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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete är att kartlägga och analysera hur begreppet konflikt beskrivs i 
förskolans nationella styrdokument mellan åren 1985-2015 för att därigenom nyansera 
förskollärares och forskares förståelse av begreppet konflikt som politiskt innehåll. 
Metoden för att generera ett resultat och besvara arbetets första två frågeställningar är 
en läroplansteoretisk textanalys och för att besvara den tredje frågeställningen består 
metoden av en summativ innehållsanalys. Nationella styrdokument från regering, 
Skolverket och Socialstyrelsen har legat till grund för resultatet. Resultaten visar att 
synen på konfliktbegreppet har ändrats under de senaste trettio åren i förskolans 
nationella styrdokument. Synen på konflikter har gått från något som barn ska lära sig 
att hantera och förstå genom att betrakta lärare som förebilder till något som pedagoger 
och personal stöttar och utvecklar tillsammans med barnen. Konflikthantering omnämns 
senare år som en del i det förebyggande arbetet mot kränkningar, mobbing och 
diskriminering och som en del av förskolans värdegrundsarbete. 
 
Nyckelord: innehållsanalys, läroplansteori, konflikt, meningserbjudande, 
konflikthantering, ramfaktorteori, socialisationsinnehåll, styrdokument, textanalys 
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1. Inledning 
Detta didaktiska examensarbete belyser mellanmänskliga konflikter i förskolan. 
Didaktik handlar bland annat om att analysera och förstå faktorer som påverkar 
undervisning och lärande. Detta arbete kommer röra sig inom det didaktiska 
kunskapsfält som berör ”Kunskap om undervisningens/verksamhetens mål, innehåll och 
[…] hur de formas och förändras i växelverkan med samhällets […] politiska 
förhållanden och utveckling” (Arfwedson, 2005, s. 25). Eftersom begreppet konflikt 
som ett undervisningsinnehåll kommer att analyseras i arbetet är arbetet didaktiskt och 
kommer att kunna bidra med kunskap om konflikters meningserbjudande i förskolans 
undervisning.  
 
Konflikter mellan människor har funnits sedan människans begynnelse och är inte ett 
nytt fenomen. Inte heller är det ett nytt fenomen inom förskolans värld då 
konfliktsituationer kan uppstå i möten mellan människor oavsett ålder. 
Mellanmänskliga konflikter som inte hanteras eller förblir olösta kan mynna ut i att 
konflikter trappas upp och leder till maktkamp och att inblandade parter distanserar sig 
från varandra (Ellmin, 2008), vilket i sig kan leda till våldsamma handlingar så som 
mobbing, kränkande behandling och trakasserier (Doppler-Bourassa, Harkins & Metha 
2008; Friberg & Hakvoort 2012). Det är dock viktigt att poängtera här att mobbning, 
trakasserier och kränkande behandling inte behöver uppstå ur en konflikt. Konflikter 
fortsätter vara en del av människors liv så länge människor existerar, därför menar 
Lennéer Axelson (2013) att kunskaper om vad konflikt är och hur det kan hanteras är en 
framtidsinvestering för barn som kommer behöva dessa kunskaper i arbetslivet och det 
sociala livet.  
 
I förskollärares uppdrag ingår det att främja demokratiska värderingar hos barn och 
demokratiska relationer. I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010a) under rubriken 
normer och värden står det att arbetslaget ska ”stimulera barnens samspel och hjälpa 
dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera 
varandra” (Skolverket, 2010a, s. 9). I Läroplan för förskolan finns det inga konkreta 
riktlinjer på hur arbetet med konflikter och hanteringen av dessa ska ske, utan varje 
förskola, och kanske även varje förskollärare, arbetar fram sina egna strategier och 
program eller tar del av program som redan finns utarbetade.  
 
Det förekommer många studier som behandlar konflikter i förskolan utifrån flera 
perspektiv och områden, och det finns många studentuppsatser skrivet om ämnet. Det 
saknas dock studier om konfliktdefinitioner och beskrivningar av förskollärares arbete 
med konflikter i politiska styrdokument, och det saknas ett övergripande historiskt 
perspektiv på det tidigare nämnda. Då konflikter relaterar till flera områden i förskolans 
verksamhet och uppdrag, väljer jag att lägga fokus på hur konflikter relaterar till 
förskolans socialisationsinnehåll. 
 
Jag vill därför i detta arbete bidra med kunskap om hur konflikter definieras i nationella 
politiska styrdokument för förskolan, och bidra med en förståelse hur synen på lärares 
ansvar och förhållningsätt till konflikter ser ut idag i relation till politiska styrdokument. 
Dessutom vill jag bidra med ett historiskt perspektiv på politiska styrdokuments 
beskrivningar av konflikter. 
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1.1. Syfte 
Syftet med denna undersökning är att kartlägga och analysera hur begreppet konflikt 
beskrivs i förskolans nationella styrdokument mellan åren 1985-2015 för att därigenom 
nyansera förskollärares och forskares förståelse av begreppet konflikt som politiskt 
innehåll. 
 
1.2. Frågeställningar 

• Hur beskrivs konflikter i förskolans nationella styrdokument mellan åren 1985-
2015? 

• Har synen på konflikter ändrats i styrdokumenten under åren 1985-2015? Om så 
är fallet, på vilket sätt har den förändrats? 

• Hur ofta förekommer ordet konflikt i de politiska styrdokumenten mellan åren 
1985-2015, och på vilken hierarkisk nivå i styrdokumenten förekommer de 
främst/minst? 

 
1.3 Disposition 

- Kapitel två består av arbetets syfte och frågeställningar, där det beskrivs att 
arbetet ämnar ta reda på hur förskolans styrdokument beskriver konflikter i 
verksamheten. 

- Det tredje kapitlet behandlar arbetets bakgrund. Bakgrunden består i att beskriva 
den didaktiska ingången genom att redogöra för läroplansteori, ramfaktorteori, 
vad styrdokument är, vilka styrdokument som råder i förskolan samt hur dessa 
styrdokument relaterar till varandra. Detta följs upp med en genomgång av olika 
teoretiska förståelser av begreppet konflikt samt en historisk blick på konflikter, 
och kapitlet avslutas med tidigare didaktiskt forskning om konflikter i förskolan.  

- Det fjärde kapitlet består av arbetets metodologi och beskriver hur data har 
samlats in, valts ut, bearbetats och slutligen analyserats. Metoden för att besvara 
arbetets frågeställningar består dels av en läroplansteoretisk textanalys, dels av 
en summativ innehållsanalys. 

- Kapitel fem redovisar resultaten i arbetet utifrån tidsperioderna presenterade i 
metoden. De mönster som har framträtt i analysen har kategoriserats och 
redovisas under respektive tidsperiod och kapitlet avslutas med en summering 
av resultaten. 

- Sjätte kapitlet består av en diskussion om hur arbetets syfte har besvarats, vad 
arbetet har bidragit med och hur resultaten kan förstås i förhållande till tidigare 
forskning och teoretiskt perspektiv. Här diskuteras även metodvalet och 
genomförandet av metoden, samt arbetets styrkor och svagheter och förslag till 
vidare forskning inom området. 
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2 Bakgrund 
Arbetets didaktiska ingång beskrivs i detta avsnitt. Avsnittet består av sex olika delar, 
nämligen en beskrivning av läroplansteori, en redogörelse för ramfaktorteori, en del om 
vilka styrdokument som är rådande i förskolans verksamhet och deras hierarkiska roll, 
en teoretisk förståelse av konfliktbegreppet, en historisk blick på konflikter i förskolan, 
och slutligen en redogörelse för tidigare forskning om konflikter i förskolan. 
 
2.1 Läroplansteori 
Didaktik kan sägas handla om att förstå och analysera faktorer som påverkar 
undervisning och lärande, alltså ”läran om undervisning; undervisningens och 
inlärningens teori och praktik” (NE, 1993). I den didaktiska forskningen blir 
problematiserandet av undervisningen och lärandet centralt och det kan framställas av 
de didaktiska grundfrågorna: 
Vem ska lära sig? Vad ska individen lära sig? När ska individen lära sig? Med vem ska 
individen lära sig? Var ska individen lära sig? Hur ska individen lära sig? Varför ska 
individen lära sig? För vad ska individen lära sig? Didaktisk forskning avser att 
medvetengöra de val lärare gör i undervisningen och hur de valen påverkar 
undervisningens innehåll och form (Skolverket, 2012) utifrån undersökningar kopplade 
till dessa frågor. 
 
Det didaktiska forskningsfältet har grundats utifrån en specifik tolkning av 
läroplansteori, menar Englund (1997). Enligt Linde (2012) har läroplansteorin blivit 
mer empiriskt förankrad sedan 1960-talet och att de faktorer som påverkar det verkliga 
innehållet i undervisningen ligger som intresse idag. Innehållet i undervisningen 
problematiserar Englund (1997) utifrån tre sätt i läroplansteorin: Att innehållet är 
beroende av historiska och sociala faktorer som lämnar utrymme för olika tolkningar, 
att innehållet är i förhållande till eventuella vetenskapliga discipliner och att innehållet 
uttrycker en politisk styrning. På så sätt blir det centrala antagandet i läroplansteorin att 
undervisningens innehåll inte är på förhand given eftersom den befinner sig inom ramar 
(se nedan i ramfaktorteori) för dessa faktorer, dvs. att innehållet är kontingent, och 
påverkade av ovanstående styrinstrument. 
 
Läroplan ska i det här arbetet inte ses som enbart det dokument som är sprunget ur 
regeringens förordning, utan med en bredare blick. Genom att använda engelskans 
begrepp curriculum istället får läroplanen en vidare inramning och inbegriper även de 
förutsättningar som påverkar läroplanen. Ulf P. Lundgren (1979) utvidgar begreppet 
läroplan från det konkreta dokumentet från regeringen till att beteckna en norm vars 
samlade principer ”gestaltas i ett konkret styrinstrument, lärarutbildning, 
undervisningsmaterial osv” (ibid. s. 21). Lundgren strukturerar dock begreppet genom 
att gå igenom tre element i läroplanen, och dessa är läroplanens mål, innehåll och 
undervisningsmetod och att dessa ”avser styrningen av utbildningen” (ibid., s.22). 
Dessa tre element blir ett sätt att se på de tidigare nämnda didaktiska frågorna i form av 
en didaktisk pyramid vars hörn består av undervisningens syfte, undervisningens 
innehåll och undervisningens metod. Genom att ställa frågor om de tre elementen och 
besluts- och kontroll processerna när ett styrinstrument formas kan en förståelse ges för 
vad det är individer i läroplanen lär sig. Undervisningen påverkas och förändas också av 
den kontext vari den befinner sig, historiskt, politiskt, socialt och ekonomiskt.  
 
