
 

  
 
 
 
 
 
 
 

KONFLIKT KAN INTE 

ÖVERLEVA UTAN DIN 

MEDVERKAN  
– EN KVALITATIV STUDIE GÄLLANDE 

KONFLIKTER MELLAN PEDAGOGER OCH 

BARN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Grundnivå 

Pedagogiskt arbete 

 

Ida Hansson 

Sonny Johansson 

 

2017-FÖRSK-K08 



 

 

 

 

Program: Förskollärarutbildning 210 högskolepoäng 

Svensk titel: Konflikt kan inte överleva utan din medverkan. En kvalitativ studie gällande 

konflikter mellan pedagoger och barn. 

Engelsk title: Conflict cannot survive without your participation. A qualitative study of 

conflicts between preschool-teachers and children. 

Utgivningsår: 2017 

Författare: Ida Hansson, Sonny Johansson 

Handledare: Jonas Johansson 

Examinator: Petter Johansson 

Nyckelord: Konflikt, pedagoger, barn, förskola 

  
Sammanfattning 
Detta är en kvalitativ studie vars syfte är att undersöka konflikter mellan pedagoger och barn. 

Föreliggande text tar upp vilka faktorer som bidrar till och minimerar konflikter. 

 

Bakgrund 

Tidigare forskning och relevant litteratur kring olika delar som rör undersökningsområdet tas 

upp. Delarna är konflikter, stress som kan orsaka konflikter, organisationens betydelse, barns 

inflytande samt pedagogiskt förhållningssätt. 

  

Metod 

Undersökningen genomfördes på tre olika förskolor i Västsverige med pedagoger som har 

varierande utbildning och erfarenhet. Semistrukturerade intervjuer användes som metod för 

att besvara syfte och frågeställningar.  

 

Teoretisk ram 

Studiens teori som vävts samman med syfte och frågeställningar är Bronfenbrenner 

utvecklingsekologiska teori. En modell utvecklades utifrån hans teori och användes för att 

koppla till undersökningens område. 

 

Resultat 

I studien framkommer det vilka faktorer som kan bidra till eller minimera konflikter mellan 

pedagoger och barn. Dessa faktorer är organisation och ledning, pedagogiskt förhållningssätt, 

förskolans fysiska miljö, familjen samt förskolans styrdokument. Vi nämner även 

pedagogernas egna tankar om konflikter generellt. Detta resultat diskuteras tillsammans med 

teori och tidigare forskning. Avslutningsvis diskuteras vår metod samt didaktiska 

konsekvenser. 
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INLEDNING 

Någon gång har vi konflikter med människor. Det kan vara våra närstående, vänner eller till 

och med våra grannar. Därför är det sannolikt att pedagoger och barn är i konflikter med 

varandra på förskolan. Läroplan för förskola (rev. 2016, s. 4) redogör för att förskolan ska ta 

till vara och utveckla barns förmåga till social handlingsberedskap, för att solidaritet och 

tolerans tidigt grundläggs. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande 

och utveckling. Samtidigt har pedagoger ett uppdrag att eftersträva och ska även få 

verksamheten att fungera tillsammans med alla barn som ska känna att förskolan är trygg, 

lärorik och rolig. Öhman (2009, s. 144) beskriver att pedagoger är viktiga förebilder och 

menar att deras sätt att samspela och agera med barn påverkar deras lärande. Johansson (2011, 

s. 11) nämner också pedagoger och barns samspel som en central del för barns lärande. Barn 

och pedagoger möter varandras erfarenheter och livsvärldar. Detta är nödvändigt för 

interaktionen, dock kan deras olika erfarenheter innebära att kommunikationen inte alltid 

fungerar.  
 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi själva varit i konflikter med barn, men även 

observerat konflikter mellan pedagoger och barn. Pokka1 menar att mest konflikter uppstår 

när pedagoger är stressade, för att det leder till att barn också blir stressade. Vi har bland annat 

upplevt konflikter vid på- och avklädning i tamburen och vi tror det är en situation där 

pedagoger gärna skyndsamt vill få ut eller in barn. Det ska gå snabbt och smidigt. Något barn 

kanske tar lite längre tid på sig än vad pedagoger önskar och i dessa situationer har vi sett och 

själva upplevt konflikter med barn. Vi finner området intressant och är nyfikna på vad som 

bidrar till uppkomsten av konflikter och vad kan minimera dem. Undersökningsområdet tror 

vi är viktigt för förskolan på grund av att pedagoger och barn kan spendera flera timmar, 

dagligen tillsammans och att deras relation är betydelsefull för barns fortsatta utveckling. Vi 

finner att det kan vara till fördel att veta vad konflikter kan bero på och få en förståelse för 

varför det är på ett specifikt vis. 

Syfte 

Syftet är att undersöka konflikter mellan pedagoger och barn ur pedagogers perspektiv. 

Frågeställningar 

Vad kan påverka att det uppstår konflikter mellan pedagoger och barn i förskolan, enligt 

pedagoger? 

 

Vad kan bidra till att antalet konflikter mellan pedagoger och barn i förskolan minimeras, 

enligt pedagoger?

                                                 
1
 Helena Pokka, Litteraturseminarium, Pedagogens inre rum. Högskolan i Borås [14 mars 2017]. 
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BAKGRUND 

I föreliggande text kommer tidigare studier och litteratur om konflikter att presenteras. Dessa 

studier och litteratur ligger till grund för vår undersökning och kommande diskussion. 

Inledningsvis kommer begreppet konflikt beskrivas och definieras.  

Konflikter 

Konflikt handlar om en motsättning som kräver lösning. Dessa motsättningar kan exempelvis 

förekomma mellan olika länder, politiska partier eller människor och kan upplevas 

påfrestande av parterna. Det kan handla om motstridiga psykiska krafter i en människa, till 

exempel ett behov och osämjan kan gälla att de olika parternas mål inte går att uppfylla 

samtidigt. Konflikter kan således bero på parters försök till att sträva efter värden eller 

resurser vid samma tidpunkt som är svåra att fördela mellan dem (Nordmark, Montgomery & 

Wallsteen 2017). Lundström (2008, s. 7) redogör för att konflikter ofta handlar om strider om 

värden eller materiella saker där det på något vis är besvärande för åtminstone den parten i 

konflikten. När konkurrens är det huvudsakliga drivet i konflikten är den negativ eftersom 

parterna kan bli fientliga mot varandra genom att deras mål kan vara att neutralisera, skada 

eller eliminera fienden. Författaren redogör för att om en lärare ska involveras i en konflikt 

krävs det att lärarens godtagbara gränser enligt skolans och samhällets normer utmanas. 

 

Konflikter består av olika innehåll där sakinnehållet utgör en förvånansvärt liten del. 10 % 

handlar om vad som kan ha utlöst konflikten, till exempel meningsskiljaktighet om ett fönster 

ska vara öppet eller inte. Resterande del av konflikten, alltså 90 % består av känslor. Dessa är 

omedvetna eller dolda och en reaktion på otillfredsställda behov inom människan. Har en 

människa tidigare upplevelser av att inte få sina åsikter respekterade kan hon bli frustrerad 

och arg om den inte får som hon vill (Öhman, 2003, s. 223).  

 

Jensen (2013, s. 176) redogör för konflikter och beskriver människors mål och strävan mot att 

uppnå dessa. Vi vill uppfylla mål genom vissa handlingar och hindras dessa har vi svårare att 

uppnå målen eller ingen möjlighet att göra det alls, vilket gör att en konflikt kan uppstå. Detta 

definieras som oförenliga mål och kan vara två saker. Antingen är det ett mål två personer vill 

nå samtidigt, men bara är möjligt för en av dem. Det kan även vara två mål som vill uppnås 

samtidigt, men att det inte går på grund av att målen strider mot varandra. Forskare menar att 

konflikter uppstår av förhindrade eller oförenliga mål. Jensen (2013, s. 189) tar upp exempel 

ur skola och fritids och går även att koppla till förskolan där barn ska ställa sig i led för att gå 

ut till matsalen. Personalen talar oftast om för barn att det är dags att avsluta sina aktiviteter 

för att gå och tvätta händer och ställa sig i led för att sedan gemensamt gå till matsalen och 

äta. Det kan ta tid att ta sig till matsalen eftersom det kan bli många knuffar i ledet bland 

annat. Detta kan kopplas till att det finns oförenliga mål inbakade och att ställa sig i led när 

barn hellre vill göra något annat samt att aktiviteten “stå i led” inte är det önskvärda målet. 

Hur barn ska stå i ledet och vem ska uppta en viss plats kan leda till att det blir oroligt.  

 

Fraire, Longobardi, Prino, Sclavo & Settanni (2013, ss. 856-857) beskriver STRS (Student-

Teacher Relationship Scale) som är ett mätinstrument som används för att undersöka 

pedagogers relation med barn. Relationen är uppbyggd på delar av, närhet, konflikt och 

beroende. Dessa tre delar definierar på vilket sätt både pedagoger och barn uppför sig med 

varandra. Inom STRS är det konflikt-delen som mäter graden av bland annat disharmonisk 

interaktion och dålig kommunikation mellan barn och pedagoger. Disharmonisk och dålig 

interaktion kan fungera som en stressfaktor för barn i skolan och för unga barn kan detta vara 
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emotionell påfrestande och leda till negativt beteende. Det har visat sig att om barns relation 

med pedagoger består till stor del av konflikter kan detta orsaka svårigheter i barns förmågor 

att interagera och hämma deras sociala färdigheter. I Fraire, Longobardi, Prino, Sclavo & 

Settannis (2013, s. 871) studie visas en minskning i resultatet av konflikt-delen i STRS mellan 

övergången från förskolan till skolan. Detta förklaras genom barns naturliga kognitiva, 

emotionella och sociala utveckling samt självkontroll och förmåga inom konflikthantering när 

de blir äldre. Barns närhet med pedagoger jämförs även som en faktor till minskningen. I 

förskolan spenderar barn och pedagoger mer tid i direktkontakt med varandra vilket logiskt 

sett kan leda till fler konflikter. 

