan att pojkar är involverade i fler, vilket 
visar på rörlighet i en diskurs. 
 
Resultatet synliggör också en annan uppfattning än den som framkommer i Eidevalds (2009) studie 
där flickor som inte agerar i enlighet med “flick”-normen för hur flickor ska hantera konflikter möts 
av motstånd. I den här studien ger några av pedagogerna istället uttryck för att det är “flick”-normen 
som är mest störande, även när flickor agerar enligt den. Detta framkommer genom att pedagogerna 
uttrycker att flickors “tjat” är mer påfrestande än pojkars utageranden. Det här kan kopplas samman 
med den strukturella maktskillnad som finns mellan könen där pojkar ses överordnade och på så sätt 
kan deras ageranden vara mer accepterade (Bodén, 2011). 

Strategier vid konflikthantering 

Som nämndes inledningsvis är den generella uppfattningen bland pedagogerna att strategier för 
konflikthantering är beroende av individ snarare än kön. Det framkommer i den här studien tre olika 
typer av strategier utifrån pedagogernas tolkningar som barn använder; utåtagerande, svälja gråt samt 
att lösa konflikten direkt, och är enligt pedagogerna alltså lika vanliga bland flickor och pojkar. Dessa 
går att likna vid de tre vanligaste strategierna som är aggressivitet, undvikande och prosocial (Tamm 
et al., 2014). Pedagogerna beskriver sina tillvägagångssätt för att hantera barnens strategier där 
utåtagerande och svälja gråt ses som de mest utmanande. Det pedagogerna beskriver som utmanande 
handlar om att hitta strategier som passar varje barn och situation, då samma strategi inte fungerar 
vid alla tillfällen. Vår tolkning av detta är att människor påverkas på olika sätt och möter flera 
strukturer varje dag, därför kan en strategi som fungerar ena dagen vara oanvändbar för samma 
person den andra. För de utåtagerande barnen betonas vikten av att samtala om strategier innan 
konflikterna dyker upp, samt att låta dessa barn gå undan en stund för att lugna ner sig. Därefter kan 
konflikten tas upp igen för att lösas under lugnare omständigheter. De barn som istället sväljer gråten 
ses som utmanande då pedagogerna kan misstolka agerandet som att barnet är okej, vilket kan 
resultera i att konflikten förblir olöst och barnet otröstat. Några av pedagogerna lyfter att de inte har 
någon strategi för dessa barn, vilket därför anses vara ett problem de behöver arbeta vidare med. Att 
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finna strategier för alla barn vid konflikter är av stor vikt då negativa upplevelser kan orsaka en 
destruktiv spiral för barnen (Öhman, 2003). 
 
Pedagogerna framhåller trygghet som en viktig aspekt i konflikthantering och lägger därför även stor 
vikt vid sitt eget förhållningssätt. De ser sig ha stort ansvar i barns konflikter och beskriver detta i 
form av ett professionellt förhållningssätt där de försöker förstå varje situation innan de agerar. 
Pedagogerna menar att de arbetar för att varje konflikt ska föra något gott med sig genom att både de 
själva och barnen utvecklas. Detta tyder på att pedagogerna ser sitt ansvar samt värnar om 
relationerna med barnen och strävar efter att barnen ska få en positiv upplevelse och känna sig stärkta 
efter en konflikt (Ocak, 2010; Öhman, 2003). För att lyckas med detta har pedagogerna egna strategier 
inom arbetslagen, vilka bland annat är att växeldra samt att måla och rollspela situationen. Pedagogerna 
beskriver även hur de lär av varandra vid hanteringen av konflikter samt betonar vikten av ett öppet 
klimat där de kan prata med varandra om situationer som de upplever inte går rätt till. De menar 
även att det är viktigt att “välja sina konflikter”, det vill säga att de reflekterar över huruvida en 
konflikt är nödvändig att ingripa i eller ej. Återigen betonas betydelsen av att samtala, både med 
barnen men också med varandra i arbetslaget. Detta kan tolkas som att pedagogerna och barnen 
skapar en diskurs på förskolan för hur konflikter hanteras, som till stor del görs genom samtal (Lenz 
Taguchi, 2004/2014).  
 
