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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att studera förskollärares förståelse av sitt ledarskap i relation 

till konflikter, med ett fokus på det lågaffektiva bemötandet. Arbetet syftar mer specifikt 

till att skapa förståelse för hur förskollärarna anser att konflikter uppstår mellan vuxen 

och barn i förskolan samt hur de väljer att hantera det. Förskollärarnas beskrivna 

förståelse ställs i relation till forskning om ledarskapsstilar med särskilt betoning på det 

lågaffektiva bemötandet. I studien har sju förskollärare intervjuats och dessa bor utspritt 

i Sverige och har olika yrkeserfarenheter. De teoretiska utgångspunkterna är tre 

specialpedagogiska perspektiv, dessa är det kompensatoriska och det kritiska samt 

dilemmaperspektivet. Andra ledarskapsstilar som diskuteras i detta arbete är det 

auktoritära, empatiska demokratiska, undvikande, växlande samt det lågaffektiva. 

Resultat visar att ledarskap till stor del handlar om att förekomma konfliktsituationer som 

ligger i linje med det lågaffektiva och det kritiska perspektivet. Det som är av vikt är att 

skapa lockande aktiviteter, få barn att följa självmant, ligga steget före och att involvera 

barnen i situationer där det finns en konflikt mellan den vuxne och barnet. I ledarskapet 

finns det en makt att förhålla sig till visar resultatet, vilket i sig kan leda till konflikter och 

hanteras på olika sätt. Förskollärarna gav uttryck för det kompensatoriska och kritiska 

perspektivet i studien. Samtliga förskollärare talar om betydelsen av att individanpassa 

sitt ledarskap och hur de bemöter konflikter. En av förskollärarna frågar sig hur pass 

mycket hen ska anpassa sitt ledarskap till individen och i det synliggörs 

dilemmaperspektivet. Pågående konflikter hanteras lågaffektivt genom ett lugn i syfte att 

inte förvärra situationer av ett flertal av förskollärarna. Samtliga förskollärare i studien 

hade en uppfattning om vad lågaffektivt bemötande är, men de var inte entydigt positiva 

till det. Det lågaffektiva ledarskapet utgår enligt förskollärarnas svar från det empatiska 

och demokratiska ledarskapet. Fördelar som förskollärarna ser med lågaffektivt 

bemötande är goda relationer och ömsesidig respekt. Ett flertal förskollärare menar att 

det lågaffektiva bemötandet bekräftar den barnsyn och arbetssätt de eftersträvar att arbeta 

efter i förskolan. Nackdelar är att kollegor har svårt att förstå deras bemötande i konflikter 

och att ledarskapet till viss del kräver mer tid av förskollärarna. Tidsbrist och stress i yrket 

gör det svårt för förskollärarna att arbeta lågaffektivt. Det leder vidare till att det 

auktoritära ofta träder fram hos förskollärarna när de finner tiden knapp och stressfylld.  
 
 

 

 

Nyckelord: dilemmaperspektiv, kompensatoriskt perspektiv, konflikter, 

konflikthantering, kritiskt perspektiv, ledarskap, ledarskapsstilar, lågaffektivt bemötande, 

självmedvetenhet, barnsyn. 

 

  



 

 

 

Förord 

 
Det har varit väldigt intressant att ta del av förskollärarnas erfarenheter och tankar till det 

här arbetet. Det har lett till många reflektioner även hos mig själv och flera gånger om 

inser jag hur viktigt det är med just den reflektionen. Vad förmedlar vi till barnen när vi 

står i konflikter mellan oss som vuxna och barn? Och vad är det vi faktiskt vill förmedla 

till barnen i vårt ledarskap?  

 

Tack till er förskollärare som ville delta på intervjuer, så tacksam för det. Tack till min 

handledare Silvia Edling som kommit med fantastisk feedback. Vartenda tillfälle vi har 

haft kontakt har hon funnits där med snabb återkoppling och vägledning, på stort och 

smått, med ett trevligt bemötande.   

 

Och tack för alla löpturer som hjälpt en när det känts som om man knappt vet ut eller in. 

 

Emmy Sikström 

Bergby, 2019-11-20 
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1. Inledning 
 

En konflikt kan uppstå när det finns olika föreställningar om en situation eller intressen, 

det vill säga synen på mål och medel är inte densamma. Konflikter är ett naturligt inslag 

i människors liv och inget som kan tas bort, men sättet att hantera kollisioner mellan 

föreställningar och viljor kan inte uppnås genom olika strategier (Faldalen, 2010). 

Konflikter i förskolan kan uppstå för att det finns olika förväntningar på situationen, från 

barnets och från förskollärarens perspektiv.  

 

Den strategi som en lärare antar i en konflikt byggs dels på den syn på problemet som 

läraren har, dels på synen på barnet (Lundström, 2008). I detta arbete kommer 

förskollärarnas ledarskap i förhållande till konflikter att belysas.  En ledare i förskolan 

kan arbeta på olika sätt för att motivera och leda en grupp, det kan handla om att försöka 

nå uppställda mål eller att få gruppen att fungera bra i samspelet med varandra (Maltén, 

2000). I samspelet kommer konfliktfyllda situationer att uppstå och där har ledaren en 

betydelsefull roll.  

 

Lågaffektivt bemötande har blivit omtalat och väl diskuterad både bland lärare och 

allmänhet. En sökning på Google med ordet lågaffektivt bemötande generar ett brett 

resultat. Diskussionerna där handlar om rätten att få säga till barn på skarpen1, att ens 

auktoritet som lärare ska skyddas och att ordning i skolvärlden inte kan upprätthållas på 

annat sätt än med ett konsekvenstänk, d.v.s. den som inte beter sig såsom önskat ska ta 

konsekvenserna. I en skola menar lärarna att våldet ökat bland eleverna sedan de började 

använda lågaffektivt bemötande2. Till detta bevittnar, å andra sidan, andra lärare och 

specialpedagoger om att lågaffektivt bemötande är ett sätt att med respekt bemöta barn3 

och att det handlar om att förändra miljöer och se till vad som ligger bakom beteenden 

och därför försöka möta de behov som finns4. Diskussionerna på nätet ledde till ett 

intresse hos mig att skriva ett examensarbete som kan bidra med ny kunskap och 

förståelse för hur förskollärare närmar sig konfliktfyllda situationer, med särskilt fokus 

på lågaffektivt bemötande. 

   

Lågaffektivt bemötande i förskolan är ett outforskat område kom det att visa sig under 

litteraturgenomgången. Forskning som berör affektsmitta, barnsyn, konflikthantering och 

förskollärarens förhållningsätt behandlas en hel del, något som även Bo Hejlskov Elvén 

hänvisar till i sin bok Beteendeproblem i förskolan (2017). Hejlskov Elvén (2018) 

beskriver det lågaffektiva bemötandet som ett sätt för barnet att lyckas i förskolan och 

skapar därigenom situationer där barnet kan lära sig. En vuxen lär sig av misstag, medan 

barn lär sig av att lyckas (Hejlskov Elvén & Wiman, 2013; Hejlskov Elvén & Edfelt, 

2017; Duijenvoorde et. al., 2008). Förskollärarens uppgift blir därmed att skapa goda 

förutsättningar för barnet att kunna hantera situationer med framgång.  

 

Styrdokument för förskolläraren om konflikter och ledarskap 

 

I förskollärarens uppdrag ingår det att både förebygga och hantera konflikter i förskolan 

på ett föredömligt sätt. Vid konflikter ska arbetslaget hjälpa barnen att reda ut dessa på  

 
1 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/debatt-om-lagaffektiv-bemotande-i-opinion-live (191121) 
2 https://skolvarlden.se/artiklar/efter-inforandet-av-lagaffektivt-bemotande-valdet-har-exploderat (191121)  
3 https://www.dagenssamhalle.se/debatt/det-kravs-mer-sunt-fornuft-att-kunna-hantera-elever-29828 (191121) 
4 http://pedagog.stockholm.se/trygghet-och-studiero/lagaffektivt-bemotande-pa-alviksskolan-forskoleklasser/ (191121) 
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ett respektfullt sätt och skapa förståelse för att kompromissa. Förmågan för barnen att 

fungera, både i grupp och individuellt, ska främjas. En förmåga att kunna reflektera över 

varför en konfliktfylld situation har uppstått och hur den på bästa sätt kan lösas för 

individens bästa är viktigt i arbetet som förskollärare. Ett sätt att förstå en situation eller 

konflikt är att kartlägga verksamheten och sitt ledarskap. Det kan göras genom att 

tydliggöra nuläget och vilket mål som eftersträvas, därefter följs denna kartläggning upp 

med en utvärdering för att på nytt se vad som fungerar och vad som inte gör det. 

Ledarskapet, miljön och de dagliga aktiviteterna/undervisningen ska ses med kritiska 

ögon. I kartläggningen ska det egna handlandet relateras till tidigare forskning och 

erfarenheter (Skolverket, 2018). Enligt Skollagen (2010:800, kap 8) ska förskolan stå 

för en trygg omsorg med en helhetssyn på barnet, med en beaktning för vilka behov 

som finns att ta hänsyn till och utforma verksamheten. 

  

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med arbetet är att bidra med kunskap om ledarskap i relation till konflikter, med 

ett särskilt fokus på hur de förstår ledarskap i termer av lågaffektivt bemötande. Mer 

specifikt syftar arbetet till att skapa förståelse för hur förskollärarna anser att konflikter 

mellan barn och vuxna uppstår och hur de bemöter konflikter utifrån deras ledarskapsstil.  

 

De valda frågeställningarna till studien är följande:  

 

• Hur beskriver förskollärarna sitt ledarskap i förskolan i relation till konflikter 

som uppstår mellan vuxna och barn?  

• Hur förebygger förskollärarna konflikter med utgångspunkt i sitt ledarskap? 

• Hur förstår förskollärarna lågaffektivt bemötande i förskolan och vilka 

eventuella erfarenheter beskriver de att de har av att jobba lågaffektivt?  

 

Avgränsningar  

 

Till arbetet har det valts att enbart intervjua utbildade förskollärare. Inom förskolan 

arbetar förutom förskollärare även barnskötare och vikarier med olika erfarenheter. Det 

hade varit intressant att även fånga deras upplevelser av sitt ledarskap i förhållande till 

konflikter och beteendeskapande problem, men till studien begränsades urvalet till 

förskollärare på grund av tid till förfogande och omfattning på arbetet. Fokus är främst på 

konflikter mellan barn och vuxen, men på förskolan finns det konflikter även mellan barn, 

vilket hade varit av intresse att belysa ur ett lågaffektivt bemötande men på grund av 

arbetets omfång och tid för förfogande begränsas området för konflikter. 

 

Disposition 

 

Inledningsvis i bakgrunden definieras begreppen konflikter och ledarskap, för hur de 

förstås i arbetet. De teoretiska utgångspunkterna för arbetet är det kompensatoriska 

perspektivet, det kritiska perspektivet samt dilemmaperspektivet. Arbetet utgår från dessa 

då lågaffektivt bemötande i begynnelsen användes till barn med behov av stöd och 

teorierna ger en inblick i hur konflikter kan förstås av ledaren. Därefter följer en förklaring 

av vad olika ledarskapsstilar har för utgångspunkter i arbetet med barn. 

Ledarskapsstilarna är det auktoritära styrandet, empatiska och demokratiska, 

undvikande/låt-gå ledarskap, växlande och slutligen lågaffektivt bemötande som den sista  
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typen av ledarskap. Slutligen i bakgrunden ses hanterandet av konflikter ur ett större 

perspektiv. I metoddelen beskrivs de forskningsetiska principer som tagits i beaktning för 

urval, transkribering och analys. Den metod som har använts är intervjuer med 

förskollärare som under tiden för studien var utspridda i Sverige. En tematisk analys har 

använts. Analysverktyg har varit de tre specialpedagogiska perspektiven, som nämnts 

tidigare, tillsammans med ledarskapsstilar. Resultaten kommer senare att diskuteras i 

förhållande till de teoretiska utgångspunkterna och tidigare forskning som har tagits fram. 

I det avslutande avsnittet diskuteras metodens för- och nackdelar för arbetets syfte. 
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2. Forskningsöversikt 

Till grund för denna forskningsöversikt finns vetenskapliga artiklar och litteratur 

framsökta genom databaserna PsycINFO, Discovery samt ERIC. Sökningarna gjorts 

utifrån sökord som konfliktmanagement, low approaches, low approchaes or strategies 

and preschool, kindergarten and affective, relationship and teacher, conflicts and teacher, 

leadership and preschool, aggression and preschool med flera. Sökningarna har generat 

mycket forskning och har därför avgränsats. Lågaffektivt som begrepp har inte kunnat 

sökas fram vetenskapliga artiklar, men istället har begrepp som förekommer inom det 

lågaffektiva bemötandet kunnat stödjas med forskning om bland annat ledarskap och 

konflikter. På Helgebibliotekets (samtliga bibliotek inom Gävleborg) hemsida söktes 

böcker efter ord som lågaffektivt bemötande, konflikter, ledarskap, pedagogik. 

Teoretiska utgångspunkter 
 

Lågaffektivt bemötande växte fram som en motsättning till hur individer hanterades med 

tvång och våld i vården. Hanteringen av individerna ansågs etiskt fel och lågaffektivt 

bemötande blev ett sätt att möta dem på ett annat, betydligt mer respektfullt sätt (Bühler, 

Karlsson & Österholm, 2018). Därefter har lågaffektivt bemötande kommit att användas 

för att bemöta barn i behov av särskilt stöd, barn som exempelvis har en intellektuell 

funktionsnedsättning eller barn inom autismspektrat kan stödjas med ett lågaffektivt 

bemötande och på den vägen har det kommit att börja användas inom skolvärlden. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018) hänvisar till litteratur om lågaffektivt 

bemötande (Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017 m.fl.) som ett sätt att bemöta fysiskt 

utåtagerande barn i förskolan. Fortsättningsvis menar Specialpedagogiska myndigheten 

(2018b) att problemskapande beteenden och situationer kan förstås och förebyggas med 

bland annat lågaffektivt bemötande. Med den bakgrunden kommer tre teoretiska 

utgångspunkter användas utifrån specialpedagogiken, dessa är kompensatoriskt, det 

kritiska perspektivet samt dilemmaperspektivet.  

Det kompensatoriska perspektivet 

 

Det kompensatoriska, traditionella, perspektivet innebär att det finns brister hos individen 

som gör att något blir problematiserat (Nilholm, 2006; Nilholm, 2005). Hos individer kan 

det finnas brister och dessa ses således som en egenskap. Ansvaret kan anses vara hos 

individen att hantera svagheter som denne har som karaktärsdrag. I arbetet med barn 

utifrån ett kompensatoriskt perspektiv så blir utgångspunkten att ha en undervisning som 

arbetar med de svagheter som kan finnas hos barn vilket kan innebära att en lärare 

försöker skapa metoder som kompenserar för problemet. (ibid.). I en förskola eller skola 

där man strävar efter att barn ska vara lika, så är det en norm som styr vad som kommer 

att försöka uppnås. Det innebär, i det kompensatoriska perspektivet, att vissa barn kan 

anses vara mindre värd utifrån den normen och det blir viktigt att försöka nå det värdet 

som normen står för (Nilholm, 2012). Vidare beskriver Nilholm (2007) att det finns ett 

generellt mönster för vad som kan anses vara normalt och om ett barn befinner sig under 

den lägsta gränsen i mönstret så definieras ett problem hos individen.  

 

Det som är grundläggande för det kompensatoriska perspektivet är inledningsvis att barn 

identifieras som ett problem av något slag, för att därefter söka neurologiska och 

psykologiska förklaringar till problematiken. I perspektivet är diagnoser ett steg till att 
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finna metoder och åtgärder för att kompensera det problem som en individ är bärare av. 

(Nilholm, 2007).   

Det kritiska perspektivet  

 

Ur ett kritiskt perspektiv finns det egentliga problemet utanför individen själv och det 

grundläggande blir att anpassa det pedagogiska arbetet utifrån barnens olikheter. Det kan 

förklaras som att skolan eller förskolan gör det svårt för en individ, i motsättning till det 

kompensatoriska som betonar individen som bärare av brister. För undervisningen 

betyder perspektivet att ett barn inte har ett problem, utan det är som exempel skolan, som 

leder till att problem uppstår (Nilholm, 2006; Nilholm, 2005; Nilholm, 2012). Skolan har 

som uppgift att skapa en miljö där mångfald och olikheter kan inkluderas, istället för att 

ses som avvikande från normalitet menar Nilholm (2007). ”Det relativa handikappbegreppet 

betyder exempelvis att en person kan ha ett funktionshinder, till exempel att inte kunna gå och 

därmed vara rullstolsburen, men huruvida detta blir ett handikapp eller ej är beroende av hur 

miljön är utformad” (Nilholm, 2007, s. 45).  

  

Detta kan förstås på liknade sätt med till exempel döva och hörselskadade barn, barn i 

problematiska lärandesituationer och barn med hyperaktivitet etcetera. Vidare beskriver 

Nilholm (2007) att ett betydelsefullt begrepp inom perspektivet är integrering och 

inkludering. Det betyder att ”barn som anses avvika från normen” istället ska inkluderas, 

precis som alla andra, vilket möjliggörs genom att förändra och anpassa miljöer så att en 

mångfald kan få ta plats. En skola för alla innebär bland annat att alla har rätt till 

utbildning men inte precis samma utbildning. (ibid.). Det förklarar Wadström (2013) som 

att barn som upplevs störa på något sätt, kan ha sin orsak i något annat än att individen 

bär på en vilja att förstöra för en lärare. Det kan ha i sin grund i att barnet inte klarar av 

uppgiften i sig eller sättet som den ska göras på. Barnet upplever den inte meningsfull 

eller begriplig. Det kan även vara så att barnet önskar uppmärksamhet, såväl negativ, för 

att barnet är uttråkat eller rastlöst. (ibid.).  