Att förstå hur undervisningens syfte, mål och metoder formar konfliktbegreppets 
mening innebär att förstå hur barn socialiseras genom konflikter. Det sätt som konflikter 
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kommer till uttryck som ett socialisationsinnehåll i förskolans styrdokument är vad som 
ämnas studeras i detta arbete. För att redogöra hur detta socialisationsinnehåll kan 
förstås använder jag mig av läroplansteorin som menar att innehållet i undervisningen 
erbjuder individer ett visst synsätt eller meningserbjudanden av vissa fenomen men 
utesluter andra (Englund i Uljens, 1997). De meningserbjudanden som finns i de 
nationella styrdokumenten sätter ramar för lärares arbete i förskolan. 
 
Förskolans styrdokument är sällan vetenskapliga, de kan dock innehålla vetenskapliga 
inslag, utan är politiska. Styrdokument, bland annat läroplaner, är textprodukter som 
speglar en viss tidsperiods politiska normer och värderingar. Englund (1997) menar att 
läroplaner är utbildningspolitiska dokument och kan betraktas som politiska 
kompromisser och att dessa kompromisser är tolkningsbara. Vidare kopplar Englund 
denna tolkningsmöjlighet till det didaktiska fältet genom ”Att ett ämnesområde är 
möjligt att uppfatta på skilda sätt, med olika emfas, ser jag som central didaktisk 
kunskap, ideal lärarutbildarkunskap som kan appliceras på de flesta ämnen och 
ämnesområden” (ibid., s. 132). Undervisningen och dess innehåll erbjuder de 
studerande, i detta arbete barnen på förskolan, mening utifrån tolkningar av 
styrdokumenten i förskolan, vilket sätter ramar för lärares arbete. 
 
2.2 Ramfaktorteori 
Enligt Lindblad, Linde och Naeslund, (1999) formulerade Dahllöf den tidiga 
ramfaktorteorin som att undervisning styrs av ramar som avgör vad som är möjligt och 
inte möjligt i undervisningen vilket påverkar resultatet av undervisningen. Ulf P. 
Lundgren utvecklade ramfaktorteorin genom att sätta ramarna i fokus och 
problematisera dessa genom att fråga varför dessa ramar uppstår och se till relationen 
mellan ramarna, processen hur de utformas och resultatet av ramarnas inverkan på 
undervisningen (ibid). Ramar kan vara konstitutionella/juridiska ramar (såsom 
skollagen och läroplanen) styrd av regeringen, organisatoriska ramar som påverkar 
gruppstorlekar och tidsplaner i verksamheten mm. som följd av ekonomiska resurser 
styrd av kommunen eller fysiska ramar som vilka läromedel som finns, hur byggnader 
är utformade osv.(Lundgren, 1989). Den politiska styrningen i förskolan är relativt stark 
då staten styr genom ekonomiska beslut som begränsar undervisningen genom 
ekonomiska ramar, en juridisk styrning som reglerar förskolans undervisning genom 
lagstiftning och en ideologisk styrning genom läroplaner. Denna styrning sätter ramar 
som påverkar undervisningen, och de påverkar även varandra. 

 
 
Figur 1: Bilden visar den politiska styrningen som sätter ramar för lärares arbete och den undervisning 
som kan bedrivas i förskolan. 
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Lundgren delar upp ramfaktorer i inre och yttre ramar, där de yttre ramarna är styrda av 
organisationer så som stat och kommun vilka kan påverka de inre ramarna styrda av 
förskolechef och arbetslag. Inre ramar kan vara verksamhetens individuella utformning i 
form av schema, temaarbeten, vilken personal som arbetar i verksamheten, förskolans 
budget mm. Förskollärare kan göra didaktiskt medvetna beslut i verksamheten genom 
kunskap om vilka ramfaktorerna är, vad de innebär och hur de påverkar undervisningen. 
En viktig ramfaktor rör styrdokument i förskolan. 

2.2.1 Styrdokument 
Detta avsnitt ämnar ge en förståelse för de organisationer som de nationella politiska 
styrdokumenten har sitt ursprung ifrån, hur de hör samman och hierarkin som råder 
bland dem då de sätter ramar för lärares arbete. 
 
De nationella styrdokument som styr förskolans verksamhet består bland annat av lagar 
och förordningar, Skolverkets författningssamling (SKOLFS), allmänna råd från 
Skolverket, Läroplanen för förskola (Lpfö 98), Statens offentliga utredningar (SOU), 
betänkanden från regeringens utskott och skolverkets övriga material och rapporter. 
Styrdokument sätter ramar för förskollärares arbete i förskolan, och dessa styrdokument 
är hierarkiskt ordnade vilket innebär att vissa styrdokument är överordnade andra. De är 
alltså rangordnade från mer styrande till mindre styrande.  
 

 
Bild 2: Bilden visar en hierarkisk modell över de organisationer som står bakom styrdokument som ramar 
in förskolans undervisning och vilka styrdokument de producerar.  
 
Riksdagen har beslutat bestämmelserna som står i Skollagen (SFS 2010:800) och den 
innehåller de grundläggande bestämmelserna för förskoleverksamheten i landet. Lagen 
är bindande och ska följas under svensk författningssamling. Skollagen reglerar de 
rättigheter och skyldigheter som barn, elever och vårdnadshavare har. 
Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) är också en lag beslutad av Riksdagen och den 
hänvisas till i Skollagen.  
 
En lag börjar som en proposition från regeringen eller en motion från riksdagen. En 
utredning kan ligga till grund för propositionen och den utredningen publiceras i en 
serie som heter Statens offentliga utredningar. Utredningar beställs från regeringen och 
utredarna kan bestå av verksamma i regeringen eller experter inom vissa fält. 
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Skolverkets författningssamling innehåller föreskrifter, Skolverkets allmänna råd och 
förordningar från regeringen. En förordning från regeringen kan meddela att Skolverket 
får eller ska besluta om bindande bestämmelser för förskoleverksamheter i det som 
kallas föreskrifter. De allmänna råden är rekommendationer från Skolverket till 
förskolor om hur de ska tillämpa förordningar och föreskrifter. Dessa råd ska följas av 
förskolorna såvida inte verksamheten uppfyller kraven i råden på annat sätt i 
verksamheten. Läroplanen för förskolan är även den en förordning som utfärdats av 
regeringen. Läroplanen beskriver verksamhetens värdegrund och uppdrag, samt mål och 
riktlinjer för arbetet. Stödmaterial och rapporter från Skolverket kan bestå av olika 
ämnen eller forskningsområden. 
 
2.3 Olika teoretiska förståelser av konfliktbegreppet 
Själva ordet konflikt kommer från latinets conflic’tus och betyder sammanstötning, 
kollidera, råka i strid eller kämpa (NE, 2015). Flera synonymer till konflikt används i 
vardagssammanhang mellan människor och kallas gräl, motsättning, tvist eller dispyt. 
Vad än vi väljer att kalla det så finns det flera orsaker till att konflikter uppstår mellan 
människor, mellan grupper, mellan organisationer och länder. Det kan vara konflikter 
om fakta, mål, metod, värderingar (Ekstam, 2000) och konflikter kan te sig både 
muntligt, socialt och fysiskt. Liknande definition av konflikter av Doppler-Bourassa, 
Harkins och Metha (2008) menar att konflikter uppstår när värderingar, idéer eller mål 
hos grupper eller individer inte är förenliga med andras. 
 
Konflikter är en central del i förändringsprocesser och de är nödvändiga och viktiga för 
utveckling och lärande (Palm, 2010). Vilka kunskaper lärare innehar om konflikter kan 
påverka barns utveckling och lärande på olika sätt. Kunskaper om vilka faktorer som 
påverkar konflikter så som språkets inverkan på konflikter, om konflikter är beroende 
av barns individuella egenskaper eller situationella egenskaper eller hur konflikter kan 
förstås ur ett värdegrundsperspektiv är viktiga verktyg för förskollärare i 
undervisningen. 
 
Tamm, Tõugu, och Tulviste (2014) definierar konflikt enligt Laursen och Hafens (2010, 
refererad i Tamm, Tõugu & Tulviste, 2014) syn på konflikter ”som ett tillstånd av 
oförenliga eller motstående beteenden eller mål” (ibid, s. 98). Thornberg (2006) lyfter 
flera definitioner av konflikt, bland annat i likhet med ovanstående författare, men 
också som en relation där två personer har oförenliga mål och använder sig av 
varierande prosociala och antisociala strategier för att påverka och förändra varandras 
beteenden (Malloy & McMurray, 1996 refererad i Thornberg 2006).  

Chen, Fein, Killen och Tam (2001) definierar konflikter utifrån ett generellt synsätt 
utifrån tidigare litteratur som situationer där en person protesterar, hämnas eller motstår 
någon annans handlingar. De menar på att konflikter medför en känslomässig 
komponent som tros tjäna till att öka barns medvetenhet av sina erfarenheter, erbjuder 
situationer där barn kan erhålla lärande och att delaktighet i konflikter ger barn en 
naturlig möjlighet till att lära sig konsten att motiverande argument.  

Ekstam (2000) beskriver att konflikter kan vara av en konstruktiv eller destruktiv natur. 
Den konstruktiva konflikten karaktäriseras av de inblandade respekterar varandra och 
noggrant granskar varandras ståndpunkter och förstår var i problemet grundar sig. 
Därefter behöver parterna analysera konflikten och diskutera alternativ till lösningar 
innan de som sista steg gemensamt väljer den lösning som verkar bäst för båda parter. 
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Konstruktiva konflikter leder till att de inblandade växer som människor och vidgar sina 
synfält. Destruktiva konflikter leder till maktkamp genom att de inblandade lämnar 
sakfrågan och ger sig på varandra på ett personligt plan och konflikten består. Den 
destruktiva konflikten leder till att de inblandade distanserar sig från varandra och inte 
utvecklar acceptans gentemot den andra.  

