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Sammanfattning

Syftet med denna studie var att undersöka om blivande förskollärare utbildas i 
konflikthantering, hur denna utbildning formuleras samt om genus problematiserats i relation 
till konflikthanteringsundervisningen. Detta genom att granska utbildningsplaner, kursplaner 
och kurslitteratur från fem universitet i Sverige som erbjuder en förskollärarutbildning. 
De frågeställningar studien hade som utgångspunkt var i vilken utsträckning konflikthantering 
förekommer i förskollärarutbildningen, hur innehållet i dessa kurser presenteras och om genus 
problematiserats i relation till konflikthantering. Resultatet av studien visade att fyra av fem 
granskade universitet erbjöd en kurs i konflikthantering inom förskollärarutbildningen och 
presenterar konflikthantering som ett område inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, 
vilken upptar 60 högskolepoäng (hp). Konflikthanteringen upptar enligt min granskning 7,5-
10 hp av en förskollärares totala 210hp. Inom dessa kurser ingår moment av genus, men det 
framgick inte vilken relation genus hade till kurernas övriga innehåll. Hur konflikter 
uppkommer skulle enligt kursplanerna bl.a bearbetas i relation till normer, makt och 
diskriminering. Både kurslitteratur och förhållningssätt gick att härleda till teorin om 
alternativ konfliktlösning, där den subjektiva uppfattningen är i fokus. Genus benämndes 
enbart som enskilt moment i den kursplan som presenterades från Linnéuniversitetet. Övriga 
universitet lyfte uttryckligen inte genus och granskning av kurslitteratur visade att det enbart 
var Umeå universitets bok med genusperspektiv som integrerat genus och konflikthantering. 
En slutats som dras i studien var att den separation mellan fokus på konflikt och fokus på 
genus i de granskade kurserna kunde tänkas lämna ett ansvar till varje enskild lärarstudent att 
reflektera kring hur dessa två områden påverkar varandra. Detta gör att den blivande 
förskollärarens förmåga att betrakta konflikter ur ett genusperspektiv blir styrande i huruvida 
pojkar och flickor bemöts på ett likvärdigt vis i konfliktsituationer.

Nyckelord:  Konfliktdynamik. Normer. Makt. Integrering av perspektiv. 
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Inledning

Under mina år på lärarutbildningen fann jag att konflikthantering var ett återkommande 
arbetsområde under den verksamhetsförlagda utbildningen. Jag upplevde att barnens samvaro 
kantades av små och stora konflikter. Det kunde handla om att de drabbade samman på grund 
av skilda viljor eller intentioner. Ibland handlade det om en kollision av åsikter och attityder, 
eller vikten att äga rätten till personligt tolkningsföreträde, och en vilja att få någon annan att 
förstå den egna tolkningen. Det uppstod helt enkelt konflikter av olika slag och intensitet. 

Idén till denna studie grundar sig i en insikt som drabbade mig under min sista period för 
verksamhetsförlagd utbildning. Med en grund i personliga värderingar och läroplanens mål 
för jämställdhetsarbete i förskolan hade jag under mina tidigare praktikperioder ansträngt mig 
för att ge pojkar och flickor samma bemötande och möjligheter. Under den sista perioden 
befann jag mig på en relativt kaotisk förskoleavdelning där både verbala och fysiska 
konflikter hörde till barnens vardag. En dag under denna verksamhetsförlagda utbildning, där 
arbetet med konflikthantering tycktes konstant, ertappade jag mig själv med att ägna betydligt 
mer tid åt att följa upp pojkarnas känslor och åsikter, efter att jag hade gått in för att bryta eller 
medla i en konflikt, än vad jag följde upp efter att jag gjort detsamma mellan flickorna. Det 
slog mig där på plats: Jag hade tillika delar underskattat pojkarnas förmåga att reda ut 
konflikter verbalt så att båda parter gick därifrån nöjda, som jag hade överskattat flickornas 
förmåga att klara av detsamma.

De konflikter som uppstår i förskolan ska, enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10), 
hanteras av förskolans personal och: 

 Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda 
ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra (Skolverket, 2010:9.)

Arbete med konflikthantering ingår med andra ord i förskolans styrdokument, där även arbete 
med att motverka stereotypa könsmönster framgår som mål, något jag kommer att återkomma 
till senare. Lundström (2008) lyfter i sin licentiatavhandling Lärare och konflikthantering – 
en undersökande studie ur ett könsperspektiv, att studier av konfliktbeteenden visar att flickor 
i större utsträckning tenderar att uppvisa verbala konfliktbeteenden medan pojkars 
konfliktbeteenden tenderar att yttra sig mer fysiskt, samt att pedagoger i större utsträckning 
tenderar att ingripa för att reda ut konflikter som involverar pojkar i och med att det i större 
utsträckning sker med uttryck av fysiskt våld.

Prioriteringen av konflikthantering på lärarutbildningarna är eftersatt, menar journalisten 
Palm (2010) i antologin Låt oss tvista igen! och spekulerar i om det innebär att varje lärare 
förväntas hantera konflikter på eget vis, och efter egen förmåga.
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Upprätthållande av (köns-)normer och värderingar existerar ibland i brist på reflektion och 
kunskap. Detta är något som lyfts fram i en av Statens offentliga utredningar, SOU 2006:75, 
som tagits fram med fokus på jämställdhet i förskolan. En attityd man kan stöta på inom 
förskolor är 'alla barn är barn', eller att man utgår från ett individperspektiv (SOU 2006:75) 
och att behovet av ett jämställdhetsarbete därav är oviktigt i förskolan. Sådana tankar är 
problematiska i och med att de osynliggör de strukturer som påverkar könsnormernas existens 
och konsekvenser. 

Jag kommer i nästa avsnitt presentera studiens syfte, forskningsfrågor och disposition.
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Syfte och forskningsfrågor 

Denna studies syften är att nå kunskap om i vilken utsträckning konflikthantering ingår i 
förskollärarutbildningen samt att granska hur detta område presenteras utifrån bl.a ett 
genusperspektiv. 

Forskningsfrågor i denna studie:

- I vilken utsträckning förekommer konflikthantering i förskollärarutbildningen?

- Hur presenteras innehållet i dessa konflikthanteringskurser?

- Problematiseras genus i relation till konflikthantering?

Disposition

Studien inleds med en bakgrund och övergår sedan till ett avsnitt litteraturöversikt där tidigare 
forskning och teorier om konflikthantering presenteras. Efter detta sker en teorigenomgång 
där genusteori är i fokus. Efter denna genomgång presenteras pedagogiska förhållningssätt till 
konflikthantering och genus. Detta följs upp av metodval och resultat. Avslutningsvis 
presenteras en analys av studiens resultat samt en diskussion av bl.a metodval som sedan 
övergår till förslag på vidare forskning.
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Bakgrund

Förskola är en plats där många barn spenderar merparten av sin vardag och därigenom 
merparten av sina fem första levnadsår. Pedagogerna och barngruppen är därav en stor del av 
det enskilda barnets sociala kontext. Barns identitetsutveckling och upplevelse av grupp-
tillhörighet påverkas således av förskolans struktur och värdegrundsarbete. Barnen står med 
andra ord under påverkan för de normer och värderingar de möter i förskolan, samt hur de 
vuxna som omger barnet väljer att förhålla sig till, och arbeta med, dessa. I och med att 
förskolan är en stor del av barns sociala kontext menar Aasebö & Melhuus (2007) att den 
därigenom blir barnens socialisationsarena. Socialisation, fortsätter, Aasebö & Melhuus, är en 
process varigenom man successivt medvetet, och omedvetet formas efter de normer, 
värderingar och handlingar som är rådande inom den kultur man ingår. Jag kommer att 
återkomma till begreppet socialisation senare.

Konflikter är en normal del i livet och därför också en normal del av skollivet. Därtill  kommer att 
konflikter anses vara nödvändiga och viktiga för utveckling och lärande. (Palm, 2010:21). 

Palm (2010) menar att arbete med konflikter inte är ett fristående området utan att det är något 
som ingår i att interagera med andra människor. En grundpelare för kunskap och strategier för 
konflikthantering består av värdegrundsarbetet i förskolan, vilket i sig påverkas av både 
lärarnas subjektiva syn på konflikthantering men även av nationella styrdokument. I 
styrdokumenten för förskolan finns t.ex Läroplanen för förskolan där det bland de 
grundläggande värden som formulerats om förskolans värdegrund och uppdrag bl.a framgår 
att: 

Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i 
förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 
begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Skolverket, 2010:5.)

Genus, eller skapande av sociala könskonstruktioner, sker omedvetet. Redan vid två års ålder 
har barn en uppfattning om genusförväntningar, menar Giddens (2007). De 
genusförväntningar, eller socialt konstruerade uppfattningar och förväntningar om kön i 
termer av vad som anses vara manligt och kvinnligt, påverkar barn och vuxnas upplevda 
handlingsutrymme baserat på vilken kategori de ingår i. Här vill jag nämna att jag kommer att 
utveckla begreppen genus och könskonstruktioner senare. Henkel (2006) definierar 
handlingsutrymme som ”det möjliga utrymme som varje människa har att röra och uttrycka 
sig med” (Henkel, 2006:13). 

Genus och könsmönster visar sig i praktiken genom att pojkar och flickor förväntas agera, 
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uttrycka sig och fungera på olika vis. I läroplanen för förskolan framgår det att förskolan ska 
sträva efter att varje barn

- utvecklar sin identitet och känner trygghet i den
- utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, hantera konflikter och förstå rättigheter 
och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler
(Skolverket, 2010: 9).

Frågan är om detta mål kan uppnås för alla barn om konflikthanteringsarbetet skiljer sig 
mellan pojkar och flickor?

När förskolan blir barns utvecklingsarena, genom att de spenderar den största delen av sin tid 
under sina tidiga uppväxtår inom denna kontext, medför detta att förskollärare blir 
nyckelpersoner till hur barn lär sig att tolka och förstå sig själva och sin omvärld. För att lära 
sig detta behöver barn verktyg och förklaringsmodeller för att förstå och förhålla sig till de 
situationer som uppstår inom förskoleverksamheten.