Dilemmaperspektivet  

 

För att förklara dilemmaperspektivet beskriver Nilholm (2007) att lärande kan förstås 

som antingen något som överförs från någon till en annan eller genom att barn ses som 

aktiva i lärande och inte enbart som mottagare. Vidare menar Nilholm (2007) att 

sociokulturell inriktning finns inom perspektivet genom att betona den sociala och 

kulturella betydelsen för individer. Lärande och utveckling är situerat. 

Dilemmaperspektivet ser svårigheter med både det kompensatoriska och det kritiska 

perspektivet. I det kritiska perspektivet försöker man att inte arbeta efter normer och att 

kategorisera barn efter egenskaper, men dilemmaperspektivet menar att det i skolans 

värld nästan är omöjligt att inte kategorisera barn. Det finns något bakom 

kategoriseringarna som kan vara förknippat med behov av extra stöd eller ett annorlunda 

sätt att bemöta individerna på ett anpassat sätt. (ibid.). ”Risken är att själva kritiken 

närmast bidrar till att upprätthålla skillnaden mellan ’det speciella’ och ’det normala’” 

(Nilholm, 2007, s. 67).  

 

Liknande svårigheter som finns i det kompensatoriska perspektivet kan ses i 

dilemmaperspektivet, genom att kategoriseringar kan innebära att individer framställs 

som speciella med en negativitet. Att inte kategorisera barn, som det kritiska perspektivet 

menar, innebär att barn i behov av mer stöd kan förnekas och om barn kategoriseras, som 

det kompensatoriska perspektivet menar, kan barn på ett sätt definieras som avvikande 
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(Nilholm, 2007). Vidare ser det kritiska perspektivet barn som olika i positiv bemärkelse 

och det kompensatoriska perspektivet barn som bristfälliga. Dilemmaperspektivet 

instämmer med det kritiska att mångfald är att eftersträva, men i verksamheter är det 

ofrånkomligt att detta inte sker utifrån värderingar och normer. I ett socialt sammanhang 

finns det beteenden som framställs som bättre än andra. I det sociokulturella perspektivet 

är det av betydelse att se över de sammanhang som individer befinner sig i, vilket handlar 

om miljö och kommunikation. Viktiga tankar inom dilemmaperspektivet är vems 

perspektiv man utgår från i arbetet med barn, exempelvis om det är utifrån pedagogens 

perspektiv (Nilholm, 2007). ”Hur vi besvarar dessa frågor är avhängigt den form av demokrati 

vi förespråkar” (ibid., s. 82).  
 

Utifrån det perspektiv som anses vara det rådande i förskolan och skolan innebär det en 

påverkan för barnet på ett eller annat sätt. Dilemmaperspektivet kan förstås som mer 

neutralt utifrån frågor om vems perspektiv som ska styra arbetet, vilket perspektivet även 

kritiseras för som svagt. Centralt för dilemmaperspektivet är i vilka sammanhang som de 

olika perspektiven ska användas, utifrån de sociokulturella tankar som finns inom det. 

Människor har olika föreställningar om hur saker och ting förstås och hanteras, vilket 

skapar en komplexitet (Nilholm, 2007).   

 

Definitioner av begreppen konflikt och ledarskap 
 

För att skapa en förståelse för begreppen konflikt och ledarskap, behövs inledningsvis en 

definition på hur dessa begrepp kommer används i arbetet.  

Definitioner av begreppet konflikt 

 

Konflikter beskrivs övergripande som när det finns olika viljor eller föreställningar i 

mellanmänskliga relationer (Faldalen, 2010). Mellan barn kan det uppstå konflikter, såväl 

som mellan vuxen och barn. Fokus i arbetet är på konflikter mellan vuxen och barn och 

här nedan kommer olika definitioner av konflikter. I likhet med Faldalen (2010) menar 

Haakvort och Lundström (2019) att en definition av en mellanmänsklig konflikt vara att 

en eller flera individer har en vilja eller åsikt som denne inte vill förhandla om och det 

innebär att den andra personen utgör ett hinder för det som önskas. Wahlström (1996) 

menar att konflikter kan uppstå i att någon annans handlingsmönster eller värderingar 

som strider mot sina egna. I konflikter finns det en tendens att skuldbelägga den andra, 

med en syn att konflikten uppstår på grund av någon annans felaktiga handlande eller 

värdering. Konflikter kan skapa oro eller obehag under tiden som de pågår, men kan leda 

till utveckling om den hanteras på ett bra sätt (Wahlström, 1996). Konflikter kan även 

förstås utifrån fem olika utgångspunkter enligt Olofsson (2016) och dessa är: fakta (hur 

något är), metoder (hur något på bästa sätt ska utföras), mål, värden (vad som uppfattas 

som viktigt) samt beteenden (hur individer ska uppträda).  

 

Ur ett demokratiskt perspektiv kan konflikter ses, som inte bara en rättighet, utan även 

grundläggande för ett samhälle där olika åsikter bör ha utrymme att finnas till (Hakvoort 

& Lindström, 2019). Att inte blint lyda, utan att ges möjlighet att ifrågasätta och komma 

med egna synpunkter i det som rör en, är det som utgör grunden för det demokratiska 

samhället (Hakvoort & Lindström, 2019; Hejlskov Elvén & Wiman, 2013). En konflikt 

kan förstås som att förutom att det finns olika åsikter, står någon annan för den egna viljan 

vilket kan leda till en frustration eller utbrott då en konflikt ofta innebär mycket känslor. 

Konflikter i förskolan bör bemötas på ett sätt där dialogen är viktig, att hanteringen är 

respektfull och att man tar fasta på att alla har rätt att uttrycka sin åsikt. Det är av betydelse 
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att lyssna på varandra och förstå olika perspektiv i frågan. Det innebär inte att den ena 

parten alltid ska få sin vilja igenom, utan att den kommunikativa förmågan övas precis 

som respekten till andra människor finns med. (Hakvoort & Lundström, 2019). 

 

Konflikter kan ha ett samband med en lydnadsaspekt genom att konflikter uppstår när det 

finns en förväntad respekt att barn ska bete sig väl genom att lyda utefter vad som sägs 

av den vuxna (Pochtar & Vecchio, 2014) och ett barn inte gör det. Det finns ett mindre 

utrymme för barnets perspektiv och rätt att höras. Med det menas att ett barn som inte 

följer den norm som finns och inte beter sig som de vuxna önskar, gör på det sättet med 

anledning att vara respektlös. Det finns en syn att ett barn ställer till problem för att vara 

avsiktligt skada i en situation och det är barnen som är ansvariga för sitt, så kallade, 

problembeteende. (ibid.).  

Definitioner av begreppet ledarskap och vad ledarskap innebär  

 

Att definiera vad ett ledarskap är, är inte alldeles enkelt efter att ha gjort en 

forskningsöversikt. Ledarskap kan se olika ut beroende på vad för grupp man är ledare 

för, vad målet är och vilket perspektiv som är styrande. En sökning på Wikipedia (2019-

11-04, sökord ledarskap) beskriver ledarskapet som konsten att leda en grupp med 

människor. Ett ledarskap innebär en medvetenhet om att försöka påverka och förändra 

andras tankar och beteende. (ibid.). 

 

Ledarskap i skolan har förändrats menar Wahlström (2019), på ett sätt att det idag är 

viktigt att förtjäna sitt ledarskap istället för att den rollen är förgivettagen som lärare. 

Ledarskap behöver präglas av självkännedom, att kunna skapa goda relationer och att ha 

en kommunikation som fungerar och når gruppen. Wahlström (2019) skriver att lärare, 

en tid tillbaka, kunde förvänta sig att barn skulle lyda, eftersom barn förr i tiden lydde 

vuxna på ett annat sätt än vad som kan ses idag. Ledarskap definieras som något som 

kommer att bidra till trygghet i gruppen och att ta ansvar för händelser och situationer 

som uppstår, istället för att lägga ansvaret eller problemet hos en annan individ.  

 

Wennberg och Norberg (2010) beskriver ledarskapet utifrån egenskaper hos den goda 

ledaren. Det kan vara att ledarskapet innebär ett sätt att arbeta på för att konflikter som 

kan anses vara onödiga inte tar plats och energi i onödan, och de konflikter som uppstår 

kan den goda ledaren hantera. Det görs genom att ha kunskaper om sig själv, om sina 

elever/barn och att vara ansvarstagande. Att ge igen på någon som beter sig på ett oönskat 

sätt eller att agera hastigt ska undvikas i ledarskapet. I lärarens ledarskap finns det ett 

ansvar att skapa goda lärarmiljöer och ibland behöver läraren främja ordningen, som 

innebär att behöva vara auktoritär. I ledarskapet finns det en makt att förhålla sig till, som 

är av vikt att ledaren tar eftersom det annars innebär att någon annan tar makten. Om det 

är en person som inte har samma mål och värderingar som ledaren kan det leda till en 

otrygg och obehaglig gruppsammansättning. (ibid.). 

 

 

Tidigare forskning och litteratur om konflikter och ledarskap 

i förskolan  
 

Litteraturgenomgången är uppdelad i två delar: den första är hantering av konflikter och 

den andra är ledarskap i förskolan. I den andra delen kommer ledarskapet att förklaras 

genom fem stilar, vilka ställs i relation till lärarnas arbete med konflikter. Under 
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genomgången av litteratur uppfattas dessa som fyra vanligt förekommande i forskning 

om ledarskap. De fem valda stilarna är det auktoritära styrandet, låt-gå-ledarskap, 

empatiskt och demokratiskt ledarskap samt en växlande ledarskapsstil. Den sista 

ledarskapsstilen är den lågaffektiva, som även kommer att utvecklas med vad det innebär 

och vad för tankar som ligger bakom förhållningssättet för en ökad förståelse.   

Hantering av konflikter 

 

En konflikthantering bör sträva efter att båda parter på något sätt känner sig nöjd och att 

kunna mötas i de olika intressen som finns i en situation. Konflikter handlar ofta om 

missförstånd när en individ enbart ser sitt eget perspektiv menar Wahlström (2019). Att 

ha en kompetens att kunna hantera en konflikt på ett bra sätt är av betydelse för alla 

människor i relationer med andra, men särskilt viktigt för personer som är ledare 

(Wahlström, 1996). 

 

Ett sätt att hantera konflikter skulle kunna vara att arbeta med straff och utvisningar, i 

syfte att den andre ska lära sig. Pochtar och Vecchio (2014) skriver dock om den 

snöbollseffekt som kan skapas genom att en ledare använder sig av exempelvis straff och 

utvisningar i arbetet med barn i förskolan då en konflikt uppstått. Snöbollseffekten kan 

komma att uppstå genom att ett barn beskylls vara orsaken till ett problem och konflikten 

hanteras därefter. Barnet kan svara på bestraffningar genom att möta den upplevda 

orättvisan med desto mer motstånd (ibid.). Syftet med att använda sig av utvisningar, i 

situationer när barn upplevs störa, kan vara att snabbt återgå till ett lugn i gruppen. (ibid.). 

Hejlskov Elvén och Sjölund (2018) menar däremot att utvisningar och hårda tag enbart 

leder till förstärkt konflikt. En liknande resonemang förs av Wubbels et al. (2006; 

Wadström, 2013) att när oönskade beteenden möts med någon form av straff, så förstärks 

beteendet och en ond cirkel uppstår mellan den vuxna och barnet. Zinsser et al. (2015; 

Waldström, 2013) beskriver att en upplevd, tidsmässigt ansträngd situation kan leda till 

ett visst hanterande i en konflikt. När en konfliktartad situation uppstår i gruppen och en 

lärare snabbt behöver få ordning på situationen, så menar författaren att en lösning kan 

vara att använda sig av exempelvis utvisningar (ibid.). Det problematiska med att använda 

sig av bestraffningar av olika slag är att beteendet möjligtvis upphör, men det kommer att 

komma tillbaka. För att påverka beteenden är det inget bra hanterande, men det upplevs 

ofta som det på grund av att beteendet upphört i stunden (Wahlström, 2013). Dessutom 

är det skadligt för de relationer som behövs i arbetet med barn. (ibid.).  

 

I hanteringen av konflikter kan lösningen på dem se olika ut beroende på hur läraren 

bemöter dem. Förskolläraren kan välja att finna lösningar tillsammans med barnen och 

genom en dialog med barnet försöka att förstå hur barnet vill ha det, exempelvis i stunder 

när hen blir arg eller något inte går så bra. Monroe (1997) att en metod för att hantera 

konflikter kan vara att låta någon som är arg vara det, för att senare när en situation har 

lugnat sig, arbeta med att lyssna och trösta. Vidare betonar författaren att involvera den 

andra i att berätta vad som kan hjälpa och därefter arbeta vidare med en strategi. 

 

Aggressivitet hos barn kan vara svår att bemöta, men enligt Wadström (2013) är inte 

aggressivitet tillbaka ett bra hanterande. Wadström (2013) beskriver att ilska föder ilska 

och ibland kan barn reagera på sin osäkerhet genom att visa sig aggressiv. Det som kan 

hjälpa istället för att bemöta med ilska är att arbeta med mycket positiv förstärkning, 

stärka barnet inom sig själv, skapa tydliga spelregler och lära sig samarbeta med de andra 

med stöd av ledaren. Andra sätt att hantera konflikter i form av aggressivitet är att ge 

mindre uppgifter som barnen lyckas med och uppmärksamma goda beteenden som de 
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andra i gruppen gör, det vill säga flytta fokus från den som gör fel till den som gör rätt. 

(ibid.). Även Hejlskov Elvén och Sjölund (2018) betonar vikten av inte skylla på barnet i 

en konflikt och inte fokusera på det som barnet gjorde fel – då barnet troligtvis ändå vet 

att beteendet är felaktigt. Wubbles et al. (2006) menar att ett barn som möts av positiv 

förväntan kommer att försöka leva upp till det. Ledarskapet och kommunikationen som 

cirkulärt, att ett beteende påverkar någon annan och ens eget beteende är påverkat av 

någon. Det innebär att en misstro på ett barn och en syn på individen att den vill göra fel 

trots att den kan bättre, kan leda till en misstro tillbaka och på ett sätt en uppfyllelse på 

den negativa förväntningen. På samma vis kan positiv stöttning ge en positiv respons 

tillbaka, att barnet vill prestera väl eftersom det finns en tilltro på att den kan det. (ibid.). 

 

Att försöka förstå vad konflikten eller situationen handlar om på djupet är viktigt för att 

veta hur den ska hanteras. I en konflikt behöver den andra individen känna att den kan 

tala och veta att den blir lyssnad på utan att skuldbelagd eller bli moraliserad. Det är 

grundläggande för att en kunna nå en gemensam lösning på problemet (Wahlström, 

1996).  

    

Ledarskap i förskolan 

 

Ett normativt ledarskap innebär att det är ledarens attityder och föreställningar för något 

som leder till en viss typ av handlande. Ledare försöker påverka den grupp som denne 

ansvarar för utifrån vad denne har för föreställningar och förståelse av situationer och 

verksamheten. (Riddersporre, 2010). Det kan förstås som att en ledare har en vision och 

strävan, som innebär en strategi att försöka uppfylla det. Olika ledare handlar på skilda 

sätt och ser på situationer annorlunda. Härnäst kommer olika ledarstilar att beskrivas för 

att skapa en förståelse för hur föreställningar och attityder påverkar handlandet.   

Auktoritärt ledarskap  

 

Wubbels, Levy och Brekelmans (1997) har undersökt skillnaden i resultat i skolan genom 

att anta ett strikt, auktoritärt ledarskap i jämförelse med ett mer fritt ledarskap. Wubbels 

et al. (1997) fann att ett strikt ledarskap leder till bättre resultat, medan det mer fria leder 

till det sämre. De fann dock att i det fria ledarskapet fanns det mer positiva attityder hos 

eleverna vilket visar ett dilemma i förhållningssätten. Ett alltför snävt styrande kan 

således innebära fler konflikter mellan den vuxne och barnet. Lundberg (2016) fann att 

ett ledarskap som är kontrollerande och präglat av strikta direktiv kan bidra till stress hos 

individer och en försämrad motivation hos barnen. Stressen kan uppstå på grund av att 

för hård styrning upplevs som begränsade möjligheter att kunna uppleva självkontroll, 

autonomi, hos individen. I likhet med det konstaterar Lundberg (2016) att ett barn som är 

i en pressad situation med en alltför sträng gränsdragning eller instruktioner kan innebära 

en försämrad motivation som i sin tur kan leda till en motvilja att följa instruktionerna.  

  

I vissa situationer menar Hakvoort och Lundström (2019; Wennberg & Norberg, 2010; 

Olofsson, 2016) att en auktoritär strategi kan behövas och även är något som lärare tar till 

stundvis för att hålla ordning i klasser. Det är dock en skillnad mellan att vara bestämd 

och att vara auktoritär. Det auktoritära innebär att en stark styrning med en syn på sig 

själv att man har lösningen och det skapar ett mindre utrymme för, i detta fall barnet, att 

påverka situationen och att kunna göra sin röst hörd. Tillrättavisningar kan vara korta och 
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direkta vilket förekommer i det auktoritära ledarskapet. Vidare är det viktigt att visa vem 

som bestämmer och därmed ha en makt över den andra (ibid.).  