Thylefors menar att ett perspektiv på konflikter är att synen på konflikter kan vara att de 
är dysfunktionella eller normala och att detta synsätt relaterar till vilken kultur 
konflikten förekommer inom (Wall m.fl. 2010, refererad i Axelson & Thylefors, 2013). 
Är kulturen i samhället mer kollektivistiskt ses konflikter som skadliga i motsats till mer 
individualistiska samhällen där de ses som nyttiga för utvecklingen av samhället.  

En sista definition av Utas Karlsson och Rosenberg Kimblad lyfter bland annat John W 
Burtons teori om konflikter som innebär att människor alltid försöker tillfredsställa sina 
grundbehov, och om dessa behov hotas av omständigheter eller på bekostnad av att få 
sina behov tillgodosedda uppstår konflikter som kan leda till våldshandlingar (Burton, 
1969, refererad i Utas Karlsson & Rosenberg Kimblad, 2011). Olösta konflikter kan 
leda till mobbning, trakasserier och andra kränkningar menar Haakvort (Friberg & 
Hakvoort, 2012) och i dessa finns en våldsaspekt i form av fysisk eller psykiskt våld. 
 
2.4 Tidigare forskning-mellanmänskliga konflikter ur ett didaktiskt 
perspektiv 
Det finns en uppsjö av forskning som berör mellanmänskliga konflikter i förskolan och 
inom ”early childhood education”. Nedan kommer arbetet redogöra för några olika 
områden inom forskningen utifrån didaktiskt perspektiv på konflikter.  
Teman som presenteras nedan i den tidigare forskningen utgörs av en historisk blick på 
konflikter i förskolan, relationen mellan lärares kunskaper och barns lärande, om det är 
individuella eller situationella faktorer som har inverkan på barns konflikter, hur 
kommunikation mellan barn och mellan barn och lärare påverkar konflikter samt 
mellanmänskliga konflikter ur ett värdegrundsperspektiv. Den tidigare forskningen är 
sökt i databasen ERIC(EBSCOhost) med sökorden conflict*, conflict resolution, 
conflict management, early childhood education och preschool*. Samtlig forskningen är 
peer reviewed. Den litteratur som används i detta avsnitt är sökt i svenska bibliotekens 
gemensamma katalog LIBRIS genom sökordet konflikt* och vars författare använder 
sig av forskning och studier. 

2.4.1 Historisk blick på konflikter i förskolan 
Som arbetet tidigare nämnt har det alltid uppstått konflikter i möten mellan människor, 
därför också alltid mellan elever och mellan lärare och elever i utbildningssystemet. 
Däremot lyser konflikthanteringens historia med sin frånvaro inom det svenska 
utbildningsväsendet för förskolebarn. Roger Ellmin har i sin bok Konflikthantering i 
skolan - den andra baskunskapen (2008) anlagt ett historiskt perspektiv på 
konflikthantering i skolan genom att redovisa forskning, lagar och statens offentliga 
utredningar rörande konflikter i grundskolan, och nämner att de konflikter som fick 
mest uppmärksamhet i förskolan under 1960-1970-talet var fysiska angrepp mellan 
barn. Dessa konflikter förhindrades av personal genom att förbjuda eller bestraffa 
angreppen (Kärrby 1976 refererad i Ellmin 2008).  
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2.4.2 Vilken roll spelar lärares kunskaper i mellanmänskliga konflikter? 
Ett stort område inom forskningen om konflikter är studier som undersöker hur metoder 
och program påverkar barns konflikthanteringsstrategier. Studier visar på att lärare som 
utbildas i konflikthantering, genom strategier, metoder och program, möjliggör fler 
prosociala konflikthanteringsstrategier hos barn (Allen 2009; Gloeckler, Cassell & 
Malkus 2013; Rosenthal & Gatt 2010; Vestal & Jones 2009). 
 
Gloeckler, Cassell och Malkus (2013) pilotstudie använde sig av en kvasiexperimentell 
design bestående av observationer i klassrumsmiljön, en enkätundersökning där 
personal fick poängsätta barns temperament samt intervjuer med lärare. Studien visar på 
att lärare som får utbildning inom utvecklingsarbete gällande lärares självreglering och 
stresshantering, barns självreglering för känslor och beteende och lösningar för sociala 
problem närmar sig barns perspektiv i konflikter. Genom att lärare ställde frågor till 
barnen och stöttade dem i konfliktsituationer fick barnen hjälp att uttrycka sina känslor 
och identifiera underliggande problemen i konflikten. 
 
Vestal och Jones (2009) studie visar också på att barns förmåga att lösa konflikter 
sinsemellan ökade markant när lärare har utbildning i socioemotionella färdigheter, 
konflikthanteringsfärdigheter och fredsutbildning. Metoden som användes i deras studie 
var intervjuer med lärare före och efter utbildningen, samt en undersökning av barns 
svar på Preschool Interpersonal Problem Solving test (PIPS) som är en bildberättelse 
teknik för att mäta barns förmåga att lösa mellanmänskliga problem i det verkliga livet.  
 
Allens (2009) kvasi-experimentella studie visar att våldspreventionsprogrammet 
Peacemakers som utbildar under fem veckor barn i konflikthantering och sociala 
färdigheter leder till att barn visar på större förmåga att undvika konflikter, använda 
konfliktlösningsstrategier och visar större respekt till sina kamrater. Datainsamlingen 
bestod av att lärare deltog i enkätundersökningar före och efter utbildningen för att mäta 
eventuella förbättringar i konflikthantering och de sociala förmågorna hos barn som 
deltog i Peacemakers. 
 
Liknande resultat visade pedagoger som deltagit i Learning to Live Together-
programmet i Rosenthal och Gatts (2010) studie. Barn stöttades verbalt och emotionellt 
i konflikter i större utsträckning än den jämförelsegrupp som inte genomgått 
programmet. Metoden som Rosenthal och Gatts använde i sin studie var att använda sig 
av flertalet observationer både före och efter programmet. Pedagogerna som deltog i 
programmet inkorporerade beteenden som gynnade färdigheter i konfliktlösning hos 
barnen. 

2.4.3 Varandet eller handlandet i mellanmänskliga konflikter 
Ett annat forskningsområde är om det är barns individuella egenskaper som påverkar 
deras konflikter, eller om det är situationsbundna faktorer som påverkar.  
 
Tamm, Togu och Tulvistes (2013) observationsstudie visare att individuella faktorer så 
som kön, ålder och beteendeproblematik inte påverkar barns 
konflikthanteringsstrategier. Snarare var det situationsmässiga faktorer så som vilken 
typ av konflikt och konfliktpartners strategier som påverkade vilken 
konflikthanteringsstrategi som användes i konflikten. Resultatet stödjs av Robert 
Thornbergs (2006) studie som påvisade att barns strategier påverkas av sin motståndares 
strategier, d.v.s. att kamratkonflikter är situerade. Metoden som användes var 
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hypotetiska konfliktintervjuer med barn genom användningen av ett antal dockteatrar. I 
Thornbergs studie svarade barn med aggressiva strategier i konfliktsituationer om deras 
motståndare uppvisade aggressivt beteende, och icke-aggressiva strategier möttes med 
samma mynt, detta oberoende av kön. 
 
Allens (2009) studie visar dock på att det finns skillnader i hur lärare uppfattar barn i 
konflikter utifrån kön. Pojkar ansågs vara sämre i att hantera konflikter än flickor, men 
att det uppdagades ingen skillnad mellan könen i den ökade förmågan att hantera 
konflikter efter att lärare genomgått ett fredsfrämjande program. Båda könen främjades 
lika mycket av programmet.  
 
Ytterligare individuella faktorer som påverkar konflikter går att finna i Chen et als. 
(2001) studie som visar på att ålder påverkar vad konflikter handlar om. Deras 
observationer av 2-4-åringar förevisar att de yngre barnen, främst tvååringar, hamnade i 
konflikter kring resurser medan de äldre barnen i studien, främst 3-4-åringarnas, 
konflikter skedde i leksituationer och gällde idéer kring leken. Däremot förekom 
konflikter lika ofta hos både två-, tre- och fyraåringar, men strategierna var sällan 
våldsamma. Fynden i studien visar stöd för forskarnas teori om att kamratkonflikter 
erbjuder naturliga, positiva möjligheter för yngre barn att utveckla 
konfliktlösningsförmågor som erkänner och uppskattar andras perspektiv. De postulerar 
att barns upplevelse av att lösa konflikter med kamrater erbjuder en social grund där 
barn erhåller social, kognitiv och moralisk kunskap. De menar på att om det är så att 
frekvensen av konflikter är den samma i åldrarna, och det som ändras är vad 
konflikterna består i och hur de löses, är det viktigt att lärare hjälper barn utveckla 
förmågor att lösa sina konflikter. 

2.4.4 Kommunikationens effekt i mellanmänskliga konflikter 
Språk är också en viktig del i konflikternas värld. Roger Ellmin (2008) menar att 
språket är det viktigaste kommunikationsmedlet för människor, och att det är genom 
språket vi kan kommunicera problem och frustration till varandra. Det är det viktigaste 
hjälpmedlet för tänkande och problemlösning menar han, ett sätt att förstå konflikter 
och en början på att lösa dem.  
 
Lärares språkbruk i konfliktsituationer i förskolan ligger till grund för Blank och 
Jasinski Schneiders (2011) artikel. Metoden för datainsamling bestod av ljudinspelning 
med bandspelare både av författarna och en lärare, intervjuer med lärare samt 
fältanteckningar. Författarnas undersökning beskriver vilket språk lärare använder när 
denna interagerar med barn i konfliktsituationer och resultatet visar på att det finns 
regler för samspel som föreskriver normen för språkbruk i lösningen av konflikter. 
Reglerna innebar att verbalt erkänna och bekräfta känslor, ställa frågor för att bestämma 
orsaken till konflikten, locka fram information gällande försök till lösningar på 
konflikten och modellera förväntat språkbruk. Ursäkter anses vara en föredragen 
lösning på konfliktsituationerna. Blank och Jasinski Schneider beskriver att denna 
“ursäktsritual” positionerar konflikter som något destruktivt och som bör undvikas och 
att sättet de använder språket i konfliktsituationer befäster lärares auktoritet i 
konfliktsituationer. De lyfter att det finns potential för lärare att använda medling som 
ett sätt att förstå konflikter som önskvärda istället genom fostra barns självständighet 
och bemyndiga barn att lösa sina egna problem. 
 