Förskollärarutbildningen är den teoretiska grund blivande förskollärare står på i mötet med 
barn och vuxna i yrkesverksamheten. Inom denna utbildning kan de verktyg och 
förklaringsmodeller barnen är i behov av för att förstå sig själva och sin omvärld utvecklas 
genom att blivande förskollärare får möjlighet att fördjupa sig i och utbilda sig i detta. En 
viktigt del i detta är arbetet med att skapa en trygg barngrupp, och en förutsättning för detta är 
kunskap i och förståelse för konflikter och konflikthantering. Som jag tidigare nämnt framgår 
det i förskolans styrdokument att arbete med att motverka stereotypa könsroller och 
förväntningar ska vara en del av förskolans vardag. Enligt SOU 2006:75 med inriktning på 
jämställdhet och genus i förskolan, framgår att kunskap och förståelse för dessa områden är 
centralt för att arbetet med detsamma ska bli av. Jag kommer i nästa avsnitt presentera tidigare 
forskning, som inledningsvis behandlar kunskap och arbete med genus på lärarutbildningen.
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Litteraturöversikt

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom området genusanalys av lärarutbildningar 
med fokus på konflikthantering i förskolan. Eftersom syftet med denna studie bl.a var att nå 
kunskap om hur innehållet i konflikthanteringskurserna var presenterat, samt granska detta ur 
ett genusperspektiv utgår litteraturöversikten ifrån de teorier som framkommit i min 
granskning av kursplaner och litteratur, där förståelse för konflikters uppkomst och dynamik 
var centrala områden. Därav så har jag även valt att lyfta fram några av de teorier om 
konflikthantering som stämmer överens med detta för att ge läsaren en bättre förståelse utav 
min studie. Avslutningsvis presenteras ett avsnitt med pedagogiska förhållningssätt till genus 
och konfliktsituationer. 

Tidigare forskning

Hedlin (2010) menar att det är under utbildningstiden blivande lärare tillägnar sig kunskap om 
genus för att i den kommande yrkespraktiken betrakta sin omvärld ur ett genusperspektiv. 
Enligt styrdokumentet för skolan förutsätts lärare ha goda förkunskaper i genus och 
jämställdhetsarbete, menar Hedlin. Lärare behöver kunskap i genusämnet för att praktisera det 
i praktiken, fortsätter Hedlin (2010) Genom att forskningsområdet genusanalys av 
lärarutbildningen litet är det svårt att svara på i vilken utsträckning denna kunskap praktiseras.

Bland de kunskapsområden blivande lärare lider brist i menar Mattson (2003) att tillämpning 
av rätt begrepp ingår, vilket är viktigt för att lärare ska ha förutsättningar att tillämpa  
genusanalys i praktiken. Med rätt begrepp menas t.ex att synliggöra att det är genus man talar 
om i arbete med maktstrukturer relaterade till kön i klassrummet.

Mattson (2003) lyfter i sina resultat av sin genusgranskning av Linköpings lärarutbildning att 
innehållet av genuslitteratur snittar på att någon bok per kurs behandlar genus, samt att genus 
inte nämns i övrig litteratur. Mattson menar att attityden till detta bland lärarstudenterna tycks 
vara att en bok som lyfter genus, är bättre än ett kapitel. Men andra ord ser man 
problematiken med att genus är underrepresenterats inom kurserna i utbildningen och åtskiljs 
från övrig litteratur, samtidigt som man anser att det har skett en positiv förändring i och med 
att närvaron av genusanalys ökat från ett enskilt kapitel, till en egen bok.

Lärarutbildare har en central roll i blivande lärares genusanalys i relation till yrket, menar 
Mattson (2003), men många visar sig osäkra och okunniga i ämnet. Lärarutbildare har, menar 
Mattson, möjlighet att påvisa och konkretisera hur genus genomsyrar vardagen i skolan men 
detta kräver att de själva utgår från detta perspektiv. Wide (2008) lyfter att ansvaret för 
genusperspektiv inom lärarutbildningen till stor del vilar på den enskilde lärarutbildaren. Att 
barnen i förskolan bemöts jämställt går med andra ord inte enbart tillbaka till deras 
förskollärare, utan till deras förskollärares lärarutbildare, vilka har studierektorer och dyl. att 
förhålla sig till. Ibland, menar Wide (2008) skjuts ansvaret över till föräldrarna, vilket är att 
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motsätta sig det ansvar som formuleras i styrdokumenten för förskolan.

Sammanfattningsvis framstår utbildningen i genus som ett område under utveckling där det 
både från studenter och lärarutbildares håll råder osäkerhet i ämnets tillämpning. Jag kommer 
här att övergå till att behandla konflikthanteringsteorier. 

Teorier om konflikthantering

Konflikthantering går, som namnet avslöjar, att bryta ned till de två begreppen konflikt och 
hantering. Mellanmänskliga konflikter uppstår i interaktion med andra människor och bygger 
på relationellt skapade motsättningar som ger någon form av sammandrabbning. Lundström 
(2008) beskriver konflikter som en strid om värden eller en kamp gällande äganderätten av 
ting. Konflikten i sig består ofta av en “meningsmotsättning mellan minst två parter” menar 
Lundström (2008:7) och är därigenom ett väsentligt arbetsområde inom förskola och skola. 
Hantering beskrivs bäst med dess synonymer, så som sköta eller handskas med. Hakvoort & 
Friberg menar att “/../ det finns en skillnad på hantering och lösning. Inte alla konflikter går 
att lösa; dock går alla konflikter att hantera” (2012:33). Att handskas, eller hantera, en konflikt 
behöver med andra ord inte innebära en lösning på konflikten som resultat. Vår definition av 
vad som är en konflikt påverkar hur vi agerar och hanterar situationen. Ser vi konflikter som 
de motsättningar som leder till våld är risken att flickors konflikter osynliggörs. Samtidigt 
finns det risker med att generalisera pojkars konflikter till de sammanstötningar som leder till 
våld. Thornberg (2006) menar att majoriteten av barns konflikter löses av barnen själva, utan 
vålds- och vuxeninblandning, vilket kan ge en skev bild av hur vanligt inslag av fysiskt våld 
är i konflikter mellan barn i och med att det är de våldsamma konflikterna som generellt 
uppmärksammas. 

Konfliktlösning och kontext

Thornberg (2006) menar att konflikter kan resultera i ett konstruktivt eller destruktivt 
händelseförlopp. Detta beror på att den upptrappning som kan ske i en konflikt, eller mot-
sättningssituation, är relationsbunden. Enligt Thornberg (2006) visar sig detta genom att mitt 
sätt att agera, påvekar ditt. Om jag låser mig, eller brukar våld, kommer du med största 
sannolikhet låsa dig, eller bruka våld. Traditionell konfliktlösning (Traditional Dispute 
Resolution) bygger på en idé att skapa harmoni genom undvikande samt på en uppfattning om 
att det finns en sann orsak till att konflikter uppstår. Enligt Hakvoort & Friberg(2012) bottnar 
sig denna uppfattning i en syn på människan som oförmögen att enas med oliktänkande. 
Kollisioner, enligt traditionell konfliktlösning, bör därigenom undvikas i största möjliga mån. 
Tanken är, menar Hakvoort & Friberg, att detta sker bäst om vi undviker att möta de och det 
som provocerar oss.

Alternativ konfliktlösning (Alternative Dispute Resolution) har ett subjektivitetsteoretiskt 
utgångsläge. Detta perspektiv på konfliktlösning utgår, enligt Hakvoort & Friberg (2012) från 
att alla inblandade parter är bärare av egna, subjektiva, uppfattningar och att dessa 
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uppfattningar bör få samma utrymme. Här är, fortsätter Hakvoort & Friberg (2012),  
mellanmänsklig kommunikation i fokus. Denna teori om konfliktlösning stämmer överens 
med den värdegrund som presenteras i läroplanen för förskolan, där ett av målen bl.a är att 
arbetslaget ska: “stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda 
ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra” (Skolverket, 2010:9). De resultat som 
framkommit ur de studier som bl.a Skog (2012); Hessvall & Svensson (2012); Nystedt & 
Wessén (2013) presenterat är att denna teori överensstämmer med hur yrkesverksamma 
förskollärare ser på och arbetar med konflikthantering. Tillämpning av teorier utifrån 
alternativ konfliktlösning är med andra ord förenligt med förskolans styrdokument, den 
litteratur som presenteras i de kurser jag granskat samt det förhållningssätt som visat sig i 
undersökande studier av yrkesverksamma förskollärares arbete med konflikthantering.
Ser vi även konflikter som något enbart negativt kan det tänkas att vi hanterar konflikter på ett 
annat vis än om vi ser konflikter som utvecklande utmaningar. Hakvoort & Friberg (2012) 
menar att konflikthanteringsarbete ofta sker utifrån antingen traditionell konflikthantering, 
eller alternativ konflikthantering.

Vår förmåga att påverka en konflikt i den mening att den blir konstruktiv eller destruktiv 
beror på om vi upplever en känsla av sammanhang, samt vilken syn på och verktyg vi har för 
att hantera konflikter. En destruktiv konflikt, menar Thornberg (2006) tenderar att utgå från 
tävling och en konstruktiv utgår från samarbete. Detta behöver inte vara givet i det inledande 
skedet av konflikten, men visar sig i det slutgiltiga utfallet. I enlighet med detta menar 
Thornberg (2006) att våra attityder kan ändra sig under konfliktens gång. Huruvida vi kan 
uppnå och/eller vidmakthåller en samarbetes- eller tävlingsattityd i konfliktsituationer 
påverkas av hur dessa bemöts och får stöd av de människor i vår närhet, menar Deutsch 
(2006). Vår sociala kontext, och de normer som råder inom denna kontext påverkar med 
andra ord vårat beteende genom vårat upplevda handlingsutrymme. 