Empatiskt och demokratiskt ledarskap 

 

Ett ledarskap präglat av förståelse, hjälpsamhet, empati och vänlighet leder till ökad 

samarbetsvilja hos barn och även en högre motivation att vilja att lära eller prestera (Roth, 

Assor, Niemiec, Deci & Ryan, 2009). Det barn som möter en vuxen som tror på dennes 

förmåga och accepterar barns olika förmåga att svara på krav från omgivningen, kommer 

troligtvis att te sig annorlunda till skillnad från att mötas av bestraffningar och beskylls 

som problemskapare. Den ledaren som förväntar sig det bästa av barnen brukar vanligtvis 

även få det tillbaka, skriver Monroe (1997) vilket har att göra med den syn man har på 

dem och vad som är viktigt att förmedla i sitt ledarskap.    

 

I det empatiska och demokratiska ledarskapet finns en vilja att hjälpa barnet och ett sätt 

kan vara att fokusera på det positiva. Det finns olika sätt att motivera individer, förvisso 

skriver författaren om vuxna på en arbetsplats, men ett fokus på positiva och väl utförda 

prestationer eller handlingar ska värderas och uppmärksammas från ledaren. Att minska 

på hot och kritik och istället engagera individer på ett sätt att de frivilligt gör de som de 

ska och lite till, påverkar arbetsmiljön positivt. Miljön runt individer påverkar individer 

och det behöver ledare vara medveten om och inte lägga fokus på vad individer gör 

mindre bra. I likhet med det kritiska perspektivet ska målet inte vara att förändra personer, 

utan att skapa en miljö som förstärker det som görs bra. (Olofsson, 2016).       

 

Ledarskapet innebär att möta konflikter med ömsesidig respekt och att hitta lösningar 

tillsammans, i och med att ledaren inte har en maktposition över barnet. I konflikter med 

olika åsikter och tankar tas det fasta på allas rätt till att uttrycka sig, även om ens vilja inte 

alltid är det som det leder till. På olika sätt kan ledaren möta och reda ut konflikter, men 

det sker inte genom att enbart peka med hela handen. Den demokratiska ledaren kan 

lyssna på barnen, förstå andras perspektiv och kan bestämma – men det sker inte genom 

att skylla eller skälla på barnet, utan kan ta ansvar för sina egna handlingar och relationen 

är viktig till barnet. (Hakvoort & Lundström, 2019).  

 

I en studie fick deltagarna utbildning i ett mer coachande ledarskap, såsom det empatiska 

och demokratiska, än det auktoritära som de använt sig av tidigare. Med mer empati i sitt 

ledarskap blev det lättare för dem att faktiskt lyssna på gruppen och därmed utveckla 

bättre relationer. Det kan ha att göra med att de antog ett bredare perspektiv på situationer, 

som ledde till bättre förståelse men även kommunikation mellan dem som ledare och 

gruppen. (Ebbeck & Lians, 2018).  

Undvikande/Låt-gå-ledarskap  

 

Ett ledarskap utifrån låt-gå kan kännetecknas genom att ledaren lämnar allt ansvar till 

barnen och att ledaren egentligen inte bryr sig om hur saker löser sig. Det saknas en 

förmåga att kunna ta ansvar för situationer och uppfattningen hos de andra blir att en 

sådan ledare inte kommer att finnas som stöd för dem. Ett undvikande/låt-gå-ledarskap 

karakteriseras som att ledaren har ett mycket stort accepterande för vad som sker och hur 

denne möter viljor, vilket är förknippat med en eftergivenhet som inte gynnar barnets 

utveckling. Denna typ av ledaren tar inte på sig sitt vuxenansvar, är inte kapabel till att 

lyssna, föra en dialog eller agera på lämpligt sätt. (Hakvoort & Lundström, 2019; 

Olofsson, 2016).  
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Ett växlande ledarskap 

 

Ett förhållningssätt som kan beskrivas som ett mellanting av auktoritärt och fritt ledarskap 

är det växlande (Wubbels et al., 1997; Zinsser, Denham, Curby & Shewark, 2015; 

Wubbels, Brekelmans, Brok & Tartwijk, 2006). Det innebär en förmåga att kunna vara 

auktoritär, men samtidigt att vara samarbetsvillig till elevernas initiativ. Ett växlande 

ledarskap innebär att en lärare försöker att anpassa undervisningen så gott som de går till 

eleverna och att de har en förmåga att kommunicera på olika sätt beroende på individen 

som de har framför sig. Wubbels et al. (2006) menar att en lärare som kan visa förståelse 

för olika behov och viljor i en grupp har ett samband med att hamna i färre konflikter med 

den vuxna. Det leder vidare till ett bättre samspel i gruppen och relationerna främjas när 

individers olikheter tas i beaktning. Med olika förutsättningar behövs barn bemötas på 

olika sätt. (ibid.). Det kan sättas i ett motförhållande till det auktoritära styrandet där 

individernas behov inte prioriteras. Det som är bestämt ska hållas och att vara principfast 

är viktigt. Barnen ska förstå ledarens auktoritet. Även i det växlande ledarskapet kan det 

finnas en viss auktoritär ledning och kan användas när reaktionen måste komma snabbt 

eller när det handlar om att ge tydliga instruktioner om vad som komma skall. Vissa saker 

behöver ledaren bestämma men det finns dock fortfarande stort handlingsutrymme för 

barnet, med dess känslor och behov. (Hakvoort & Lundström, 2019).   

Lågaffektivt bemötande  

 

Bo Hejlskov Elvén, som var den som vidareutvecklade det lågaffektiva bemötandet i 

Sverige, menar att en huvudsaklig tanke med metoden/arbetssättet är att den utgår från 

individen. En utgångspunkt för det lågaffektiva ledarskapet är att en ledare inte ska vara 

barnets motståndare utan istället sträva efter ett samarbete, som bygger på att försöka nå 

mål tillsammans. (Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017). Lågaffektivt bemötande lutar sig på 

forskning och teorier om behaviorism, med teorier om hur beteende kan förstärkas genom 

betingning (Strandvall, 2000). En lärare kan uppmuntra till goda beteenden genom 

förstärkning, exempelvis beröm eller uppmärksamhet, som leder till en ökad motivation 

hos barn. Hejlskov Elvén (2018) beskriver lågaffektivt bemötande som ett 

forskningsbaserat förhållningssätt till beteendeskapande problem. Likaså förklaras 

bemötandet som baserat på barnkonventionen, som ett sätt att leda och agera på ett sätt 

som inte kränker barn (Hejlskov Elvén, 2019). Det handlar till stor del om att se 

bakomliggande orsaker till att ett barn hamnar i affekt, det vill säga vad som ligger bakom 

ett beteende. Grundläggande tankar är att barn lär sig genom att lyckas (Hejlskov Elvén, 

2018; Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017; Hejlskov Elvén & Wiman, 2013; Duijvenvoorde 

et. al. 2008) och att barn vill hantera situationer bra men när det inte går, så behöver 

ledarskapet stötta i de delar som barnet behöver hjälp med (Hejlskov Elvén & Edfelt, 

2017). Pedagogens roll när ett barn inte klarar av en situation är att se vad det finns för 

anledningar till det och förebygga till nästa gång, vilket även Greene och Stuart (2012) 

betonar.  

 

Hejlskov Elvén och Sjölund (2018; Hejlskov Elvén, 2018) menar att för att ledarskap ska 

vara tydligt, behövs det en förmåga att kunna sätta gränser och arbeta för en tydlig struktur 

med ramar som barnen kan följa, i syfte att skapa begriplighet över deras dagar på 

förskolan. Ledaren behöver se till både sin egen kommunikation och hur miljön påverkar 

barnen. Det innebär att den största delen i det förekommande konfliktarbetet ligger i det 

dagliga arbetet, då det inte är konflikter. I det lågaffektiva bemötandet är det av vikt att 

kunna ställa krav på barnen, som är ställda utifrån individens behov och förmåga. 

Anpassningar är viktiga att göra för att barnen ska kunna hantera och lyckas. Att få barn 
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att lyckas i samspel och minimera risken för konfliktsituationer är grundläggande i det 

lågaffektiva ledarskapet. (ibid.). 

 

I det lågaffektiva bemötandet finns det finns en positiv syn på barn som går i likhet med 

vad Bühler et al. (2018) förklarar som att främja känslor runt barnet som är just positiva. 

Det finns en förväntan att om barnet kan bete sig väl så kommer den att göra det och om 

barnet inte gör det, så är det något som behöver förändras runt barnet. Med en positiv 

psykologi är det viktigt att försöka skapa meningsfullhet för barnen och med detta 

kommer barnets engagemang och vilja att uppnå något. Positiv psykologi och relationer 

ligger nära till hands (ibid.). En ledare som förmedlar att barnen kan finna stöd hos dem 

och att det finns positiva förväntningar på barnen från lärarens sida är något som 

Aydoğan, Farran och Sağsöz (2015) funnit i sin studie i likhet med tidigare forskning. Ett 

ledarskap präglat av genuin vilja att möta barnen, att arbeta för att skapa och bibehålla 

relationer är att sträva efter i förskolan (ibid.). 

 

Tre grundpelare i lågaffektivt bemötande är hantera, utvärdera och förändra. De tre 

delarna ska ses som en helhet och de alla behövs för att med framgång kunna arbeta med 

lågaffektivt bemötande. Lågaffektivt handlar, såsom den första delen kommer att 

beskriva, om att kunna agera lämpligt i en situation när en individ befinner sig i ett kaos. 

Utöver handlandet i den pågående konflikten är det av vikt att kunna se över sitt 

ledarskap, ens kommunikation och vad som görs även när allting fungerar väl, samt vad 

som kan förbättras när något inte fungerar bra för ett barn – det behandlas i del två och 

tre. (Hejlskov Elvén, 2018; Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017; Hejlskov Elvén & Sjölund, 

2018). De tre delarna kommer i följande avsnitt att förklaras ytterligare. 
 

Första delen: hantera 

 

Affektkurvan är en central delen inom det lågaffektiva bemötandet (Hejlskov Elvén & 

Edfelt, 2017; Hejlskov Elvén & Wiman, 2015 med flera). Affektkurvan kan beskrivas 

som en uppåt- och nedgående med en inledande och en avslutande fas i vardagen. Från 

den inledande fasen under vardagen möter barnet situationer som ökar dennes affekt, som 

leder till att kurvan går uppåt. Det leder till toppen, som är kaosartad och innebär 

exempelvis utbrott eller konflikter. När barnet befinner sig i det kaostillståndet saknar 

barnet kontroll över sig själv och situationen. Efter en tid leder kurvan nedåt och 

sakteligen ökar barnets självkontroll och konfliktsituationen trappas ned vilket leder 

återigen till en vardagsfas. (Hejlskov Elvén & Wiman, 2015). Innan toppen av 

affektkurvan, allra helst under den inledande vardagsfasen, finns det möjligheter att 

hjälpa barnet att inte tappa sin självkontroll och det är här som den vuxna kan påverka, 

likaså som efter det lugnat sig efter utbrottet. Det kan göras genom att byta fokus från 

situationen eller erbjuda en annan strategi för att bryta det som pågår (Hejlskov Elvén & 

Edfelt, 2017). Enligt Bühler et al.  (2018; Hejlskov Elvén och Edfelt, 2019; Hejlskov 

Elvén & Sjölund, 2018; Hejlskov Elvén & Wiman, 2013) kan man inte som ledare 

förvänta sig ett lärande i en konfliktsituation, det vill säga att försöka hindra beteendet 

genom att påminna barnet om att det den gör är fel är ingen bra metod. Om det är försent 

att avleda situationen ska den vuxna ta ett steg tillbaka, backa och vänta ut. Det som kan 

göras är att fokusera på att hålla ett lugn och distans för att försöka få en person att återfå 

sin självkontroll (ibid.). 

 

I denna del är det viktigt att tänka på sitt kroppsspråk, sin placering och att egna känslor 

smittar – det vill säga, att om den vuxna blir stressad i den stressade situationen kommer 

det pågående att förvärras och på samma sätt kan ett lugn förmedlas (Hejlskov Elvén & 
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Edfelt, 2017; Hejlskov Elvén & Wiman, 2013 med flera). I det lågaffektiva ledarskapet 

beskriver Hejlskov Elvén & Sjölund (2018; Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017; Kinner, Het 

& Wolf, 2014) affektsmitta som viktig i möten med andra människor, som innebär att en 

individ som möter oro kommer att ta efter den känslan eller beteendet som leder till att 

något eskalerar. Wahlström (1996) skriver att det är en viktig i del ledarskapet att ha 

självkännedom om ens egna kroppsspråk och uttryckssätt oundvikligen påverkar den 

andra. Med en sämre självkännedom blir det svårare att lösa konflikter, vilket även 

Zinsser et al. (2015) poängterar genom att koppla lärarens självkännedom till hur barnen 

påverkas av den vuxna. Att kräva ögonkontakt kan innebära ytterligare obehagskänslor 

såsom oro, rädsla eller ångest (Hejlskov Elvén & Sjölund, 2018; Gospic & Falk, 2016), 

varför det aldrig ska krävas av barnet. 

 

I förskolan kan barn använda sig av olika strategier för att behålla sin självkontroll, 

eftersom ingen människa vill tappa den enligt Hejlskov Elvén och Edfelt (2017; 

Whittaker, Edwards, Joy & Harley, 2001). Strategier kan vara att dra sig undan, stanna 

kvar i situationen men att skärma av den, söka stöd hos en vuxen eller söka sig till något 

som man är van vid. Dessa strategier skapar inga större problem men andra strategier för 

barn kan vara att vägra att exempelvis delta. I förskolan är det ofta i sådana situationer 

som problem uppstår och det kan leda till att ett barn slåss, skriker eller kastar saker. 

Poängen är att ett barn försöker lösa ett problem med dessa strategier och inte skapa 

problem. Det är barnets försök att hantera en konflikt och behöver av förskolläraren ses 

med ett annat perspektiv än att barnet bara bråkar (Hejlskov Elvén & Wiman, 2013). 

Barn gör rätt om de kan och om de inte kan efter sina förutsättningar kan det leda till 

beteenden som inte alltid uppmärksammas som positiva hos omgivningen. Synen på den 

typen av konflikter behöver ses ur ett perspektiv att barnet behöver hjälp att hantera 

situationen och det är den vuxnas ansvar, inte barnets. (ibid.).   

 

Andra och tredje delen: Utvärdera & förändra 

 

I likhet med det som Wahlström (1996) skrev, om vikten av att förstå en konflikt på 

djupet, är det betydelsefullt så även i det lågaffektiva bemötandet att reflektera över varför 

en konflikt uppstår (Greene & Stuart, 2012). Det har att göra med en grundsyn om att 

barn som kan bete sig rätt även gör det (ibid.). För att ett barn ska kunna göra det rätta 

behövs ett helhetsperspektiv på barnet och den omgivning som denne befinner sig. I 

omgivningen finns barnet själv, ledaren och andra vuxna, andra barn, miljön och aspekter 

som kräver tid och tålamod att förstå samt sätta sig in i. (Hejlskov Elvén & Sjölund, 2018). 

När något saknas i miljön och/eller förhållandet mellan individen och gruppen uppstår 

konflikter (Hejlskov Elvén & Sjölund, 2018). En förenklad version av att förstå konflikter 

är att lägga problemet på barnet och berätta för barnet om de regler och rutiner som gäller, 

utan undantag (Lundström, 2008). Om man inte finner den bit som saknas för barnet att 

kunna klara en situation kommer liknande händelse att uppstå igen, något ligger bakom 

ett beteende och vad detta är behöver pedagogen förstå. (Hejlskov Elvén & Sjölund, 

2018). 

 

I det lågaffektiva bemötandet är det viktigt att utvärdera och göra en kartläggning varför 

en situation har uppstått och varför det blev svårt för barnet. Vidare är det viktigt som 

ledare att försöka nå en förändring så att situationen inte sker igen. (Hejlskov Elvén & 

Edfelt, 2017; Zinsser et al., 2015). I utvärderingen behöver det finnas en reflektion över 

det egna bemötandes roll och påverkan i situationen, eftersom som tidigare nämnt, att 

ansvaret ligger hos den vuxne och inte barnet (Hejlskov Elvén & Sjölund, 2018). 

Förskolläraren behöver förstå vad för situationer som bidrar till ökande belastning för 
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barnet. Utgångspunkten i reflekterandet behöver vara hur man får barnet att lyckas nästa 

gång och vad för förändringar som kan tänkas vara möjliga runt barnet. (Hejlskov Elvén 

& Wiman, 2013). Gospic och Falk (2016) beskriver utvärdering som en viktig del i ett 

ledarskap när syftet är att utveckla individer och den miljö som gruppen befinner sig i. 

Som ledare behöver det ske ett kontinuerligt reflekterande över situationer som har gått 

bra och som gått mindre bra. Misstag är att lära av, precis som när allting fungerat väl. 

Ledarskapet behöver vara präglat av analyseringar och ett tänk som är problemlösande 

(ibid.). En situation i förskolan kan vara när barn vid samlingar förväntas sitta stilla enligt 

de vuxnas perspektiv (Zinsser et al. (2015). Det kan vara att barnet inte finner aktiviteten 

begriplig eller meningsfull och det behöver då ses över och arbetas med, inte att förändra 

barnens beteende i sig. Aktiviteten behöver reflekteras över, både vad gäller sättet den 

görs på och hur barnen förbereds för den. Det kan vara att barnen behöver ytterligare 

förberedelser innan eller att saker behöver läggas fram på ett annat sätt eller skapa mer 

tydliga förväntningar. Det blir därmed viktigt att se över strukturen på dagen, exempelvis 

hur länge barnet förväntas delta och övergångar i aktiviteter och rutiner. (Hejlskov Elvén 

& Wiman, 2013).  