Horowitz, Westlund och Ljungbergs (2007) observationsstudie undersökte och jämförde 
icke-förenliga handlingsstrategier i kamratkonflikter hos pojkar med typisk 
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språkutveckling med pojkar som hade språkstörningar. De fann att pojkar med 
språkstörning uppvisar undvikande strategier och att dra sig undan konflikter i större 
utsträckning än pojkar med typisk språkutveckling. Pojkar med språkstörning uppvisar 
också en lägre förekomst av aggressiva strategier. Författarna fann också att försoning 
efter att ha dragit sig undan en konflikt var svårare än att försonas efter konflikter som 
hanterats med aggressiva strategier. Ytterligare ett resultat av studien visar att pojkar 
med språksvårigheter verkar ha mer svårigheter att klara av aggressiva 
konflikthanteringsstrategier mellan parter eller när konflikten uttrycks exklusivt verbalt 
än pojkar med typisk språkutveckling. Resultatet av studien proponerar att pojkar med 
språksvårigheter upplever svårigheter med att reglera den emotionella intensiteten vilket 
mildrar förmågan att organisera beteenden. 

2.4.5 Mellanmänskliga konflikter i relation till värdegrundsperspektivet 
Doppler-Bourassa, Harkins och Metha (2008) menar på att om individer eller grupper 
stöter på motstående mål eller synsätt och misslyckas att införliva andras perspektiv i 
sin världsbild så förhindras de att nå fredliga lösningar och det kan ofta leda till 
maktsjälvsäkerhet och/eller våldsamt beteende (Barnett & Littlejohn 1997; Goleman 
1995; Stone, Patton & Heen 1999, refererad i ovanstående). Författarna visar på att det 
finns två skillnader i utbildningslitteraturen rörande konfliktbeteende. Ena är det 
traditionella tillvägagångssättet som tenderar att se på konflikter som något som ska 
elimineras genom att lärare utöver makt och straff och genom att ge barn direktiv för 
hur de ska lösa problemen. Som konstrast står då det konstruktivistiska 
tillvägagångssättet som ser barns konflikter som en situation där de kan lära sig något, 
och författarna menar på att det utvecklar barns förhandlingsförmågor, 
problemlösningsförmågor och samarbete. Författarna argumenterar att barn som 
befinner sig inom ramarna för en mer konstruktivistisk läroplan hamnar inte i fängelse i 
lika stor utsträckning, använder inte droger i lika stor utsträckning och skiljer sig inte 
lika stor utsträckning som jämnåriga vid 18 års ålder som har varit i verksamheter med 
en mer traditionell läroplan. 
 
Colnerud och Thornberg kunskapsöversikt Värdepedagogik i internationell belysning 
(2003) presenterar empirisk forskning av värdepedagogiska program från de senaste 30 
åren. Förutom studier kring program presenterar de också forskning kring hur lärare ser 
på sitt värdepedagogiska uppdrag. Colnerud och Thornberg menar på att studierna visar 
att demokratiska projekt inte är individuella, utan att de kräver skapandet av gemenskap.  
Som en slutsats i deras kunskapsöversikt så menar de att de sociala erfarenheter som 
barn får med sig från skolans värld påverkar deras värdemässiga utveckling och att barn 
inte kan förväntas klara av konflikter utan handledning av lärare. Lärare måste låta 
elever få erfarenheter av att samarbeta och lösa problem samt konflikter.  
 
2.5 Sammanfattning av bakgrund 
Uppsatsen som fokuserar på att förstå konflikter tar utgångspunkt i didaktiska teorier 
om ramfaktorer och läroplansteori. Ambitionen att förstå konflikter ses då som ett 
socialisationsinnehåll. Läroplan förstås som ett bredare begrepp än det dokument som är 
till följd av förordningen från regeringen, och styrdokument förstås som ramfaktorer 
som påverkar undervisningens innehåll och form. Dessa styrdokument är inte bara 
hierarkiskt ordnade utan också färgade av politiska normer och värderingar. Följande 
styrdokument kommer att studeras i arbetet: Lagar, statens offentliga utredningar och 
betänkanden från regeringens utskott, förordningar från regeringen, föreskrifter och 
allmänna råd från Skolverket, samt stödmaterial och rapporter från Skolverket. 
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Den tidigare forskningen visar på att lärares kunskaper om konflikter, dvs. utbildning 
om konflikter, förståelse för hur konflikter uppstår och vilken typ av konflikter barn 
använder sig av, hur kommunikation och språkutveckling inverkar på barns konflikter, 
vad konflikter kan resultera i utvecklings- och utbildningsmässigt, påverkar barns 
lärande. Utan förståelse och kunskaper om konflikter kan inte förskollärare stötta barn i 
att utveckla värderingar, solidaritet, socioemotionella förmågor i konfliktsituationer. 
Den tidigare forskningen ger en god bild av vad konflikter innebär och vad konflikter 
kan erbjuda barn i utveckling och lärande, men den tidigare forskningen visar också på 
att forsknings som belyser hur konflikter beskrivs i styrdokument för förskolan är 
obefintlig. Därav saknas också forskning om vilken mening konfliktbegreppet får i 
undervisningen och specifikt hur konfliktbegreppet i styrdokument kan ses som 
socialisationsinnehåll. 
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3. Metod 
Detta arbete kommer att använda sig av textanalys som metod för att besvara de två 
första frågeställningarna och en summativ innehållsanalys som metod för att besvara 
den tredje frågeställningen. 
 
3.1. Textanalys 
Enligt Bryman (2011) arbetar forskare med språkliga analyser i kvalitativa studier, 
något detta arbete ämnar göra genom att undersöka ord och språkbruk i förskolans 
styrdokument. Detta arbete tar utgångspunkt i textanalys eftersom detta arbete ämnar 
kartlägga och analysera politiska styrdokument. Textanalys, eller dokumentanalys som 
det också kallas, är ett sätt att analysera och jämföra texter som redan är befintliga. 
 
Enligt Stukát (2005) är en textanalys ett sätt att söka kunskap genom att undersöka 
särskilda aspekter i en text. Att jämföra resultaten av aspekter i liknande texter kan ge 
mycket intressanta resultat anser Stukát, genom att det ger en möjlighet att undersöka 
skillnader i texter och varför de skillnaderna finns. Att anlägga en textanalys innebär att 
läsa en text flera gånger sedan analysera den utifrån dess delar, dess helhet samt utifrån 
kontext, historia, etc. (Arfwedson, 2005). Undersökningar genom textanalyser fokuserar 
på de språkbruksregler som konstituerar diskursiva sammanhang och analyserar vad 
som betonas eller utesluts ur texter menar Englund (1997). 
 
3.2 Summativ innehållsanalys 
Metoden för att analysera kvantitativ data i detta arbete är en summativ innehållsanalys 
där förekomsten av ordet konflikt i de utvalda styrdokumenten räknas, dvs. att jag 
studerar texterna på ett mer kvantifierat sätt. Den definition av innehållsanalys jag väljer 
att utgå ifrån är en definition av Berelson (Berelson, 1952 refererad i Bryman 2011) 
som beskriver innehållsanalys som ett sätt att beskriva innehållet i kommunikation 
genom objektivitet, systematik och kvantitet med fokus på det konkreta eller manifesta 
innehållet. Kommunikationen i detta fall innebär styrdokumentens texter. Cohen, 
Manion och Morrison (2011) förenklar innehållsanalysens process genom att text kan 
kodas, kategoriseras, jämföras och sedan kan slutsatser dras. En innehållsanalys kan 
följa flera steg, dessa beskrivs av Cohen et al. och jag kommer härnäst beskriva de åtta 
steg jag byggt upp min kvantitativa innehållsanalys utifrån med stöd av författarnas 
tolkning av stegen. Första steget är att forskningsfrågan som innehållsanalysen ämnar 
besvara har definierats i arbetets början och det andra steget är att urvalet har definierats 
som förskolans styrdokument. Steg tre består i att styrdokumentens kontext också har 
definierats genom att beskriva varifrån styrdokumenten kommer. Nästa steg är att 
definiera vilken enhet som ska analyseras, i detta fall konfliktbegreppet och att det är 
mellanmänskliga konflikter som avses analyseras. Följande steg innebär att konstruera 
kategorier inför analysen. De kategorier som valts ut presenteras i avsnittet bearbetning 
av data. Efter dessa steg kan nästa steg tas, vilket är att själva analysen av texten 
påbörjas, vilket i detta fall innebär att räkna förekomsten av konfliktbegreppet i de valda 
dokumenten. Resultat kan presenteras i flera former som ett sista steg, bland annat 
genom tabellform vilket detta arbete gör. En sammanfattning av resultaten ligger som 
sista steg i innehållsanalysen. 
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3.3 Datainsamling: Urval och avgränsning 
De nationella politiska styrdokument arbetet ämnar analysera är offentliga handlingar 
och är publicerade på Skolverkets och regeringen hemsidor varifrån de hämtas. Jag 
använde mig av sökordet ’konflikt*’ i organisationernas sökfält och sökmotorer för att 
hitta relevanta dokument och sedan använde jag mig av datorns inbyggda sökfunktion 
för att finna konfliktbegreppet i de nedladdade dokumenten. Sedan har jag läst och 
markerat begreppet manuellt. 

Kriterier för urvalen av styrdokumenten som används till resultatdelen för att beskriva 
konfliktbegreppets meningserbjudande är att 

1) Texterna är relaterade till och behandlar förskolan 
2) Texterna är politiskt förankrade och legitimerade 
3) Texterna behandlar mellanmänskliga konflikter 
4) Texterna är publicerade mellan 1985-2015 

 
Allt som allt analyserades 23 styrdokument. Styrdokumenten som valts ut till detta 
arbete är pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen, 1987). Pedagogiska 
programmet är en följd av 1985 års beslut från riksdagen (Prop. 1984/85:209) att alla 
barn från ett och ett halvt års fram till skolålder har rätt att gå i förskola, även detta 
styrdokument undersöks i arbetet. Tidsspannet sträcker sig därför från förarbetet 1985 
till 1987 års pedagogiska program från Socialstyrelsen till allmänna råd från skolverket 
2014. Anledningen till att pedagogiskt program för förskolan valdes som ”startpunkt” i 
undersökningen beror på att det är ett nationellt övergripande dokument som kan ses 
som en föregångare till dagens läroplan. Pedagogiskt program för förskolan arbetades 
fram under den tid förskoleverksamheten var förlagd under socialstyrelsen som 
Allmänna råd från socialstyrelsen (1987:3). I en rapport från Kärrby (2000) beskrivs 
Pedagogiskt program för förskolan som ett statligt styrdokument, och att utvärderingen 
av denna  

 
visade att Pedagogiska programmet främst fick en legitimerande funktion, d v s gav 
förskoleverksamheten en viss status genom att man kunde hänvisa till ett nationsövergripande 
dokument. Det kan också ses som föregångare till den läroplan som kom i slutet av 90-talet 
(Kärrby, 2000, s. 19). 