Pedagogiskt förhållningssätt 

I Hellberg (2015, ss. 181-182) beskrivs dilemmat att använda skäll för att tillrättavisa barn 

och detta har visat sig ha negativ effekt på barns självkänsla. Det finns dock ett vuxenansvar 

att markera för barn vad som är rätt och fel i ett beteende. När pedagoger skäller på barn för 

att de ur vuxnas synvinkel har ett oönskat beteende blir det en envägskommunikation som inte 

möjliggör inflytande för barn. Det finns en möjlighet att tillmötesgå pedagogers ansvar i 

samverkan med barns inflytande. Den vuxna bör vara tydlig med att visa att den värdesätter 

och uppmärksammar barns syn och åsikter för att det ska finnas en känsla av ömsesidighet. 

Gränssättning genom ömsesidighet resulterar i att både vuxna och barn får möjlighet till 

delaktighet och inflytande. Arnér & Tellgren (2006, s. 66) resonerar kring barn som får skäll 

från lärare respektive föräldrar och att det ter sig olika. De förklarar att barn träffar sina 

föräldrar vid många olika tillfällen där de kan se vad olika uttryck beror på och hur det 

kommer sluta. När det gäller lärare förstår oftast inte barn vad de gjort för fel och om lärare 

kommer fortsätta att vara arga, vilket skapar en osäkerhet hos barn. Barn tycker dock det är 

lika orättvist att få skäll från föräldrar som att få skäll från lärare. Arnér (2009, ss. 40-41) 

redogör för att när barn motsätter sig pedagogers skäll genom att framföra sin synvinkel 

riskerar de att få ännu mer skäll. En god relation mellan barn och pedagoger anses viktig för 

att få kunskaper i att hantera konflikter. Konflikter är betydelsefulla för allas utveckling för 

samspel och därför är det av vikt att pedagoger och barn kan kommunicera med varandra 

gällande osämjor. Väljer pedagoger istället en envägskommunikation genom att skälla på 

barn, resulterar möjligtvis det endast i en tillfällig lösning för pedagoger utan att barn har fått 

en förståelse för vuxnas tillrättavisning. 

 

Förskolans rum är laddade med många värderingar. Rummet bär på viktig information om det 

sociala och kulturella regler som finns. Vilket material barn möter, möbleringen, regler som 

finns och umgänget i rummet påverkar hur barn agerar där (Davidsson 2008, ss. 38-39). I 

inomhusmiljön i förskolan är det svårare att ägna sig åt fysiska, snabba aktiviteter, vilket 

kräver större utrymme. Dock kan rum med stora tomma golv vara inbjudande för barn att 

springa och hoppa i. Det går att komplettera utomhus- och inomhusmiljön med varandra 

gällande den fysiska leken i förskolan (Grindberg & Jagtøien 2000, ss. 98-99). Barns behov 

av rörelse och fysisk aktivitet påpekas även eftersom det har betydelse för barns utveckling. 

Därför bör pedagoger ge barn möjlighet att utöva fysiska lekar (s. 15).  

 

När det gäller regler som finns i förskola och skola kan barn ha svårt att förhålla sig till dem 

eftersom de kan vara diffusa, vilket kan leda till att barn inte följer regler alls på grund av att 

de omformar regler till sitt eget tänkande och inte vuxnas. I mötet med barn och lärare vid 

konflikter kan barn känna osäkerhet och ha svårt att förstå innebörden av de regler förskolan 

eller skolan satt upp gällande exempelvis konflikter eftersom lärare kan klandra barn med 

hänvisning till förhållningsregler de satt upp (Arnér & Tellgren 2006, ss. 93-95). Arnér & 

Tellgren (2006, s. 47) diskuterar barns underordning i dialog och samtal, främst mellan barn 
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och vuxna. De har gjort studier som visar att barn upplever att det inte kan påverka sin 

situation och att barn tycker att det är “fröken” som bestämmer. Den verksamhet författarna 

tagit del av har visat att vuxnas villkor gäller. Vidare beskrivs begreppet modellmakt som 

betyder att exempelvis barn kan bli dominerade av vuxnas perspektiv. Det är lätt för ett barn 

att förhållandet till den vuxna är underordnat i relation till den vuxnes perspektiv, vilket kan 

innebära att jämlika samtal mellan barn och vuxna förhindras. Arnér (2009, s. 24) beskriver 

det Stora Barnhuset i Stockholm på 1700-talet och hur personalen var de som hade den 

fullständiga makten över barn. Detta förde med sig dagliga svårigheter och förtryck som barn 

blev utsatta för, vilket i sin tur resulterade i att barn kunde bli likgiltiga för att skydda sig från 

omvärlden och de lärde sig att anpassa sig efter de regler personalen bestämt. Idag är inte barn 

underställda på detta vis och vuxnas förhållningssätt mot barns agerande har förändrats. 

 

I Mantzicopoulos (2005, ss. 425-426) studie framkommer det att det finns olika faktorer till 

konflikter mellan pedagoger och barn, exempelvis klimatet i gruppen och problem i barns 

beteenden. Barn som börjar skolan med beteenden som aggressivitet och hyperaktivitet har 

större benägenhet att utmana sina lärare, vilket kan försvåra relationen dem emellan. Öhman 

(2003, ss. 205-206) redogör för hur pedagoger bör arbeta med barns aggression för att det inte 

ska utvecklas till ett värre aggressivt beteende hos dem. Barn kan få hjälp av vuxna att 

handskas med sina ilskna känslor genom att pedagoger inte bemöter barn motstridigt. Är 

pedagoger tillmötesgående mot barn i dess aggressivitet finns det möjlighet att undvika att 

barn ständigt intar en kamp-position. Öhman (2003, ss. 196-197) beskriver även att vuxna inte 

bör nonchalera eller ta avstånd från barns känslor eftersom känslan kan manipuleras bort från 

barnet och känsloregistret och känslouttrycken begränsas. Istället bör vuxna förmedla en 

känsla till barn att de har rätt att känna olika känslor, ha egna åsikter och respektera dessa. 

Detta ökar barns självkänsla samt förmågan att uttyda andras känslor. 

Barns inflytande 

Arnér (2009, ss. 13-14) redogör för Barnkonventionens och förskolans styrdokument tydliga 

riktlinjer för att barns röster och åsikter ska höras och respekteras i enlighet med samhällets 

krav. Pedagoger har möjlighet att inspirera och få barn att växa genom att ge dem förtroende 

och inta ett tillåtande förhållningssätt gentemot barn. Barn ska ha möjlighet att påverka sin 

tillvaro och att pedagoger i förskolan har makten att möjliggöra eller förhindra detta. 

 

Det är viktigt att pedagoger gör barn delaktiga i verksamheten genom att fånga deras värld 

och inte endast att bara lyssna på deras åsikter. Pedagoger bör även tolka barns handlingar och 

närma sig barns perspektiv. De skulle kunna använda leken till att ge barn möjlighet att 

påverka. Vill inte ett barn äta för att den är mitt uppe i en lek finns det en möjlighet för 

pedagoger att genom leken få barn att sätta sig vid matbordet. Är båda nöjda genom att 

pedagogen eftersträvat att utgå från barns perspektiv och barnet får en känsla av att den har en 

möjlighet till kontroll över situationen går det att undvika en konfrontation (Westlund 2011, 

ss. 29-30). Det påpekas även att barns inflytande kan vara påfrestande att eftersträva. När barn 

får valmöjligheter hela dagen kan det utgöra ett stressmoment för både barn och pedagoger. 

De beslut barn ska ta under en dag bör alltså inte vara alltför omfattande eller att barn alltid 

ska behöva ta egna beslut i alla situationer (Westlund 2011, s. 32). 
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Organisationens betydelse 

Pramling Samuelsson, Williams & Sherida (2015, s. 2) redogör för att förskolans kvalitet 

hänger ihop med personaltäthet, barngruppens storlek och sammansättning, förhållningssätt, 

kompetens, lokalernas storlek och interaktion med barn. I studien diskuteras barngruppens 

storlek och att den under de senaste tio åren har ökat och att fler barn skrivs in i förskolan, 

men att det varierar från kommun till kommun. I relation till detta har föräldrar uttryckt oro 

och förskollärare upplevt svårigheter med sitt arbete utifrån läroplanens intentioner. De 

fortsätter förklara att forskning visar att fler förskollärare i större barngrupper ökar kvaliteten, 

men att det är bättre för barn med särskilt behov av stöd och yngre barn att barngruppen är 

mindre med färre antal förskollärare. 

 

Barngruppens storlek kan påverka samspel och kommunikationen mellan barn och pedagoger. 

Det är svårare för pedagoger att ha en kommunikation och en dialog med varje enskilt barn 

under en längre tid. Barn är mer samarbetsvilliga i mindre grupper när det gäller aktiviteter 

och interaktion med förskollärare och förskollärare är mer kommunikativa, stödjande och har 

lättare för att bygga upp meningsfulla relationer i mindre grupper. När barngrupperna är stora 

måste barn förhålla sig till fler barns och vuxnas uttryck och handlingar, vilket för ett mindre 

barn kan vara komplicerat. För pedagoger blir konsekvensen att fler barn ska lära kännas, 

tolkas, förstås och följas i sitt lärande (Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan 2015, ss. 