Sammanfattningsvis grundar sig prosociala attityder på bl.a kommunikationsövningar och 
etikfrågor, vilka kräver praktiserad övning i att hantera mellanmänskliga relationer.   Hakvoort 
(2010) menar att allt prosocialt arbete som barn lär sig i förskolan, så som att ha förståelse och 
överseende med kamraterna, kräver handlingsstrategier och övning. Dessa områden ingår i de 
kurser jag granskat vilket presenteras vidare i resultatet. Thornberg (2006) lyfter att prosocialt 
beteende kan beskrivas som de handlingar vi praktiserar där omsorg för andra är i fokus. 
Förståelse för konflikters dynamik kan, fortsätter Hakvoort (2010), hjälpa pedagoger att bryta 
upp en konflikt när det behövs, så som när våld eller andra kränkningar tillämpats barnen 
emellan. Min studie utgår från ett genusteoretiskt perspektiv, där vi enligt Connell (2009) 
både skapas av och återskapar normer i relation till varandra. En fördjupning i detta 
presenteras senare i teorigenomgången. Jag kommer här att övergå i att lyfta pedagogiska 
förhållningssätt till genus och konflikthanteringsarbete i förskolan.
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Pedagogiska förhållningssätt till konflikter och genus

Vårat förhållningssätt till oenigheter påverkas av hur samarbetsvilliga vi är. Huruvida det 
exempelvis blir en viljornas kamp över äganderätten av något beror på om vi har en syn på 
oenigheter utifrån ett samarbetes- eller tävlingsperspektiv, menar Deutsch (2006).
Det förhållningssätt vi har till konflikter hör samman med våra tidigare erfarenheter av 
konflikter samt hur omgivningen agerar, både i avseende som förebilder eller i eventuellt 
ingripande. Vilka verktyg vi själva har att lösa konflikter samt vår känsla av sammanhang är 
också relevant. Thornberg (2010) lyfter att barn ofta vill lösa konflikter utan vuxnas 
inlandning men att dessa då tycks lösas enligt en tanke om att vinna eller förlora.

Individperspektiv och prosocialt arbete

De uppgifter som framkommer i tidigare nämnda SOU 2006:75 visar att det råder ett utbrett 
individperspektiv i förskolan. Men att se och beskriva barn som individer betyder inte att de 
blir fria de strukturer som omger dem. Barnen blir med andra ord inte bemötta med större 
rättvisa om de benämns som individer.  Enligt SOU 2006:75 framkommer snarare en risk att 
man genom ett individperspektiv osynliggör maktobalans, eller andra strukturella hinder. Hur 
än barn benämns inom förskolan är det prosociala arbetet centralt för att forma en trygg 
grupp. De faktorer som påverkar viljan att samarbeta, trots motsättningar, styrs av vår 
upplevelse av social gemenskap eller tillhörighet till den grupp vi ingår, menar Deutsch 
(2006). Som jag nämnt tidigare kan viljan att vidmakthålla en samarbetes- eller tävlingsattityd 
i konfliktsituationer påverkas av hur dessa bemöts, och får stöd av människor i vår närhet.

Förskollärarens ledarstil är själva grundbulten i hur konflikthanteringsarbetet tillämpas, menar 
Thornberg (2010). Huruvida vi ser motstridigheter som något vi tillsammans ska ta oss 
igenom grundar sig detta ofta i vilka attityder vi har med oss. Är förskolläraren auktoritär i sin 
ledarstil tenderar den att se konflikter som något som ska avstyras- punkt slut. Och har läraren 
en aukrativ ledarstil är barnens utrymme att förklara och förhandla större. Förskolans arbete 
med prosociala konfliktlösningar är i enlighet med den värdegrund som presenteras i 
läroplanens för förskolan. Samtidigt framkommer det i SOU 2006:75 att ett arbete med 
demokrati i förskolan inte talar om vem som har rätt att höras eller påverka. Detta synsätt på 
demokratiskt arbete där kön osynliggörs, går även att återfinna i den 
konflikthanteringslitteratur som granskats i denna studie. 

Konflikter och genus

Enligt Deutsch (2006) gör vi det vi upplever fungerar i den situation vi befinner oss i. Genom 
detta finns det, menar Deutsch (2006) inte någon given riktning vi tar i alla konflikter vi står 
inför. Vårt beteende, menar Deutsch, påverkas av våra erfarenheter av konflikter men även 
utav vår attityd till oss själva och den vi är oense med samt om vår omgivning stödjer vårt sätt 
att agera i konfliktsituationer. Den sociala kontexten är en påverkande faktor för våra 
konfliktbeteenden, fortsätter Deutsch (2006).  Samtidigt lyfter Nystedt & Wessén (2013) i sin 
studie av konflikthantering i en pedagogisk praktik att det finns en utbredd osäkerhet bland 
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pedagoger i förskolan kring när man bör ingripa i konflikter mellan barn. Denna osäkerhet 
som pedagogerna, i Nystedt & Wessén (2013) studier, beskriver bottnar i att konflikterna 
barnen emellan sägs uppkomma av känslor och attityder. Osäkerheten till att ingripa innefattar 
då en rädsla att lämna något barn tolkningsföreträde om vem och vilka känslor som är och har 
rätt eller fel. Barnens subjektiva upplevelse står i fokus, men arbetet med konflikthantering 
utgår från en tanke om att det är ett utav barnen som sitter inne med rätt eller fel i frågan om 
tolkning av situationen. De manliga normer som ingår i vår patriarkala struktur är att hålla 
tillbaka känslor och känslouttryck, menar Granath (2010). Det är därigenom vanligt att mötas 
av tystnad om du lever ut det du känner bland andra människor. Detta kan, menar Lundström 
(2008) vara ett skäl till att flickors konflikter inte sker i det offentliga till skillnad från pojkars 
konflikter. Detta grundar sig i att pojkars konflikter generellt, enligt SOU 2006:75, omskrivs 
till våldshandlingar istället för känsloyttringar.

Konflikter och beprövad erfarenhet

Hessvall & Svenssons (2012) studie om förskollärares uppfattningar om konflikthantering 
visar att förskollärare använder sig av metoder och bemötande baserat på erfarenhet och egna 
reflektioner. Den egna personens reflexvitet blir därför central i arbetet med konflikthantering. 
Detta, menar Hessvall & Svensson (2012), är en konsekvens av bristande kunskap i ämnet. 
Som jag tidigare nämnt menar Lundström (2008) att i vilken uträckning vi tillskriver pojkar 
respektive flickor makt, omsorg eller ansvar för sitt agerande påverkar hur de beter sig i 
konfliktsituationer.

Vår syn på fred påverkar vår syn på konflikter, enligt Faldalen (2010). Vi kan antingen se fred 
som avsaknad av våld eller som en pågående prosocial process. Vi kan därigenom se 
konflikthanteringsarbete som ingripanden för att hålla tillbaka en eventuell kollision, eller 
som en pågående process av strategier att tillämpa vid uppkomsten kollisioner. Faldalen 
(2010) menar att konflikter drabbar alla inblandade parter och att det därigenom ligger i vårt 
egenintresse att lösa konflikter. För att detta ska ske på ett konstruktivt sätt behöver vi verktyg 
att handla på ett icke konkurrerande vis så som att vinna eller förlora som enda utgångar. 
Orättvisa är något vi uppfattar subjektivt menar Faldalen och skriver: ”/../ i vardagen skapas 
många problem genom att vi ser oss själva inifrån och andra utifrån” (2010:54). Vår 
mellanmänskliga interaktion kan med andra ord både näras av vår förståelse av andra och oss 
själva, eller täras av vår brist på förståelse av andra eller oss själva. Enligt den statliga 
utredningen SOU 2010:83 framkommer att nyckelbegrepp för att åstadkomma förändring 
inom jämställdhetsarbetet är kompetensutveckling, kunskap och professionalism.

Att hantera konflikter konstruktivt är något som enligt Deutsch (2006) underlättas om vi 
upplever en känsla av trygghet och sammanhang i den grupp vi ingår i. Detta är i enlighet 
med läroplanen för förskolan, där förskollärare ansvarar för att arbetet i barngruppen 
genomförs så att barnen: 
-Får stöd och stimulans i sin sociala utveckling
-Ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna trygghet i gruppen
-Stimuleras i sin språk och kommunikationsutveckling (Skolverket, 2010:11).
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Sammanfattningsvis framkommer det att konflikthantering och genus är förenligt med  
prosocialt arbetet, som tillämpas inom förskolan. Samtidigt råder en upplevd kunskapsbrist i 
konflikthantering bland yrkesverksamma förskollärare, vilket framkommer i Hessvall & 
Svenssons (2021) studie av konflikthanteringsarbete i förskolan. I avsnittet för tidigare 
forskning presenteras även att det råder en osäkerhet bland lärarstudenter inför tillämpning 
och kunskap i genus. Ett genusperspektiv på konflikthantering har utöver detta goda 
förutsättningar att falla mellan stolarna om man exempelvis utgår från ett individperspektiv 
(SOU, 2006:75) på barngruppen. Som jag nämner under avsnittet för teorier om 
konflikthantering, menar Hakvoort (2010) att det krävs övning i att hantera mellanmänskliga 
relationer. Vilka förutsättningar vi får att lära oss detta kan, menar Svaleryd (2009) baseras på 
vilket kön vi har i med att olika förväntningar tillskrivs pojkar och flickor. I nästan avsnitt 
presenteras en genomgång av bl.a genusperspektiv ur den genusteoretiska inriktningen 
feministisk poststrukturalism, som i korta drag går ut på att vi skapas och är medskapare i 
rådande könsnormer.
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Teoriöversikt

I detta avsnitt presenteras en teoretisk genomgång av det sociala samspelets betydelse för hur 
vi formas i relation till varandra, ur ett genusperspektiv. Denna genomgångs syfte är att ge 
läsaren en bättre förståelse av genus, att könsnormer skapas, blir återskapade och upprätthålls 
samt vilken påverkan detta har på alla, även pedagoger och barn inom förskolan. Detta för att 
ge läsaren en grund att stå på när tal om genus och normer återkommer i min studie.