 
Läroplan för förskolan (Skolverket, 1998) samt statens offentliga utredning (SOU 
1997:157) inför förordningen om Lpfö-98 har också valts ut, och den reviderade 
läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010a) då dessa är förskollärarens främsta 
styrdokument i förskolans verksamhet. 
 
Då Skollagen är det högsta rådande juridiska styrdokumentet för förskolan så har dessa 
dokument också undersökts (SFS 1985:1100; SFS 2010:800), samt de propositioner 
(Prop. 1984/85:209, Prop. 2009/10:165) som legat till grund för lagtexterna. 
 
Diskrimineringslagens (SFS 2008:567) och dess föreliggande texter, proposition 
2005/06:38 och betänkande 2005/6:UbU4, har valts att undersökas utifrån en 
begynnande analys av jämförelsen mellan pedagogiskt program för förskolan och 
läroplanen för förskola där konflikter lämnat plats i dagens styrdokument till fördel för 
arbete mot diskriminering, kränkningar och mobbing. Därav har också Skolverkets 
föreskrifter och allmänna råd gällande diskriminering, kränkande behandling och 
trakasserier också läst manuellt för att försöka finna om det även där i står något om 
mellanmänskliga konflikter i förskolan.  
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Andra dokument som ligger till grund för analysen är barnkonventionen, statens 
offentliga utredningar, allmänna råd om förskolans kvalitetsarbete från Skolverket, 
stödmaterial och rapporter från Socialstyrelsen och Skolverket.  
 
Tabell 1: Tabellen visar de styrdokument som valts ut till undersökningen, vilket typ av 
styrdokument det rör sig om, vilket organ som ansvarar för den, samt under vilket tidsspann de 
är publicerade. 
Typ av 
styrdokument 

1985-1995 1996-2005 2006-2015 

Lagar Skollagen 
Barnkonventionen 

Skollagen Skollagen 
Diskrimineringslagen 

Propositioner från 
regeringen 

Prop.1984/85:209 Prop. 2005/06:38 Prop.	2009/10:165		
 

 
Statens offentliga 
utredningar 

SOU 1985:22 SOU 1997:157 SOU 2006:75 

Betänkanden från 
utbildningsutskottet 

Inte funnet Betänkande 
2005/6:UbU42 

Inte funnet 

Läroplaner * Lpfö 98 Lpfö 98 rev. 2010 
Allmänna råd från 
Socialstyrelsen och 
Skolverket 

Allmänna råd 
1987 

Allmänna råd 
(2004b) 
Allmänna råd 
(2005) 

Allmänna råd (2006) 
Allmänna råd (2009) 
Allmänna råd (2010) 

Stödmaterial från 
Skolverket 

Inte funnet Inte funnet Förskolans och 
skolans värdegrund 

Rapporter från 
Socialstyrelsen och 
Skolverket 

Förskolan och det 
pedagogiska 
programmet 

Förskola i 
brytningstid 

Att utmana och 
stimulera barns 
utveckling i 
förskolan 

*Innan 1997 fanns ingen förordning från regeringen om en läroplan för förskolan 
 
För att avgränsa arbetet ytterligare har konfliktbegreppet valts bort då det förekommer 
ensamstående i rubriker eller då begreppet inte gått att definiera som mellanmänsklig 
konflikt, utan kan förstås som systemkonflikt eller inommänsklig konflikt. En sista 
avgränsning är då konflikterna i de valda styrdokumenten endast syftar till grundskolans 
verksamhet och arbete. 
 
3.4 Bearbetning och tolkning av data 
Då arbetet består dels av kvalitativ data, dels av kvantitativ data, delas detta avsnitt in i 
två delar där den första delen beskriver hur kvalitativa data analyserats genom 
läroplans- och textanalys, och där den andra delen beskriver den summativa 
innehållsanalysen av kvantitativ data genom univariat analys. 

3.4.1 Bearbetning och tolkning av kvalitativ data 
Jag har bearbetat empirin till den kvalitativa delen i detta arbete genom att läsa 
styrdokument flertalet gånger. Jag har sedan valt ut centrala delar av texterna där 
konfliktbegreppet förekommer. Då arbetet tar sin utgång i det läroplansteoretiska 
perspektivet så innebär det att begreppet konflikt betraktas som kontingent (Englund i 
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Uljens, 1997), dvs. att konfliktbegreppet är en del i utbildningen som kan uttolkas på 
olika sätt och är beroende av historisk, vetenskaplig och politisk styrning.  
 
Läroplans- och textanalysen av begreppet konflikt används här för att visa på vilka 
meningar begreppet konflikt får i styrdokumenten de senaste trettio åren och vilken 
mening konflikter får i undervisningens socialisationsinnehåll. Englund menar att 
läroplans- och textanalytiska undersökningar ”bygger på jämförelse och klargörande av 
mening; den huvudsakliga inriktningen är sökandet av skillnader för att möjliggöra 
jämförelser” (Englund i Uljens, 1997, s. 137). För att möjliggöra dessa jämförelser 
behöver språkbruket av konfliktbegreppet att vara i fokus. Det språk som används i 
styrdokumentens texter gällande konflikter blir en viktig del i analysen eftersom det 
kommer spegla synsättet på konflikter under den tid då styrdokumentet uppkom. Texter 
så som styrdokument blir inte i sig meningsskapande utan att sättas i en kontext. 
Kontexten, alltså sammanhanget däri undervisningen ordnas, är en förutsättning för 
meningsskapandet. Styrdokumenten kommer att i kategorierna presenteras i en 
hierarkisk ordning där de som väger tyngst står först. 

3.4.2 Bearbetning och tolkning av kvantitativ data 
För att bearbeta kvantitativ data har jag använt mig av univariat analys, vilket innebär 
att jag analyserar en variabel i taget (Bryman, 2011). I detta fall betyder det att jag har 
räknat förekomsten av ordet konflikt i de utvalda styrdokumenten både manuellt och 
genom ett sökprogram i datorn för att sedan presentera dem i en tabell. För att 
systematiskt och replikerbart analysera dokument och texter menar Bryman att 
forskaren kvantifierar innehållet utifrån kategorier som formats i förväg (ibid). Detta i 
likhet med Cohen et al. (2011) beskrivning av steget som behandlar kategorisering i en 
innehållsanalys som en viktig aspekt. Kategorierna i detta arbete består i vilken typ av 
styrdokument texterna är samt inom vilken tidsperiod de publicerats för att kunna 
besvara arbetets forskningsfråga om hur ofta begreppet konflikt förekommer i de 
nationella styrdokumenten mellan åren 1985 och 2015. Styrdokumenten kommer att i 
kategorierna presenteras i en hierarkisk ordning där de som väger tyngst står först. 
 
3.5 Tillförlitlighet 
Då jag använt mig både av en datoriserad och manuell innehållsanalys för att kvantifiera 
begreppet konflikt, i detta fall räknat förekomsten av ordet, får analysen högre 
tillförlitlighet enligt Bergström och Boréus (2005) då datorns och den manuella 
sökningen inte alltid överensstämde. Att inte sökningarna överensstämde kan bero på att 
inskannade dokument kan vara svåra att söka av, eller om orden är avstavade i 
dokumentet. Trovärdigheten av läroplans- och textanalysen består i att beskriva 
datainsamlingen, urvalet och avgränsningen av datainsamlingen samt analysprocessen 
så detaljerat som möjligt. 
 
Undersökningens stabilitet är hög då resultatet utifrån urvalen inte kommer fluktuera 
över tid (Bryman, 2011) eftersom styrdokumenten är offentliga och tillgängliga även 
om de skulle uppdateras eller ersättas. Dokumentens autenticitet bedöms som hög, 
likaså deras trovärdighet då de hämtats direkt från regeringens och Skolverkets 
hemsidor direkt, och risken för att de är förvrängda eller förfalskade inte är hög (ibid). 
 
Det är min individuella tolkning och räkning av innehållet i styrdokumenten som 
redovisas i resultatet nedan. Hade ytterligare bedömare tolkat materialet efter bestämt 
urval och avgränsning av data hade tillförlitligheten i arbetet blivit högre, det som 
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Bryman (2011) nämner som interbedömarreliabilitet, dvs. överensstämmelse mellan 
olika bedömare. Resultatet av läroplans- och textanalysen är inte objektiv och gör inte 
anspråk på en generell sanning, utan är subjektiv då resultaten är tolkande. Tolkningen 
av resultatet utesluter inte andra tolkningar. 
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4. Resultat 
4.1 Textanalys 
För att resultaten ska bli överskådligare presenteras resultatet av läroplans- och 
textanalysen utifrån tioårsperioder från tabellen i metodkapitlet, samt med 
underkategorier skapade utifrån de mönster som går att skönja i styrdokumenten. 
Genom kategoriseringen blir det lättare att finna vilken mening konfliktbegreppet 
erbjuder lärare utifrån undervisningens socialisationsinnehåll, och hur skillnader av de 
olika meningserbjudandena kan jämföras. Jag har hittat följande meningserbjudanden 
av konfliktbegreppet i samtliga styrdokument som analyserats:  

- Konflikter erbjuder mening för barnen i förskolans värdegrundsarbete och 
demokratiarbete.  

- Konflikthantering är en del av förskolans förebyggande arbete mot 
diskriminering och kränkande behandling och  

- Med stöd av förskollärare utvecklar barn kommunikativa, sociala och kognitiva 
förmågor i konfliktsituationer.  

- Konflikter erbjuder barn möjligheter att utveckla dessa förmågor om personal på 
förskolan har en medveten syn på att konflikter inte ska kvävas, utan arbetas 
med tillsammans med barnen.  

- Konflikter hanteras genom kommunikation där barn kan uttrycka och förmedla 
sina åsikter och känslor och bli lyssnade till.  

- Flertalet styrdokument lyfter också att föräldrar och förskola behöver 
kommunicera med varandra då konflikter uppstår dem emellan eftersom det kan 
påverka barnens utveckling 

- Förskollärares roll i miljön och gruppdynamik är faktorer som påverkar barns 
konflikter. 