Avslutningsvis anser pedagogerna i studien att de är medvetna om stereotypa normer och 
förväntningar och därför försöker agera för att motverka dessa. Dock betonar de att det är svårt att 
veta hur det ser ut i praktiken och uttrycker därför en önskan om att bli filmade. Detta blir intressant i 
förhållande till Eidevald (2009) som menar att pedagoger, trots uppfattningen om lika bemötande, 
faktiskt gör skillnad i praktiken. Detta är inte något vi kan uttala oss om i den här studien då det krävs 
observationer för att kunna undersökas. Det här diskuteras mer ingående i det följande och 
avslutande avsnittet gällande framtida studier. 

Framtida studier 

Vi har under den här studien försökt öka förståelsen kring hur genus kan tänkas påverka konflikter 
och konflikthantering, genom att intervjua pedagoger. Då pedagogerna anser sig vara medvetna och 
aktivt arbeta mot stereotypa normer vore det intressant att studera hur det ser ut i praktiken, med 
hjälp av en observationsstudie. På så sätt kan det också vara möjligt att undersöka om det skett någon 
utveckling och om medvetenheten syns även i praktiken. Det vore dessutom spännande att intervjua 
barnen om hur de upplever ämnet och vilka positioner de uppfattar som tillgängliga i konflikter. Med 
tanke på genusaspekten i studien vore det givande för resultatet om även manliga pedagoger 
intervjuats. Då detta inte gjordes i vår undersökning är det ett förslag till framtida studier. Slutligen 
vore det intressant att studera om det finns någon skillnad mellan yngre och äldre pedagogers 
uppfattningar och agerande i praktiken, har det skett ett generationsskifte? 
 
 
 
 

 



	 34	

Referensförteckning 
Ahrne, G., & Svensson, P. (2015). Handbok i kvalitativa metoder (2., [utök. och aktualiserade] uppl.). 

Stockholm: Liber. 
 
Baker, E. R., Tisak, M. S., & Tisak, J. (2016). What Can Boys and Girls Do?: Preschoolers’ Perspectives 

Regarding Gender Roles across Domains of Behavior. Social Psychology of Education: An International 
Journal, 19(1), 23-39. doi:10.1007/s11218-015-9320-z 
 

Bodén, L. (2011). Könsneutralitet och kompensatorisk pedagogik: Dominerande föreställningar i 
förskolans jämställdhetsarbete. I H. Lenz Taguchi, L. Bodén & K. Ohrlander (Red.), En rosa pedagogik: 
Jämställdhetspedagogiska utmaningar (s. 35-47). Stockholm: Liber. 

 
Brinkkjær, U., & Høyen, M. (2013). Vetenskapsteori för lärarstudenter. Lund: Studentlitteratur. 

 
Bruce, B. & Riddersporre, B. (2012). Kärnämnen i förskolan: nycklar till livslångt lärande. Stockholm: Natur & 

Kultur. 
 

Dahlin-Ivanoff, S. (2015). Fokusgruppsdiskussioner. I G. Ahrne & P. Svensson (Red.), Handbok i kvalitativa 
metoder (2., [utök. och aktualiserade] uppl., s. 81-92). Stockholm: Liber. 
 

Davies, B. (2003). Hur flickor och pojkar gör kön. Stockholm: Liber. 
 

Edström, C. (2010). Samma, lika, alla är unika: En analys av jämställdhet i förskolepolitik och praktik. 
(Doktorsavhandling, Umeå universitet). Hämtad från 
https://www.divaportal.org/smash/get/diva2:356898/FULLTEXT01.pdf 
 

Eidevald, C. (2009). Det finns inga tjejbestämmare: Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och 
lek. (Doktorsavhandling, Jönköpings universitet, School of Education and Communication). Hämtad 
från http://jamda.ub.gu.se/bitstream/1/145/1/eidevald.pdf 
 

Eidevald, C., & Lenz Taguchi, H. (2011). Genuspedagogik och förskolan som jämställdhetspolitisk arena. 
I H. Lenz Taguchi, L. Bodén & K. Ohrlander (Red.), En rosa pedagogik: Jämställdhetspedagogiska 
utmaningar (s. 19-31). Stockholm: Liber. 
 

Emilson, A., Folkesson, A-M., & Moqvist Lindberg, I. (2016). Gender Beliefs and Embedded Gendered 
Values in Preschool. International Journal of Early Childhood, 48(2), 225-240. doi:10.1007/s13158-016-0162-
4 
 

Eriksson-Bergström, S. (2017). Rum, barn och pedagoger: Om möjligheter och begränsningar för lek, kreativitet 
och förhandlingar. Stockholm: Liber. 
 