3-4).  

 

Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan (2015, ss. 10-11) diskuterar vidare i studien om 

förskollärares tid att hinna med att sträva mot det mål som finns i läroplanen när barngruppen 

är stor. Studien visade att förskollärares arbete med läroplanen försvårades när barngruppen 

ökade i storlek där det handlar om yngre barns behov samt barn i behov av särskilt stöd, som 

kräver mer tid av personalen. Förskollärarna i studien förklarar att de inte kan arbeta 

professionellt och att de känner sig otillräckliga när de inte hinner med att genomföra det som 

önskas. Mantzicopoulus (2005, s. 428) menar att pedagogers höga arbetsbelastning är en 

bidragande faktor till konflikter mellan pedagoger och barn. Pedagogers uppfattning om 

utmanande undervisningsuppdrag bidrar till stress när de även ska hantera utmaningen att 

undervisa barn som är svåra att lära ut till. Det framgår att även kompetenta pedagoger också 

kan ha svårigheter att anpassa sina relationer till vissa grupper av barn om det är ett stressfullt 

klimat. Friedman-Krauss, Raver, Morris & Jones (2014, ss. 532-534) förklarar att pedagogers 

stress påverkar klimatet i klassrummet. När de är utsatta för hög stress finns risken att de har 

en mer negativ inställning samt en konfliktfylld relation med sina elever. Pedagoger med 

många barn som visar tecken på beteendeproblem är ofta inte förberedda eller har inte 

resurser för att effektivt hantera detta och interaktionen med barn består mest av tvång. 

Woxberg (2005, s. 32) nämner även barns stress och att den bidragande orsaken till det är 

höga buller och ljudnivåer som kan finnas i stora barngrupper. Barn som befinner sig långa 

dagar på förskolan kan vara trötta eftersom de håller igång hela dagen med många olika 

aktiviteter. Vidare menas det även att det inte finns något val för barn hur långa dagar de ska 

vistas i förskolan på grund av att det styrs av föräldrarnas arbetssituation. 
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TEORETISK RAM 

I föreliggande text presenteras den teoretiska ram som vi utgått ifrån i vår undersökning. Hur 

den teoretiska utgångspunkten används i relation till vår studie förtydligas. I diskussionen 

kring vårt resultat kommer vi relatera till den utvecklingsekologiska teorin. 

Utvecklingsekologi 

Urie Bronfenbrenner var en psykolog som har utvecklat den utvecklingsekologiska teorin. 

Han var kritisk till utvecklingspsykologin som han hävdade bara ser barn som en individ och 

inte tänker på miljön samt det sociala samspelet som barn deltar i. Bronfenbrenner menade att 

helheten är viktig i barns utveckling där faktorer som uppväxtmiljö, biologisk och 

psykologisk utveckling bör beaktas. Enligt utvecklingsekologin tillhör barn flera olika miljöer 

och pendlar mellan dessa samtidigt, förhåller sig till dem och påverkar dem. Miljöer kan vara 

hemmet, skolan, familjen, grannar och kamrater, men barn tillhör även stadsdelar och 

bostadsområden och så vidare (Imsen 2006, s. 73). 

 

Urie Bronfenbrenner utvecklade en modell som kallas för Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell. För att förstå och förklara kopplingarna mellan individ och 

samhälle är denna modell utvecklad. Modellen består av fyra system, mikro, meso, exo och 

makro. Mikrosystemet innebär närmiljöer som omger barn, exempelvis familjen, vilket bland 

annat handlar om samspelet mellan familjemedlemmar. För att barn ska må bra är det viktigt 

att detta är i balans (Hwang & Nilsson 2011, ss. 71-72). Evenshaug & Hallen (2001, s. 217) 

förtydligar att mikrosystemet omfattar även situationer i skola och att barn befinner sig i 

direkt samspel med människor och saker i alla dessa miljöer. De fortsätter med att förklara 

mesosystemet som handlar om relationerna mellan flera mikrosystem, alltså relationen mellan 

närmiljöer, som hem och skola. Exosystemet är miljöer, där barn inte är delaktiga, men som 

kan påverka ändå som föräldrarnas arbetssituation (Hwang & Nilsson 2011, ss. 72). 

Evenshaug & Hallen (2001, s. 217) förklarar att föräldrarnas arbetssituation kan ha en stor 

påverkan på barn och dess samspel mellan familjemedlemmarna, men också för familjens 

samspel med andra närmiljöer som skolan. Hwang & Nilsson (2011, ss. 72-74) beskriver att 

makrosystemet är övergripande och handlar om samhället människor lever i. Levnadsstandard 

och skolpolitik är bland annat faktorer. De olika systemen påverkar individen och dess 

utveckling. 

 

Vi ser den utvecklingsekologiska teorin som passande för vår undersökning om konflikter 

mellan pedagoger och barn samt vilka faktorer som utlöser och minimerar konflikter dem 

emellan. Yttre påverkan från hemmet, tv:n eller Internet kanske bidrar till inställningen den 

dagen och påverkar interaktionen och samspel med omgivningen. Imsen (2006, s. 75) 

beskriver mesosystemet och menar att när-miljöerna samspelar. Barn bär med sig erfarenheter 

från hemmet till skolan och erfarenheter från skolan till hemmet. Analysera på mesonivå är att 

studera det som händer i en situation och att det påverkar det som händer i en annan, samt att 

när en miljö ändras kan det leda till förändringar i en senare situation. Vi inte vet vad någon 

har med sig i sin ryggsäck. Vad hände tidigare på rasten eller föregående lektion? Trots att 

mycket av litteraturen är ur ett barns perspektiv kommer vi även använda teorin utifrån 

pedagogers perspektiv. 
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Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell 

Vi har inspirerats av Urie Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (se Figur 1). På 

mikro och mesonivå har vi fört in förskolans fysiska miljö, familj samt pedagogiska 

förhållningssätt som vi menar kan vara faktorer, vilket påverkar eller minimerar till konflikter 

mellan pedagoger och barn. Eftersom mikronivån är närmiljöer hos pedagoger och barn ser vi 

dessa element passande på denna nivå samt mesonivån, där närmiljöerna samspelar med 

varandra. Exonivån innefattar miljöer som indirekt påverkar eller minimerar konflikter mellan 

pedagoger och barn och där har vi placerat organisation och ledning på lokal nivå. Till sist har 

vi makronivån som är en övergripande samhällsnivå, vilket i vårt fall innehåller styrdokument 

samt organisation och ledning på nationell nivå. Alla dessa system i vår modell är något vi 

finner kan minimera eller påverka till att konflikter uppstår mellan pedagoger och barn. 

 

 

 
 

Figur 1: Utvecklingsekologisk modell som förklarar vilka faktorer som påverkar till konflikter mellan pedagoger 

och barn. 
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METOD 

I detta avsnitt kommer vårt metodval och kvalitativa intervjuer att presenteras och motiveras. 

Genomförandet av intervjuerna kommer att beskrivas samt de etiska delarna vi har förhållit 

oss till. Vidare kommer vi redogöra för hur vi gått tillväga när vi analyserat vårt datamaterial.  

Metodval 

Utifrån vår studie har vi valt att använda kvalitativ intervju som metod. Kvalitativ forskning 

är en forskningsstrategi där tonvikten oftast ligger på ord. I en kvantitativ studie ligger 

tonvikten vid insamling och analys av data (Bryman 2008, s. 340). Det som kännetecknar en 

kvalitativ studie är oftast att forskaren utgår från den data som samlats in för att hitta en 

passande teori. 

Kvalitativ intervju 

En kvalitativ metod kan vara intervjuer och Ahrne & Svensson (2015, s. 44) nämner att när 

det gäller intervjuer är det viktigt att vara förberedd. Det kan handla om att intervjuaren har 

frågor nedskrivna i förväg för att påminna sig själv om vad som ska tas upp. Det är också 

viktigt att vara påläst för att respondenten ska förstå att intervjuaren har baskunskaper i ämnet. 

Med intervju får vi pedagogers perspektiv på konflikter mellan de och barn samt att vi får 

information om vad de tror faktorerna är till att konflikter kan uppstå och minimeras. En 

intervju ger oss också chansen att få en inblick i hur pedagoger som arbetar med barn 

dagligen ser på konflikter och pedagogers tankar och reflektioner. Ryen (2004, s. 12) redogör 

för att intervju är en metod som får fram autentisk och äkta kunskap och att den som 

intervjuar upptäcker något mer. Kihlström (2007, s. 48) menar att det är svårt att intervjua och 

att det kräver övning. En kvalitativ intervju liknar ett samtal fast där intervjuaren bestämmer 

riktning och ser till att deltagarna håller sig till ämnet. Det är viktigt att inte styra 

respondenten eller ställa ledande frågor. Bryman (2008, s. 413) förtydligar även att vid 

intervju som metod i kvalitativa undersökningar ses det som en fördel att samtalet i intervjun i 

viss mån leds i olika riktningar för att ge en kunskap i vad respondenten tycker är viktigt. 

Under vår tid på utbildningen har vi tidigare intervjuat vilket gett oss övning och erfarenhet. 