4.1.1 Mellanmänskliga konflikter i styrdokument mellan åren 1985-1995 
De styrdokument som undersökts i detta tidsspann presenteras i nedanstående tabell. 
 
Tabell 2: Styrdokument som undersöks mellan 1985-1995. 
Skollagen 1985:1100 1985 
Barnkonventionen 1989 
Prop.1984/85:209 1985 
SOU 1985:22 1985 
Allmänna råd från socialstyrelsen-
Pedagogiskt program för förskolan 

1987 
 

Rapport 1987 
 

 
Under denna tidsperiod återfanns begreppet konflikt i propositionen om en ny skollag, i 
statens offentliga utredning från Förskola-skola-kommittén, i de allmänna råden 
Pedagogiskt program för förskolan från Socialstyrelsen, och i socialstyrelsens rapport 
om införandet av det pedagogiska programmet. Kategorierna är fem stycken består av a) 
språkets betydelse för konflikthantering, b) personalen som förebilder vid 
konflikthantering, c) miljön och gruppdynamikens inverkan på konflikter, d) att 
konflikter kan vara ett hinder för barns gemenskap i förskolan samt e) konflikter ur ett 
samhälls-, familje- och kulturperspektiv. 
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Språkets betydelse för konflikthantering 
Språkets betydelse för att lösa konflikter är i denna kategori framstående. Språket anses 
vara en viktig del i barnens förmåga att hantera konflikter. 
 

De [barnen] behöver få lära sig samarbeta, och lösa konflikter, ha omsorg med andra med mera. 
Detta förutsätter att barnen får bygga upp en förmåga att kommunicera med andra människor 
och tolka sina egna upplevelser och erfarenheter. I detta sammanhang spelar språket en central 
roll (Socialstyrelsen, 1987, s.23). 

 
I Pedagogisk program för förskolan(Socialstyrelsen, 1987) lyfts de äldre barnens 
vidareutveckling i språket genom att de ska få ”träning i att lösa problem och bearbeta 
konflikter verbalt” (s. 32). 
 
Personalen som förebilder vid konflikthantering  
Denna kategori innefattar hur vuxnas förhållningssätt och handlingar agerar som 
förebilder för barnen eller som stöd i deras lekar, inlärning och fostran. Detta yttrar sig 
genom ordval som att vuxnas förhållningssätt, deltagande och agerande har betydelse 
för barns konfliktsituationer. Även utvärdering från personalens sida på hur konflikter 
löst är en del av deras arbete. 
 
I regeringens proposition (Prop. 1984/85:209) till en ny skollag står det att leken i 
förskolan måste ges mycket tid för att det är där barnen bearbetar sina konflikter och 
upplevelser, och att ”vuxna bör finnas i närheten för att stödja, stimulera och inte minst 
lära av barnens lek”. Här finns alltså en form av kunskapsutbyte mellan vuxna och barn. 
 
Vuxnas roll i konflikter återfinns också i statens offentliga utredning (SOU 1985:22) 
som lyfter att personalen inte interagerar med barnen under den större delen av tiden då 
barnen engagerar sig i fri lek, förutom då barnen råkar i konflikter med varandra. 
Konsekvenserna av det innebär att barnen inte upplever förskolan som en god 
inlärningsmiljö. Leken och dess innehåll i form av material påverkar också barns 
konfliktsituationer. Skillnader i tillgång på material eller brist på material för barnen kan 
enligt statens offentliga utredning utföra en grund för konflikter i samverkanssituationer 
på förskolan (SOU 1985:22). Likande resonemang finns i Socialstyrelsens Pedagogiska 
program (Socialstyrelsen, 1987) där det står att ”Även om de vuxna inte direkt deltar i 
barnens lekar måste de på ett engagerat sätt alltid följa de lekar som pågår, ge gensvar, 
medla i konflikter eller tillföra material” (s.42). Personalen är betydande för barns 
fostran enligt Pedagogiskt program för förskolan, genom deras förhållningssätt, 
bemötande attityder och värderingar och deras förmåga att lösa konflikter då det ”bildar 
mönster för barnen” (ibid, s. 53). 
 
I pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen, 1987) under ett kapitel om 
utvärdering av förskolans verksamhet står det skriver att personal ”bör diskutera […] 
förskolans regler och normer och hur konflikter lösts” (s. 67). Arbetet med konflikter 
behöver arbetas med då de sker, men också följas upp och utvärderas. 
 
Miljön och gruppdynamikens inverkan på konflikter 
I statens offentliga utredning (SOU 1985:22) visas exempel på att åldersblandade 
grupper stimulerar både det sociala klimatet och grundläggande färdighetsträning 
genom att äldre och yngre barn lär känna varandra och genom samarbete uppstår det 
mindre konflikter mellan barn i olika åldrar. Ytterligare en miljöaspekt som lyfts upp i 
utredningen är att om konflikter uppmärksammas mer i klassrumsmiljöer av personal 
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och inte på skolgården så ”motverkar det barnens upplevelse av skolan som en trygg 
och konsekvent miljö (s. 102). 
 
Konflikter som ett hinder för gemenskap  
I den här kategorin ligger fokus på att konflikter måste lösas och redas ut för att 
gemenskapen och samlivet ska fungera i verksamheten. Konflikter förebyggs och 
hanteras genom att sätta regler i förskolans verksamhet, något som personal och barn 
behöver diskutera tillsammans. 
 
Samlingar är enligt statens offentliga utredning (SOU 1985:22) ett tillfälle då barn och 
lärare gemensamt kan resonera om normer och regler för samvaron på förskolan. Det är 
också ett tillfälle där personal tillsammans med barnen kan söka orsaker och lösningar 
på konflikter och brott mot ömsesidiga regler. Regler för samvaron är också något som 
Socialstyrelsen nämner i pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen, 1987) 
”För att den dagliga samvaron ska fungera måste regler för samvaron skapas och 
konflikter och problem redas ut” (s. 49) och att ett konstruktivt sätt att lösa konflikter 
ska finnas för barnen i verksamheten, då ”verksamheten ska vara upplagd så att den 
stimulerar barnen till samarbete” (ibid.). 
 
Konflikter i relation till kultur, familj och samhälle 
Hur barns konflikter relaterar till kultur, familj och samhälleliga frågor finns i denna 
kategori. Här lyfts konflikter ut från förskolan till samhället och familjen. 
 
I statens offentliga utredning (SOU 1985:22) påpekar de att föräldrar kan ha lärt sig 
vissa sätt att lösa eller fly från konflikter från sina föräldrar, och som de sedan för vidare 
till sina barn. Socialstyrelsens pedagogiska program (Socialstyrelsen, 1987) skriver att 
det är lättare för barn att förstå problematik i omvärlden om de liknas vid konflikter de 
kan möta på förskolan och i familjen. Under avsnittet i pedagogiskt program för 
förskolan om mångkultur och barn eller föräldrar från andra länder beskriver de dessa 
konflikter: ”Ibland uppstår […] lojalitetskonflikter och kollisioner mellan motstridiga 
värderingar, såväl mellan familj och förskola, mellan föräldrar och barnet som inom 
barnet självt” (ibid. s.51).  Genom att diskutera och jämföra dessa konflikter i samhället 
och familjen blir ”omvärldssituationer begripligare för barnen” (ibid. s. 39). 
 
Sammanfattning 
Avslutningsvis visar genomgången av konfliktbeskrivningar i styrdokument under 
denna tidsperiod att det finns flera uttolkningar och meningserbjudanden i 
konfliktbegreppet och personalen har ett stort ansvar som förebilder för barnen i 
konfliktsituationer. Dels ska de se till att konflikter undviks genom att tillföra material, 
dels är deras förhållningssätt som sådant att de ska vara närvarande vid barnens lek 
utifall konfliktsituationer uppstår för att vara stöttande och medlande i barnens 
konflikter. Leken lyfts upp som situationer där konflikter förekommer och samlingar 
som situationer där barns konflikter kan diskuteras och lösas gemensamt med 
personalen. Det förebyggande arbetet mot konflikter består i att diskutera normer, 
värden och regler för samvaron och skapa en verksamhet som stimulerar samarbete. 
Särskilt lyfts kommunikation och språk upp som en viktig del i arbetet med konflikter 
där konfliktsituationer kan främja språkutveckling, speciellt hos äldre barn. Språket i sin 
tur är ett viktigt redskap för barnen för att kunna hantera konflikter. Även att arbeta med 
åldersblandade grupper kan motverka konflikter, åtminstone mellan äldre och yngre 
barn då de får chans att lära känna varandra. Ytterligare konflikter relaterat till miljön i 
förskolan är om personal tenderar att arbeta mer med konflikter i inomhusmiljön än i 
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utomhusmiljön, vilket kan leda till att barn upplever förskolan som mindre trygg och 
konsekvent. Det är inte bara konflikter som uppstår mellan barn i förskolans miljö som 
lyfts under den här tidsperioden, utan även att konflikter mellan föräldrar och förskola 
och föräldrar kan uppstå om det finns motstridiga värderingar. Värderingar och 
handlingssätt gällande konflikter kan föras över från föräldrar till barn. 

4.1.2 Mellanmänskliga konflikter i styrdokument mellan åren 1996-2005 
De dokument som jag undersöker under den här perioden presenteras i tabellen nedan. 
Konfliktbegreppet återfanns i propositionen om införandet av en ny diskrimineringslag 
samt det betänkande från utbildningsutskottet rörande det lagförslaget. Konflikter 
omnämns också i statens offentliga utredning inför införandet av en läroplan för 
förskolan och i den slutgiltiga läroplanstexten, samt i Skolverkets rapport om kvalitet i 
svenska förskolan. 
 
Tabell 3: Styrdokument som undersökts mellan 1996-2005. 
Prop. 2005/06:38 2005 
SOU 1997:157 1997 
Betänkande 2005/06:UbU4 2005 
Lpfö-98 1998 
Allmänna råd från Skolverket 2004 

2005 
Rapport 2004 

 
Under de här årens styrdokument fanns mönster som resulterade i följande sex 
kategorier: a) konflikter som en del av förskolans värdegrundsarbete, b) barns 
utveckling av deras sociala kompetens i relation till konflikthantering, c) synen på 
konflikter i vardagliga relationer, d) konflikter som en del i det förebyggande arbetet 
mot kränkningar och diskriminering och konflikthantering som en del i det 
förebyggande arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i lärarutbildningen, 
och e) föräldrakonflikters inflytande på undervisningen. 
 