Genusteori

Min studies genusperspektiv har en utgångspunkt i den genusteoretiska inriktningen 
feministiskt poststrukturalism. I den teorigenomgång som presenteras i följande text ingår bl.a 
en kort förklaring av begreppen jämställdhet, genus samt feministisk poststrukturalism. 

Jämställdhet

Syftet med att lyfta jämställdhet som begrepp är att, som jag nämnde i bakgrunden till denna 
studie, det framgår i skolverkets läroplan för förskolan att: ”Förskolan ska motverka 
traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma 
möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån 
stereotypa könsroller” (Skolverket, 2010:4).  Detta förhållningssätt beskriver ett kvalitativt 
jämställdhetsperspektiv. Jämställdhet beskrivs i många fall som alla människors (läs: kvinnor 
och mäns) rättigheter, skyldigheter och möjligheter till samma förutsättningar i livet. Detta 
innebär en jämn maktfördelning på alla nivåer i samhället. Jämställdhet har en kvantitativ och 
kvalitativ nivå och dessa kan ge förutsättningar för varandra att existera, menar Henkel 
(2007). 

En kvantitativ jämställdhet kan, fortsätter Henkel (2007) beskrivas som den synliga 
jämställdheten. Exempelvis en jämn föredelning av representation av kvinnor och män inom 
bolagsstyrelser. En kvalitativ jämställdhet beskriver den reella makt och handlingsutrymme 
dessa kvinnor har inom styrelsen. Dvs i vilken grad dessa kvinnorepresentanter har samma 
villkor, möjligheter och förutsättningar att vara med och påverka. För att förstå skillnader i 
kvinnor och mäns makt, förutsättningar och möjligheter behöver man titta på genus.

Genusperspektiv

Genus kan beskrivas att “/../göra skillnad där ingen skillnad finns ”(SOU 2006:75, s.155). 
Med detta menas att genus, eller socialt kön, består av könskonstruktioner. Det vill säga den 
åtskillnad av egenskaper och förmågor som tillskrivs vad män och kvinnor anses vara och är 
kapabla till, lyfter Henkel (2007). Ett genusperspektiv belyser alltså hur de sociala 
förväntningar som kan tillskrivas ett kön kan resultera i en skillnad mellan människor med 
olika biologiskt kön. Denna skillnad innebär bl.a att kvinnor och män upplever sig ha olika 
handlingsutrymme i och med att de förväntningar som tillskrivs manliga och kvinnliga 
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könsnormer skiljer sig åt. Exempel på detta är föreställningar om den våldsamma mannen och 
den vårdande kvinnan. Vilket kan överföras till en syn på flickors förmåga, och pojkar 
oförmåga, att lösa konflikter verbalt.

Genus kan även förklaras med begrepp som könssocialisation. Aasebö & Melhuus (2007) 
beskriver socialisation som den process genom vilket vi formas. Denna formningsprocess 
består av de normer, handlingar och värderingar och språk som tillämpas inom de grupper vi 
ingår i. Vår sociala kontext är vår socialisationsarena. Och kontexten i sig ”konstruerar 
relationer mellan saker och personer, situationer och händelser eftersom likheter och 
skillnader inte är givna i sig utan i sättet varpå de är kontextualiserade” (Aasebö & Melhuus, 
2007:21). Socialisationsprocessen sker i tid och rum, genom material, scheman, rutiner och 
genom yttre och inre förväntningar. Den påverkan socialisationen har på vårat beteende kan 
variera, men Aasebö och Melhuus menar att: ”Barn som inte följer skolans normer och regler 
kan ofta bli stigmatiserade och utestängs från vänskapsförhållanden” (2007:102) vilket 
därigenom kan påverka vår upplevda handlingsfrihet. 

Giddens (2007) delar upp socialisationsprocessen i två faser, primär och sekundär 
socialisation. Under dessa faser påverkas vi starkt, menar Giddens, av de osynliga maktregler, 
eller normer, vi möter inom de grupper vi befinner oss. I barnens fall är detta familj och 
förskola vilka har inverkan på vårat beteende, eller styr oss att agera, genom att de lockar vår 
vilja att passa in, menar Giddens (2007). Den första fasen, primär socialisation, sker under en 
människas tidiga levnadsår vilket i stor utsträckning innebär inom någon förskoleverksamhet. 
Enligt Giddens (2007) är denna fas ''den mest intensiva perioden när det gäller kulturell 
inlärning'' (2007:165). Den andra fasen, sekundär socialisation, äger rum närmare tonåren och 
pågår in i vuxenlivet. Henkel (2007) lyfter att barn ofta uppmuntras att leka och bete sig efter 
givna könsförväntingar och uppfattar denna uppmuntran från vuxenvärlden som positiv 
bekräftelse. Förväntningar och (köns)- normer blir i samma mening synliga när någon 
passerar eller det motsatta: inte passar in i kategorierna för vad som anses vara manligt 
respektive kvinnligt, menar Svaleryd (2007).

Socialisation innebär alltså hur vi formas av normer, handlingar, värderingar och språkbruk 
vilket styrs av de grupper vi ingår samt hur dessa förhåller sig till rådande samhällskultur.
Socialisationsmodellen har kritiserats av bl.a Connell (2009) för att den presenterar en snäv 
syn på inlärning av genus och könsroller. Connell menar att det finns mängder av 
maskuliniteter och femeniniteter samt att denna modellen inte ger någon bild av hur vi själva 
aktivt skapar och återskapar könsroller. De könsroller och normer vi möter genom 
socialisationsagenter tycks enligt socialisationsmodellen beskrivas som något som sköljs över 
oss som passiva mottagare, menar Connell (2009). 

Genus och könsmakt

För att beskriva hur könskonstruktioner skapas på en strukturell nivå kan man beskriva genus 
med begreppet könsmaktsordning. Detta begrepp förklarar det ojämställda maktförhållande 
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som råder mellan kvinnor och män som grundar sig i att de egenskaper som tillskrivs män 
anses vara norm för vad som anses vara mänskligt. Medan de egenskaper som tillskrivs 
kvinnor anses avvikande. För att ge en djupare förståelse av könsmaktsordningen lyfter 
Henkel (2007) detta begrepp genom att bryta ned det begrepp i tre underkategorier: 
Isärhållande av kön, heteronormativitet och mannen som norm. 

Isärhållande av könen är en separation mellan människor till två grupper vilken igenom man 
tillskriver dessa två grupper olika motsatta egenskaper och förmågor. Exempelvis, menar 
Svaleryd (2007) att kvinnor beskrivs som labila, känslosamma och svaga medan män beskrivs 
som stabila, känslokalla och starka. Henkel (2007) menar att detta isärhållande av människor 
baserat på deras biologiska kön skapar (genus-)ramar, eller normer, efter vilka kvinnor och 
män förväntas bete sig. Att mannen tillskrivs norm i samhället syns på att de egenskaper som 
tillskrivs manliga anses vara könsneutrala. Henkel (2007) lyfter även att detta visar sig genom 
att flickor som beter sig enligt manligt kodade egenskaper, eller som breddar sin könsroll, i 
högre grad accepteras än pojkar som gör detsamma. Detta beror på att de manligt kodade 
egenskaperna utgör den norm, och position, som anses vara eftersträvansvärd. Att gå in i den 
manliga arenan är på så vis som ett steg uppåt ur en makthierarkiskt synpunkt, medan att träda 
in i den kvinnligt kodade arenan är ett steg nedåt.  

Könsmaktsordningens maskulinitetsnormer är sammanlänkande med homofobi, menar 
Nordberg (2005). Homosexuella män beskrivs ofta som 'fjolliga' med innebörden att de har 
kvinnligt kodade egenskaper. Att avvika från den heterosexuella normen, dvs idén om att 
kvinnor och män har olika egenskaper som bör komplettera varandra och där mannens 
egenskaper står över kvinnans, är att ta ett steg nedåt i mannens makthierarki, menar Henkel 
(2007). Detta beror på att de egenskaper som anses kvinnliga står lägre i rang än de 
egenskaper som ansen manliga, och i med att det manliga egenskaperna anses 
eftersträvansvärt utgör homosexualitet ett hot mot mannens normalitet, fortsätter Henkel.

Att genus är en fråga om könsmakt är något som också kan belysas genom intersektionell 
analys. Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander (2011) menar att intersektionalitet är ett begrepp 
som kan användas för att belysa hur människor baserat på bl.a kön, klass och/eller etnicitet 
har olika möjligheter och förutsättningar. Hedlin (2010) lyfter att detta grundar sig i hur 
mannen har den position som outtalat utgör norm i samhället. Vilket innebär en frihet från att 
behöva försvaras och motiveras. Här bör nämnas att detta gäller den vita, heterosexuella, icke-
funktionshindrade medelklassmannen. De som inte passerar som norm dvs kvinnor, 
invandrare, låginkomsttagare, homosexuella osv. begränsas i och med att de anses avvikande 
från normen och på så vis får en sämre position, menar Hedlin (2010). Mängden 'avvikande 
attribut' påverkar också i vilken mängd vi begränsas. En svenskfödd, heterosexuell, icke-
funktionshindrar medelklasskvinna har andra förutsättningar än en kvinna som 'avviker' i 
någon av dessa nämnda kategorier.
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Feministiskt poststrukturalism 

Bland teorier om skapandet av det sociala könsförväntningarna lyfter Rosenberg (2002) den 
politiska filosofen Judith Butlers genusteori om det performativa könet. Detta innebär 
kortfattat att kön inte är något som är, utan något som skapas genom sociala konstruktioner. 
Jagger (2008) utvecklar detta genom att presentera Butlers syn på det performativa könet som 
något rörligt. Det vill säga att det inte finns en manlighet och en kvinnlighet utan en uppsjö av 
manligheter respektive kvinnligheter vilka i sig inte är konstanta enheter utan något som 
skapas i en rörlig process.