 

Bryman (2008, ss. 415-419) beskriver semistrukturerade intervjuer där temat används som 

utgångspunkt i intervjun och intervjuaren använder sig av en frågeguide, men respondenten 

har möjlighet att svara som den själv vill. Ordningen som frågorna ställs i behöver inte följa 

guiden till punkt och pricka och det finns även möjlighet att ställa frågor som inte är 

utformade sedan innan. Semistrukturerade intervjuer innebär att använda sig av en flexibel 

metod i en undersökning både när det handlar om själva genomförandet, men även materialet 

som har förberetts. Vid formuleringen och förberedandet av frågor att ställa på intervjun är det 

viktigt att utgå från de frågeställningar som ska besvaras i undersökningen, men de bör inte 

vara för specifika eller vara ledande frågor. Vi anser att använda sig av en semistrukturerad 

intervju i vår undersökning är till fördel för oss. Vi kan inte med säkerhet utgå ifrån att det 

uppstår konflikter mellan pedagoger och barn i de förskolor vi kommer besöka, även om vi 

kan anta att det förekommer. Om vi har förberedda intervjufrågor inom det ämne vi vill 

undersöka som utgår ifrån den tidigare forskning och litteratur vi tagit del av och de 

erfarenheter vi själva har måste vi vara lyhörda inför pedagogernas upplevelser och tankar. 

Den flexibilitet som semistrukturerade intervjuer ger innebär att det finns möjligheter att 
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upptäcka något nytt i den data vi samlar in och att vi får svar på våra frågeställningar. 

Urval 

Vi har valt att intervjua sex pedagoger på tre olika förskolor som är belägna i Västsverige. De 

som tillfrågades var förskollärare och barnskötare som arbetar med yngre och äldre barn. 

Syftet med detta är att få omfattning i den data vi samlar in. Barngruppens storlek varierar 

från 12-22 barn. Deras erfarenhet inom förskolan sträcker sig från 2 år till 27 år.  

 

Urvalet i studien är baserat på bekvämlighetsurvalet som innebär att forskaren använder sig av 

respondenter som finns tillgängliga. Ett problem med bekvämlighetsurvalet kan vara att det är 

svårt att generalisera. Det kan dock vara bra att använda sig av urvalet för att det anses som ett 

viktigt tillfälle att samla in data från respondenter som inte får missas. Datan som blir utgör 

inget slutgiltigt resultat eftersom det inte går att generalisera, men leder till att forskaren kan 

göra kopplingar med andra resultat på flera områden (Bryman 2008, ss. 194-195). 

Genomförande 

Med utgångspunkt i vårt syfte och frågeställningar kändes det naturligt för oss att utföra 

intervjuer med pedagoger för vår studie. I arbetet med utformandet av frågor utgick vi från 

vårt syfte. Under handledningen av vårt arbete insåg vi dock att ett flertal av våra 

intervjufrågor kunde besvaras med ja eller nej. Vi fick därför omformulera vår frågeguide för 

att öka chansen till utförliga svar. Sedan test-intervjuade vi två studiekamrater som medförde 

att vi kunde utveckla våra frågor ännu mer för att de skulle bli tydligt och ge möjlighet till 

mycket information från respondenterna. Eftersom vi utgått från att konflikter mellan barn 

och pedagoger uppstår mer eller mindre på de flesta förskolor tog vi kontakt med de som vi 

själva kände till i två olika kommuner. För att erhålla ett brett datamaterial valde vi att 

intervjua pedagoger som arbetar i förskolan med olika sorters bakgrund, utbildning och 

erfarenhet. För att genomförandet av intervjuerna skulle bli smidigt besökte vi förskolorna 

och intervjuade pedagogerna på sina arbetsplatser. Vi upplever att respondenterna var 

bekväma med att bli intervjuade i en miljö som de känner sig trygga i. Båda två var med 

under alla intervjuer och därför ville vi placera oss runt de bord vi satt vid på ett sätt som 

skulle göra att respondenterna inte skulle få känslan av ett förhör. Vid de tillfällena som de 

gick placerade sig en av oss mitt emot, och den andra snett bredvid pedagogen. Syftet var att 

intervjun skulle ske i samtalsform med stöd av våra frågor med mycket talutrymme för 

respondenterna.  

 

Vid varje tillfälle tillfrågade vi respondenterna tillåtelse till att ljudinspela intervjuerna. Vi 

förklarade anledningen om hur det skulle underlätta vårt arbete att analysera datamaterialet. 

De fick även information om hur vi hanterar materialet med försiktighet för att inga identiteter 

ska vara möjliga att röjas och att datan endast används i syfte för vår undersökning. Det var 

aldrig något problem med att få respondenternas tillåtelse för ljudinspelning. Vi upptäckte 

ibland under intervjuerna att pedagogerna fortsatte tala kring ämnet och därför avslutade vi 

inte inspelningarna för tidigt eftersom det ibland kom mer intressanta uttalanden. 

Inspelningsapparaten låg tydligt framför oss på bordet under intervjuerna för att 

respondenterna skulle ha möjlighet att se när vi startade och stoppade inspelningen. 

Intervjuerna varierade i längd mellan 12 och 27 minuter, vilket möjligtvis beror på 

respondenternas varierande bakgrunder och erfarenheter i förhållande med hur mycket de 

pratade samt hur aktiva vi var. 
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Etiska överväganden 

Det finns fyra stycken krav att ta hänsyn till gällande forskning för att skydda de individer 

som deltar. Inledningsvis beskrivs informationskravet som syftar till att forskaren ger 

information kring undersökningens syfte. Det ska finnas en förklaring till hur studien 

genomförs och att det är frivilligt att delta (Vetenskapsrådet 2002, ss. 6-7). Respondenternas 

samtycke till att delta i undersökningen är nödvändig för att forskaren ska ha möjlighet att 

genomföra studien. Det är de tilltänkta respondenterna som avgör om de vill delta eller inte, 

vilket kallas samtyckeskravet (s. 9). Gällande forskning är även konfidentialitetskravet av 

vikt, som innebär att all material och personuppgifter som samlas in inte får hamna i 

obehöriga händer. Detta för att inte etiskt känsliga uppgifter ska kunna röjas. Ytterligare 

aspekter att ta hänsyn till är nyttjandekravet, vilket syftar till att de uppgifter som samlas in 

endast får användas för undersökningen och inte i några andra icke vetenskapliga 

sammanhang (ss. 12-14). Inför varje intervju har vi tilldelat respondenterna ett missivbrev i 

syfte att informera deltagarna om vår undersökning och varför deras kunskaper är viktig för 

vår studie. I brevet har det förtydligats att deltagandet är frivilligt och att de när som helst har 

möjlighet att välja att inte delta. Våra kontaktuppgifter finns med i missivbrevet för detta 

ändamål eller om de har några ytterligare frågor. Vi har även förtydligat att allt material 

kommer att behandlas med konfidentialitet samt att datan insamlas endast i syfte för vår 

undersökning. 

Kvaliteten av en forskning 

Klaar2 förklarar begreppet kausalitet vilket innebär att forskaren är medveten om att 

analysprocessen av datamaterialet som samlats in bygger på egna tolkningar. Genom att visa i 

arbetet att forskaren ställer sig kritiskt till egna tolkningar är det ett tecken på trovärdighet, 

intern validitet. Vad är rimligt att anta och vad kan vi vara säkra på? Vid intervjuer kan en 

fråga som till exempel, “Har jag förstått dig rätt...?” medföra att tolkningen av datamaterialet 

blir mer tillförlitlig. Detta hade vi i åtanke när vi genomförde intervjuerna för att säkerställa 

att vi förstått respondenterna rätt. Ahrne & Svensson (2015, s. 91) påpekar också att forskaren 

bör redogöra för att undersökningen har gjorts på ett korrekt, grundligt och systematiskt vis 

för att arbetet ska indikera pålitlighet.  

Analys 

Malmqvist (2007, ss. 124-125) beskriver en utgångspunkt för analysarbetet. Det kallas för en 

helhetsanalys där det handlar om att skaffa sig en översiktsbild över den insamlade datan. 

Teman väljs sedan ut med övergripande begrepp som beskriver temat. Enligt författaren kan 

varje tema innehålla det som forskaren finner är återkommande utifrån informationen. Detta 

handlar om att föra och samla ihop det insamlade materialet till en övergripande nivå. Det är 

viktigt att gå systematiskt tillväga där forskaren skapar en överblick och studerar materialet i 

detalj. Fejes & Thornberg (2015, s. 34) skriver om kvalitativ analys och att forskaren 

systematiskt försöker få en bild av exempelvis transkriberat material för att komma fram till 

ett resultat. Forskaren arbetar aktivt med den insamlade informationen och organiserar, bryter 

ner, kodar och söker efter mönster. 

 

Back & Berterö (2015, ss. 153-155) beskriver tydligt olika steg vid analys av intervju. Första 

steget handlar om forskarens första möte med den transkriberade texten och att 

transkriptionen av varje intervju lästes igenom noggrant. Det bör finnas plats i vänster och 

högermarginalen av pappret för anteckningar av tankar, reflektioner och frågor ska få plats. I 

                                                 
2
 Klaar, Susanne. Föreläsning Ett kritiskt och etiskt förhållningssätt i vetenskapliga arbeten. Högskolan i Borås 

[20 december 2016] 
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första steget kan det antecknas vad som helst och forskaren är fri från att vara fokuserad. Det 

kan uppkomma teman eller idéer, vilket skrivs ner i vänstermarginalen. I högermarginalen 

skrivs beskrivningar (av ett skede, händelser eller känslor), språkliga kommentarer 

(känslomässiga kommentarer) och begrepp ner. I det andra steget ska texten läsas igenom 

igen och dela in stycken i teman. Temat ska vara utifrån styckets innehåll och sammanhang. 