Konflikter som en del av värdegrundsarbetet 
I denna kategori förstås konfliktbegreppet som en del av värdegrundsarbetet. Konflikt 
kan ses som att vara en del av barns förmåga till solidaritet, inflytande, respekt och 
förståelse för jämställdhet. 
 
I statens offentliga utredning (SOU 1997:157) lyfts det att barn kan uppleva konflikter i 
diskussioner om empati och solidaritet i relation till sin förmåga att påverka orättvisor i 
omvärlden. ”Det är viktigt att dessa diskussioner förs på ett sådant sätt att barn inte 
upplever skuld och konflikter i förhållande till sina möjligheter att påverka” (s. 77). 
 
I betänkandet från utbildningsutskottet (Betänkande 2005/06:UbU4) står det att genom 
regeringens proposition till en ny lag om diskriminering får skolan ansvar för 
”konflikthantering aktivt jämställdhets- och integrationsarbete samt nolltolerans från 
skolans sida mot s.k. språkvåld” 
 
I läroplan för förskolan står det att ”alla som arbetar i förskolan skall stimulera barnens 
samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa 
och respektera varandra” (Skolverket, 1998, s. 8).  
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Konflikter som en del i utvecklingen av social kompetens 
Leken är ofta en social aktivitet för barn där flera barn leker tillsammans, och i statens 
offentliga utredning skrivs det att det ofta i dessa leksituationer dyker upp ”problem 
som måste lösas och konflikter som måste redas ut” (SOU 1997:157, s. 49). Genom att 
barnen förstår och följer reglerna i leken ”utvecklar barnen en social kompetens” (ibid, 
s. 49). 
 
I läroplan för förskolan står det att ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 
förmåga att fungera enskilt och i grupp […] och att hantera konflikter” (Skolverket, 
1998, s. 9). Detta står i samband med att barn också ska utveckla sin förmåga att ta 
ansvar för gemensamma regler samt förstå rättigheter och skyldigheter. 
 
Synen på konflikter i vardagliga relationer 
Synen på konflikter i förskolans vardagliga relationer finns i den här kategorin, där 
konflikter dels ses som något normalt i relationer då de är tillfälliga och något som 
uppkommer i vardagsituationer, men också som något som relationsmässigt står som 
motpol till kärlek och vänskap.  
 
Att konflikter uppstår i förskolan och skolan är en självfallenhet står det i propositionen 
till den rådande diskrimineringslagen, men det står i motpol till vänskap och kärlek 
(Prop. 2005/06:38). I propositionen står det också att tillfälliga konflikter i 
samarbetsrelationer ska ses som normala företeelser (ibid). 
 
I Skolverkets rapport tas det upp ett exempel från en intervju med en förskollärare som 
säger att det är i vardagssituationer som arbetet med normer och värden förekommer 
genom att reda ut konflikter. Förskolläraren menar att konflikter uppkommer varje dag 
och att konflikterna löses genom att reda ut och prata lugnt med barnen och låter barnen 
komma till tals och förklara vad de tycker och ”att man ska respektera varandra och kan 
ha olika åsikter, att alla får säga vad de tycker” (Skolverket, 2004a, s. 147). Ytterligare 
står det i Skolverkets rapport att det finns barn med språksvårigheter och språksvagheter 
som har ett ökat behov av stöd, och det ”är många barn utåtagerande och har bekymmer 
med att klara konflikter” (Skolverket, 2004a, s. 111). 
 
Konflikter som en del i det förebyggande arbetet mot kränkningar och 
diskriminering 
Konfliktbegreppen i styrdokumenten i den här kategorin definierar vad skillnaden är 
mellan konflikter och diskriminering och kränkande behandling är i undervisningen, 
men också att konflikthantering i undervisningen är en del av arbetet mot kränkningar 
och diskriminering. Ett annat fokus i kategorin är att i betänkandet till lagen om 
diskriminering vill textförfattarna se att konflikthantering blir en del av 
lärarutbildningen. 
 
I propositionen (Prop. 2005/06:38) från regeringen till lagförslaget om en ny 
diskrimineringslag står det att konflikter är 

 
en del i det förebyggande arbetet mot kränkningar och diskriminiering [sic]. Det handlar om 
kränkande särbehandling när konflikten mellan personerna förlorar prägeln av ömsesidighet och 
när respekten för en individs rätt till personlig integritet glider över till de oetiska handlingar 
som anges i de allmänna råden (ibid, s. 42) 
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I betänkandet står det i en motion ”att konflikthantering bör vara en grundläggande del 
av det förebyggande arbetet. Konflikthantering skapar en trygg arbetsmiljö med 
engagerade barn, elever och personal” (Betänkande 2005/06:UbU4, s. 23). I motionen 
lyfts att konflikthanteringsarbete inte behöva fokusera på de negativa aspekterna så som 
diskriminering, kränkningar och mobbning. I en annan motion i betänkandet yrkas det 
att konflikthantering och annat förebyggande är en del i ”arbete för att förhindra 
diskriminering eller kränkande behandling” (ibid, s. 23). 
 
I utbildningsutskottets betänkande(Betänkande 2005/06:UbU4) nämns det i en motion 
gällande det förebyggande arbetet mot diskriminering och kränkande behandling att det 
finns ett krav från riksdagen att konflikthantering ska läggas in som delmål i 
examensförordningen för lärarutbildningen. Motionens författare skriver att ”Vi 
förväntar oss att regeringen kommer att verkställa riksdagens krav och att regeringen 
erkänner konflikthantering som en viktig del i det förebyggande arbetet”,(ibid, s. 62). 
 
Ytterligare en motion lyfter frånvaron av obligatorisk konflikthantering i svenska 
lärarutbildningen: ”Exempelvis har inte mobbning och konflikthantering ingått som 
obligatoriskt moment i lärarutbildningen. Det gör den i flera andra länder och borde 
också göra så i Sverige” (Betänkande 2005/06:UbU4, s. 84). 
 
Föräldrakonflikters inflytande på undervisningen  
I denna kategori ligger fokus i konfliktbegreppet på att föräldrar som upplever 
konflikter mellan sig själva och andra föräldrar, eller mellan sig själva och personal 
påverkar barnens undervisning. 
 
”Föräldrainflytande på ett mer genomgripande sätt saknas och anledningarna till detta 
varierar” står det i statens offentliga utredning (SOU 1997:157, s. 65). En av dessa 
anledningar beskrivs som ”ömsesidig rädsla för konflikter både mellan personal och 
föräldrar och mellan föräldrar” (ibid, s. 65) 

Att konflikter som uppstår föräldrar emellan eller mellan föräldrar och lärare i 
klassrumsmiljöer är sällsynta står det skrivet i utbildningsutskottets betänkande. Det kan 
bli ”störande för eleverna när de utspelar sig i klassrummet” (Betänkande 
2005/06:UbU4, s. 76).  
 
I rapporten från Skolverket (2004a) lyfts det från en intervju med en förskollärare att det 
kan uppstå konflikter med barn om föräldrar och personal har olika värderingar, 
speciellt när det kommer till att samtala med föräldrar då ”man inte tycker lika om 
fostran” (s. 123) Vidare i rapporten står det att det är en förutsättning att personal och 
föräldrar pratar med varandra och bygger upp en förtroende så de kan ta konflikter som 
kan uppstå mellan hur det är på förskolan och hur barnen har det hemma. 
 
Sammanfattning 
Avslutningsvis visar genomgången av konfliktbeskrivningarna i styrdokument under 
denna tidsperiod att synen på konflikthantering är att det är en stor del av det 
förebyggande arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. I betänkandet från 
utbildningsutskottet lyfts det i flera motioner att konflikthantering är en grundläggande 
del i det arbetet, men också att det är ett sätt att arbeta med diskrimineringsgrunderna 
utan att behöva sätta fokus på det negativa. Vidare finns det en önskan att 
konflikthantering blir obligatorisk i lärarutbildningen eftersom även det är en viktig del 
i det förebyggande arbetet mot kränkningar och diskriminering. 
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Synen på konflikter i verksamheten är att de är en del av förskolans värdegrundsarbete, 
att barn kan utveckla den sociala kompetens som behövs för att utveckla förmåga till 
solidaritet, jämlikhet och respekt. Vissa styrdokument erkänner konflikter som något 
normalt och självfallet i förskolans dagliga verksamhet, till den grad att de är tillfälliga 
och ömsesidiga och inte överskrider en individs personliga integritet. Däremot får 
konflikter en negativ mening i propositionen där den ställs som motpol till kärlek och 
vänskap. I Skolverkets rapport menar en förskollärare att det är dessa vardagliga 
konfliktsituationer där arbetet med normer och värden förekommer genom att låta alla 
komma till tals och respektera varandras åsikter. I samma rapport menar en förskolechef 
att det finns ett ökat behov av stöd till barn som har språksvårigheter, och att det är 
dessa barn som är i behov av särskilt stöd och är utåtagerande som har svårt att hantera 
vardagens konflikter. Styrdokumenten i den här tidsperioden tar även upp att föräldrars 
konflikter sinsemellan eller deras konflikter med personal gällande värderingar och 
fostran av barn påverkar barnens undervisning genom att det blir ett störande moment 
eller att föräldrainflytandet i förskolan minskar. För att överbrygga konflikter mellan 
familjens och förskolans värderingar är en förutsättning att föräldrar och personal 
kommunicerar med varandra och skapa förtroende.  

4.1.3 Mellanmänskliga konflikter i styrdokument mellan åren 2006-2015 
Mellan åren 2006-2015 undersöktes åtta styrdokument som presenteras i tabellen nedan. 
De återfanns i propositionen om en ny skollag och i den offentliga utredningen utförd 
av staten om jämställdhet i förskolan. I den reviderade läroplanen återfanns begreppet i 
samma lydelse som föregående tidsperiod. Skolverket nämner begreppet konflikt i det 
senaste allmänna rådet om diskriminering och kränkande behandling, samt i 
stödmaterialet om förskolans värdegrund och rapporten om att utmana och stimulera 
barns utveckling i förskolan. 
 
Konfliktbegreppet kategoriserades i följande kategorier: a) Konflikter som en del av 
förskolans värdegrundsarbete, b) en syn på att konflikter bidrar till barns utveckling, c) 
och att kommunikation är en del i att hantera konflikter. 
 