Denna syn på rörligheten i skapandet av socialt kön ingår i teoribildningen feministiskt 
poststrukturalism. Feministiskt poststrukturalistisk teori utgår inte enbart ifrån att sociala 
strukturer tvingar in oss i könskodade normer, utan utgår från att vi själva aktivt deltar och är 
medskapande i upprätthållandet av dessa normer. 

Som jag förstår saken, är man inte bara ett subjekt utan man lär sig vara ett subjekt. Eller för att 
vara mer specifik, så tror jag att man görs och oupphörligen gör sig till ett subjekt. Det vill säga 
man tänker och handlar sig fram till den man vill, kan eller ges möjlighet och får tillgång till att 
vara i specifika sammanhang. Mycket förenklat skulle man kunna säga att man lär sig göra sin 
subjektivitet och att vara ett subjekt i familjen, i skolan, med vännerna, på jobbet och så vidare. 
Man lär sig då samtidigt att vara och göra sig till ett kvinnligt respektive ett manligt subjekt. 
Och man lär sig tänka och handla som kvinna respektive man i familjen, i skolan, med vännerna 
och på jobbet /../ (Lenz Taguchi, 2014:14).

Sammanfattningsvis innebär detta, ur ett feministisk poststrukturalistiskt synsätt, att vi inte 
står fria från påverkan av normativa strukturer. Utan att vi påverkas och samtidigt är 
medskapande i dessa strukturer, även inom förskollärarutbildningen. Vi är, som Connell 
(2009) lyfter, inte passiva mottagare till en strukturell genussocialisation. Vi har en aktiv roll 
som medaktörer i denna skapandeprocess. Min studie har genomförts utifrån detta 
genusperspektiv i granskningen av kursinnehåll och kurslitteratur. I inledningen till detta 
teoriavsnitt nämns läroplanens kvalitativa jämställdhetsperspektiv där det framkommer att 
flickor och pojkar i förskolan ska ges samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor. Jag 
har genom min studie undersökt huruvida detta tillämpas genom att granska hur genus 
problematiseras i relation till konflikthantering. Jag söker med andra ord svar på om blivande 
förskollärare utbildas i hur socialt konstruerade faktorer, som exempelvis den tidigare nämnda 
könsmaktsordningen, lyfts som påverkansfaktor i konfliktsituationer.

Jag kommer härnäst att övergå till att presentera den metod som tillämpats i denna studie.
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Metod 

Denna studies syften var att granska förekomsten av konflikthanteringsundervisningen på 
förskollärarutbildningarna vid fem svenska universitet. Fokus låg på att undersöka i vilken 
utsträckning konflikthantering ingår i förskollärarutbildningen, hur detta område presenteras 
samt om genus problematiseras i relation till detta. Genom att granska kursplaner och 
kurslitteratur med inriktning på konflikthantering är innehållet analyserat utifrån ett 
genusperspektiv. Detta innebär att jag har undersökt kursinnehåll och kurslitteratur utifrån hur 
dessa lyfter och benämner genus samt utifrån om könskonstruktioner problematiseras i 
relation till konflikthantering. Studien har med andra ord behandlat både mängdantal och 
analysmoment och är därigenom en kvantitativ litteraturgranskning med kvalitativa inslag. 
 
Urval

Studien har genomförts genom att granska fem svenska universitets utbildningsplaner inom 
vilka kursplaner med litteraturförteckningar för förskollärarutbildningen plockats ut, med en 
geografisk spridning från Luleå i norr till Kalmar i söder.  

Då det finns förskollärarutbildningar på både universitet och högskolor valde jag att smalna 
av undersökningen till att täcka universitet. Utöver detta smalnades undersökningen ned 
ytterligare, först till att täcka statliga universitet, och sedan till en att ytterligare begränsas 
genom att studien fokuserar på att täcka fem av dessa tio universitet. Detta för att 
granskningen skulle bli genomförbar inom den tid som var utsatt för denna studie. Valet av 
universitet har skett för att täcka en någorlunda geografisk bredd. 

Ytterligare ett urval var att i undersökningen bortse ifrån kurser där det inte tydligt framgick 
att konflikthantering ingick genom utbildningarnas utbildningsplaner. I granskning av 
litteratur bör nämnas att all litteratur som universiteten angivit som obligatorisk i kurserna är 
granskad. Den genuslitteratur som presenteras i resultatet inkluderar inte böcker som talar om 
arbete mot diskriminering eller för demokratiska värderingar. Dessa är med andra ord 
uteslutna i presentationen av resultatet. Med detta menas att litteratur som möjligtvis har som 
ambition att främja jämställdhetsarbete men som inte belyst detta genom begrepp som genus 
eller jämställdhetsarbete utan istället använt generella termer så som att främja en 
demokratisk arbetsprocess, mänskliga rättigheter, eller antidiskriminering inte lyfts som 
genuslitteratur i resultatpresentationen. Detta urval har skett med utgångspunkt i Mattssons 
(2003) studie av lärarutbildningen där det i resultaten framkommer att vida begrepp påverkar 
lärares förmåga att se yrkespraktik ur ett genusperspektiv i och med att generella makttermer 
osynliggör genus som maktvariabel. Definitionen av genuslitteratur förtydligas vidare i 
presentation av resultatet.

Genomförande

Efter att universiteten valts ut påbörjades sökandet efter kurser som presenterats med fokus på 
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konflikthantering. Detta framkom genom en granskning av mål och syften inom de granskade 
universitetens utbildningsplaner för förskollärarutbildningen. Utöver detta har all den 
kurslitteratur som presenterats ingå i de olika konflikthanteringskursernas kursplaner 
granskats. Detta med fokus på kursinnehåll samt utifrån i vilken utsträckning genus 
synliggjorts i samband med utbildningen i konflikthantering. Granskningen har med andra ord 
gått ut på att översiktligt studera samtliga böckers innehåll för att ta reda på om genus 
benämns inom kurslitteraturen samt i relation till konflikthantering. De böcker som i resultatet 
presenteras som genuslitteratur har även granskats med fokus på om de i sig lyfter 
konflikthantering för att se om litteraturen i konflikthantering är sammankopplad med genus, 
och tvärtom.

Sökningen av litteratur utfördes i universitetens utbildningsplattformar. Inledningsvis 
granskades de övergripande utbildningsplanerna för förskollärarutbildningen á 210hp. Efter 
detta övergick jag till en fördjupad granskning av de enskilda kursplanerna med 
konflikthantering i fokus.

Insamlingen av litteraturlistor, studieguider och utbildningsplaner genomfördes 21-23/4 2014. 
De studieguider som granskats har formulerats för förskollärare som läser konflikthantering år 
2013-2014. Dessa kurser presenteras med namn i bilaga 1, där kursernas litteraturlista även 
går att läsa.

Avgränsningar

Studien är avgränsad till att granska de kurser där det inom de översiktliga 
utbildningsplanerna för förskollärarutbildningen framgått att konflikthantering varit centralt. 
Detta innebär att kurser som eventuellt kan innehålla kortare moment av konflikthantering 
inte är granskade i med att detta inte framgått i utbildningsplanen. Dessa kurser föll med 
andra ord bort i denna granskning. Vidare granskades enbart de kurser som enligt 
utbildningsplanerna uttryckligen hade en syftes och/eller målformulering med fokus på 
konflikthantering. Den kurs som granskats från Umeå Universitet är i kursplanen uppdelad i 
tre delar eller block, där enbart blocket med fokus på konflikthantering granskats i denna 
studie. Jag kommer att återkomma med denna metods styrkor och svagheter senare under 
avsnittet för diskussion, efter analys av resultat.

Metodval

I metodvalet till denna kvantitativa litteraturgranskning med kvalitativa inslag har jag utgått 
från en hypotetisk deduktiv process. Denna form av undersökningsprocess kan beskrivas som 
en undersökning där jag med nya hypoteser, definierat som frågeställningar eller 
forskningsfrågor, använder mig av redan formade teorier för att granska ett valt område. 
Deduktion, menar Føllesdal (2009), är den antagna relationen mellan en premiss och en 
slutsats. Med redan formad teori menar jag i detta fallet genusteori. De frågeställningarna jag 
utgått ifrån formulerades, och undersöktes, genom tre forskningsfrågor som löd: I vilken 
utsträckning förekommer konflikthantering i förskollärarutbildningen, hur presenteras 
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innehållet i dessa konflikthanteringskurser samt problematiseras genus i relation till 
konflikthantering.

Jag har utgått från ett  hypotetisk deduktivt förhållningssätt men sammanfört detta med den 
samhällsvetenskapliga metodens hermeneutiska cirkel. 

Hypotetisk process

Føllesdal (2009) lyfter att naturvetenskapens hypotetiska process tillämpas i försök att 
förklara sakers kausala förhållande, dvs orsakssambandet mellan ting. Det hypotetisk-
deduktiva systemet definierar Føllesdal som: ”ett deduktivt system med hypoteser som 
utgångspunkt” (2009:78) Jag vill här tillägga att jag tagit mig friheten att ersätta hypoteser 
med frågeställningar. För att ge en förklaring till vad jag menar med del, respektive helhet, 
kan man beskriva mitt antagande, eller mina frågeställningar som det jag ovan benämnt som 
del, och helheten är själva undersökningen, genom vilken nya frågeställningar uppkommer. 

Hermeneutiskt perspektiv

Ett hermeneutiskt perspektiv kan beskrivas som ett förhållningssätt som tillämpas i ett  försök 
att tolka, och därigenom söka finna förståelse, för hur ett fenomen påverkas i en viss kontext.
Hermeneutiken är “studiet av vad förståelse är, och hur vi bör gå tillväga för att uppnå 
förståelse” (Føllesdal 2009:133). I denna studie gäller detta att jag undersökt hur omfattande 
undervisningen i konflikthantering är vid fem universitet, samt granskat genusperspektiv på 
kursplaner och litteraturen inom dessa kurser. Detta i ett försök att tolka i vilken utsträckning 
blivande förskollärare rustas för att arbeta med konflikthantering. Det hermeneutiska 
perspektivet utgör själva grunden för analys av resultatet.