Det tredje steget innebär att de teman som hittats ska sorteras in i grupper. Det som kan 

undersökas är vad som hör ihop och vilka likheter och skillnader som finns. Teman kan byta 

plats eller eventuellt uteslutas. När teman sorterats in i grupper görs överordnade teman av 

dessa. Det sista steget innebär att forskaren gör en sammanfattande tabell med citat som 

beskriver varje grupp. Tabellen omfattar bara de teman som berör syftet med undersökningen. 

Detta kan innebära att fler av dem utesluts.  

 

När vi analyserat har vi inspirerats av Back och Berterös fyra steg (Back & Berterö 2015 ss. 

153-155). I vårt första steg läste vi igenom transkriptionerna och skrev ner eventuella teman i 

vänstermarginalen. Begrepp, känslomässiga uttalanden och beskrivning av händelser skrevs 

ner i högermarginalen. I vårt andra steg vek vi av från Back och Berterös fyra steg och strök 

istället under varje eventuellt tema med en färg och skrev upp hur många gånger temat 

nämndes i transkriptionerna. Detta gjorde vi för att hitta bland de olika teman som 

framkommit och för att se hur ofta varje tema nämndes. I det tredje steget delade vi in teman i 

grupper och skapade överordnade teman. I detta steg utgick vi från vår modell från den 

utvecklingsekologiska teori-ramen. Vissa teman som framkommit i transkriptionerna sållades 

bort. I steg fyra skapade vi fem tabeller med tre kolumner i varje. Det överordnade temat som 

beskriver vad tabellen handlar om placerades i kolumn ett tillsammans med det underordnade 

teman. I kolumn två placerades uttalanden från intervjuerna och i kolumn tre sidhänvisningar 

till citaten från transkriptionerna. I processen att skapa tabellerna har vi fått se till att de citat 

vi använt oss av stämmer med det överordnade temat samt syftet med undersökningen. Vi 

avslutade med att gå igenom varje tabell för att se om vi förhöll oss till vårt syfte och 

frågeställningar samt den teoretiska ramen och sållade bort citat och teman ännu en gång.  
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RESULTAT 

I detta avsnitt kommer de resultat som framkommit ur vår analys från de kvalitativa intervjuer 

som vi genomfört att presenteras. Inledningsvis kommer vi presentera variationen av 

deltagarnas tankar om konflikter. Vidare utgår vi från tabellerna vi gjort i vår analys där alla 

överordnade teman kommer att beskrivas tillsammans med utdrag från intervjuerna.  

Pedagogers tankar om konflikter 

Vi kunde se en variation av pedagogernas uppfattning kring ämnet. Hälften av pedagogerna 

menade att konflikt är när individer tycker olika samt misstolkar varandra och att på grund av 

det uppstår det meningsskiljaktigheter. Konflikter beskrevs även som besvärligt.  

 
Jag är ju jätte-konflikträdd och konflikt för mig förr var så fort man tycker olika. Då fick jag en 

klump i magen och det blir en konflikt, men jag ser inte på det så idag. Utan man kan få tycka 

olika och det behöver inte vara konflikt för det.  

- Pedagog 1 

 

Första tanken är ju att det är lite jobbigt, det kanske inte är något man vill ha, men det är väldigt 

vanligt. Det är varje dag. 

- Pedagog 3 

 

Pedagogerna kunde se konflikter som påfrestande, men ändå något som inte behöver vara 

allvarligt. De förklarade att det finns små onödiga konflikter och stora allvarliga konflikter. 

En pedagog definierade konflikt som en långdragen meningsskiljaktighet och att det kan vara 

svårt att reda ut medan en annan beskrev konflikt som bråk och tjafs. Storleken på konflikten 

kunde vara avgörande för om pedagogerna beskrev en konflikt eller inte. 

Pedagogiskt förhållningssätt  

I intervjuerna framkommer det att pedagogerna påpekar vikten av attityder, förhållningssätt 

och reglerna på förskolan. Till exempel kan ett förhållningssätt som benämns som “Ja-sägare” 

vara ett sätt att minimera konflikterna mellan pedagoger och barn. Det påpekas även att när 

pedagoger hindrar barn från att göra något de vill genom att säga nej, kan det leda till att en 

konflikt uppstår.  

 
Jag tänker att om ett barn blir arg på mig kan det ju va att man sagt nej till någonting som dom 

väldigt väldigt gärna vill göra [...] viktigt att vi alltid ser till att förklara varför det inte går [...] Så 

man gör konflikten så liten som möjligt. 

- Pedagog 6 

 

Vi är väldigt mycket ja-sägare inne hos oss. De får plocka ner vad de vill från hyllorna och de får 

leka med vad dom vill. Därför är det nog väldigt lite konflikter mellan vuxna och barn 

- Pedagog 3 

 

Ett tillåtande klimat anses alltså kunna bidra till färre konflikter. Pedagogerna har också 

nämnt att en påverkan till att konflikter uppstår kan vara de förhållningsregler som förskolan 

har. Barn kanske motsätter sig regler och har svårigheter att förhålla sig till dem. En pedagog 

menar att hon i förväg ser att det kan bli en konflikt och väljer att undvika dem för att 

minimera risken att de uppstår. Pedagogen kan i sin tur vilja stå på sig för att markera att 

barnet ska följa de regler pedagogerna har bestämt.  

 
Jag tror att det blir en maktkamp många gånger. Det är en av faktorerna, att man som pedagog, 

jag har rätt, så här ska det vara. 

- Pedagog 5 



 

13 

 

 

 

 

En av pedagogerna påpekar dock vikten av att markera som vuxen när gränsen är nådd. 

Respondenten beskriver en situation där en kollega tillslut höjde rösten för att stoppa några 

barns beteende, vilket den vuxne inte ansåg vara acceptabelt. I detta fallet gav det effekt, men 

respondenten menar att det finns möjlighet att markera utan att höja rösten för att barn ska 

förstå.  

 

Familjen 

Pedagogerna talar om barn och hur de själva har det i sina hem och familjeförhållanden. De 

menar att regler och förhållanden kan se olika ut hemma och på förskolan av den orsaken att 

barn och pedagoger kan bära med sig erfarenheter från hem till förskola. Konflikter mellan 

barn och pedagoger kan enligt dem uppstå på grund av de regler som kommer från hemmet 

inte stämmer överens med det som finns på förskolan. 
 

Vi kan ju diskutera det här med normer. För dom är det stark rotat eftersom det kommer 

hemifrån [...] en slags konflikt kan det ju bli […] Så gör vi inte här! Här gör vi så! Kan det ju 

bli. 

- Pedagog 3 

 

Ur analysen har det även framkommit att pedagogerna tycker att det som tas med hemifrån 

kan påverka till konflikter på förskolan. Exempelvis menar en pedagog att irritation hos barn 

som leder till konflikt kan bero på att föräldrar genomgår en skilsmässa eller att familjen ska 

flytta. Respondenten pekar på de yttre faktorerna som en bidragande orsak. En annan pedagog 

påstår dock att hemförhållanden inte alls påverkar till konflikter utan att det istället påverkar 

välmående. 

 
Pedagog och barn påverkas ju inte av hemförhållanden däremot är det måendet hos individerna 

som påverkas och det kan i sin tur generera till fler konflikter.  

- Pedagog 5 

 

Vidare har pedagogerna delade meningar om hur barns vistelsetid minimerar eller orsakar 

konflikter. Det påpekas att det blir mindre konflikter med barn som tillbringar färre timmar på 

förskolan eftersom de inte blir lika trötta av att vistas långa dagar i förskolemiljön, med 

många barn och vuxna. Dock finns de vissa som menar att barn som har fler timmar i 

verksamheten har lättare att förhålla sig till de rutiner som finns. Det påstås att barn som 

vistas 15 timmar i veckan på förskolan kan motsätta sig rutiner för att det är mer vana vid 

hemmets vanor. Det nämns också att det kan bero på individens personlighet. 

 
Vi har bara en som går 15 timmar. Resten går jättelånga dagar [...] nä det tror jag inte om jag 

tänker på just det barnet som är väldigt stark i sina åsikter... 

- Pedagog 3 

Förskolans fysiska miljö 

Enligt pedagogerna är förskolans fysiska miljö en viktig del av verksamheten. De kunde se ett 

samband mellan miljöer och dess utformning med konflikter mellan pedagoger och barn. 

Vissa pedagoger menar att det bör erbjudas material som gör lokalerna attraktiva till skapande 

och lek för barn som minimerar risken för spring, vilket enligt dem kan leda till en konflikt 

mellan pedagoger och barn. Detta kan tala för att pedagogerna upplever en mer orolig miljö 

när det blir mycket rörelse och fysisk aktivitet i rummen, vilket de menar blir ett 
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irritationsmoment. En annan pedagog beskriver liknande och förklarar att det ligger hos dem 

hur de utformar miljön utifrån barns intressen och förklarar att det blir mindre konflikter på 

grund av att barn trivs och tycker det är en meningsfull miljö.  

 
Man får försöka bygga upp miljöer [...] att erbjuda material som gör lokalerna mer attraktiva till 

att leka och skapa i än att det bara blir spring liksom. För det tror jag skapar mer konflikter 

- Pedagog 6 

 

 

Kuddrum hade man ju på den tiden som de skulle springa runt i […] för att få utlopp för 

energi… sen skulle det vara sinnesrum för nu skulle alla dämpas och landa […] Nu behöver man 

bägge delarna. Man har sett att alla behöver det. 

- Pedagog 2 

 

Det talar för att pedagogerna har ett ansvar att förhålla sig till det lokaler de har och utforma 

innehållet från barnens behov och intressen för att minimera konflikter. De fortsatte med att 

beskriva lokalernas storlek och dess påverkan på interaktionen mellan barn och pedagoger.  