Eriksson-Zetterquist, U., & Ahrne, G. (2015). Intervjuer. I G. Ahrne & P. Svensson (Red.), Handbok i 
kvalitativa metoder (2., [utök. och aktualiserade] uppl., s. 34-54). Stockholm: Liber. 
 

Foucault, M. (1993). Diskursens ordning: Installationsföreläsning vid Collège de France den 2 december 1970. 
Stockholm: Stehag. 
 

Hellman, A., Heikkilä, M., & Sundhall, J. (2014). ”Don’t Be Such a Baby!”: Competence and Age as 
Intersectional Co-Markers on Children’s Gender. International Journal of Early Childhood, 46(3), 327–344. 
doi:10.1007/s13158-014-0119-4 



	 35	

 
Johansson, E., & Emilson, A. (2016). Conflicts and resistance: Potentials for democracy learning in 

preschool. International Journal of Early Years Education, 24(1), 19-35. doi:10.1080/09669760.2015.1133073 
 

Lenz Taguchi, H. (2000). Emancipation och motstånd: Dokumentation och kooperativa lärprocesser i förskolan. 
(Doktorsavhandling, Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för individ, omvärld och lärande). 
Hämtad från https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:484893/FULLTEXT01.pdf 
 

Lenz Taguchi, H. (2014). In på bara benet: En introduktion till feministisk poststrukturalism och 
subjektivitetsteori (2:a uppl.). Malmö: Gleerup. 
 

Löfgren, H. (2014). Lärarberättelser från förskolan. I A. Löfdahl, M. Hjalmarsson & K. Franzén (Red.), 
Förskollärarens metod och vetenskapsteori (s. 144-156). Stockholm: Liber. 

 
Løkken, G., & Søbstad, F. (1995). Observation och intervju i förskolan. Lund: Studentlitteratur. 

 
McLeod, J. (2001). When Postructuralism Meets Gender. I K. Hultqvist & G. Dahlberg (Red.), Governing 

the child in the new millenium, (s. 259-290). New York and London: RoutledgeFalmer. 
 
Nationalencyklopedin [NE]. (2019). Konflikt. Hämtad 2019-03-19 från 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/konflikt 
 

Ocak, S. (2010). The Effects of Child-Teacher Relationships on Interpersonal Problem-Solving Skills of 
Children. Infants and Young Children, 23(4), 312–322. Hämtad från: 
http://search.ebscohost.com.proxybib.miun.se/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ902367&site=eh
ost-live 
 

Roos, C. (2014). Att berätta om små barn: Att göra en minietnografisk studie. I A. Löfdahl, M. 
Hjalmarsson & K. Franzén (Red.), Förskollärarens metod och vetenskapsteori (s. 46-57). Stockholm: Liber. 
 

SFS 2010:800. Skollag. Hämtad 4 maj, 2019, från Riksdagen, http://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800 
 

Skolverket. (2018). Läroplan för förskolan: Lpfö 18. Stockholm: Skolverket. 
 
Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 

 
Tallberg Broman, I. (2002). Pedagogiskt arbete och kön: Med historiska och nutida exempel. Lund: 

Studentlitteratur. 
 

Tamm, A., Tõugu, P., & Tulviste, T. (2014). The Influence of Individual and Situational Factors on 
Children’s Choice of a Conflict Management Strategy. Early Education and Development, 25(1), 93–109. 
doi:10.1080/10409289.2013.778164 
 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Nedladdad den 22 mars, 2019, från 
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-
forskningssed_VR_2017.pdf 
 

Öberg, P. (2015). Livshistorieintervjuer. I G. Ahrne & P. Svensson (Red.), Handbok i kvalitativa metoder (2., 
[utök. och aktualiserade] uppl., s. 55-67). Stockholm: Liber. 

 



	 36	

Öhman, M. (2003). Empati genom lek och språk. Stockholm: Liber.  



	 37	

            Bilaga 1 
 

Fallbeskrivning 
(ur Eidevald, 2009): 
 
En lek i förskolan…  

Några barn i femårsåldern leker i lekrummet: ”Nu kör båten” ropar Tor rakt ut och volymen blir ännu 
högre. ”Vart ska jag sitta” ropar Erik. Anna skrattar och hoppar i ”båten”. Flera av barnen ropar rakt 
ut och förskolläraren reagerar på den höga ljudnivån och reser sig och ber dem vara tystare. Markus 
ropar högt: ”Håll apan” och hoppar ur båten för att ta tag i Erik (apan). Förskolläraren går fram till 
barnen och säger med låg röst: ”Vet ni vad… Anna” och tar tag i Anna som hoppar ur båten: ”Du, 
lyssna på mig… skrik inte så.”  