 

Hejlskov Elvén (2017) menar att den vuxna inte kan ställa lika krav på olika barn, det är 

av vikt att möta behov på olika sätt eftersom förutsättningarna för att lyckas är olika. Som 

ett exempel på förskolan skriver Hejlskov Elvén (2017) att ett barn kan behöva sin 

snuttefilt i samlingen för att uppleva trygghet och komma till ro. Det innebär inte att alla 

barn kan ha sin snuttefilt i samlingen. (ibid.). Om en vuxen vägrar ge en snuttefilt till 

barnet som behöver det, kommer en konflikt att uppstå som det finns en betydande risk 

att eskalera ytterligare. Enligt Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) behövs ett anpassat 

bemötande i förskolan till individernas olika förutsättningar och behov.  

 

 

3. Metod 
 

I följande del kommer det att redogöras för hur urvalet av deltagare tagits fram, 

tillvägagångssätt, hur utformningen och bearbetningen av intervjuerna sett ut samt 

forskningsetiska principer som varit viktiga att ha med sig i arbetets gång.  

 

Ett kvalitativt tillvägagångsätt valdes för att få en djupare förståelse för hur förskollärare 

uppfattar sitt ledarskap i relation till konflikter och främst i förhållande till det lågaffektiva 

bemötandet. Det hade varit möjligt att genomföra studien med enkäter, för att nå fler 

personer, och även använda sig av metodtriangulering vilket Rienecker (2016) förklarar 

som att det innebär flera metoder, exempelvis intervjuer och observationer. Intervjuer var 

dock valet för arbetet och i form av att vara semi-strukturerad. Den kvalitativa studien 

kännetecknas av att vilja närma sig deltagarnas uppfattningar, i jämförelse med att försöka 

få fram statistik och reliabla data. Genom den kvalitativa ansatsen strävas efter förståelse 

av beteenden och värderingar (Bryman, 2018). Ett annat tillvägagångssätt för studien 

hade kunnat vara att genomföra den kvantitativt. En fördel med det hade bland annat varit 

att nå ett större antal förskollärare. Det valdes dock bort eftersom de frågor som användes 

till studien kan upplevas stora och svåra att besvara i en enkät, medan de kan besvaras 

mer utförligt och på ett annat sätt med intervjuer. Det finns en risk att frågor tolkas olika 

av respondenter i enkäter och det finns få möjligheter för följdfrågor. Den kvalitativa 

metoden gav respondenter att förtydliga och utveckla sina svar och samtalet fick en annan 

karaktär än om de hade besvarats med hjälp av enkäter (Bryman, 2018). 
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Urval av deltagare 

 

Deltagare i denna studie är totalt sju förskollärare, som anser sig ha erfarenheter av 

lågaffektivt bemötande ur olika perspektiv och utsträckning. Tillvägagångsättet för att få 

kontakt med förskollärarna skedde på två sätt. Inledningsvis skrevs ett inlägg på 

Facebook i två grupper som heter ”förskolan.se” och ”låg-affektivt bemötande” (se bilaga 

1). I inlägget söktes förskollärare som ville dela sina erfarenheter om lågaffektivt 

bemötande och ledarskap. Intresset var svalt, men två kom att delta i studien efter det 

inlägget. Efter ett övervägande om hur urvalet skulle kunna bli tillräckligt stort valdes att 

skicka ett mejl till två förskolor i Gävle som enligt ett tips arbetade lågaffektivt. Mejlet 

besvarades dock inte av rektorerna på förskolorna. Efter det togs beslut att söka deltagare 

via att skicka privata meddelanden till förskollärare som i de två Facebook-grupperna 

uttalat sig om lågaffektivt bemötande. Privata meddelanden skickades till förskollärare 

som både uttalat sig positivt och negativt till förhållningssättet. Totalt skickades privata 

meddelanden till nitton stycken. Antalet personer som visade intresse för att vara med var 

tretton. De fem första av dessa fick möjlighet att delta i studien.   

 

Förskollärarna som inte fick möjlighet att delta i studien tackades för visat intresse. 

Sammanlagt har följaktligen sju personer valts ut för att intervjuas, med de två tidigare 

intressenterna. Bryman (2018) beskriver ett tillfällighets- eller bekvämlighetsurval som 

att de som är med i en studie är de som var tillgängliga för en forskare vid en tidpunkt. 

Tillgängligheten styrde urvalet i denna studie eftersom det var de personer som svarade 

först som hade möjlighet att delta. De som inte var aktiva på Facebook, just när de privata 

meddelandena skickades hade inte möjlighet att delta. Deltagarna bor vid tiden för 

intervjun utspridda i Sverige och därför valdes telefonintervjuer som metod istället för 

fysiska träffar. Anledningen till det var på grund av både ekonomiska och tidsrelaterade 

skäl.  

 

Med respondenterna bokades en tid in för en telefonintervju och de fick ta del av 

informationsbrev samt frågorna för att kunna vara förberedda, för att minska risken för 

att några frågor i samtalet innebär att deltagarna känner obehag (Bryman, 2018). Att 

deltagarna vet vad samtalet kommer att ta upp innebär även att de får en chans att fundera 

över sina svar och därmed minska risken för att uttalanden görs utan särskild eftertanke, 

som i slutarbetet upplevs missförstådda. Informationsbrev och samtyckeskrav är av 

betydelse för god forskningsetik och dessa informerar om undersökningen och 

deltagarnas möjlighet att kunna dra sig ur (Vetenskapsrådet, 2002; Löfdahl, 2014). I 

informationsbrevet fick deltagarna veta mer om examensarbetets syfte, att samtalet 

kommer att spelas in och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Det informeras i brevet 

om att de kommer att vara anonyma och att deras namn är fingerade samt 

kontaktuppgifter till student och handledare vid eventuella frågor (Vetenskapsrådet 

(2002; Bryman, 2018; Löfdahl, 2014). Med anledning att skydda deltagarnas anonymitet 

togs inlägg bort, där det framkom att personer visat intresse för att delta i studien. 

Kontakten skedde via privata meddelanden och inte i öppna inlägg för att deltagarnas 

spårbarhet skulle förhindras (Löfdahl, 2014; Vetenskapsrådet, 2002). 

 

De sju förskollärarna var utspridda över Sverige och har arbetat som förskollärare mellan 

1 och 30+ år med olika erfarenheter av hur de förstår lågaffektivt bemötande (se tabell 1).  
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Tabell 1. Sammanställning av förskollärares yrkeserfarenhet och verksamhetsort samt 

alias i arbetet. 

 

Alias Antal år som förskollärare Verksamma i Sverige 

F1 25 år + Örebro 

F2 2 år Malmö 

F3 9 år Hässleholm 

F4 30 år + Gotland 

F5 1 år Stockholm 

F6 2 månader Stockholm 

F7 15 år + Sundsvall 

 

Beskrivning av intervjuns utförande  

 

Telefonintervjuer användes som metod för studien. Enligt Bryman (2018) är 

telefonintervjuer en metod som passar när deltagare inte finns nära till hands eller när det 

handlar om ett ämne som det är svårt att få tag på personer till. För- och nackdelar med 

metoden i jämförelse med direkta intervjuer diskuteras senare under avsnittet 

metoddiskussion.   

 

Intervjun skedde i ett lugnt och tyst rum med frågorna förberedda samt att hörlurar 

användes. På pappret med frågorna gjordes markeringar när personen talade om olika 

frågor. I vissa svar involverades flera frågor på en gång, vilket innebar att alla deltagare 

inte fick alla frågor tilldelade till sig – eftersom de talat om dessa indirekt. Samtalen 

varade under 27–60 minuter, med ett genomsnitt på 37 minuter.  

 

Samtalet spelades in via en app på telefonen som heter ”tape a call, pro”. Med appen kan 

både in- och utkommande samtal registreras. Kostnaden för appen var 119 kronor och det 

finns en gratisversion, dock med vissa begränsningar såsom att det enbart går att lyssna 

på den första minuten vilket inte var ett alternativ. Appen testades med en kamrat för att 

vara säker på hur tekniken fungerade och om det fanns begränsningar för inspelningen 

tidsmässigt, vilket det inte gjorde. Under intervjuerna var det inga problem med tekniken. 

Med teknik som används finns det en risk enligt Bryman (2018) att det krånglar, därför 

kan det vara bra att testa den i den mån som går innan intervjuerna. 

 

Intervjuformen som användes var semistrukturerad, dvs. att det finns frågor som ska 

behandlas men att ordningsföljden inte blir densamma för samtliga deltagare. 

Uppföljningsfrågor ställdes till det som sades som inte fanns med i det ursprungliga 

frågeschemat (Bryman, 2018). Ordningen på frågorna eftersträvades att följa, men i några 

intervjuer började vissa respondenter att tala direkt om något, vilket ändrade strukturen. 

Alla frågor ställdes inte till respondenterna, utan ett avgörande gjordes under samtalet vad 

respondenterna indirekt tagit upp i samtalet. Frågorna som utformades till intervjun var 

dels öppna, dels åt det specifika hållet. Det var av betydelse att försöka undvika ledande 

frågor. Öppna frågors styrka är att svaren blir mer nyanserade och utvecklade i jämförelse 

med slutna, som kort kan besvaras med ett ja eller nej (Rienecker, 2016). Frågor 

utformade med ett varför undveks för att inte framstå som kritisk till vad de sade. Istället 

fanns det i åtanke att formulera följdfrågor på ett annat sätt som berätta mer, kan du ge 

exempel? Löfdahl (2014) skriver att det är av vikt att deltagare inte känner sig pressade 
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eller att frågor skapar obehag hos dem. Negativa bilder ska inte heller förmedlas av 

deltagarna. (ibid.). När förskollärarnas svar har bearbetats har det funnits i åtanke att inte 

ta saker ur dess sammanhang eller att övertolka meningar, eftersom det är lätt att 

deltagarna blir missförstådda. Vissa meningar är viktiga att förstå ur ett större perspektiv 

och inte tolka för snabbt, för att arbetet ska vara etiskt utfört.      

 

En intervjuare behöver vara neutral till vad deltagarna säger och inte vara fördömande. 

Deltagarnas svar ska tas emot med öppenhet och visas hänsyn (Bryman, 2018). I 

intervjuerna tilläts de intervjuade tala till punkt och avbröts inte i deras berättande. Ibland 

svävade samtalen ut i annat och då var det intervjuarens ansvar att strukturera tillbaka 

samtalet till ämnet. I ett ämne som handlar om ledarskap är det förståeligt att det finns 

egna uppfattningar inom ämnet och den egna förförståelsen ska inte påverka deltagarna, 

vilket ständigt fanns med i tankarna under intervjuerna. Intervjueffekt är att frågor ställs 

på ett sätt som skapar förväntning hos deltagare hur de ska svara på ett ”rätt” sätt som kan 

påverkas genom ordval eller tonfall (Rienecker, 2016). I utförandet av intervjuerna var 

det av betydelse att tänka på och eftersträva, för att alla skulle få frågor på ett lika sätt 

ställda utan förväntningar. 

 

Bearbetning av data 

 

Transkribering  

 

Intervjuerna utfördes under en veckas tid och när samtliga var utförda påbörjades 

transkriberingen. I en transkribering kan allt skrivas ut såsom tystnad, pauser, 

instämmanden och även avsnitt som inte är relevanta till arbetet. Att skriva ner allt innebär 

många sidor i utskrift att hantera och det kan vara svårt att få en överblick menar 

Rienecker (2016). Det går också att ta bort sådant som inte är intressant för arbetet, för 

att spara tid och att minska materialet vilket gjordes till detta arbete. (ibid.). Det som 

skrevs ner var frågor som intervjuaren ställde, men hummande skrevs inte ner. 

Deltagarnas svar skrevs ner ordagrant men hur lång tid det var tyst mellan ett färdigt 

uttalande och följdfråga från intervjuarens del skrevs inte ner.  

 

Anledningen till att vissa saker valdes bort från transkriberingen var att de inte tillförde 

eller ändrade något i deltagarnas svar. Bryman (2018) skriver att delar av intervjuer kan 

hoppas över vid en transkribering om det anses vara ointressant eller oinspirerande till 

sitt arbete. Risken är att man vid analysering behöver gå tillbaka och lyssna om på 

materialet, men annars är det en tidssparande strategi. (ibid). När deltagarna hade svårt 

att sätta ord på vissa saker och det blev ett stakande, följt av en annan meningsbyggnad – 

då skrevs den färdiga meningen ner, så länge stakandet eller försök att finna ord 

påverkade det som den sade. Genom att skriva ut delar av transkriberingen uppfattades 

det lättare att kunna se det huvudsakliga och viktiga i intervjuerna. Viktigt är att som 

Bryman (2018) skriver, att viktig information absolut inte får undanhållas. Det har 

givetvis inte skett under transkriberingen. Transkriberingen generade 43 sidor och 28 639 

ord när icke relevanta avsnitt eller hummande sorterats ut.  

 

Analys och struktur av resultat  

 

Tematisk analys användes för att bearbeta materialet. Metoden rekommenderas eftersom 

den är enkel och grundläggande, men det finns många fler sätt att göra en analys på. Det 
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viktiga är att man använder en metod som passar för syfte och data (Hedin, 2011). 

Tematisk analys innebär att flera individer berättar sina upplevelser av samma fenomen 

och analysen är fördelaktig vid jämförelser av berättelser (Löfgren, 2014). När texter 

jämförs med varandra söker man efter teman som återkommer i deltagarnas berättelser. 

(ibid.). 

 

En analys kan vara induktiv eller deduktiv menar Bryman (2018). I det här arbetet har 

analysen varit dels induktiv genom att den utgått från den mängd data som tagits fram ur 

intervjuerna, dels deduktiv eftersom den inte är frånkopplad tidigare kunskaper och har 

haft dessa som utgångspunkt. Analysen har utgått från konflikter mellan vuxen och barn. 

Det första steget handlade om att bekanta sig med materialet. Jag skrev ut materialet och 

antecknade nyckelord (se bilaga 4, tabell 2), vilket är steg två, under läsningen och 

lyssnandet. Genom att lyssna på materialet i syfte att enbart bekanta sig med det så kunde 

teman urskiljas, steg tre, som var återkommande och både sådant som var gemensamt och 

det som skiljde sig i svaren börjades att ta i beaktning. Till exempel talade tre av sju 

förskollärare om att det inte räcker att läsa litegrann om lågaffektivt bemötande för att 

sedan kunna det, men detta valdes att inte gå vidare med i analysen med anledning av att 

arbetets resultat behövde begränsas. I detta arbete har tanken varit att skapa ett fåtal 

teman, som i förhållande till varandra är olika. 

 

I dataprogrammet Word fick respondenterna olika färger i sin del av transkriberingen. I 

Word klistrades citat in som hade liknelser med varandra eller där flertalet talade om 

samma, som exempel samlades alla svar som hade att göra med bland annat affektkurva, 

maktkamp och barnsyn. Då skapades en överblick av analyseringen och var steg fyra.  

Vid vissa kategorier visade det sig att enbart en eller ett fåtal talade om något specifikt 

och på det sättet kunde olikheter tas fram (se bilaga 4., tabell 3). På samma sätt kunde 

resultat tolkas utifrån de teoretiska utgångspunkterna som har varit för arbetet: det 

kompensatoriska och det kritiska perspektivet samt dilemmaperspektivet (se bilaga 4., 

tabell 4).  

 

Eftersom en av frågeställningarna handlade om hur förskollärarna förstod lågaffektivt 

bemötande i förskolan utgick analysen från hur de beskrev lågaffektivt. När materialet 

analyserades var ett begrepp förståelse av lågaffektivt bemötande och det användes när 

förskollärarna gav uttryck för hur de uppfattade bemötandet. Styrkor och svagheter med 

lågaffektivt bemötande var ett annat begrepp som analysen utgick ifrån. Efter att ha 

bekantats med materialet genom att flertalet gånger läst det, var makt och barnsyn 

begrepp som användes vid vidare analysering, på grund av att förskollärarna på olika sätt 

gav uttryck för dem. Det blev därför viktiga begrepp att ta i beaktning i denna studie.  

 

Uppsatsens reliabilitet och tillförlitlighet  
 

I en kvalitativ studie är det svårt att bedöma en studies reliabilitet och validitet, men det 

är viktigt för att diskutera eventuella felkällor och brister i studien (Stukát, 2014). En 

felkälla, i en studie som denna, är att med intervjuer är det svårt att veta om det är sanning 

som talas och det finns möjligheter att förstå frågor annorlunda. Det kan finnas en risk att 

deltagare inte uppfattar sig själv på lika sätt som personer i dess omgivning gör. Metodens 

svagheter som diskuteras under metoddiskussionen kan innebära att resultatet blivit 

påverkat. Reliabilitet har att göra med hur noggrant studien har utförts (Bryman, 2018) 

och analysen har gjorts med ständig åtanke att egna värderingar inte ska styra resultatet. 

De delar som har transkriberats har lästs om och utförts analys på ett flertal gånger. 

 



 

19 

 

Styrkan med urvalet är att det inte enbart är fullt positiva deltagare och därför kan arbetet 

ses som generaliserbart i den mån det går att säga att en kvalitativ studie är generaliserbar. 