 
Jag tror det är lättare inne än ute (konflikter) [...] för det är tightare inne […] men jag tror det 

handlar om spacet, att man är så nära inpå varandra […] Vi har ju, tycker jag, fantastiska miljöer 

som inte skapar så mycket konflikt. Vi vet ju på andra ställen där vi har väldigt, väldigt små rum 

där man är ännu mer tightare på varandra på mindre yta. Det klart att det påverkar. 

- Pedagog 2 

 

Organisation och ledning 

Barngruppens storlek var ett återkommande ämne som bidragande faktor till att konflikter 

uppstår mellan pedagoger och barn. Pedagogerna upplevde att personalbrist och barngruppens 

storlek bidrog till stress, vilket i sin tur också ansågs påverka till att det kan bli konflikter 

mellan barn och pedagoger. 
 

När både barn och pedagog är trötta och grupperna är stora och det är stojigt och stimmigt hela 

tiden då så tror jag att det blir att man faller dit så att det blir små och onödiga konflikter. 

- Pedagog 4 

 
Det enda som jag tänker mig kan påverka det är möjligtvis att man som pedagog kan bli mer 

stressad och lättirriterad av just den orsaken att man känner att man inte hinner med för att utföra 

sitt uppdrag [...] 

- Pedagog 5 

 

Vissa pedagoger menar att organisationen och ledningen påverkar att konflikter kan uppstå 

genom deras beslut om förskolor och lokaler samt barngruppernas storlek och 

personaltätheten i förhållande med antal barntimmar.  
 

Det kan ju vara en sån sak att man inte ska gå ut när alla andra går ut, det är ju där det blir 

konflikter […] därför är det viktigt att dom som finns över oss lyssnar på det när vi säger att det 

inte fungerar i barngruppen så vi får mer personal 

- Pedagog 1 

 

Baracker är inte det nya, än om man skulle bygga en ny förskola. Så att man är begränsad av 

dom  lokalerna man har och det är klart att det kan påverka, men vi måste försöka. 

- Pedagog 6 

 

Mindre barngrupper ansågs vara en möjlig faktor till att minimera konflikter mellan barn och 

pedagoger. Pedagogerna menade att det blir lugnare och att de får bättre tålamod. En pedagog 
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förklarade att om det skulle finnas en gräns för hur många barn som får vistas på varje 

avdelning skulle det bli minskad stress hos personal och finnas tid till att se alla barn, vilket 

gör att det blir mindre konflikter. Enligt en pedagog ansågs inte fler pedagoger i barngruppen 

vara bättre för verksamheten utan kunde försämra kvaliteten. En annan pedagog beskrev att 

det beror på barngruppens sammansättning och menade att de kan vara 25 barn i en grupp och 

det fungerar bra och 15 i en annan och det fungerar inte bra, vilket hon menar kan bero på att 

vissa barn behöver resurs och därför krävs det mer personal. 

 
[...] så kan man ha 15 barn och det funkar inte för att du har barn med särskilda behov och då vill 

det till att ledningen förstår det och att man får stöttning uppifrån. Och får man inte det hamnar 

man i den här stressen att man inte räcker till.  

- Pedagog 1 

 

Tillåtande klimat 

Ur analysen framkom det att styrdokumenten kan påverka eller minimera konflikter. Bland 

annat togs barns inflytande upp i en intervju som visade att det var en stor faktor till att 

minimera konflikterna som fanns på förskolan. Pedagogen berättade att det infört barnråd 

efter att det blivit konflikter allmänt i barngruppen, men också påverkat konflikter mellan 

pedagoger och barn. Hon förklarade att barnrådet kom till för att barnen skulle få inflytande 

över verksamheten, exempelvis hur många barn som får vistas i ett rum för pedagogerna har 

märk att det resulterar i konflikter dem emellan. När barnen ska städa har de satt på en låt, 

vilket spelas under tiden.  

 
[...] att det varit bråk om städlåtarna helt enkelt, vilken som varit bäst. Det har blivit mindre 

konflikter på grund av det, med råden och inflytande då. 

- Pedagog 4 

 

Pedagogen menar att när barnen har fått inflytande i att bestämma den låt som ska spelas har 

det lett till att det inte blir konflikter om barnen inte vill städa för att det är “fel” låt. Genom 

att pedagogerna uppmärksammar barnen på att de har fått vara med och bestämma genom 

inflytande har det resulterat i att barnen inte ifrågasätter de regler som finns och konflikter kan 

därför undvikas.  
 

Så dom är väldigt medvetna tror jag om att barnrådet gör att dom kan vara med att påverka, men 

också för att acceptera om det inte alltid blir som dom själva mest vill. 

- Pedagog 4 

 

Vidare påpekades det pedagogiska ansvaret och förskolans uppdrag. Vissa talade för ett 

förebyggande arbete där det är viktigt att ge barn känslouttryck för att minska antalet 

konflikter. De talade om deras ansvar att se till att barn känner sig mindre oroliga, arga eller 

ledsna för att i tid kunna förhindra att konflikten mellan barn och pedagoger uppstår. 

 
[...] du har nästan inga konflikter för du vet hur du ska bromsa det [...] jag tror det främst ligger 

på oss. Är det någonting barnet är orolig för så är det vi som ska se till att de känner sig mindre 

oroliga, arga eller ledsna...det ligger nog på vårt ansvar. 

- Pedagog 6 

 

Detta kan visa att ett förebyggande arbete inom förskolan minimerar konflikter mellan barn 

och pedagoger, samt att vara uppmärksam på att varje barn upplever en trygghet i 

verksamheten, vilket i sin tur genererar i färre konflikter. 
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DISKUSSION 

Avslutningsvis kommer resultatet av vår analys att diskuteras i förhållande till tidigare 

forskning och den utvecklingsekologiska teoretiska ramen samt modellen vi utformat (se figur 

1). Vidare kommer det föras en diskussion och reflektion över vår metod, kvalitativa 

intervjuer i relation till vårt undersökningsområde. Till sist framhåller vi didaktiska 

konsekvenser för förskolläraryrket samt hur det är möjligt att arbeta med konflikter mellan 

pedagoger och barn konstruktivt.  

Mikronivå 

Individen är i direkt kontakt med olika miljöer, vilket på mikronivå kan vara familjen och 

förskolan. Människan är en del av ett nätverk av relationer som bildas av familj, lärare, barn 

och individen själv samt det roller de har (Imsen 2006, s. 75). I vårt resultat påpekar några av 

respondenterna att det pedagogiska förhållningssätt de har kan leda till att en konflikt uppstår. 

Vi ser att det pedagogiska förhållningssätt respondenterna nämner kan kopplas till mikronivån 

och att det direkt kan påverka eller minimera till konflikter mellan barn och pedagoger. 

Resultatet visar också att pedagogerna upptäckt att ett tillåtande klimat har bidragit till att 

konflikterna minskat. Detta bekräftar Jensen (2013, s. 176) som redogör för att om de mål vi 

vill uppnå hindras uppstår konflikter. Författaren definierar det som oförenliga mål. 

Pedagogerna intar ett förhållningssätt där barnens villkor, vad de vill göra, säga eller tycka är 

betydande för dem och att det försöker uppfylla de mål barnen önskar genom att säga ja i fler 

situationer.  

 

Arnér & Tellgren (2006, s. 47) menar att vuxnas villkor gäller och att barn är underordnat 

samtal och dialog. Vi kan utläsa från analysen att maktkamper mellan pedagoger och barn 

leder till konflikter, där barn kan ha svårt att förhålla sig till de regler som finns på förskolan. 

En respondent beskrev att vissa pedagoger gärna vill hävda sin rätt och visa att det är deras 

villkor som gäller genom att markera när gränsen är nådd. Hellberg (2015, ss. 181-182) 

påpekar att det finns ett vuxenansvar att markera vad som är rätt eller fel i barns beteende, 

men att använda skäll som en metod kan resultera i en negativ effekt på barns självkänsla. Det 

blir en envägskommunikation när pedagoger skäller på barn på grund av ett oönskat beteende. 

I resultatet berättar en respondent om en situation där en pedagog höjde rösten till några barn 

för att markera, vilket enligt respondenten gav effekt. Vi menar att detta kan leda till en senare 

konflikt istället för att minimera den. Arnér (2009, ss. 40-41) bekräftar detta genom att 

förklara att om pedagogen väljer envägskommunikation genom skäll leder det endast till en 

tillfällig lösning och att barn inte får någon förståelse för tillrättavisningen. Här kan vi se en 

tydlig koppling till mikronivån eftersom barn och pedagoger är i direkt samspel med 

varandra.  

 

Den fysiska miljön upplever vi är en del av mikronivån då barn och pedagoger är i direkt 

samspel med denna miljö. I resultatet framgår det att pedagogerna tycker att det får förhålla 

sig till de lokaler eller miljöer de har, men att innehållet är deras ansvar att utforma efter barns 

behov och intressen. Respondenterna menar att miljön ska vara inbjudande till lek och 

skapande istället för att miljön genererar spring. Pedagogerna upplever att detta kan orsaka ett 

oroligt klimat som i sin tur leder till konflikter mellan dem och barnen på grund av att 

pedagogerna känner irritation. Grindberg & Jagøien (2000, ss. 98-99) påpekar dock att det är 

viktigt för barns utveckling att få fysisk aktivitet och rörelse och att pedagoger bör uppmuntra 

barnen att utöva fysiska lekar. Vidare beskriver författaren att det är svårt att erbjuda barnen 

detta inomhus men att stora ytor kan locka barn till att springa och hoppa. Respondenterna 

förklarar också att en bidragande orsak till att konflikter uppstår kan vara de trånga lokaler 
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som barn och pedagoger kan vistas i. Fraire, Longobardi, Prino, Sclavo & Settannis (2013, s. 