HDM-cirkel och analys

Føllesdals m.fl (2009) menar att den hermeneutiska HDM- cirkel, eller cirkeln för hypotetisk 
deduktiv metod, används för att skapa en fram- och återgång mellan tolkning av hypotes, 
vilket i denna studie presenterats som frågeställningar. 

Frågeställningarna i studien utger delen vilket undersöks genom en återgång till verket, som 
utgör helhet, för att sedan testa frågeställningarna. Det går alltså en pendel mellan helhet och 
ingående delar. Det jag inom denna studie definierar som helheten är själva undersökningen 
av de fem universitetens utbildningsplaner, kursplaner samt litteraturlistor ur ett 
genusperspektiv. Utöver detta uppkommer genom helheten även nya frågor vilket ger en 
återgång till delen, dvs grundfrågeställningen samt nya frågeställningar. För att ge ett exempel 
på detta med utgångspunkt i denna studie utgick jag i granskningen av kursinnehåll bl.a från 
min presenterade frågeställning om huruvida genus problematiseras i relation till 
konflikthantering. När jag hade granskat resultatet av den undersökta frågeställningen väcktes 
vidare nya frågeställningar med utgångspunkt i de data som framkommit under granskningen 
av undervisning av genus i relation till konflikthantering. Ett exempel på en ny frågeställning 
som uppkom genom denna metod är om det kan vara så att flickors konflikter tenderar att 
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falla mellan stolarna om konfliktbeteenden inte lyfts i relation till genus. Samtliga nya 
frågeställningar presenteras senare i avsnittet för vidare forskning.  

Tanken att sammanföra den traditionellt naturvetenskapliga hypotetisk-deduktiva metoden 
och den samhällsvetenskapliga hermeneutiska cirkeln är baserat på Føllesdals m.fl (2009) idé 
att det inte behöver förkomma någon motsättning mellan dessa metoder. Hermeneutiken 
används när vi står inför något av mening så som tolkningen av människor. Detta behöver vi 
inte särskilja från undersökningen av tingen, menar Føllesdals m.fl (2009) och dessa två 
metoder är i denna mening förenliga. Jag återkommer även till hur HDM-cirkeln senare under 
avsnittet för metoddiskussion. I följande avsnitt kommer resultatet av studien presenteras.
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Resultat

I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Detta innefattar både granskningen av förekomst 
av konflikthantering samt det innehåll som framkommit i analysen av presenterat kursinnehåll 
och kurslitteratur ur ett genusperspektiv. 

Förekomst av konflikthantering 

Fyra av fem universitet som granskats erhåller en kurs i konflikthantering inom 
förskollärarutbildningen. Det femte universitetet har varken konflikthantering som kurs eller 
som uttryckt mål inom utbildningsplanen. Vilket detta universitet är framkommer nedan i 
tabell 1. 

Konflikthantering ingår i övriga fyra universitets förskollärarutbildningar som en del i ett 
paket av ämnen som rör sociala relationer, grupprocesser och ledarskap. I samtliga fyra är 
konflikthantering en del av något som benämns som den utbildningsvetenskapliga kärnan, 
vilken upptar 60hp. Konflikthanteringen upptar enligt min granskning 7,5- 10hp 
(högskolepoäng) av en förskollärares totala 210hp. 

De fyra universitet som har konflikthantering inom den sk utbildningsvetenskapliga kärnan 
har formulerat mål om hur kunskap och färdigheter i konflikthantering ingår i 
utbildningsplanen för en färdigutbildad förskollärare.

I följande tabell presenteras de fem granskade univeristeten och i vilken utsträckning 
konflikthantering förekommer på respektive utbildning:

Luleå Umeå Uppsala Göteborg Kalmar/
Växjö

Förekomst av 
kurs i konflikt-
hantering

- x x x x

Högskolepoäng - 8,5 hp 10 hp 7,5 hp 7,5 hp

Total poäng 
utbildning

210 hp 210 hp 210 hp 210 hp 210 hp

Procentuell 
fördjupning i 
konflikthantering

- 4,05% 4,76% 3,57% 3,57%

Tabell 1.
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Av de presenterade kurser i Tabell 1 har jag gjort ett urval och bortsett ifrån kurser där det i de 
olika utbildningarnas utbildningsplaner ej framgår att konflikthantering ingår. De 
högskolepoäng som anges ovan gäller kurser med primärt fokus på konflikthantering.

Granskning av kursinnehåll

Vid granskningen av kursplaner är upplägget på kurserna emellan snarlika. Kursinnehållet i 
samtliga kurser fokuserar på konflikters beståndsdelar, eller dynamik. Hur konflikter 
uppkommer ska enligt  kursplanerna bl.a bearbetas i relation till normer, makt och 
diskriminering. Genus benämns enbart som som enskilt moment den kursplan som 
presenteras från Linnéuniversitetet, i tabellerna nedan uttryckt med Kalmar/Växjö, där kursen 
beskrivs utgå från ett intersektionellt perspektiv inom vilket genus ingår och nämns. Övriga 
universitet lyfter uttryckligen inte genus utan beskriver att kursinnehållet ska fokusera på 
förståelse av konflikter i relation till begrepp som normer, avvikande och jämlikhetsstrukturer.

En gemensam nämnare jag funnit bland de konflikthanteringskurser jag granskat är att 
konflikthanteringsutbildningen på de olika universiteten alla tycks fokusera på 
mellanmänskliga relationer, kommunikationskompetens, vad konflikter bottnar i, eller 
uppkommer av samt metoder för konflikthantering. Både litteratur och förhållningssätt går att 
härleda till teorin om alternativ konfliktlösning. Genom rollspel, gestaltningar eller liknande 
övningar tycks kurserna syfta på att hantering av konflikter kommer ur förståelse av sig själv 
och andra. Hur dessa rollspel och gestaltningar går till, samt vilka färdigheter de ger i 
praktiken presenteras inte i kursplanen.

Granskning av kurslitteratur

I Tabell 2 presenteras en översikt av i vilken utsträckning litteraturen problematiserar kön/ 
genus i konflikthanteringsarbetet. Här bör nämnas att litteratur som talar om generell 
jämlikhet, arbete mot diskriminering eller för demokratiska värderingar är utesluten ur resultat  
presentationen. Tabellen visar den litteratur som fördjupat beskriver och problematiserar kön 
och genus. Ett undantag som bör lyftas är att Linnéuniveritetet (Kalmar/Växjö) har två böcker 
varav en bok har intersektionellt fokus. Denna är innehållsmässigt genusproblematiserande. 
Utöver detta har jag bortsett från litteratur som ur en generell aspekt har fokus på normer och 
antidiskriminering, utan att belysa eller ta hänsyn till genus. Jag återkommer till detta efter 
presentationen av tabell 2 samt i avsnittet för diskussion. Jag vill även tillägga att 
litteraturlistan från Uppsala universitet presenteras innehålla 17st böcker. 6 av dessa är valfria. 
Den enskilda studenten läser med andra ord en av dessa sex böcker, vilket ger ett resultat på 
12st böcker per student. 

Här bör även nämnas att den litteratur som presenteras som genuslitteratur granskats utifrån 
om den lyfter konflikthantering. Resultatet av denna granskning visar att det enbart är 
genuslitteratur från Umeå universitets konflikthanteringskurs som erhåller en sådan bok. 
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Denna ämnesintegrerade bok, som sammanför genus och konflikthantering är en licenciat 
avhandling med fokus på konflikthantering i skolan, ur ett genusperspektiv. Det är med andra 
ord ingen ämnesbok i genusvetenskap, utan en studie av hur lärare ser på, och arbetar med, 
konflikthantering utifrån ett genusperspektiv. Övriga kurslitteratur med genus som 
utgångspunkt är ämnesinriktade. De lyfter och förklarar genus som begrepp, och ger exempel 
på bl.a  jämställdhetsarbete.

Förekomst av genuslitteratur inom konflikthanteringskurserna ser ut på följande vis:

Luleå Umeå Uppsala Göteborg Kalmar/
Växjö

Antal böcker 
totalt i kursen

- 6 17 3 14

Antal 
genuslitterära 
böcker i 
kursen

- 1 1 1 2

Tabell 2.

En stor del av den granskade kurslitteratur som ej ingår i kategorin genuslitteratur hade ett 
normkritiskt, eller antidiskrimineringsfokus. För att vidare beskriva vilken typ av litteratur jag 
syftar till, och vilken jag valt bort, genom benämningen genuslitteratur följer nedan en kort 
presentation: 

Genusmedveten litteratur är utformad för att främja jämställdhetsarbete, genuspedagogik samt 
synliggöra könsmakt och könskonstruktioner inom förskola och/eller skola. Bland övrig 
litteratur, dvs litteratur som ej i resultatet ovan presenterats som genuslitteratur finns bl.a 
normkritisk litteratur och litteratur som belyser antidiskriminering. Här syftar jag på litteratur 
som lyfter förhållningssätt till normer inspirerat av intersektionalitet. Litteratur som 
ifrågasätter eller problematiserar de normer som 'tas för givet' i stället för det motsatta: 
fokuserar på vad som anses avvika. Med litteratur som belyser antidiskriminering syftar jag 
på litteratur som riktar sig mot att motverka förtryck och diskriminering samt mot att främja 
likabehandling, inom vilken genus är en del men inte lyfts eller synliggörs.  

Jag finner vid granskning av litteratur och kursplaner inte något samband mellan 
konflikthantering och genus. Med detta menar jag att konflikthantering inte nämns inom 
genuslitteraturen, med Umeås genuslitteratur som undantag, samt att genus inte lyfts i den 
övriga konflikthanteringslitteraturen. För att förtydliga den definition av genuslitteratur jag 
tillämpat finns alla de granskade universitetens litteraturlistor presenterade i en bilaga som går 
att finna i slutet av denna studie. Där är de böcker som presenterats med benämningen 
genuslitteratur tydligt markerade. 
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Analys 

Under detta avsnitt kommer jag att presentera en analys av studiens resultat utifrån bl.a 
presenterat innehåll och jämförbarhet universiteten emellan. Utgångspunkten med denna 
studie var att undersöka hur det ser ut med konflikthanteringsundervisningen på fem 
universitet. Själva undersökningen tillämpades genom att granska förskollärarutbildningarnas 
kurser i konflikthantering genom utbildningsplaner, kursplaner samt den litteratur som ingick 
i konflikthanteringsämnet. Detta resulterade bl.a i två tabeller. Den första tabellen presenterar 
förekomsten av kurser i konflikthantering på de fem universiteten. Den andra tabellen 
presenterar förekomsten av genuslitteratur inom dessa kurser.