Resultatet är möjligt att kunna återupprepas på en annan grupp av förskollärare. Samtidigt 

sker intervjuer i möten med människor och enligt Bryman (2018) är det svårt att göra om 

dessa på ett precis lika sätt, eftersom det är en social situation. Arbetet är inte vinklat på 

det sättet och det som är gjort är pålitligt utfört.  

 

Validitet i kvalitativ forskning handlar om att det som är tänkt att mätas, är det som mäts 

(Bryman, 2018). Det är tydligt beskrivet hur tillvägagångssättet varit med urval och 

bearbetning. Informationsbrev och frågor finns som bifogade filer att ta del av. Validitet 

kan ses som huruvida uppsatsen är trovärdig. Det har tagits i beaktning eftersom 

deltagarna får ta del av studien och den är utförd utifrån de regler som finns inom 

forskning. Bryman (2018) skriver att det är viktigt för ett arbetes trovärdighet att en 

forskare är transparent i sitt förhållningssätt och att egna värderingar inte reflekteras i 

forskningen. Det har genomgående varit viktigt att fokusera på i detta arbete och för att 

kunna vara neutral och kritisk behövs det en självmedvetenhet som har tagits i åtanke. 

Metoden har varit lämplig och meningsfull i sammanhanget. För att få fler perspektiv i 

arbetet har förskollärarna som använder sig av olika ledarskap tagits med i arbetet. För 

att stärka transparensen i arbetet har det beskrivits med noggrannhet hur urval och 

bearbetning gått till.      
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4. Resultat 
 

Här nedan kommer resultatet från de sju interjuver att sammanställas. Strukturen för 

resultat är uppdelat i två kategorier – konflikter i förskolan och ledarskap i förskolan. 

 

Konflikter i förskolan   
 

Teman som har tagits fram under kategorin konflikter i förskolan är förebygga genom 

tydlig förväntan och lockande aktiviteter, förebygga genom att ligga steget före och 

förebygga genom inflytande och delaktighet.  

 

Förebygga konflikter genom tydlig förväntan och lockande aktiviteter  

 

Som resultat framkom att förskollärare förebygger konfliktfyllda situationer mellan 

vuxen och barn genom att ha tydliga förväntningar och spännande aktiviteter. Det minskar 

konflikterna mellan vuxen och barn, eftersom ett lockande upplägg får barnen att följa 

självmant. Genom att ha ett material som barnen visar intresse kan en ledare förekomma 

konfliktsituationer. 

 

Konflikter uppstår när förskolans struktur är bristfällig och ledarskapet handlar om att 

skapa rutiner på ett sätt att barnen vet hur deras dag kommer att se ut. En viktig aspekt i 

ledarskapet för att minimera de konflikter som kan uppstå på förskolan är att arbeta med 

förutsägbarhet och tydliga förväntningar. Detta talar samtliga förskollärare om, mer eller 

mindre, och de gör detta genom att arbeta med miljön och att barnen vet vad som ska 

förväntas av dem. De försöker att göra aktiviteter på ett spännande och lockande sätt för 

barnen. Konflikter uppstår vid samlingar och aktiviteter som är för svåra eller ointressanta 

för dem. I de situationer när det finns olika förväntningar på en situation, utifrån barnets 

och förskollärarens perspektiv, behövs en reflektion menar många av förskollärarna. 

 
”Varför vill inte barnet vara med? Hur kommer det sig att dom inte är nyfikna? Normalt 

sett är barn nyfikna och då måste vi anpassa oss. Det är aldrig barnens ansvar, det är vårt 

vuxenansvar att se till att det blir roligt.” (F6) 

 

F2 säger att ledaren ska sträva efter att barnen självmant väljer att delta eftersom det som 

presenteras är spännande. Konflikter mellan vuxen och barn minskar när barnen på eget 

initiativ vill delta. Med en begriplighet, förutsägbarhet och lockande aktivitet behöver 

inte förskolläraren uppmana barnen att sitta still eller komma med tillsägelser. Dessa 

konflikter går att minska på menar förskollärarna. På det sättet lyckas barnen i förskolan 

istället för att dagligen mötas av uppmaningar och utvisningar för att de inte kan bete sig 

såsom önskat, att till exempel sitta stilla.  

 

Förebygga konflikter genom att ligga steget före  

 

F6 menar att vissa situationer i förskolan ofta upprepar sig och då kan man försöka ligga 

steget före, så att de konflikterna inte behöver äga rum. Det förtydligar en av 

respondenterna genom att beskriva en av ledarskapets uppgift som är att få barnet till att 

hamna i rätta situationer. Det görs genom att ligga före barnet. Det kan vara så att ett barn 

tenderar att dras till barn som leker tempofyllt och där det händer mycket, men om det 

inte gynnar barnet i dess samspel behöver ledaren försöka få barnet till lugnare aktiviteter 

som pågår på förskolan. 
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”… då springer det barnet till de barn där det är många barn, där det händer mycket, men 

det är inte alls där ett sånt barn ska vara, och dom bara plöjer sig oftast in till de andra 

barnen som nästan flyger som vantar, för det här barnet läser inte av. Då lär ju vi ligga 

steget före igen, nu vet jag att det här barnet brukar springa dit, då måste det finnas en 

pedagog som fångar upp honom, man har liksom planerat det här.” (F7) 

 

På ett vägledande, men långt ifrån aggressivitet, menar förskolläraren att hen kan 

förebygga konflikter för barnet och även situationer som av erfarenhet inte blir bra för 

barnet.  

 
”…att vara före barnet, att se dem här signalerna att nu kommer det hända nåt, istället för 

att hela tiden höra sitt namn och ’nej stopp’” (F6) 

 

Förskollärare visar en förståelse för att de som ledare har ett ansvar för att minska 

konflikter och att upprepade tillfällen där barn misslyckas, kan leda till en situation som 

inte är gynnsam för barnet som individ. I deras ledarskap måste de se till att förekomma 

konfliktbyggda situationer: 
 

”Sen tänker jag att arbeta förebyggande: om jag hittar att kalle aldrig vill gå ut, han tycker 

det är trångt i hallen, hur ska jag göra? Man kan inte låta det pågå varje dag, om kalle 

kan klä sig innan de andra och komma ut, då kanske jag inte skapar den situation som gör 

att en konflikt blir.” (F3) 

 

”Och vi jobbar med att alla ska veta vad som förväntas av en, vissa kan inte sitta med i 

samlingen till exempel och då vet man det och då skapar man situationer som möjliggör 

för det barnet att inte störa resten liksom, utan att sitta med och ’nä nu är du tyst’, alltså 

så jobbar inte vi.” (F2) 

 

Förskollärarna uppger att lösningar på att barn inte vill delta kan vara att istället läsa en 

bok, hjälpa till att duka, sitta med på alternativa sätt exempelvis på en stol eller bit bort. 

De talar på olika sätt om att de dock behöver en reflektion över varför barn inte vill vara 

med och säger att en reflektion är viktig. En förskollärare menar att det är viktigt att arbeta 

med varför ett barn inte vill delta i, som exempel samlingen, vid andra tillfällen. Hen 

använder då leken till att förstå vad som kan ligga bakom att barnet inte vill delta.  

 

Förebygga konflikter genom inflytande och delaktighet 
 

Att förebygga situationer är enligt förskollärare även att ge barnen inflytande och 

delaktighet i konfliktfyllda situationer. Många av förskollärarna talar om att de har en 

strategi för att minska konflikter genom att låta barnen uppleva att de bestämmer, men 

det är ett indirekt bestämmande. Som exempel talar förskollärarna om att de i hallen när 

det är dags att gå ut, att de ger barnen två val. Det motiveras genom att det brukar få 

barnen att ta på sig självmant och de som ledare behöver inte bestämma över barnen och 

använda sig av tillsägelser att de ska på sig sina ytterkläder. F3 talar om en situation där 

en konflikt uppstod i att kollegorna mer än eller mindre försökte tvinga på ett barn sina 

ytterkläder, vilket barn visade motstånd till. F3 fick ta över situationen och hen använde 

sig av ett annat ledarskap, där hen använde sig av att samtala med barnet, försöka att sätta 

sig in i barnets perspektiv och lösa situationen utan att ta kontroll över barnet. Hen 

förklarar situationen på detta sätt: 
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”för det första så skadar det ju relationen med barnen när man som, till exempel, en tjej 

som aldrig ville gå ut, då hade jag kollegor som kunde trycka in henne i en hörna och 

försöka trycka på hennes kläder och ’NU ska vi gå ut’ liksom. Medan jag sa till henne ’kom 

och sätt dig i mitt knä och berätta varför du inte vill gå ut.” Ja jag tycker det är så kallt om 

händerna kanske hon sa, som något exempel, då får man försöka lösa det ’ja men då ska 

vi se om vi har några extravantar som du kan ta utanpå dina egna vantar, eller ska du låna 

mina och så ska vi gå ut o ha dem en stund om du vill’ jamen du vet nånting som... ja... [det 

är] lite skillnad sådär. Och det blev ju ofta jag som fick dom här barnen till att gå ut, jag 

hade ofta bra anknytning till barn som hade dem här... jag skulle nog kalla det integritet 

och envishet.” (F3) 

 

För att minska konflikter i förskolan behövs, enligt en majoritet av förskollärare, en dialog 

med barnet. Dialogen är ett sätt att skapa inflytande och delaktighet för barnet i 

konfliktsituationer. Genom att tala med barnen försöker förskollärarna förstå hur barnen 

uppfattar situationer och skapa en förståelse för vad som ligger till grund för att barnet 

motsätter sig, vilket skapar en viss konflikt. 

 

F3 talar om betydelsen av att förstå konflikter som uppstår på ett djupare sätt. Hen berättar 

om en situation när ett barn fick höra av en kompis att denne inte fick gunga tillsammans 

med de andra i kompisgungan. Förskolläraren tycker att det viktigt att ge barnen tiden att 

förstå vad som faktiskt ligger bakom och tillvägagångssättet var att följa med till gungan, 

lyssna på de olika versionerna och till slut förstod hen det egentliga problemet – att de 

satt för nära varandra. Barnen kom med lösningen om att de kunde flytta runt och på så 

sätt blev de mer plats till barnet som inte fick vara med från början enligt första versionen. 

I förhållningssättet som förskollärare behöver det finnas en förståelse för konflikter och 

att dem ses utifrån på ett djupare plan. Det gäller inte bara vid konflikter mellan kompisar 

utan överlag i situationer. 

 
Då är det så väldigt lätt att säga att ”du får inte säga så till henne, alla får vara med och 

gunga” sen tycker man att det är bra. Men man har fortfarande inte löst konflikten, för det 

är fortfarande någonting som bubblar. Det finns ju fortfarande en anledning. (F3) 
 

Ledarskap i förskolan 
 

Tre teman har tagits fram under kategorin ledarskap i förskolan. Dessa är ledarskapet 

innebär en maktaspekt som hanteras på olika sätt utifrån ledarskapsstil, den barnsyn som 

förskolläraren har innebär skilda sätt att se på sig själv som ledare och konflikter som 

uppstår, i barngruppen behöver barn bemötas med olika förhållningssätt och ledarskap 

samt ett auktoritärt ledarskap kommer fram i stress. Lågaffektivt bemötande får slutligen 

en resultatdel där rubrikerna är förskollärarnas förståelse av det lågaffektiva ledarskapet, 

lågaffektivt bemötande är att behålla lugn i konflikter samt styrkor och svagheter med 

lågaffektivt bemötande. 

 

I konfliktfyllda situationer behöver förskollärare vara medvetna om de förebilder som de 

är för barnen. En av respondenterna nämner ett flertal gånger den goda andan, att barnen 

behöver lära sig i situationer och deras egna förhållningssätt är av betydelse: 

 
”Vi ska vägleda barnen och visa barnet hur det ska gå till men det ska göras i en god anda. 

Det är vi som visar vägen för dem, dom vet inte det själv, och vi ska inte göra det i en 

aggressiv ton, det är små barn som vi ska visa hur man gör i världen. (F7) 
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Konflikthanteringen, i relation till sitt ledarskap, verkar ha en betydelsefull roll eftersom 

det är då de visar barnen hur de i sin tur ska möta sina kamrater. Två av förskollärarna 

talar om hur de själva hade velat bli bemötta i en konflikt mellan vuxen och barn, som 

innebär att de anpassar sitt eget ledarskap efter det. 

 
”Man kan inte gå in i vecka två och sen börja bestämma över barn. Det skulle inte vi gillat 

om någon gick in o bestämde över oss. (F4)  

 
”Man måste känna av, jag vill inte bli behandlad alla andra, utan jag vill bli behandlad 

som mig som person. Då ska ju barnen också få det.” (F6) 

 

Ledarskapet innebär en maktaspekt som hanteras på olika sätt utifrån 

ledarskapsstil 
 

Många av förskollärarna menar att det finns maktkamper på förskolan och det var ett 

återkommande ord som kom upp i fem av intervjuerna på deltagarnas initiativ. I dessa 

konflikter står den vuxna i överläge och förskollärarna hanterar sin makt på olika sätt. En 

förskollärare menar att det är den vuxna som ska bestämma och makten i det, ligger också 

i att den vuxna bestämmer när barnen ska bestämma. En av de förskollärare som arbetar 

lågaffektivt menar att det är dessa maktkamper som man slipper med den typen av 

ledarskap.  

 

I likhet med det, menar en annan förskollärare att det i förskolan uppstår många konflikter 

som kan anses onödiga. Istället för att lyssna på barnen och involvera dem hamnar den 

vuxna i konflikt som handlar om att behålla sitt överordnade läge. För att det ska finnas 

en ordning i barngruppen behöver barnen ha klart för sig att makten finns hos den vuxna, 

konsekvensen blir annars en stökig barngrupp menar vidare en av deltagarna. Framför allt 

talar förskolläraren om att det i rutinaktiviteter, såsom när det är dags att sova och eller 

gå ut/in på gården, är viktigt att inte förflytta sin makt till barnen. Anledningen till att 

sådana rutiner ska följas på förskolan och i sådana situationer har barnen inte mycket att 

säga till om. Om en förskollärare låter barnen ha inflytande över dessa rutiner leder till 

en instabil grupp som blir svår arbeta i. 

 
”Det jag inte håller med om med de som håller på med lågaffektivt bemötande är att det 

utspelar sig makt i grupper på det sättet. Jag ser det hela tiden och kanske tio procent av 

hela mänskligheten är tydliga maktmänniskor eller vill vara ledare, en del av dem är 

jättebra, finns ungar som utvecklar en bra ledarskapsstil sedan så finns det dom som 

faktiskt inte är så trevliga, och då kan det gå riktigt illa”. (F4). 

 

Förskolläraren talar om konkurrensen om makten som finns i förskolan och att det finns 

barn som är ute efter att styra över andra. Precis som att det finns goda ledare finns det 

dåliga, säger hen, och det har konsekvenser. Konsekvenserna visar sig i att det blir en 

stökig grupp, men också i framtiden när vuxna senare blir rädda för den, då de börjar på 

att bli starka också. Hen förklarar att det finns en syn på barn att de är små och oskyldiga, 

som hen inte förstår sig på. Förskolläraren drar likheter till vuxna människor, att det finns 

både de som vill väl och inte.  
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Den barnsyn som förskolläraren har innebär skilda sätt att se på sig själv 

som ledare och konflikter som uppstår 
 

Detta skiljer sig mycket från vad en annan förskollärare beskriver barn som och deras 

barnsyn präglar sig i hur de uppfattar deras makt i ledarskapet.  

 
”Är du lågaffektiv, då ser du inte barnet som en motståndare, någon som du ska 

kampa med, du ser en liten, ung behövande människa som du ska hjälpa. Och då blir man 

liksom inte... man kan bli trött och stressad, jag vet, inte så... men man kan inte vara 

lågaffektiv lite grann, det är mer ett förhållningssätt, något inne i dig.” (F7) 

 

Förskolläraren talar återkommande om att se barnet som i behov av hjälp, för att kunna 

bemöta det respektfullt och för att kunna tillämpa ett ledarskap präglat av lugn och 

vänlighet. Hen talar inte om barn på det sättet att de är ute efter makt, utan snarare att det 

är den vuxna som hävdar sig fast vid att hålla hårt om sin makt och rätten att bestämma 

över barn. När barn inte gör som den vuxne förväntat så menar förskolläraren att det 

grundar sig i att barnet inte kan, som kan ha sin orsak i många saker. 

 
”Det är hela tiden vårt ansvar som ledare, att titta på det här, varje barn, vad kan den? 

det där vill inte, finns inte riktigt i min värld. Det är att de inte kan, och det är vad det 

lågaffektiva handlar om.” (F7) 

 

En annan förskollärare delar denna syn på barn, att när de inte alltid gör såsom den vuxna 

förväntar sig kan det ha att göra med att barnet inte kan just då: 
 

”Det var liksom ingen utvisning, det var inte så att han blev tvingad att gå ut, han fick det 

valet, man får lägga fram det som att ’Vi ser att du inte klarar av att vara här nu, känns 

det lättare för dig om vi går ut?’” (F3) 

 

Förskollärarnas barnsyn visar sig i hur de ser på barn i konfliktfyllda situationer och deras 

agerande i det ledarskap som de har, verkar utgå från hur de ser på barnet.  