… några minuter senare…  

Markus och Erik blir plötsligt osams. Erik slår Markus i huvudet med en leksak och får tillbaka ett 
slag i ansiktet. Förskolläraren går fram till dem och säger: ”Ni kan ju inte ta så hårt när ni leker.” 
Förskolläraren tar tag i dem i var sin arm och förklarar att det gör ont om man gör så, men släpper 
greppet efter några sekunder. Varken Erik eller Markus visar någon reaktion på vad som sagts eller 
ser förskolläraren i ögonen, som sitter kvar några sekunder men snart vänder sig mot ett annat barn. 
Erik och Markus fortsätter bråka om leksaken.  

… och ytterligare några minuter senare.  

Sofia vänder plötsligt ryggen mot Anna och ger förskolläraren en snabb blick. Förskolläraren går fram 
till Sofia som börjar gråta och säger att Anna tar alla kuddar. Förskolläraren kramar om Sofia och 
vänder sig mot Anna och tar tag i hennes arm: ”Du, titta på mig Anna. Ser du att Sofia blev ledsen nu 
när du har alla kuddar… Kan ni inte bygga tillsammans?” Anna försöker slingra sig från greppet och 
säger att det är hennes bur, men förskolläraren avbryter henne, kräver ögonkontakt och säger hennes 
namn gång på gång. Anna fortsätter protestera samtidigt som fler barn stannar upp och tittar. När 
Anna fortsätter protestera trots tillsägelser säger förskolläraren: ”Men då tror jag att det är dags för 
dig att gå och göra någonting annat, om du tror att du kan ha alla själv.” Anna svarar: ”Men nu har 
jag dom här kuddarna… annars blir jag förvånad [förbannad?].” Förskolläraren säger: ”Du, Anna…” 
och tar tag i hennes arm. Anna protesterar omedelbart kraftigt och börjar gråta. Förskolläraren lyfter 
ut en gråtande Anna ur rummet.  
 
 
 
Länk till videoklippet: https://www.youtube.com/watch?v=0x-lYb5byUI  
(3.32-5.25) 
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     Bilaga 2 

 
Missiv 
Pilotintervju om pedagogers uppfattningar om konflikter och konflikthantering i 
lek ur ett genusperspektiv 
 
Hej! 
Det här missivet skickas till just Dig för att Du är verksam pedagog och vi är intresserade av Dina 
uppfattningar och erfarenheter kring konflikter och konflikthantering i lek på förskola. Vi som 
genomför studien heter Johanna Lundgren och Ida Pålsson. Vi studerar på Förskollärarprogrammet 
vid Mittuniversitetet i Sundsvall och genomför en pilotstudie till vår C-uppsats. 
  
Syftet med intervjun är dels att vi ska få möjlighet att testa intervju som metod inför uppsatsen, och 
dels att vi är intresserade av att undersöka vilka uppfattningar som finns om konflikter och 
konflikthantering i förskolan ur ett genusperspektiv – finns skillnader mellan flickor och pojkar? 
  
Intervjun uppskattas ta högst 30 minuter. Dina svar i intervjun är helt anonyma. Vi kommer att 
fokusera på uppfattningar som kommer fram i intervjun, alltså är det inte Dig som person vi fokuserar 
på. Materialet förvaras så att det bara är vi som genomför studien som har tillgång till det och ingen 
obehörig kommer att få ta del av materialet. Vi genomför den här pilotintervjun för att få en första 
inblick i vilka uppfattningar som finns kring vårt ämne. Därför kan Dina uppfattningar komma att 
användas som inspiration till vår fortsatta studie, eventuellt även i vår uppsats, som kommer att vara 
offentligt tillgänglig. Deltagande i intervjun är helt frivilligt och Du får när som helst välja att avbryta 
Ditt deltagande. 
  