I resultatet framkommer även, i löpande text, en separation mellan konflikthanteringsområdet 
och genus. Genus ingår och teorier om konflikthantering men dessa två delar är inte 
interagerade med varandra, med Umeå universitet som undantag. Vid den översiktliga 
granskningen av den litteratur som ingår i universitetens kurser i konflikthantering fann jag att 
den litteratur som i resultatet presenteras som genuslitteratur ej lyfter konflikthantering, i 
likhet med att den litteratur som lyfter konflikthantering inte nämner genus. Den litteratur som 
presenteras i de granskade kurserna förenar med andra ord inte dessa områden. Om kunskap i 
konflikthantering inte integreras med genus, eller sker genom någon form av intersektionell 
analys, är det rimligt att anta att barn får olika förutsättningar och möjligheter baserat på 
vilket kön de har. Detta antagande gör jag med utgångspunkt i hur mannen som norm (Hedlin, 
2010) i samhället inom förskolan kan omskrivas till pojkar som norm med konsekvensen att 
pojkars beteenden, upplevda förutsättningar och möjligheter, omskrivs till det förväntade och 
normala.

Svårigheter

Svårigheten med att undersöka förekomsten av konflikthantering genom att granska 
litteraturlistorna ur ett genusproblematiserande perspektiv inom dessa förskollärarutbildningar 
har visat sig i analysen av resultatet i denna undersökning. Jag frågar mig här hur jämförbara 
de resultat jag fått fram genom översikterna är. Undersökningen visar (som jag presenterade i 
tabell 2) att kursen Göteborg universitets erhåller i konflikthantering enbart har tre böcker 
presenterade i sin litteraturlista, varav en är genuslitteratur. Detta ger ett procentuellt övertag 
om man ställer universiteten emot varandra, men säger inte särskilt mycket när det gäller 
skillnader på kursinnehåll. Kontentan av detta är att jag anser att jämförbarheten universiteten 
emellan påverkas när mängden av kurslitteratur varierar och det är få universitet. Resultatet av 
granskningen av kursplaner i konflikthantering visar dessutom ett stort innehållsligt fokus på 
övning i konflikthantering genom rollspel och gestaltning, vilket kan tänkas sig göra skillnad 
universiteten emellan.
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Differens och urval

Det framgår ej hur det kommer sig att Luleå saknar en kurs i konflikthantering, eller varför 
detta inte nämns inom utbildningsplanen. Vidare blir min slutsats av detta att förskollärare 
som utbildar sig i Luleå får andra förutsättningar att uppnå läroplanen för förskolans mål inom 
vilka det framgår att förskolan ska sträva mot att alla barn ska få möjlighet att utveckla sin 
förmåga att hantera konflikter.

Något som lyfts i resultatet är att det enbart är Linnéuniversitetet som benämner genus inom 
kursen för konflikthantering. De övriga universitet beskriver att kursinnehållet ska fokusera 
på förståelse av konflikter i relation till begrepp som normer, avvikande och 
ojämlikhetsstrukturer. Varken granskningen av litteraturinnehållet eller kursplanerna uppvisar 
någon tydlig relation mellan genusanalys och konflikthanteringsarbete i och med att det inte 
framgår hur och om genus vävs in i det övriga kursinnehållet eller om det är genus man syftar 
på i formuleringen av arbete med ojämlikhetsstrukturer och normer. Jag valde att i 
presentationen av antalet böcker med fokus på genus bortse från litteratur som var normkritisk 
ur en generell aspekt eller lyfte antidiskriminering, med ett undantag för Linnéuniveristet där 
en av de utvalda genusböckerna har intersektionellt fokus. Detta val att bortse från litteratur 
har skett med utgångspunkt i hur, enligt bl.a SOU, 2006:75; Svaleryd, 2007; Henkel, 2009 
lyfter att könsblinda uttryck, så som generell antidiskriminering, grundar sig i en föreställning 
om att egenskaper, rättigheter och hinder som tillskrivs män anses vara norm för vad som 
anses vara mänskligt.

I det urval jag tillämpade i presentationen av kurser i konflikthantering har jag bortsett ifrån 
kurser där det i de olika utbildningarnas utbildningsplaner ej framgår att konflikthantering 
ingår. Detta betyder de granskade utbildningarna kan erbjuda och lära ut konflikthantering i 
andra kursmoment, exempelvis som moment inom verksamhetsförlagd utbildning. Det är bra 
att ha detta i åtanke vid tolkning av sammanställningen där det procentuella antalet 
högskolepoäng som respektive utbildning ägnar åt konflikthantering visas (se tabell nr 1.)

Konflikthantering och genus

Den alternativa konfliktlösningen som presenteras i litteraturgenomgången överensstämmer 
med det innehåll som presenteras i de konflikthanteringskurser jag granskat. De granskade 
kursplanerna i konflikthantering presenteras med ett fokus på att skapa verktyg för förståelse 
av förskollärarna själva. Hur de själva agerar i konflikter, samt hur de kan hjälpa barnen att 
agera konstruktiv i konflikter. Det tycks med andra ord råda konsensus universiteten emellan 
angående att förståelse för konflikter, konfliktmönster och konflikthantering är sammanflätat 
med förståelse av känslor, reaktions- och handlingsmönster. Detta är alltså något som 
sammanfaller med den alternativa konfliktlösningsteorin. Hur arbetet med normer, avvikande 
och grupprocesser sker inom de granskade kurserna framgår ej, vilket lämnar mig utan svar på 
i vilken utsträckning genus problematiseras i relation till konflikthantering. Något som dock 
framgår genom resultatet är att det råder brist på kurslitteratur som integrerar genusperspektiv 
med kunskaper om konflikthantering samt att ett formulerat genusperspektiv saknas i fyra av 
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fem presenterade kursmål. En konsekvens detta kan leda till är att ett ansvar för genusanalys 
av konflikter i förskolan överlämnas på pedagogerna som individer, vilket kan medföra en 
differens i vad barn lär sig om konflikthantering förskolor och avdelningar emellan. I de 
granskande studier om konflikthantering i förskolan som Skog, 2012; Hessvall & Svensson, 
2012; Nystedt & Wessén, 2013 presenterar framgår att förskollärare tenderar att ingripa vid 
handgripligheter som våld eller uttryckta kränkningar. Samt att det vid en aktiv vuxennärvaro 
i barngrupper går att finna en tydlig relation mellan barns känslor, känsloeskalering och 
utveckling av konfliktsituationer. 

Konflikthantering med en relationell utgångspunkt där den subjektiva upplevelsen är i fokus  
framkommer, som tidigare nämnt, även i resultatet genom de kursplaner jag granskat. 
Konflikters sociala aspekt. arbete med grupprocesser, strukturer och normer går att återfinna i 
samtliga kursplaner, vilka ställs i relation till konflikters dynamik. Denna förening av 
konfliktteori med sociala och mellanmänskliga faktorer tyder på att den alternativa, 
subjektiva, konfliktlösningen är i fokus på förskollärarutbildningarna. Trots fokus på 
strukturer och normer har genus en marginell position inom kurserna vilket tvärtom skulle 
kunna användas som ett medel att, ur ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv, förstå 
barn och vuxna som medskapande i normer (Henkel, 2007; Rosenberg, 2002; Connell 2009). 
Genom en genusanalys av konflikter går det med andra ord att tolka och förstå hur vi inom 
grupper bidrar till upprätthållandet av bl.a könsnormer och maktstrukturer i förskolans 
verksamhet och i konfliktsituationer. Ur ett genusperspektiv kan ett relationellt perspektiv på 
konflikter, där kön osynliggörs, ge barn olika förutsättningar när det gäller att få vuxenstöd i 
konflikthantering, baserat på kön. I vilken utsträckning vi tillskriver pojkar respektive flickor 
makt, omsorg eller ansvar för sitt agerande påverkar hur de beter sig i konfliktsituationer, 
menar Lundström (2008.)  Om vi förslagsvis utan vidare genusanalys anser flickor 
kompetenta att hantera konflikter och samtidigt anser att pojkar inte bemästrar denna förmåga 
så kommer detta påverka hur vi bemöter barns konflikter, baserat på vilket kön de har. Det är 
därför ur en jämställdhetssynpunkt viktigt att genusanalysen integreras i teorier om 
konflikthantering.
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Diskussion

Syftet med denna studie var att granska förekomsten av konflikthanteringsundervisningen 
inom förskollärarutbildningen. Fokus låg på att undersöka i vilken utsträckning 
konflikthantering ingick i förskollärarutbildningen samt om genus problematiserats i relation 
till detta med utgångspunkt i att granska kursplaner och kurslitteratur med inriktning på 
konflikthantering.

I detta avsnitt presenteras en diskussion av studiens resultat. Därefter följer en diskussion av 
studien utifrån syfte, frågeställning samt förslag till vidare forskning genom de nya 
frågeställningar som HDM-cirkeln har resulterat i. Avslutningsvis presenteras en 
metoddiskussion utifrån metoddelens styrkor och svagheter. 