 
”Framför allt så är det ju det där att man hela tiden talar om för dem att de gör fel. Och 

det vet dom ju redan. Det är ju inte det som gör att man gör det, det är ju inte så att dom 

slår till någon som dom blir arg på därför att de tycker att det är en bra metod att lösa 

konflikter eller så utan det är ju helt enkelt den impulsen dom får.” (F1) 

 

”… [om man tänker att] om barnet bara får känna, tänka, få tanketid så kommer den göra 

gott och det tror jag är nonsens, för vi är som vilka däggdjur som helst.” (F4) 

 

I resultatet framkommer att de som har drag av en mer auktoritär ledarskapsstil har en 

annan syn på barn. Åtminstone menar F4 att människan inte alltid är så god som det ibland 

talas om. Hen påpekar att det finns barn som tidigt i livet går ut för att skaffa sig makt, 

vill styra och ställa. Dessa barn behöver bemötas på ett rakt sätt och ett tydligt markerande 

att barnet gör fel. Från de svar som förskollärarna som arbetar lågaffektivt ger uttryck för, 

förmedlas en annan syn på barn och menar att de har en mer vägledande roll och försöker 

att lägga betoning på de barn som gör det som anses rätt. Deras syn i ledarskapet visar sig 

genom att flertalet av dem arbetar med att involvera barnen i verksamheten och de strävar 

efter en dialog med barnet, när något har blivit konfliktfyllt. Förskollärarna försöker finna 

strategier och lösningar på situationer tillsammans med barnet: 
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 ”Sen tycker jag att man kan dra många paralleller mellan lågaffektivt bemötande och 

lösningsinriktad pedagogik, när man blir bemöter barnen, för vi är inte intresserade av 

problemen och det som redan har gått fel. Hur kan vi hjälpa dig att komma vidare. Hur 

kan vi gå vidare från detta, hur kan vi göra nästa gång? att man hjälper och tillsammans 

med barnen hittar strategier.” (F2) 

 

”Det beror på om man vill se det problematiskt eller om man själv gör det – eller om man 

är lösningsinriktad o kommunikativ … då är det inte många gånger som inte går att lösa.” 

(F6) 

 
”Min önskan att vara en sån som får barnen bli mer självständiga i problemlösningar, att 

det är dom som kommer på lösningar, kan tänka själva runt sina egna konsekvenser, hur 

man kan lösa problemet helt enkelt.” (F5) 

 

Flertalet av förskollärarna menar sammanfattningsvis att ledarskapet kan innebära en 

makt som det är viktigt att vara medveten om. Maktfrågan kan leda till konflikter men 

om makten hanteras varligt, så kan en förskollärare istället involvera barnen i 

konfliktlösningar. Det lågaffektiva ledarskapet verkar uppfattas av flertalet förskollärare, 

som ett avstånd till en överordnad makt gentemot barnen.  
 

I barngruppen behöver barn bemötas med olika förhållningssätt och 

ledarskap  
 

Samtliga av förskollärarna uttrycker att de anpassar sitt ledarskap, och även 

konflikthantering, efter barnen de har framför sig. 

 
”Ingen metod kan ju egentligen köras rakt av utan det handlar om individ. Alla är inte 

stöpta ur samma form liksom.” (F6) 

 

”Men maktmänniskorna som gör det eller ledartyperna som hamnat fel, om de gör det med 

mening, att förflytta min makt att hålla lugnt i en grupp, då har jag rätt att bli arg också.” 

(F4) 

 

F4 talar också om hur hen arbetar på flera olika sätt med att få med barn vid övergångar, 

till lunch exempelvis. Till vissa behöver hen säga att det är mat och så kommer de, med 

andra behöver hen locka med spännande röstläge, vissa behöver få instruktionen på ett 

mer bestämt sätt och andra behöver längre förberedelsetid. Det anpassar hen till behov 

och individ. Det går inte att ha ett och samma förhållningssätt till alla barn utan i en grupp 

med sexton barn kan det finnas åtta metoder, menar F4.  

 
”Jag kan till exempel stå och bestämma över ett barn att ”jag vill att du sätter på dig dem 

där strumporna, för att jag vet att din mamma pappa vill det, och jag vet att du kan sätta 

på dig strumporna, varsågod och sätt på dig strumporna annars kommer du inte ut”. 

Medan jag samtidigt kanske säger till ett annat barn, ’äsch strunta i strumporna, hoppa i 

stövlarna.’ Får jag frågan från ett barn så säger jag ’ibland behöver man få gå utan 

strumpor men du behöver inte gå utan strumpor idag, det är olika’. Det tror jag är bra för 

barn att fatta. Jag gillar inte när man säger att alla måste ha samma regler, alla måste 

lyda under samma premisser, för det funkar inte så.” (F4) 

 

I likhet med det säger F5, att hen har en syn på sitt förhållningssätt som en ”gott och 

blandat-påse”. F1 säger att det hade varit betydligare lättare om alla barn i gruppen gjorda 

som de blev tillsagda, men det är inte så det fungerar på grund av olika behov och 
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förutsättningar. Hen talar även om att det kan krävas mer tålamod och en förmåga att vara 

flexibel när det kommer till ett anpassat ledarskap, som alla inte har i arbetslaget. Här 

talar F1 om det växlande ledarskapet som ledarskapsstil. Även F6 talar om ledarskapet 

behöver anpassas efter individerna, som alla är sig olika och ingen är ”stöpt ur samma 

form”. Ibland kan ett auktoritärt ledarskap vara det som är bra i en situation, men det är 

viktigt enligt förskolläraren att det görs utan att någon körs över. Det barn som möts av 

en vuxen som höjer rösten kan innebära att denne blir rädd, om barnet inte är van vid att 

en vuxen säger ifrån på ett direkt sätt. F4 talar även om ett växlande mellan att vara starkt 

bestämmande och att involvera barn i situationer. 

  
”Jag blir mer säker med åren. Jag litar väldigt mycket på att jag vågar gå på de här äggen, 

det är jättelätt att man tar i för mycket eller för lite. Det är en balansgång och jag har gjort 

fel många gånger och då har jag lärt mig, men varje unge är en ny unge, så är det.” (F4) 

 

”Jag har inte reflekterat över om man använder en typ av förhållningssätt utan jag tänker 

att man ska göra det förhållningssättet som passar, man får ta lite varifrån det passar. Lite 

såhär som en gott och blandat påse.” (F5) 

 

En av förskollärarna ser en komplexitet med att anpassa sig efter individer och att det sker 

kontinuerligt i hens arbete. Hen arbetar med att anpassa sitt arbete efter individerna, men 

anser också att det ibland blir svårt att avgöra hur pass mycket hen ska anpassa sig och 

med vilket syfte: 

 
”Individen gentemot gruppen, hur mycket ska man behöva anpassa sig? Men sen är det 

också, på vilka sätt kan man anpassa sig?” (F5) 

 

 

Ett auktoritärt ledarskap kommer fram i stress 
 

Majoriteten av förskollärarna berättar att de upplever sig ha påverkat konfliktsituationer, 

genom att höja rösten eller att ha blivit arg tillbaka. De är alla medvetna om det men 

uttrycket vi är bara människor är förekommande i många intervjuer. Det är lätt att 

förskollärarna blir upprörda, antingen själva eller deras kollegor, men det agerandet 

verkar inte leda till förbättringar i situationen: 

 
”För då istället eldar man på konflikten och det händer när man är stressad och man gör 

det inte utan bättre vetande utan man vet att det här kommer inte bli bra men man är så 

stressad, att man har liksom inget annat.” (F1) 

 

F5 förklarar att när hen var student så hade hen en uppfattning om att man använder sig 

inte av auktoritära metoder, men när hen började att arbeta tog sig förskolans arbete med 

barnen lite mer problematiskt. Som exempel är det svårt för hen att bedriva den 

undervisning hen planerat för eftersom det återkommande är barn som, enligt hen, stör 

ordningen. Det ser hen som en svår situation att stå inför men hen finner ingen annan 

lösning än att ha olika strategier att möta barnen, däribland de ibland behöver be barn att 

sluta störa eller lämna gruppen. 

 
”Jag kan vara auktoritär också, men då är jag inte särskilt nöjd med mig själv utan jag vill 

ju mer vara den här ledaren som lockar barnen och får barnen med sig för att de tycker att 

det verkar spännande eller det är roligt att vara med mig och att de ska ha förväntan, om 

vi ska ha ett projekt eller något annat, att ’Nu blir det roligt, men det brukar det vara när 

-- har vår grupp, då händer något kul och spännande’. […] så det är ju lätt att falla in i 



 

27 

 

det här auktoritära men det är inte sån som jag vill vara, utan mer lustprincipen, att vi gör 

det här för att det är roligt och för att vi upplever någonting tillsammans. 

” (F1) 

 

Det är lätt att falla in i ett auktoritärt ledarskap menar många av förskollärarna. F1, F2, 

F3 och F5 säger att det kan ha att göra med stress eller tidsbrist. Det skapar ofta känslor 

hos dem som de inte känner sig nöjda med. De betonar dock att det är viktigt att ha den 

medvetenheten hos sig om man agerar på ett sätt, som är mer auktoritär ledning, att kunna 

be barnen om ursäkt och inte göra lika igen.   

 

F3 menar att hen längre tillbaka i tiden använde sig mer av att vara auktoritär, men att det 

idag arbetas mer med att möta barnens behov på andra sätt. Hen har en större förståelse 

för att barn kan behöva mötas på olika sätt och att anpassningar kan behöva ske i miljö 

och tillvägagångssätt. Flera av förskollärarna talar om att det inte känns bra för dem då 

de höjer rösten mot barn eller pekar med handen, och ofta ber dem om ursäkt till barnen 

för hur de har bemött dem. Det är viktigt att kunna be om ursäkt till barnen menar F1, F2 

och F3. F5 säger att det dåliga samvetet som kommer över hen, när hen varit skällt ut 

något barn. F7 säger att med ett lågaffektivt bemötande gentemot barnen behöver inte 

förskollärare ha dåligt samvete för att de varit för hårda i bemötandet mot barnen. Det 

dåliga samvetet av att hantera konflikter med ett auktoritärt ledarskap visade sig ofta 

generera i ett dåligt samvete hos förskollärarna. De vill inte använda sig av det, men 

tidsbrist och stress leder till den typen av hantering. 

 
”Det du får tillbaka i belöning är relationer med småttingar, det är ju jättehärligt. Det är 

det man får genom det här arbetssättet, man får härliga kontakter med gullungarna. [..] 

Det här arbetssättet gör ju att du får jätteroligt på jobbet och ett bra samvete.” (F7) 

 

Lågaffektivt ledarskap  
 

Förskollärarnas förståelse av det lågaffektiva ledarskapet 
 

En av de förskollärare som arbetar lågaffektivt talar om en synvända, som förklaras av 

hen som att byta och bredda sitt perspektiv. Genom ett medvetet sätt ändra sin syn på 

barnet kan det egna agerandet förändras. Barnet ska ses som i behov av hjälp och inte 

förstås som ett problem menar F7:  

 
”Se det arga lilla barnet som att ’åh men lilla vän, nu kan han ju inte’, att locka fram det 

inuti sig själv. Det är ju svårt men ju mer man blir bra på det ju lättare är det. Då behöver 

vi hjälpa barnet, se att det finns ett behov bakom beteendet, då blir man lugn, för det är 

lugn och vänlig man ska vara, men tydlig.” (F7) 

 

Här talar förskollärarna om sin syn på konflikter mellan vuxen och barn, att inte se barnet 

som någon som söker konflikt eller gör något i syfte att vara elak. För att inte bli 

provocerad eller att låta sina egna känslor, sin egen affekt, ta över behöver man hela tiden 

ha ett synsätt med sig – om att barnet inte kan, och behöver hjälp av ledaren. Ledarskapet 

handlar därmed om att kunna tolka och handla, med stor empati och hjälpsamhet.  

 

Affektkurvan är återkommande när förskollärarna beskriver det lågaffektiva ledarskapet 

i konfliktfyllda situationer. Det är tydligt i majoriteten av förskollärarnas uttryck att de 

kan minska utbrott och stora konflikter, genom att avleda och försöka bemöta, bekräfta 
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barnet innan barnet hamnat i affekt. En av förskollärarna menar att affektkurvan ofta är 

tydlig med barn som har tendens att vara utåtagerande. Genom att bemöta barnet på ett 

lågaffektivt sätt kan konflikterna minska.  

 
”Att vara medveten om hur man själv kan medverka och få konflikter att växa och vara 

medveten om hur man istället kan vända den här uppåtstigande backen innan det är för 

sent liksom innan man har barn som har rasat och är jätteledsen eller jättearg, att man 

liksom har dom där metoderna. Vad kan vi hitta på innan ni det kommer så långt?” (F1) 

 

När barn befinner sig i affekt menar de att barnet inte är mottagligt för att prata eller lösa 

situationen och den stora fokusen ska ligga i att arbeta förebyggande, inte i en pågående 

konflikt. Istället för att möta barnens affekt och försöka lösa en situation eller möta ett 

beteende, så behöver barnet få chans att varva ned. Allra helst ska arbetet med barnet ske 

vid ett annat tillfälle, det vill säga när det inte är en konflikt alls – inte bara när barnet 

precis lugnat sig. Ibland menar några av förskollärarna att de inte kan förhålla sig lugna i 

sin egen affekt och då kan en lösning vara att byta av varandra, för att det är av betydelse 

att den vuxna inte är i affekt för att kunna möta barnet och kunna lösa en situation. F1 och 

F3 talar om det viktiga i att den vuxna är neutral och lugn när konflikter ska lösas, där 

barnet gått upp i affekt: 

 
”… galonbyxorna blev liksom... Ja någonting han kunde ha en strid omkring. ’Jag hade ju 

tänkt att gå över på den andra gården och du kanske skulle vilja följa med. Jag hör att du 

inte vill vara här men det kanske blir lite roligare om vi går över till den andra gården, 

men då måste du ju ha galonbyxorna. Har du lust att följa med?’ Ja men då åkte dom ju 

på. Då var det först och främst att byta pedagog, att det kom någon annan. Han och jag 

kunde börja prata i ett neutralt tonläge.” (F1) 

 

”Om man känner att jag är på väg att spricka, mina knep är slut, då behöver jag byta med 

någon. Då kommer någon ny in med mer energi och nytt lugn.” (F3) 

 

Lågaffektivt bemötande är att behålla lugn i konflikter 
 

Samtliga förskollärarna talar om medvetenhet om sin egen roll i konflikter och delar 

synsättet att den vuxna aldrig ska gå in i konflikter för att öka intensiteten, oavsett om de 

arbetar lågaffektivt eller inte, men att vara lugn är en viktig del i att lösa konflikter 

konstruktivt och bemöta barnen lågaffektivt. Det som skiljer deras svar är huruvida de 

har rätt till att bli arga tillbaka eller om de måste hålla sig lugna. En av förskollärarna 

menar att de som lärare har all rätt att kunna bli arg tillbaka, om ett barn utmanar dem på 

olika sätt. F4 talar om att vara arg är ett av alla de känslolägen som hen har, precis som 

glad eller andra känslor:  

 
”Varför ska jag inte få visa att om du biter mig eller slår eller kastar mat på golvet för 

tionde gången, varför får jag inte bli arg? Det är ju ett av massa känslolägen jag har och 

ingenting slutar på förskolan eller skolan med att jag är arg, utan det är där det börjar. 

’Du har gått ett steg för långt och sparkat mig på smalbenet, jag blir arg’ och nu börjar 

jobbet att hitta varann igen. Klart att jag ska bli arg. Precis som jag ska bli glad i ett annat 

sammanhang sen.” (F4) 

 

Många av respondenterna talar vidare om svårigheten att hålla sig lugn, trots en stor 

medvetenhet att de själva inte ska gå upp i affekt. Det gäller framför allt när barn blir så 

pass arga att de kastar möbler. De upplever det svårt att veta om de ska ta ut det enskilda 

barnet eller de andra som finns runt omkring. 
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”… att barn som är otroligt hårdhänta som slåss hårt eller kastar grejer jättehårt eller kan 

kasta möbler och så andra i fara. Då är det jättesvårt för mig också att hålla sig lugn och 

så ska man egentligen ta bort de andra.” (F1) 

 

F4 anser sig inte arbeta lågaffektivt men talar om att hen ofta får barn att sluta med 

beteenden såsom att bita eller slåss. När hen har fått ett barn att sluta med något beteende 

som uppfattas negativt hos omgivningen, medger hen dock att beteendet finns kvar hos 

barnet. Hens erfarenhet är att när barnet väl hamnar i en annan klass eller grupp med andra 

lärare, fortsätter barnet att exempelvis slåss. Anledningen till det menar F4 är: 

 
”Deras problem att bete sig, får aggressiva utbrott eller så, det är inte så att det försvinner, 

men hittills har jag alltid lyckats bara av att titta på dem eller att dom vet att jag är i 

klassrummet så blir det inte bråk. Men sen när de går ut till en annan lärare eller vuxen, 

då börjar bråken igen. Där har dom inte det där stödet att ’jag är den som bestämmer 

faktiskt, vad dom får göra, punkt’. Då rinner dem över åt alla möjliga håll.” (F4) 

 

Hen förklarar att det har att göra med tydlighet, att det inte är okej att skada andra. Det 

finns en syn och rädsla idag att barn inte får kränkas eller göra ledsna. Lösningen ska 

alltid vara att prata, men det motsäger sig F4. När barn slåss eller inte alls lyssnar, då är 

det inte att prata som ska göras utan agera genom att punktmarkera och utvisa barnen om 

det behövs. Hen menar att envisheten hos hen som ledare gör att barnen slutar med de 

dumma beteenden och blir därmed accepterad och omtyckt av de andra barnen. 

Förskolläraren beskriver sitt ledarskap i konfliktfyllda situationer som rakt och tydligt. 