871) redogör för att barn och pedagoger spenderar mycket tid i direkt kontakt med varandra i 

förskolan. Barns närhet med pedagoger i förskolan ses som en faktor som leder till fler 

konflikter. Det vi kan se i resultatet är alltså att faktorer som ligger på mikronivå som bidrar 

till konflikter mellan pedagog och barn kan vara pedagogernas förhållningssätt, hur tillåtande 

klimatet i barngruppen är, gränssättning samt hur miljön i förskolan utformas. 

Mesonivå 

Imsen (2006, s. 83) påpekar vikten av att vara medveten om vad barn har med sig gällande 

erfarenheter, förhållningssätt och värden hemifrån in i skolans värld. Detta för med sig en 

ökad förståelse hos pedagoger för barn. Vårt resultat visar att pedagoger upplever skillnader i 

hur förhållanden och regler mellan barns hem och förskola ser ut. Respondenterna anser att 

denna skillnad kan bidra till att det uppstår konflikter mellan pedagoger och barn i 

verksamheten. Lundström (2010, s. 7) förtydligar att om en lärare ska involveras i en konflikt 

krävs det att barn utmanar de gränser som finns enligt skolans och samhällets normer. Detta 

kan bekräfta respondenternas tankar kring konflikt och att det är något påfrestande och laddat. 

Arnér & Tellgren (2006, ss. 93-95) menar dock att reglerna i förskolan kan vara diffusa för 

barn vilket leder till att det blir svårt att förhålla sig till dem. Barn omformar reglerna till sitt 

eget tänkande. Respondenterna uppgav att barns normer hemifrån är starkt förankrade i vad 

de är vana vid samtidigt som pedagogerna försöker påvisa för barnen att det är andra 

förhållningssätt som gäller på förskolan, vilket kan leda till meningsskiljaktigheter. I Imsen 

(2006, s. 75) förklaras mesonivån, vilket är de miljöer som ingår i mikronivån och att de 

samspelar med varandra. I detta system finns det möjlighet att se hur olika miljöer påverkar 

varandra genom att bära med sig erfarenheter från en närmiljö till en annan. Detta innebär att 

om det sker en förändring i någon av miljöerna kan det inverka i en annan omgivning. 

Respondenterna i vår undersökning talade om barn känner irritation, kan det leda till konflikt 

med pedagoger, och att irritationen kan bero på påfrestande hemförhållanden, exempelvis att 

barnets föräldrar genomgår en skilsmässa. En av pedagogerna menade att barns 

hemförhållanden inte orsakar konflikter i förskolan, men att de påverkar barns välmående. De 

studier som gjorts angående skilsmässor och vilken effekt det har på barn har visat liten risk 

för skadlig påverkan. Dock påpekas det att det ändå finns en större risk för negativ utveckling 

hos barn på grund av de sociala och ekonomiska förändringar som kan ske till följd av 

föräldrarnas skilsmässa, vilket kan innebära en stress hos barn (Imsen 2006, ss. 92-93). Ur 

analysen går det att utläsa att pedagogerna resonerar olika kring hur hemförhållanden 

påverkar att det blir konflikter mellan barn och pedagoger. Likväl är de överens om att barns 

känslomässiga mående samt att regler och förhållningssätt, vilket skiljer sig mellan 

närmiljöerna kan orsaka att konflikter uppstår. Den teoretiska modell vi utgått från visar 

samspelet med familjen och det pedagogiska förhållningssättet, vilket vi beskrivit i texten. 

Dock har det inte framgått något som visar ett samspel mellan förskolans fysiska miljö och 

familj. 

Exonivå 

Organisation och ledning var något respondenterna menade påverkade om konflikter uppstår 

eller minimeras. Resultatet visar att faktorer som bidrar till detta är barngruppens storlek, 

ledningens beslut om förskolor och lokaler, personaltäthet i förhållande till antal barntimmar 

och sammansättning i barngruppen. Dessa element menar vi är något som indirekt påverkar 

barn och pedagoger i förskolan och faller därför under exonivån. Hwang & Nilsson (2011, ss. 

72) bekräftar vårt resonemang genom att beskriva att exonivån är miljöer individen inte är 

delaktig i, men ändå påverkar. Ur analysen indikeras det att personalbrist och barngruppens 

storlek var bidragande faktorer till att pedagogerna upplever stress, vilket leder till konflikter. 
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Friedman-Krauss, Raver, Morris & Jones (2014, s. 534) redogör för att pedagoger som är 

utsatt för hög stress har en konfliktfylld relation med sina elever samt en negativ inställning 

till sin omgivning. Fraire, Longobardi, Prino, Sclavo & Settanni (2013, ss. 856-857) beskriver 

att om relationen mellan barn och pedagoger är konfliktfylld kan det orsaka svårigheter för 

barns interaktion med andra och hindra deras sociala färdigheter. En disharmonisk interaktion 

kan även bli en stressfaktor för barn, vilket leder till ett negativt beteende. Resultatet pekar på 

att organisation och ledning är bidragande för hur klimatet i förskolan ser ut och att de beslut 

som tas angående storlek och personaltäthet är viktigt för hur pedagoger och barn mår under 

sin tid i förskolan. I resultatet framkom dessutom att pedagoger finner det viktigt att de som 

fattar beslut kring gruppens storlek, personal samt lokaler lyssnar när de säger att det inte 

fungerar. Samtidigt förklarar vissa respondenter att de får förhålla sig till de lokaler de har. 

 

Ur analysen framgår det även att mer personal i en barngrupp kan försämra kvalitén. Pramling 

Samuelsson, Williams & Sheridan (2015, s. 2) menar dock att fler förskollärare ökar kvalitén, 

men påpekar när det gäller stora barngrupper. De förtydligar även att färre förskollärare är 

bättre för yngre barn och barn som behöver särskilt stöd. Resultatet visar att vissa 

respondenter vill ha mer personal och mindre barngrupper för att minimera konflikterna 

mellan dem och barn. Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan (2015, ss. 3-4) beskriver 

att barn blir samarbetsvilliga i sin interaktion med förskollärare samt att förskollärare har 

lättare för att bygga upp meningsfulla relationer om det är mindre barn i gruppen. Brist på 

personal och storleken på barngruppen är något vi ser att pedagoger och barn blir påverkade 

av, men som de inte kan göra någon större inverkan på eftersom det bestäms på politisk nivå. 

Vidare kan vi se att barngruppen påverkar beroende på dess sammansättning. En respondent 

menar att det kan krävas resurs för vissa barn som behöver särskilt stöd. Mantzicopoulos 

(2005, s. 426) beskriver att barn som visar hyperaktivitet och aggressivitet löper större risk att 

utmana sina lärare. Friedman-Krauss, Raver, Morris & Jones (2014, s. 532) förklarar att när 

det är ett stort antal barn visar ett avvikande beteende i gruppen är pedagoger oftast inte 

förberedda eller har resurserna som krävs för att hantera gruppen på ett effektivt sätt, vilket 

leder till att interaktionen med barn består mest av tvång. Respondenterna påpekar att om inte 

behovet av resurser fylls kan risken bli att personalen blir stressad, vilket kan leda till 

konflikter mellan pedagoger och barn. Dock kan vi inte säkerställa vad respondenten 

definierar som särskilda behov. 

 

Ur analysen kan vi inte på ett markant sätt utläsa om barns vistelsetid är en faktor till att 

minimera eller påverka till konflikter, vilket kan bero på att pedagogerna har olika uppfattning 

kring vad som definieras som konflikt. Barns vistelsetid går att tydligt koppla till exonivån 

eftersom föräldrarnas arbetssituation är något barn inte råder över, men som påverkar dem 

ändå. Pedagogerna nämner att långa dagar tillsammans med många barn bidrar till att barn 

blir trötta. Woxberg (2005, s. 32) förklarar att barn i förskolan hålls igång hela dagen med 

många aktiviteter i kombination med hög ljudnivå, vilket resulterar i trötta, irriterade och 

stressade barn. Respondenterna i vår undersökning pekar även på att barn som har längre 

vistelsetid förhåller sig lättare till de regler som finns på förskolan och att det därför blir 

mindre motsättningar från dem.  

Makronivå 

Makronivån i den utvecklingsekologiska modell vi utgått från innehåller styrdokument, vilket 

kopplas till Sveriges skolsystem. Det pedagogiska uppdraget förskolan har ligger på 

makronivå eftersom detta fastläggs på nationell politisk nivå. Arnér (2009, ss. 13-14) redogör 

för förskolans ansvar genom styrdokumenten som delvis handlar om att möjliggöra barns 

inflytande i verksamheten. Pedagoger kan förhindra eller möjliggöra att barn får sina röster 
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hörda och åsikter respekterade. En respondent berättade hur de på hennes avdelning aktivt 

arbetar med barns inflytande genom att de infört barnråd. Barnen har bland annat fått vara 

med att bestämma över rutiner i verksamheten, exempelvis genom att demokratiskt rösta om 

vilken låt pedagogerna ska spela upp när barnen städar. Respondenten upplever att införandet 

av barnråd och barnens ökade inflytande i verksamheten har resulterat i mindre antal 

konflikter mellan pedagoger och barn. På grund av barnrådet har barnen fått en större 

förståelse hur de har möjlighet att påverka verksamheten samt att de accepterar att de inte 

alltid får sin vilja igenom. Westlund (2011, s. 30) beskriver hur pedagoger kan ge barn 

möjlighet till kontroll i situationer genom att tolka deras handlingar och möta dem i leken. 