Förskolläraren har bl.a till uppgift att arbeta med förståelse av sig själv och att sträva efter att 
motverka negativa grupprocesser mellan och inom både barn och personalgruppen, samt att se 
och tillämpa vuxenansvar när det gäller relationsbyggande till barnen, barnen emellan och för 
barnens utvecklande av den egna identiteten. Ett hinder som kan stå emellan att detta arbete 
genomförs i praktiken är lärarens egna person i och med att förskolläraren inte nödvändigtvis 
behöver stå fri från normer, föreställningar eller värderingar som bidrar till negativa 
grupprocesser. Som jag nämner i avsnittet för pedagogiska förhållningssätt har den egna 
personens förmåga till reflexivitet visat sig central i arbetet med konflikthantering bland 
förskollärare. Detta bl.a baserat på Hessvall & Svenssons (2012) studie om förskollärares 
uppfattningar om konflikthantering som visar att förskollärare använder sig av metoder och 
bemötande baserat på erfarenhet och egna reflektioner. 

Individperspektiv och prosocialt arbete

Om vi, enligt Aasebö & Melhuus, (2007) formas och formar våra sociala förutsättningar och 
möjligheter genom den grupp vi ingår i är det kanske rimligt att anta från att mina 
förutsättningar i egenskap av lärare, i möte med ett barn eller förälder, påverkas av huruvida 
jag förstår hur mina egna erfarenheter påverkar mig. Samt att jag utöver detta har en förståelse 
för barnets eller förälderns erfarenheter och förutsättningar. Nelson-Jones (2005) menar att 
just denna förståelse, för egna och andras känslor och förutsättningar, är det centrala för att 
kunna uppnå prosociala beteenden. Nelson-Jones (2005) menar att känslor, kroppsspråk, 
fysiska reaktioner och känslouttryck är viktiga delar i hur man bemöts i ett samtal. Fel använt 
kan dessa faktorer sätta käppar i hjulen på samtalet. Återigen handlar det om förståelse för 
andra samt en insikt i hur det egna beteendet kan uppfattas utifrån. 

Som jag tidigare nämnde i bakgrunden kan upprätthållande av (köns-)normer och värderingar 
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ibland existera i brist på reflektion och detta kan grunda sig i ett individperspektiv (SOU 
2006:75) på barnen i förskolan. Ett individuellt förhållningssätt till samvaro med och mellan 
barn osynliggör de strukturer som påverkar könsnormernas existens och konsekvenser. I 
inledningen till denna undersökning frågar jag mig vad som kan tänkas ske om flickors och/ 
eller pojkars konflikthanteringsförmåga marginaliseras samt vad som sker om flickors 
konfliktbeteenden osynliggörs. Med vår rådande könsmaktsordning (Henkel, 2007) där 
mannen utgör norm i bl.a vilket socialt beteenden som anses gångbart, är det kanske rimligt 
att anta att mannens hierarkiska position (Hedlin, 2010) får konsekvenser för i vilken 
utsträckning konfliktsituationer antar en samarbets- eller tävlingsattityd. Samt i hur dessa 
situationer tolkas beroende på vem som ingår i konflikten. 

Konflikthantering och genus

Ett genusperspektiv på konflikthantering är en fråga om makt, och maktperspektiv. Med 
genusperspektivet som utgångspunkt för jämställdhetsarbete i förskolan går det att synliggöra 
vad det innebär att äga makten att tillhöra det som anses vara norm. Hedlin (2010) menar att 
det inom makten att utgöra vad som anses vara norm bl.a ingår makt över vad som anses vara 
av allmänintresse och vilket beteende som anses vara normalt. Att genus hör samman med 
könsförväntningar och makt visar sig bl.a i Lundströms (2008) undersökning av lärarens syn 
på konflikthantering i skolan, där pojkars sammandrabbningar beskrivs som konflikter medan 
flickors sammandrabbningar ifrågasätts tillhöra kategorin konflikter i med att de i mindre 
utsträckning innehåller inslag av våld och synliga kränkningar. Frågan är vem som äger 
makten till det fysiska rummet, sk öppen makt (Helin, 2010) om det krävs uppvisade 
kränkningar eller våldsyttringar för att kategorisera en sammandrabbning som en konflikt 
samt i vilken utsträckning flickors sammandrabbningar omskrivs till något annat än 
konflikter.

Som jag tidigare lyft framgår det av Nystedt & Wessén (2013) att pedagoger i förskolan 
upplever en osäkerhet till arbetet med konflikthantering. Med utgångspunkt i de resultat jag 
fått fram ur denna studie menar jag att om denna osäkerhet kan grunda sig i en kunskapsbrist i 
ämnet konflikthantering. En medvetenhet om hur känslor och makt är kopplade till 
grupprocesser och normer bör inte underskattas. Thornberg (2006) menar att konflikters utfall 
med destruktivt eller konstruktivt resultat baseras på vilken kunskap i samarbete de ingående 
parterna i konflikten har. Här, fortsätter Thornberg (2006) finns det en problematik i att 
samarbete bygger på en underkastelse till normer samtidigt som det är få individer som 
fullständigt vill inordna sig denna anpassning. Som jag nämner under avsnittet om 
socialisation menar Aasebö & Melhuus (2007) att barn som avviker från normerna riskerar att 
bli utestängda från barngruppen. När läroplanen ställer krav på förskollärare att ge alla flickor 
och pojkar ska samma möjligheter och förutsättningar menar jag att en förutsättning för att 
detta ska vara möjligt är att inkludera ett genusperspektiv på alla områden inom förskolans 
verksamhet, inte minst när det gäller konflikthantering. Om pojkars konflikter exempelvis blir 
till norm krävs en genusanalys på konflikthanteringen, inte enbart för att eventuellt synliggöra 
flickors konflikter utan för att ge pojkar möjligheten att bryta ett eventuellt destruktivt 
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konfliktbeteende.

Metoddiskussion

För att diskutera metodvalet i denna studie presenteras härnäst de svagheter och styrkor jag 
funnit med metoden. För att reflektera, och analysera denna studies svagheter är frågan vad 
hade jag kunnat göra annorlunda. Bristen i detta metodval, dvs att göra en översikt av 
utbildnings, kurs och litteraturinnehåll är bl.a att det inte framkommer något svar på hur väl 
blivande förskollärare upplever att de utbildas i konflikthantering. 

Kanske skulle jag genom att kontakta institutionerna på de olika universiteten få mig en annan 
bild av hur mycket tid och högskolepoäng som ägnas åt konflikthantering. Eller så hade jag, 
genom  samtalsintervjuer, kanske funnit att blivande förskollärare upplever att av 210 hp är 
det kursen i konflikthantering på 7,5-10 hp den de minns tydligast och upplever sig ha störst 
användning av. Detta är saker jag i efterhand enbart kan spekulera i.

Genom det metodval som tillämpats i denna studie är det svårt att avgöra hur genus 
problematiseras i relation till konflikthantering. Blir det en uppdelning mellan fokus på 
konflikt och fokus på genus kan detta lämna ansvar till varje enskild lärarstudent att reflektera 
kring hur dessa två områden kan påverka varandra. Vilket i sig också kan påverka hur den 
blivande förskolläraren förmår att betrakta konflikter ur ett genusperspektiv och därigenom i 
vilken utsträckning pojkar och flickor bemöts på ett likvärdigt vis. 

Bland de styrkor jag finner med detta metodval finns bl.a att resultatet inte kunde påverkas av 
någons åsikter eller vilja att framstå i någon riktning. Esaiasson m.fl (2012) menar att en 
farhåga med samtalsintervjuer är intervjuareffekter, dvs tillrättalagda svar för att framstå i god 
dager. Genom att kontakta de olika institutionerna för en intervju angående hur 
konflikthanteringsundervisning är utformad hade jag möjligtvis fått en förklaring till varför  
uppdelningen såg ut som den gjorde, men med en risk för konstruerade svar.

HDM-cirkeln utgår, som jag nämnde under presentationen av metod, från en relation mellan 
del (frågeställning) och helhet (studien) samt skapar möjligheter att finna nya frågeställningar 
genom att cirkeln går likt en pendel fram och åter mellan del och helhet. De nya 
frågeställningar som uppkommit ur denna process presenteras under nu vidare forskning.

Vidare forskning. 

Varken förskolor eller förskollärarutbildningar har uppstått ur tomma intet utan är en produkt 
av politiska, sociala, ekonomiska och juridiska processer, menar Löfdahl m.fl (2014) Det är 
därmed orimligt att dra slutsatser om hur exempelvis en förskoleverksamhet är en effekt av 
dess bakgrundsfaktorer, fortsätter Löfdahl m.fl. Med detta i åtanke upplever jag svårigheter i 
att dra slutsatser kring vad konsekvenserna kan bli av de kurser jag granskat. Vad blivande 
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förskollärare och de barn de möter får för redskap att hantera konflikter är en tolkningsfråga 
där prioriteringen av kurserna som presenteras i resultatet och arbete med konflikthantering 
kan skilja sig. Ett rimligt antagande utifrån detta är att det förekommer ett samband mellan 
konflikthantering i utbildningen och hur yrkesskicklig du blir i detta ämne. Detta är något jag 
ser som ett vidare forskningsområden. Tillsammans med frågor kring hur det ser ut på övriga 
universitet. Finns det någon tydlig differens i arbetet med konflikthantering mellan 
förskollärarutbildningar på högskolor respektive universitet?

Något som framkommer i resultatet av denna studie är samtliga universitet, Luleå borträknat, 
beskriver utbildningen i konflikthantering med fokus på bl.a kommunikationskompetens och 
metoder för konflikthantering. Det framgår i kursplanerna att rollspel och gestaltningar 
praktiseras som kursinnehåll. Hur detta går till, och om utövningsdifferensen är markant 
universiteten emellan, är något jag ser som ett vidare forskningsområdet.

I läroplanen för förskolan går det att finna lovsång om vikten att vara såpass närvarande för 
barnen i förskolan att de blir behandlade och bekräftade som individer, för att utvecklas till 
självständiga och trygga människor. Frågan är hur detta kan gå till, eller hur verkligheten ser 
ut, med de stora barngrupperna som existerar på förskolorna idag. Går det att vara stöd i alla 
konflikter, och är risken större att flickors generellt mindre våldsamma konflikter försvinner 
mellan stolarna i de stora barngrupperna? Med dessa nya frågor avslutar jag här.
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