Det är viktigt för att konflikter i förskolan ska minska. Hens svar skiljer sig från de övriga 

på många sätt, vilket kommer att diskuteras vidare i avsnittet resultatdiskussion.  
 

Styrkor och svagheter med lågaffektivt bemötande  
 

Enligt en av respondenterna var lågaffektivt bemötande en slags förstärkning av hur hen 

redan arbetade:  

 
”När jag då stötte på det här lågaffektivt bemötande, så passar det ju precis in på den här 

barnsynen och så som jag redan vill och ofta jobbar.” (F3)     

 

I likhet med detta menade en annan respondent att en positiv sak med att lågaffektivt kom 

mer upp på tal är att det arbetssätt hen redan hade blev förstärkt i forskning och då syftade 

hen på affektsmitta, spegelneuronforskning och barns perspektiv. 

 

Fördelar talar förskollärarna mestadels som att det handlar om att bemöta barnen på ett 

respektfullt sätt och att det hjälper barnen i samspelet på förskolan. Barnen klarar av fler 

situationer enligt dem. 

 
”Det är det man får genom det här arbetssättet, man får härliga kontakter [...] Det här 

arbetssättet gör ju att du får jätteroligt på jobbet och ett bra samvete. Man är stressad, 

man orkar inte alltid, jag är klart medveten om det, men det är ändå ett sätt att se på livet 

och barn.” (F7)   

 

”Jag ser egentligen bara fördelar. Det blir likvärdigt, det blir ömsesidig respekt, det blir 

bra relationer mellan den vuxne och barnet. Inte det här att barnet är mindre värd för att 

jag är vuxen och att jag har makt liksom. Jag är på barnets nivå, det som barnet känner, 

tycker, upplever är lika viktigt som det jag vill förmedla liksom.” (F3) 
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Man slipper dem här maktkamperna. Man undviker många konflikter därför att man redan 

har en strategi för hur man ska lösa dem. Men alltså framför allt, att vi inte är ute efter en 

maktkamp med barnen, bara för att vi är vuxna och pedagoger och så är det inte så att vi 

ska vinna varenda konflikt utan vårt jobb är att göra det bästa för barnen oavsett om det 

är på individnivå eller om det på grupp nivå. (F2) 

 

En nackdel som tas upp av de andra förskollärarna kan vara att kollegor inte förstår hur 

de tänker i situationer och att det finns en syn på att lågaffektivt bemötande är att inte 

göra något och det motsäger de. De menar att de gör mycket för barnet och på förskolan, 

men det sker inte huvudsakligen just i den konfliktfyllda situationen.  

 
”För det första, ibland tänker jag att det är andras tankar. ”Ska du inte säga till nu när 

han slog honom” eller vad det nu är för någonting. Då måste man förklara sig... ’nej, för 

just nu är han i affekt och då kan jag inte undervisa honom, då kommer inte han ta in det 

vi pratar om. Vi måste jobba förebyggande med det här, vi måste prata barnet när barnet 

inte är i affekt.’ Lite så.” (F3) 

 

Många av förskollärarna talar om det ansvar som ligger hos dem vid konflikter, enligt det 

lågaffektiva bemötandet. Hen talar om att det i förskolans förutsättningar att arbeta i gör 

det svårt att arbeta lågaffektivt. Ofta behövs snabba beslut och det finns inte riktigt tid. 

Det verkar finnas en förståelse hos ett flertal av förskollärarna att tidsbrist och stress 

ibland leder till ett förhållningssätt som egentligen inte önskas, hos dem själva eller hos 

kollegor. Det behöver finnas ett tillåtande för felsteg menar förskollärarna och ibland 

antas ledarskapsstilar som inte anses vara optimala. En av förskollärarna talar om 

arbetsförhållanden och lågaffektivt bemötande på det här sättet: 

 
”Det är liksom, om situationen går överstyr, så är inte barnets fel utan det är mitt fel som 

pedagog. För då är det JAG som inte har läst av ordentligt eller haft möjligheten… Det 

finns ju jättemånga hinder som man kan ha för att man inte varken hinner eller har 

möjlighet att använda ett lågaffektivt bemötande för det är ju lite mer tidskrävande än att 

ge order om att "nu ska vi göra det eller det’". (F1) 
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5. Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 

Den valda metoden till arbetet var telefonintervjuer med de sju deltagarna. Bryman (2018) 

skriver att fördelar med metoden är att det är kostnadseffektivt och möjliggör deltagande 

med personer som inte bor närliggandes. Metoden kan innebära att individer som inte 

känner sig trygga med fysiska intervjuer väljer att delta vid telefonintervjuer på grund av 

hen känner sig tryggare med en ökad distans till intervjuaren. Resultat från direkta 

intervjuer i jämförelse med telefonintervjuer anses vara av mindre betydelse men det som 

kan ses som en nackdel är att det inte går att se deltagarens kroppsspråk eller gester. I 

samtalet kan en person låta säker i sitt uttalande men om man inte ser minspel och tecken 

på förvirring eller andra obehag går det inte att vara riktigt säker. (ibid.). 

 

Direkta intervjuer kan generera ett längre samtal, om den som blir intervjuade känner 

tillförlitlighet till den som intervjuar menar fortsättningsvis Bryman (2018). På liknande 

sätt kan en fysisk träff också bidra till ett samtal av sämre kvalitet om intervjuaren inte 

lyckas skapa förtroende till deltagaren. Det gäller dock även för telefonintervjuer och 

eftersom deltagaren inte ser den som intervjuar kan det skapa en viss återhållsamhet. 

(ibid.). En styrka med studien är att deltagarna är verksamma i olika delar av Sverige. Det 

skapar en mångfald av olika perspektiv, som inte går under samma direktiv som en och 

samma kommun exempelvis. Fördelen med telefonintervjuer är att de skapar möjligheter 

att ha samtal med förskollärare som inte enbart bor i samma kommun eller län som en 

själv. 

 

Fördelen med att använda en app är att materialet finns lätt tillgängligt i mobilen och det 

blev ett bra ljud i inspelningarna. Om tillvägagångsättet hade varit att använda något som 

spelar in samtalet, som är på högtalare, kan det bli en sämre kvalitet på inspelningen i och 

med att ljudet kan vara svårt att spela in. Med appen var ljudet mycket klart och tydligt 

från båda håll. Nackdelen är att appen kostade, men det underlättade mycket vid 

bearbetningen av datan. 

 

Att intervjua någon för första gången kan upplevas nervöst och att det kan vara svårt att 

både hänga med i samtalet och hålla sig till de frågor som önskas ta upp. Det kan också 

vara att deltagarna kommer med oväntade saker som intervjuaren inte är beredd på. 

(Bryman, 2018). Till dessa intervjuer upplevdes det svårt att lyssna och ta in vad 

deltagarna sade samtidigt som man ville ställa relevanta följdfrågor. Under 

transkriberingen blev det tydligt att det fanns vissa svårigheter med just detta och i 

efterhand hade många uttalanden kunnatutvecklats. Det krävs träning för 

semistrukturerade intervjuer och när intervjuaren är oerfaren kan det påverka resultatet. 

Ingen pilotstudie gjordes vilket skulle kunna förbättras till en annan gång. Bryman (2018) 

beskriver fördelarna med pilotstudie att det kan hjälpa den oerfarna att få mer erfarenhet 

av att intervjua och det ger möjlighet att se hur personer tolkar och kan svara på frågorna.  

 

Överlag fungerade telefonintervjuer bra till det valda ämnet och genom att ha ett urval 

med deltagare som inte delade samma åsikt om lågaffektivt bemötande och ledarskap 

kunde fler perspektiv belysas och diskuteras. Genom att kontakta deltagare som inte 

självmant svarat på ett inlägg där deltagare söktes, var det personer som deltog i studien 

som kanske inte alls hade gjort det annars på eget initiativ. Det hade varit intressant att 

göra direkta intervjuer, men till detta arbete fanns inget alternativ. Möjligtvis hade enkäter 



 

32 

 

kunnat utföras – dock finns det en tveksamhet till om det hade genererat tillräckligt med 

svar från personer som arbetar lågaffektivt. Det kan ha att göra med att förskollärare ofta 

arbetar under tidspress med mycket att stå i redan som det är. Det kan leda till att de inte 

orkar ställa upp i en studie/ett examensarbete, trots att de vill eller har något viktigt att 

bidra med till forskningen. På det sättet var telefonintervjuer bra i och med att det inte tar 

mycket tid från deltagarna. De kan göra intervjun hemma eller på jobbet, beroende på vad 

som passar dem bäst, på en tid som är lämplig och ingen resa behöver göras.   

 

Resultatdiskussion 
 

Syftet med arbetet är att bidra med kunskap om ledarskap i relation till konflikter, med 

ett särskilt fokus på hur de förstår ledarskap i termer av lågaffektivt bemötande. Mer 

specifikt syftar arbetet till att skapa förståelse för hur förskollärarna anser att konflikter 

mellan barn och vuxna uppstår och hur de bemöter konflikter utifrån deras ledarskapsstil. 

I detta kapitel kommer resultatet diskuteras utifrån tidigare forskning om ledarskapsstilar 

och konflikthantering. De teoretiska utgångspunkter som varit för arbetet, det kritiska och 

kompensatoriska perspektivet samt dilemmaperspektivet, kommer kopplas till resultatet. 

 

På olika sätt talade flertalet av förskollärarna om makt och maktkamp, utan att det togs 

upp som en fråga i intervjun. De gav uttryck för att konflikter har ett samband med makt, 

om vem som ska bestämma i en situation eller fråga. En av förskollärarna talade i likhet 

med Wennberg och Norberg (2010) om att en av ledarens uppgifter är att hålla ordningen 

i en grupp och då kan det behövas en auktoritär styrning. Likaså kan det ibland behövas 

fattas snabba beslut och då för förskollärarna liknande resonemang som Haakvort och 

Lundström (2019), att de ibland kommer med korta direktiv och peka med hela handen. 

 

En förskollärare talade vidare om att den ledaren som själv inte tar makten kommer 

indirekt ge den till barn i gruppen. Det skapar en osäkerhet, med mycket konflikter. Även 

det kan kopplas till Wennberg och Norberg (2010) som förklarar att ett maktskifte till ett 

barn eller ungdom, från den vuxna som ska vara ledaren, kan leda till otrygghet och 

obehag. Förskolläraren talar om att barn både kan ha egenskaper som goda ledare, men 

att de också finns de som inte är snälla i sitt ledarskap mot andra. Att överlåta sin 

maktposition till dessa är inte bra nu eller i framtida skolgång menade förskolläraren i 

likhet med Wennberg och Norberg (2010).  

 

Det går att diskutera hur pass mycket barnen ska bestämma och huruvida indirekt 

bestämmande räknas som att barnen verkligen får bestämma. Flertalet av förskollärarna 

gav barnen valmöjligheter mellan två saker istället för att ge dem ett alternativ och säga 

åt dem att gå ut exempelvis. Valmöjligheterna innebär att barnet får ett visst inflytande, 

men att det fortfarande är den vuxna som bestämt två saker. Det kan tolkas som en vänlig 

form av auktoritär styrning. I det lågaffektiva bemötandet beskriver en förskollärare att 

det är viktigt att vara vänlig och bestämd. Den förskolläraren menade även att hen kunde 

bestämma och fånga upp ett barn som hade ett behov av lugnare lekar, men drogs till mer 

fartfyllda aktiviteter. Förskolläraren bestämde då att de skulle gå till den lugnare leken, 

för att främja barnen och minska konflikterna. Det utfördes dock på ett vänligt sätt utan 

att peka med hela handen.  

 

Andra förskollärare ger uttryck för att de inte vill använda sin makt som vuxen för att 

styra och ställa utan en större förståelse, utan de menar att barnen har rätt att ha andra 

åsikter än de som vuxna. Respekt finns i deras förhållningssätt gentemot barnen då de 

försöker att möta barnens behov genom att involvera barnen själva i lösningar. De strävar 
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efter en demokrati i ledarskapet och talar om att lära sig i en god anda. En förskollärare 

har inte rätt att domdera över barn ”bara för att” och det är viktigt att allt de gör i konflikter 

görs utifrån de förebilder de anser sig vara (Skolverket, 2018). Med ett lågaffektivt 

bemötande slipper förskollärarna ha maktkamper med barnen enligt Lundberg (2016; 

Wubbels et al., 1997) som kan uppstå om ledarskapet är för strikt. Lågaffektivt bemötande 

är ett förhållningssätt gentemot barnen genom att vara deras stöd och hjälp, och inte 

motståndare menar Hejlskov, Elvén och Edfelt (2017). Förskollärarna talar i likhet med 

det om att fördelarna med lågaffektivt bemötande är att det som de får tillbaka är goda 

relationer och en ömsesidig respekt. Relationer talar dock samtliga förskollärare om 

oavsett ledarskapsstil.  

 

I likhet med Olofsson (2016) försöker många av förskollärarna betona det som barn gör 

rätt och att inte betona det som görs fel i situationer. Förskollärarna vill använda sig av 

positiv förstärkning (Zinsser et al., 2015) och att skapa situationer som inte leder till 

uppmanande och tillsägelser, även om några av dem menar att det ibland är oundvikligt. 

Hejlskov Elvén och Wiman (2013, Hejlskov Elvén och Edfelt, 2017; Duijvenvoorde et. 

al., 2008) menar att barn lär sig av att lyckas och så även i förskollärarnas svar var det 

viktigt att finna strategier som gjorde att barnen lyckades i förskolan. Det gjordes på olika 

sätt och med olika medel (tecken, fokuslådor, att få delta i samlingen på olika sätt). Det 

fanns ett stort tillåtande i förskollärarnas förhållningssätt och ingen av dem menade att de 

hade i syfte att på något sätt tvinga barn att delta i samlingar etcetera. Det empatiska och 

demokratiska ledarskapet med en hjälpsamhet och stor empati (Roth et al., 2009) för 

barnen visade sig ofta i förskollärarnas uttryck om sitt ledarskap i konflikter. Flertalet av 

förskollärarna försökte att förstå situationer ur ett större perspektiv, vilket också är 

utmärkande för det empatiska och demokratiska ledarskapet.  

 

I det demokratiska och empatiska ledarskapet togs upp att förskollärarna arbetade för att 

få barn att lyckas i situationer på förskolan såsom Duijvenvoorde (et. al. 2008; Hejlskov 

Elvén & Wiman, 2013; Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017) beskriver som betydelsefullt. Det 

lågaffektiva bemötandet och det demokratiska och empatiska ledarskapet var svårt att 

hålla isär i detta arbete, då de mer eller mindre glider in i varandra. Att kunna hjälpa 

barnen att klara av situationer handlar om att se barnets situation som en helhet och att 

förekomma negativa situationer att de uppkommer på nytt är viktigt i det lågaffektiva 

bemötandet (Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017; Greene & Stuart, 2012; Hejlskov Elvén & 

Sjölund, 2018). (ibid.) Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) beskriver vikten av att ibland 

behöva bemöta på olika sätt, utifrån barnets förutsättningar och behov. Det talar 

förskollärarna om att de anpassar sina krav vid exempelvis samlingen, genom att låta 

vissa barn sitta på stol, vissa sitter i cirkeln, någon kan sitta en bit bort, hålla i olika saker 

som fungerar som stöd eller att de inte behöver delta utan de får göra något annat såsom 

läsa eller hjälpa till att duka. Denna anpassning runt samlingen var återkommande i 

förskollärarnas uttryck för att bemöta barnen olika, för att förhindra eller minska 

konflikter för barnen.  

 

Ledarskapet som förskollärarna talade minst om och som ingen av dem ansåg sig agera 

utifrån var det undvikande/låt-gå-ledarskapet. Det kan ha annat göra med att ingen av 

förskollärarna varken vill eller ser sig själv på detta sätt. Att vara en ledare som inte kan 

agera eller inte har förmågan att ta beslut är inget ledarskap man vill förknippa med sig 

själv. I inledningen beskrevs lågaffektivt bemötande som ett väl diskuterat ämne, med 

många åsikter om vad det innebär och hur det tas emot i skolvärlden – både positivt och 

negativt (sökning via Google, 2019-10-18). På samma sätt talade två förskollärarna i 

motsats till varandra om hur de upplever lågaffektivt bemötande, en menade att det var 
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undvikande/låt-gå-ledarskap medan en annan hävdade att det inte alls var så. Framför allt 

diskuterade förskollärarna om huruvida barnens vilja blev bemött med eftergivenhet 

(Hakvoort & Lundström, 2019; Olofsson, 2016) och att inte kunna sätta gränser. Det 

undvikande ledarskapet är svårt att placera utifrån det kompensatoriska, det kritiska 

perspektivet och dilemmaperspektivet eftersom det inte faller in i någon av dem riktigt.  

 

Samtliga förskollärare växlade mellan olika ledarskapsstilar och det gällde oavsett vilket 

förhållningssätt de ansåg att de hade. Det mest förekommande var att förskollärarna 

växlade mellan det lågaffektiva och empatiska, demokratiska ledarskapet. Även den 

förskollärare som hade en tydlig auktoritet i sitt ledarskap gav uttryck för empati och tog 

barnens perspektiv. Det kompensatoriska och kritiska perspektivet (Nilholm, 2005; 

Nilholm, 2006) var något mer tydligt att kunna ta fram. Majoriteten av förskollärarna 

ansåg att individen står i förhållande till miljön, såsom det kritiska perspektivet, och att 

de kunde möta oönskade beteenden genom att se över sitt eget förhållningssätt, miljön 

och aktiviteterna. Det kritiska perspektivet handlar vidare om att anpassa miljöer, med 

strukturer och ordning, för att hjälpa barnen i deras vardag på förskolan. Olika behov 

enligt Skollagen (2010:800) ska tas i beaktning när förskollärare bedriver sitt uppdrag. 