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Ytterligare upplysningar om studien kan 
lämnas av oss som genomför studien och vi kan nås på:                                                               
  
Johanna Lundgren                         Ida Pålsson 
07X-XXX XX XX                         07X-XXX XX XX 
XX@student.miun.se                                  XX@student.miun.se 
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Bilaga 3 

  
Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

1. Ålder?  
2. Kön?  
3. Utbildning?  
4. Hur länge har du sammantaget arbetat inom förskola? 
5. Hur ser er nuvarande barngrupp ut? Det vill säga antal barn, åldrar på barnen och 

könsfördelning, hur många flickor respektive pojkar är det? 

Vi visar videoklippet (3.32-5.25), som pedagogerna även har skriftligt framför sig. 

1. Nu när ni tittat på videon undrar jag vilka spontana tankar och reflektioner det här väcker hos 
er? 

2. Hur tycker ni att den bilden stämmer överens med er verklighet? 
3. Frågor om genus och jämställdhet kan ibland väcka starka känslor. Vad tänker ni om det och 

är detta något ni har erfarenhet från i ert arbete?  
– Exempelvis samtal/diskussion inom arbetslaget, med vårdnadshavare eller med barnen. 

4. Kan ni berätta om era erfarenheter av barns konflikter, upplever ni att det finns skillnader 
mellan flickor och pojkar? 

5. Vad tror ni påverkar att barn agerar och hanterar konflikter olika (en del gråter, en del slår)? 
6. Upplever ni själva att ni kan agera olika i konfliktsituationer, beroende på om det är flickor 

eller pojkar? 
7. Vill ni berätta om hur ni arbetar med konflikter och konflikthantering i barngruppen? 

Då tänkte jag bara summera vad ni pratat om; stämmer det att ni upplever att…? 
 

Är det något ni vill tillägga innan vi rundar av? 
Tack för ert deltagande! 

 

     Sedan ber vi om att få tala med pedagogerna en och en för en uppföljning. 
 

Uppföljningsfrågor: 

1. Hur tycker du att intervjun kändes? 
2. Är det något ni pratade om i intervjun som du inte håller med om? 
3. Är det något du vill tillägga?  
4. Är det okej att jag återkommer om jag har någon ytterligare fråga? 

Tack för att du ställde upp på den här intervjun! 
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Bilaga 4 
 

Missiv 
Gruppintervju om pedagogers uppfattningar om konflikter och konflikthantering 
ur ett genusperspektiv. 
 
Hej! 
Det här missivet skickas till just Er för att Ni är verksamma pedagoger och vi är intresserade av Era 
uppfattningar och erfarenheter kring konflikter och konflikthantering på förskolan. Vi som genomför 
studien heter Johanna Lundgren och Ida Pålsson. Vi studerar vår sista termin på 
Förskollärarprogrammet vid Mittuniversitetet i Sundsvall och genomför nu en intervjustudie till vår 
C-uppsats. 
 
Syftet med intervjun är att undersöka vilka uppfattningar som finns bland pedagoger om konflikter 
och konflikthantering i förskolan ur ett genusperspektiv – exempelvis om det finns skillnader mellan 
flickor och pojkar? Vår målsättning är att intervjua tre arbetslag fördelade på olika förskolor i länet. 
Utgångspunkten för samtalet kommer vara en fallbeskrivning som behandlar en konfliktsituation i 
förskolan. 
 
Gruppintervjun uppskattas ta cirka 30-45 minuter och kommer att spelas in, om Ni samtycker till 
detta. Inspelningen är enbart för att vi ska kunna fokusera på samtalet samt för att underlätta vårt 
analysarbete. Endast vi kommer att lyssna på inspelningen. Era svar från intervjun kommer att vara 
avidentifierade i uppsatsen. Vi kommer att fokusera på uppfattningar som kommer fram i intervjun, 
alltså är det inte Er som personer vi fokuserar på. Materialet förvaras så att det bara är vi som 
genomför studien som har tillgång till det och ingen obehörig kommer att få ta del av materialet. När 
uppsatsen är godkänd kommer den finnas offentligt tillgänglig. Vi ser gärna att Ni deltar i vår 
undersökning, men Er medverkan är såklart helt frivillig och Ni får när som helst välja att avbryta Ert 
deltagande. 
 
Ytterligare upplysningar om studien kan lämnas av oss som genomför studien och vi kan nås på: 
 
Johanna Lundgren                         Ida Pålsson 
07X-XXX XX XX                         07X-XXX XX XX 
XX@student.miun.se                                  XX@student.miun.se 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