Detta kan innebära att pedagoger kan undvika konflikter med barn om båda parter känner sig 

nöjda. Resultatet visar att förskolans uppdrag att införliva barns inflytande i verksamheten kan 

vara en bidragande faktor till att konflikter mellan pedagoger och barn minimeras. 

Respondenterna beskriver dock stress över att inte hinna med att utföra sitt pedagogiska 

uppdrag. Stressen, menar pedagogerna, kan medföra att de blir lättirriterade, vilket kan 

påverka att konflikter uppstår med barn. Mantzicopoulus (2005, s. 428) redogör för stress 

pedagoger upplever på grund av deras höga arbetsbelastning och att det kan orsaka konflikter 

mellan vuxna och barn. Det finns upplevelser hos pedagoger att uppdraget för undervisning är 

påfrestande och en stressfaktor. 

 

Avslutningsvis redogör respondenterna för sitt pedagogiska ansvar att barn ska känna sig 

trygga på förskolan och arbeta förebyggande genom att ge barn känslouttryck. Öhman (2003, 

ss. 196-197) påpekar vikten av att barn lär känna sina känslouttryck och att det kan hämmas 

om vuxna inte bekräftar barns känslor. Det handlar om att förmedla för barn att pedagoger 

respekterar och accepterar det barn känner, tycker och upplever. Författaren (2003, ss. 205-

206) nämner även hur pedagoger kan möta barns aggressivitet och ilska. Om barn bemöts av 

vuxna med motsättning i sin frustration kan det leda till att barn alltid är beredd på strid och 

utvecklar ett större aggressivt beteende. I Lpfö 98 (rev. 2016, s. 4) redogörs för förskolans 

ansvar att utveckla barns förmåga till social handlingsberedskap för att tidigt grundlägga 

solidaritet och tolerans. Verksamheten ska även kännetecknas av omsorg om barns 

välbefinnande och utveckling. Till sist visar resultatet att ett förebyggande arbete gällande 

barns trygghet och känslor kan bidra till att konflikter mellan pedagoger och barn minimeras. 

Hwang & Nilsson (2011, s. 72) menar att makronivån är en övergripande nivå där politik och 

samhälle räknas in. Resultatet indikerar att styrdokumenten vilken bestäms på politisk nivå 

påverkar arbetet i förskolan, vilket i sin tur kan generera eller minimera konflikter mellan 

pedagoger och barn.  

Metoddiskussion  

För att få svar på vårt syfte och frågeställningar i undersökningsområdet valde vi kvalitativ 

intervju som metod. Vi upplever att metoden var lämplig och gav oss svar på det som var 

relevant för studien. Med hjälp av intervjuer finns det möjlighet att insamla omfattande 

material för att besvara syfte och frågeställningar. I Bryman (2008, s. 340) beskrivs kvalitativ 

forskning där tonvikten ligger på ord. Våra intervjuer varierade i längd och därför fick vi ut 

olika mängd datamaterial, men alla intervjuer var till förmån för vårt arbete. Vi upplevde det 

positivt att vi båda deltog i alla intervjuer av den orsaken att vi upptäckte olika saker från 

pedagogernas uttalanden, vilket möjliggjorde intressanta följdfrågor. Under transkriberingen 

lade vi märke till att ledande frågor förekom. Detta kanske hade kunnat kringgås om vi 

lyssnat igenom inspelningarna efter varje intervju för att förbättra intervjutekniken inför nästa 

tillfälle. Det gällde för oss att vara uppmärksamma vad respondenterna pratade om eftersom 

de ofta föll in på konflikthantering och konflikter mellan barn och barn. Vår frågeguide 

hjälpte oss att få respondenterna att vara stringenta till ämnet, emellertid kunde det 
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uppkomma för oss, nya förståelser kring undersökningsområdet. Bryman (2008, s. 413) 

redogör för att intervjun får ledas i olika riktningar för att få fram det respondenten tycker är 

viktigt.  

 

Gällande vårt urval av respondenter har vi tidigare beskrivit att vi använt oss av 

bekvämlighetsurvalet. Detta kändes nödvändigt i förhållande till den tid vi hade att genomföra 

arbetet. Hade det funnits mer tid skulle det vara intressant att i förväg undersöka förskolor 

som arbetar aktivt med undersökningsområdet. Vi känner att vi fått en bred variation av 

respondenter vilket gett oss mycket intressant material att arbeta med trots 

bekvämlighetsurval.  

 

I arbetet med vår analys utgick vi från Back & Berterös (2015, ss. 153-155) fyra steg. Vi har 

upplevt att denna analysmetod gett oss ett utförligt resultat därför att transkriberingarna har 

genomgåtts grundligt i flera steg. Genom de slutgiltiga tabellerna gav det oss en klar överblick 

av det som framkom ur analysen. Analys-tabellerna möjliggjorde även att vi tydligt kunde se 

om vi förhöll oss till vårt syfte. Analysarbetet var tidskrävande och kunde till en början 

kännas otydligt, men det mynnade ut till ett omfattande, begripligt resultat vilket förenklade 

det fortsatta arbetet.    

Didaktiska konsekvenser 

Vi finner det viktigt att förstå att det får bli konflikter mellan pedagoger och barn eftersom vi 

anser att en konflikt kan bidra till utveckling om det hanteras på rätt sätt. Pedagogerna bör 

dock vara medvetna om vad som kan orsaka att det uppstår samt hur de minimeras. Till stor 

del framkom det att pedagoger upplever stress på grund av stora barngrupper och få personal. 

För att minimera denna stress som kan påverka att konflikter uppstår kan pedagoger utforma 

verksamheten genom att dela upp barngruppen. En god samverkan med föräldrar kan vara till 

fördel för att få en insikt i barns välmående och därmed en förståelse för deras känslomässiga 

uttryck. Det är svårt för pedagoger att påverka storleken på barngruppen, personaltäthet och 

barns hemförhållanden. Det de kan arbeta med är förskolans fysiska miljö, sitt pedagogiska 

förhållningssätt samt strävan efter förskolans läroplans mål. Exempelvis barns inflytande för 

att minimera att konflikter mellan barn och pedagoger uppstår. Vi pekar på vikten av att 

sträva efter en harmonisk miljö eftersom barn och pedagoger tillbringar många timmar 

tillsammans med varandra under dagarna. För att minimera konflikterna mellan pedagoger 

och barn kan de beakta vad som gör att de uppstår, vilket gör det möjligt att fokusera på det 

pedagogiska uppdraget förskolan har.  

Vidare forskning 

Under tiden undersökningen gjorts har funderingar om vidare forskning uppkommit. Vi har 

reflekterat och diskuterat efter att läst in bakgrund och analyserat intervjuer om bland annat 

barngruppernas storlek, vilket hade varit intressant att undersöka djupare. Exempelvis om 

barngrupper med mindre storlek bidrar till färre konflikter. Enkäter skickas ut till förskolor 

med stora respektive mindre barngrupper finns det möjlighet att jämföra om det visar en 

skillnad om det uppstår fler eller färre konflikter barn och pedagoger emellan. Vår 

undersökning kan kompletteras med barnintervjuer eftersom det skulle kunna bidra till en 

djupare uppfattning kring ämnet.  
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BILAGA 1 

Intervjufrågor 

 

1. Vad har du för utbildning? 

 

2. Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

 

3. Har du någon speciell utbildning om konflikter och konflikthantering? 

 

4. Vad tänker du på när du hör ordet konflikt? 

 

5. Vilka faktorer bidrar till att minimera till antalet konflikter mellan pedagoger och 

barn? 

 

6. Vad tror du påverkar att pedagoger och barn hamnar i konflikt med varandra? 
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BILAGA 2 

Missivbrev 

 

Vill DU hjälpa oss med vårt 

examensarbete? 
 

Min kurskamrat och jag läser sjunde och sista terminen på förskollärarprogrammet och vi 

skriver ett examensarbete om pedagogers och barns konflikter i förskolan. Studien kommer att 

genomföras på tre olika förskolor och innefattar förskollärare och barnskötare. Syftet är att ur 

pedagogers perspektiv undersöka konflikter mellan pedagoger och barn på tre olika förskolor. 

Vi vill ta reda på vilka faktorer pedagoger ser som kan orsaka och minimera antalet konflikter 

mellan barn och pedagoger i förskolan. Vi har tagit del av tidigare forskning och litteratur 

kring konflikter och vill komplettera detta med att intervjua yrkesverksamma pedagoger i 

förskolan. Därför vill vi ta del av din kunskap och erfarenhet från förskolan som är värdefullt 

för oss i vårt arbete genom en intervju med dig kring ämnet. Intervjun kommer bestå av 6 

frågor, förväntas ta cirka 30 minuter och vår förhoppning är att det kommer leda till en 

fördjupad insyn kring pedagogers syn på deras konflikter med barn. 

  

I vår undersökning utgår vi ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär 

att du som väljer att delta har när som helst rätt att avbryta din medverkan och att det är helt 

frivilligt att delta. Alla uppgifter som vi samlar in behandlas med konfidentialitet för att det 

inte ska vara möjligt att röja någon deltagares identitet. Det innebär att vi kommer använda 

oss av fiktiva namn på pedagoger och förskolor för att allas identiteter ska skyddas. De data 

som samlas in kommer enbart ske i syfte för vår undersökning. 

  

Har du några ytterligare frågor är du välkommen att ta kontakt med oss när som helst. 

  

Sonny Johansson S140225@student.hb.se 

Ida Hansson S140071@student.hb.se 

  

  

Hälsningar, 

Sonny Johansson och Ida Hansson 
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