Tydlig struktur och att ha olika kravsättning var återkommande viktigt för att möta 

barnens behov och minska konflikterna. Det kompensatoriska perspektivet förekom dock 

i förskollärarnas svar, där de på olika sätt uttryckte att ansvaret för beteendet ligger hos 

individen.  

 

Lågaffektivt bemötande verkar, som tidigare skrivet, för förskollärarna vara att ta hänsyn 

till olika behov och förutsättningar, på ett sätt att olikheterna inte upplevs problematiskt. 

De flesta använde sig av sin röst för att göra saker spännande, antingen till alla eller några, 

medan de till andra kunde meddela en instruktion och barnen accepterade det rakt av. 

Andra sätt de mötte barnen olika på var huruvida de måste ha strumpor på sig ute eller 

om barnen behövde tid på sig att förbereda sig, då valde förskollärarna att de kunde ge 

instruktioner ett tag innan det var dags för att sedan påminna en sista gång när det var 

dags. Det underlättade för barnen vid övergångar genom minskade konflikter. Wubbels 

et al. (2006) menar i likhet med detta att genom att möta olika behov och att anpassa sitt 

ledarskap kan andelen konflikter minskas mellan den vuxna och barnet. Att vara 

principfast leder till diskussioner som hade kunnat undvikas med ett mer anpassat 

förhållningssätt (Hakvoort & Lundström, 2019). Anpassningar är viktiga i det 

lågaffektiva bemötandet (Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017), men är inte något som enbart 

hör till denna ledarskapsstil utan det kan även ses i det empatiska och demokratiska, såväl 

som det växlande. Wubbels et al. (2006; Zinsser et al., 2015). Det lågaffektiva bemötandet 

kan förstås åt det kritiska perspektivet medan flertalet av förskollärarna talar om ett 

dilemmaperspektiv, där en av dem frågar sig hur pass mycket hen ska anpassas sig. 

Förskolläraren talar om svårigheten av individen i förhållande till gruppen. Nilholm 

(2007) beskriver i dilemmaperspektivet komplexiteten av kompensation/deltagande och 

frågor om individen och gruppen är centrala.  

 

En av förskollärarna talar om att barn kan hålla sig lugna i hens klassrum, men när de 

möter en annan lärare återgår de till sina oönskade beteenden, exempelvis slåss eller bits. 

Det kan tolkas till det kritiska perspektivet, att barnen blir till i den miljö de befinner sig 

i (Nilholm, 2005; Nilholm, 2006) men även dilemmaperspektivet (Nilholm, 2007) med 

tankar om att det sociala sammanhangets betydelse och att situationer uppstår och ses 

mellan individer och miljö. Denna förskollärare använder sig av ett strikt ledarskap mot 

vissa barn, som hen anser handla i syfte att vara elak. Pochtar och Vecchio (2014) skriver 

att barn ofta motsäger sig bestraffningar eller utvisningar genom att öka sitt motstånd 
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istället för att ge efter. Det menar förskolläraren att hen inte har upplevt, utan snarare efter 

en tid slutar barnen med oönskade beteenden. Detta kan kopplas till vad Pochtar och 

Vecchio (2014) skriver om att barnen kan visa motstånd mot auktoritärt ledarskap. 

Förskolläraren hävdar dock att detta med tid ger med sig och de slutar med det oönskade 

beteendet som skapar konflikt. Den här förskolläraren skiljde sig många sätt ifrån de 

andra respondenterna. Hen var tydlig och verkade väl medveten om sitt ledarskap. En 

anledning till att det hade varit intressant med en observationsstudie som tillägg till 

intervjuerna, är att det är en sak att prata om sitt förhållningssätt och en annan hur man 

faktiskt tillämpar det. En annan anledning till att förskollärarens svar skiljer sig kan vara 

att hen är den enda som inte är med i studien av anledning att hen inte är fullt positiv till 

lågaffektivt. Därmed skiljer sig ledarskapet på ett väsentligt sätt från de andra. I en annan 

studie med fler andel som inte är positivt inställda till lågaffektivt bemötande hade hens 

svar inte alls varit lika lätt att urskilja. 

 

När barn är i affekt kan de inte lära sig av situationer menar Hejlskov Elvén & Wiman 

(2013; Bühler et al., 2018; Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017; Hejlskov Elvén & Sjölund, 

2018) och det talar flertalet av förskollärarna om på ett sätt att det inte hjälper att säga till 

barn i en kritisk situation eller att bemöta dem med samma beteende tillbaka. Likaså 

skriver Monroe (1997) att det bästa att göra när ett barn är argt, är att låta denne lugna ner 

sig och därefter kan läraren tillsammans med barnet försöka finna lösningar, såsom i det 

lågaffektiva och empatiska, demokratiska ledarskapet. Samtliga visar en förståelse vad 

lågaffektivt bemötande är under pågående konfliktsituationer och de uttrycker en 

självkännedom (Wahlström, 1996) om vad deras eget agerande kan innebära för barnet i 

konfliktsituationer. Även om en förskollärare höll med om att konflikter inte ska förvärras 

menade denne att hen hade rätt till sina arga känslor, precis som glada. Förskollärarna 

menade överlag att deras egen affekt påverkar barnet och därför är det viktigt att hålla sig 

lugn och vara medveten om sitt kroppsspråk (Hejlskov Elvén & Sjölund, 2018; Hejlskov 

Elvén & Edfelt, 2017; Kinner et al., 2014).  

 

En aspekt som förskollärarna menade var viktig var att reflektera över varför det blir 

konflikter i vissa situationer. Att reflektera om förhållningssätt och att kunna var och hur 

barnen möter svårigheter är av vikt (Skolverket (2018; Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017) 

och samtliga förskollärare arbetade på detta sätt, mer eller mindre. Deras ledarskap och 

miljön runt barnen ska vara främjande för utveckling och de försöker nå dit genom att 

vara självmedvetna och reflekterande. Det lågaffektiva bemötandes reflektion och 

kartläggning ska leda till att barn lyckas i situationer som är svåra för dem - i likhet med 

det kritiska perspektivet, som fokuserar på vad som sker i barnets samspel med 

omgivningen och individer runtom. Lågaffektivt bemötande utifrån det kritiska 

perspektivet, innebär att ansvaret inte läggs hos barnet för förändring utan det är ett 

vuxenansvar att se till att barn kan hantera vardagen på ett mindre konfliktfyllt sätt. 

 

En av förskollärarna talade om sitt ledarskap som att balansera på ägg och kanske är det 

så, att det är lätt att ta i för mycket och att det är lätt att ta i för lite. Denna studie bidrar 

till en förståelse för hur lågaffektivt ledarskap kan se ut på förskolan, i syfte att både 

förekomma och hantera konflikter. 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

Förslag till vidare forskning 
 

Det hade varit intressant att göra färre intervjuer, men istället komplettera med 

observationer. Det skulle kunna tillföra information och kunskap om hur förskollärarna 

arbetar med lågaffektivt bemötande och ledarskap på förskolan i praktiken. Intervjuer ger 

mycket, men förhållningssättet kan skilja sig i arbetet även om tankarna och 

upplevelserna av/om sig själv är på ett annat sätt. Ett annat urval hade kunnat vara 

förskollärare med längre erfarenhet av att arbeta lågaffektivt eftersom det kan bidra till 

ytterligare kunskaper inom området.  
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8. Bilagor 

 

Bilaga 1: Facebookinlägg  
 

När deltagare söktes till examensarbetet skrevs inledningsvis ett inlägg på Facebook.  

Det första inlägget var utformat på detta sätt:  

 

”Jag läser till förskollärare på Högskolan i Gävle och jag skriver denna termin mitt examensarbete som 

handlar om det lågaffektiva bemötandet/ledarskapet i förskolan. Syftet med studien är att undersöka 

lågaffektivt bemötande i förskolan och samla upplevelser från förskollärare. Studien kommer vara av 

kvalitativ typ och jag söker därför dig som är förskollärare och använder sig av lågaffektivt bemötande.  

Om du bor i Gävleborg kan jag komma till dig för en intervju och bor du utanför Gävleborg går det att 

ordna med exempelvis Zoom så att vi kan göra en intervju via datorn. Skicka ett PM till mig om du är 

intresserad av att delta i min studie och dela med dig av dina upplevelser i förskolan!” 

 

På grund av att antal deltagare som visade intresse var för få, skrevs privata meddelanden 

till individer som skrivit om lågaffektivt bemötande i förskolan på sidan ”förskolan.se”.   

De privata meddelande såg ut som följande: 

 
”Hej xx! Jag skriver till dig på grund av att jag sett i tidigare inlägg att du arbetar eller har upplevelser av 

att arbeta med lågaffektivt bemötande. Jag läser till förskollärare och skriver mitt examensarbete om 

lågaffektivt bemötande och ledarskap i förskolan. Jag har skrivit ett inlägg där jag söker personer att 

intervjua och jag skulle behöva ytterligare fler förskollärare. Vill du vara med i mitt examensarbete? Om 

du eventuellt är intresserad kan jag skicka mer information. Syftet med arbetet är att undersöka hur 

förskollärare ser på sitt ledarskap i konfliktfyllda situationer och jag belyser lågaffektivt bemötande. Din 

medverkan hade varit till stor hjälp för mig men din medverkan är givetvis frivillig. Jag tänkte att intervjun 

kommer att ske via ett telefonsamtal som beräknas ta cirka 30 minuter och gärna denna vecka. Frågorna 

kan du få ta del av i förväg. Vänligen Emmy Sikström” 
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Bilaga 2. Informationsbrev  
 

 
 

2019-09-28 

 

Tack för visat intresse att vara med i examensarbetet som handlar om ledarskap i 

förskolan och lågaffektivt bemötande!  

 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare ser på sitt ledarskap där det uppstår 

konfliktfyllda situationer. Förskollärarens erfarenheter och upplevelser kommer att 

belysas för att skapa en förståelse om hur de tänker i dessa situationer i förskolan. 

Lågaffektivt bemötande är en metod och ett förhållningssätt i syfte att hantera konflikter 

och examensarbetet ämnar även belysa förskollärarens erfarenheter kring det.   

 

Studien är ett examensarbete på grundnivå och är en del av utbildningen till förskollärare 

vid Högskolan i Gävle. Studien kommer att genomföras med intervjuer under oktober 

2019. Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter och kommer att ske genom ett telefonsamtal. 

Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut i text.  

 

Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras inlåst så att 

ingen obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske 

så att ingen individ kan identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av en 

muntlig presentation till andra studerande samt i form av ett examensarbete. När 

examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas vid Högskolan 

i Gävle. Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att förstöras när examensarbetet 

är godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia 

av arbetet.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan 

närmare motivering.  

Ansvariga för studien är Emmy Sikström och handledare är Silvia Edling. Har Du frågor 

om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

 

Tack återigen för ditt deltagande! 

 

 

Emmy Sikström, student 

Emmy.sikstrom@hotmail.com 

070–*******    

 

Silvia Edling, handledare 

Silvia.edling@hig.se 

026–****** 
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Bilaga 3: Frågor till intervjun 
 

Intervjufrågor 
Emmy Sikström 

 

Hur skulle du beskriva ledarskap i förskolan?  

Vad upplever du som viktigt i ditt ledarskap i förskolan? 

Vilken ledare strävar du efter att vara i förskolan och skulle du beskriva din 

ledarskapsstil?  

 

Hur skulle du beskriva konflikter i förskolan? Kan du ge exempel på vad en konflikt i 

förskolan är för dig?  

Behövs en metod för konflikthantering i förskolan, varför/varför inte? 

Varför tror du att konflikter uppstår mellan vuxen och barn? Och varför tror du konflikter 

uppstår mellan barn? 

Upplever du att det finns problematiska beteenden hos barnen på förskolan? Ge gärna 

exempel. 

Hur ser du på tillrättavisningar och utvisande i konfliktfyllda situationer? Behövs det att 

ta till ibland eller försöker du att undvika - hur tänker du om det hanterandet? När skulle 

det eventuellt kunna behövas att ta till? 

 

Hur skulle du förklara vad lågaffektivt bemötande i förskolan är?  

Hur kom det sig att du började intressera dig för lågaffektivt bemötande? 

Vilka fördelar ser du med lågaffektivt bemötande? Vilka nackdelar ser du med 

lågaffektivt bemötande?  

Upplever du att något gör det svårt/utmanande för dig att arbeta med lågaffektivt 

bemötande? 

 

Om du har ett barn i gruppen som aldrig vill vara med på exempelvis samlingar eller inte 

vill gå ut på gården, hur försöker du att lösa detta? Du kan också berätta om andra exempel 

än de jag har nämnt. 

Finns det situationer i förskolan som du anser vara svåra att veta hur du ska hantera i eller 

känner du dig alltid säker på hur du ska agera i konfliktfyllda situationer? Hur tänker du 

då i så fall?   

Om ett barn vid upprepade tillfällen blir arg och vägrar vara med på någon aktivitet som 

du har tänkt ut, hur försöker du att lösa det? 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
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Bilaga 4. 

Tabeller för studiens analys 
 

Tabell 2. Exempel på hur nyckelord och teman skapades utifrån citat. 

 

Citat Nyckelord Tema ledarskap 
”Ingen metod kan ju egentligen köras rakt 

av utan det handlar om individ. Alla är inte 

stöpta ur samma form liksom.” (F6) 

 

Alla är olika Individanpassningar 

Jag kan till exempel stå och bestämma över 

ett barn att ”jag vill att du sätter på dig dem 

där strumporna, för att jag vet att din 

mamma pappa vill det, och jag vet att du kan 

sätta på dig strumporna, varsågod och sätt 

på dig strumporna annars kommer du inte 

ut”. Medan jag samtidigt kanske säger till 

ett annat barn, ’äsch strunta i strumporna, 

hoppa i stövlarna.’” (F4) 

Alla har olika behov Individanpassningar 

”Jag har inte reflekterat över om man 

använder en typ av förhållningssätt utan jag 

tänker att man ska göra det 

förhållningssättet som passar, man får ta 

lite varifrån det passar. Lite såhär som en 

gott och blandat påse.” (F5) 

 

Olika förhållningssätt 

passar olika människor 

Individanpassningar 

 

Tabell 3, Exempel på hur mönster och kategorier söktes fram.  

 

Citat Nyckelord Tema  Kategori 
”Det är det man får genom det här 

arbetssättet, man får härliga 

kontakter [...] Det här arbetssättet 

gör ju att du får jätteroligt på jobbet 

och ett bra samvete. Man är stressad, 

man orkar inte alltid, jag är klart 

medveten om det, men det är ändå ett 

sätt att se på livet och barn.” (F7)   

 

Relationer Lågaffektivt 

bemötande 

Fördelar med 

lågaffektivt 

bemötande 

”Jag ser egentligen bara fördelar. 

Det blir likvärdigt, det blir ömsesidig 

respekt, det blir bra relationer mellan 

den vuxne och barnet. Inte det här att 

barnet är mindre värd för att jag är 

vuxen och att jag har makt liksom. 

Jag är på barnets nivå, det som 

barnet känner, tycker, upplever är 

lika viktigt som det jag vill förmedla 

liksom.” (F3) 

 

Relationer   
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Man slipper dem här maktkamperna. 

Man undviker många konflikter 

därför att man redan har en strategi 

för hur man ska lösa dem. Men alltså 

framför allt, att vi inte är ute efter en 

maktkamp med barnen, bara för att vi 

är vuxna och pedagoger och så är det 

inte så att vi ska vinna varenda 

konflikt utan vårt jobb är att göra det 

bästa för barnen oavsett om det är på 

individnivå eller om det på grupp 

nivå. (F2) 

 

Barnens 

bästa det 

viktiga, 

inte att 

vinna 

strider 

  

 

Tabell 4. Exempel på hur citat från förskollärarna tolkades till teoretiska perspektiv: 

 

Citat Nyckelord Teoretisk 

utgångspunkt 
”Se det arga lilla barnet som att ’åh men 

lilla vän, nu kan han ju inte’, att locka fram 

det inuti sig själv. Det är ju svårt men ju mer 

man blir bra på det ju lättare är det. Då 

behöver vi hjälpa barnet, se att det finns ett 

behov bakom beteendet, då blir man lugn, 

för det är lugn och vänlig man ska vara, men 

tydlig.” (F7) 

 

Något annat 

än egenskap, 

barnet har ett 

behov och inte 

egenskap 

Kritiskt perspektiv 

”Individen gentemot gruppen, hur mycket 

ska man behöva anpassa sig? Men sen är 

det också, på vilka sätt kan man anpassa 

sig?” (F5) 

 

Olika sociala 

sammanhang 

innebär olika 

anpassningar. 

Hur, varför 

och när görs 

anpassningar?  

Dilemmaperspektiv 

”Det jag inte håller med om med de som 

håller på med lågaffektivt bemötande är att 

det utspelar sig makt i grupper på det sättet. 

Jag ser det hela tiden och kanske tio procent 

av hela mänskligheten är tydliga 

maktmänniskor eller vill vara ledare, en del 

av dem är jättebra, finns ungar som 

utvecklar en bra ledarskapsstil sedan så 

finns det dem som faktiskt inte är så trevliga, 

och då kan det gå riktigt illa”. (F4). 

 

Problem 

uppstår i att 

barnet har en 

egenskap - 

maktmänniska  

Kompensatoriskt 

perspektiv 

 