Tabell 4: Styrdokument som undersökts mellan 2006-2015 
Skollagen 2010:800 2010 
Diskrimineringslagen 2008 
Prop. 2009/10:165 2009 
SOU 2006:75 2008 
Lpfö 98 rev. 2010 2010 
Allmänna råd från Skolverket  2006 

2009 
2012 

Stödmaterial 2013 
Rapport 2014 

 
Konflikter ur ett värdegrundsperspektiv 
I statens offentliga utredning (SOU 2006:75) lyfts det upp att det inte bara är samhället 
som har en värdegrund, utan föräldrar också. Olika värdegrunder kan komma i konflikt 
med varandra, men att det är en självklarhet att förskolans personal ska lyssna på 
föräldrar och föra en dialog om värdegrunderna. 
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Lydelsen i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010a) gällande personalens uppdrag 
har inte ändrats i den reviderade upplagan vad avser konflikter. Här ligger fokus 
fortfarande på att konflikter ska redas ut för att uppnå respekt och samspel: ”Alla som 
arbetar i förskolan skall stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta 
konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra” (ibid, s. 9). 
 
I de allmänna råden från Skolverket (Skolverket, 2012b) om arbetet mot diskriminering 
och kränkande behandling skriver de att pedagoger ibland kan bagatellisera eller 
normalisera kränkningar och detta kan leda till att barn återkommande utsätts för 
kränkande behandling. ”Det sker ibland med hänvisning till att den utsatte beter sig 
avvikande eller att det är fråga om en konflikt” (ibid, s. 20). Pedagoger i förskolans 
verksamhet kan därför mista kränkningar för konflikter beroende på hur de väljer att se 
på situationen. 

I Skolverkets stödmaterial (Skolverket, 2013) om förskolans värdegrund jämställs 
kränkningar med ojämlikhet, kränkningar och rasism, och att arbetet med 
värdegrundsfrågor kan förebygga dessa. ”Ojämlikhet, fördomar och konflikter finns i 
samhället och därmed också̊ i förskolan och skolan. Arbetet med värdegrunden är i 
första hand ett främjande arbete men fungerar också i förlängningen förebyggande mot 
ojämlikhet, kränkningar, rasism och fördomar”,(ibid, s. 10). I materialet står också att 
en viktig del i demokratiarbetet i förskolan är att barn ska utveckla förståelse för att alla 
människor har lika värde och utveckla förmåga att möta konflikter. 
 
Enligt stödmaterialet från Skolverket (Skolverket, 2013) reflekterar värdegrundssamtal i 
förskolan samhällets önskan om att diskutera den allmänna dialogen om värdegrunden i 
samhället. ”En sådan dialog förutsätter att det finns utrymme för att diskutera svåra 
frågor om intressekonflikter och regelmotsättningar” (ibid, s. 74).  
 
Konflikter i relation till utveckling genom läroplanen 
Målbeskrivningen från den tidigare läroplanen är den samma som i den reviderade 
läroplanen där det står att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 
förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och 
skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler” (Skolverket, 2010a, s.9). I den här 
lydelsen ska barn i förskolan utveckla förmågan att hantera konflikter med koppling till 
att förstå rättigheter och skyldigheter och gemensamma regler. Det är till synes en 
förmåga att utveckla för att förstå samhällets värdegrund och sociala relationer. 
 
I en rapport från Skolverket (Skolverket, 2014) poängteras att staten genom läroplanen 
ställer krav på att förskolan ska ge barn möjligheter att utveckla vissa kunskaper. 
”Dessa kunskaper handlar om sådant som […] att kunna uttrycka och anpassa sig, 
samarbeta och hantera konflikter;” (ibid, s. 9). Även här finns det en koppling i lydelsen 
att konflikthantering kopplas samman med samarbete mellan individer. 

Samtalets inverkan på konflikthantering utifrån barns behov och kön 
I den här kategorin synliggörs att det finns skillnader i hur personal kommunicerar med 
flickor och pojkar, därav hur kommunikationen i konfliktsituationer också varierar. Det 
talas mer med flickor i olika konflikter, medan de ger pojkar kortare kommandon (SOU 
2006:75).  
 
I stödmaterialet från Skolverket (Skolverket, 2013) tas det upp hur barn kan bearbeta 
och diskutera konflikter med stöd av pedagoger för att utveckla sin egen 
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konflikthanteringsförmåga men också utveckla tron på sig själva och förmågan att 
uttrycka sig. I stödmaterialet från Skolverket står att barn kan utvecklas när konflikter 
tillåts att framträda, och att genom att själva få styra diskussioner ökar tron på deras 
egen förmåga). Materialet ger också förslag på att interaktiv teater i form av forumspel 
kan vara ett sätt för barn att lösa konflikter som spelas upp på en scen.  
 
För att utmana och stimulera barns utveckling lyfter Skolverket (Skolverket, 2014) i sin 
rapport att leksituationer är lägen där kommunikation och sociala relationer är 
framträdande. ”Här [i leken] kan det handla om att pedagogerna uppmärksammar 
barnens behov exempelvis vid en uppblossande konflikt mellan barnen, då pedagogerna 
stöttar barnen i att kunna förmedla sig och tala för sin sak” (ibid, s. 25). Rapporten lyfter 
att pedagoger i sitt arbete påverkar barns sätt att kommunicera i relationer då konflikter 
uppstår och där ”pedagogerna uppmärksammar barnens behov av att kunna förmedla 
sig: uttrycka åsikter och känslor samt att tala för sin sak” (ibid, s. 24). 

Sammanfattning 
Avslutningsvis visar genomgången av konfliktbeskrivningar i styrdokumenten under 
denna tidsperiod att även här, likt föregående tidsperiod, är konflikthantering en viktig 
del i förskolans värdegrundsarbete. Här lyfts också att det kan uppstå konflikter mellan 
föräldrars värdegrund och förskolans värdegrund, och att det måste föras en dialog 
mellan förskola och familj gällande dessa värderingskonflikter. Konflikter erbjuder 
mening för demokratiarbetet i förskolan då det är förskolans uppdrag att se till att barn 
utvecklar förmågan och kunskapen att respekterar varandra, att reda ut missförstånd och 
reda ut konflikter. Det är en viktig del i demokratiarbetet att barn utvecklar en förmåga 
att hantera konflikter och kunna samarbeta, samt förståelse för att alla människor har 
lika värde.  
 
Konflikter ses i stödmaterialet från Skolverket som något odemokratiskt i samma anda 
som ojämställdhet och fördomar och något som är en del i det främjande arbetet mot 
rasism, ojämställdhet och kränkningar. Under denna tidsperiod lyfts det också i flera 
styrdokument att det måste finnas tid och utrymme för att diskutera värdegrundsfrågor 
och låta konflikter framträda i verksamheten så barn kan ha inflytande och reflektera 
över konfliktsituationer de hamnar i. Det utvecklar barnens förmåga att förmedla sina 
åsikter och känslor, men personalen i förskolan behöver stötta barnen och 
uppmärksamma deras behov i konfliktsituationer för att främja deras 
konflikthanteringsförmågor. Personal i förskolans verksamhet behöver också vara 
medveten om att de kan kommunicera olika med flickor och pojkar i konfliktsituationer 
och att det kan få konsekvenser. Vidare behöver personal vara medveten om att vad de 
oreflekterat uppfattar som konflikter kan vara pågående kränkningar av barn. 
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4.2 Resultat - summativ innehållsanalys 
Nedan presenteras förekomsten av ordet konflikt i tabellform där varje kryss 
representerar hur många gånger begreppet konflikt (vad gäller mellanmänskliga 
konflikter) förekommit i olika politiska styrdokument under tioårsperioder. 
Styrdokumenten är hierarkiskt ordnade från mest styrande till minst styrande. 
 
Tabell 5: Förekomst av ordet konflikt syftande till mellanmänskliga konflikter i förskolans 
styrdokument. 
Typ av 
styrdokument 

1985-1995 1996-2005 2006-2015 

Lagar 0 0 0 
Propositioner 1 3 0 
Statens offentliga 
utredningar 

7 4 2 

Betänkanden Inte funnet 15 Inte funnet 
Förordningar - 2 2 
Allmänna råd 9 0 2 
Stödmaterial Inte funnet Inte funnet 5 
Rapporter 0 5 3 

 
I de tidigare årens styrdokument som undersöktes återfinns konfliktbegreppet i den 
proposition som låg till grund för införandet av en ny skollag, men i lagstiftningen 
nämns inte konflikter. Flest gånger återfinns konfliktbegreppet i de allmänna råden från 
Socialstyrelsen, dvs. Pedagogiskt program för förskolan, vilket då var det främsta 
dokument förskollärare hade i sitt arbete och vars syfte var att vara omfattande och 
nationsövergripande efter decentraliseringen av skola och förskola. 
 
I statens offentliga utredning från 1997, inför införandet av en läroplan för förskolan, 
nämns begreppet flera gånger men återfinns i läroplanstexten endast två gånger. I det 
förarbetet som skrivs inför en ny lagtext så är det inte förvånande att konfliktbegreppet 
förekommer oftare i de högre stående styrdokumenten som motioner och propositioner 
mellan åren 1996-2005 då införandet av en ny diskrimineringslagstiftning låg på 
regeringens agenda. Trots åsikter om att konflikthantering är en grundpelare i att 
motverka och förhindra diskriminering och kränkande behandling och att det i 
utbildningsutskottets betänkande stod att skolans ansvar för konflikthantering blir 
tydligare i regerings proposition till ny diskrimineringslagstiftning, återfinns begreppet 
inte en enda gång i diskrimineringslagen. Inte heller i de tidigare allmänna råden från 
Skolverket om arbete mot kränkande behandling eller främjande av likabehandling 
(Skolverket 2004b; 2006; 2009) återfinns konfliktbegreppet, utan dyker upp i den 
senaste publikationen (Skolverket, 2012b). 
 
Ur tabellen kan avläsas att konflikter inte nämns lika ofta i ”högre” styrdokument de 
senare åren, men det står mer om konflikter i stödmaterial/rapporter, vilka inte är inte 
bindande på samma sätt som förordningar och lagar. Så trots att konfliktbegreppet ses 
som en viktig del av förskolans arbete med värdegrunden och som en del i det 
förebyggande arbetet mot kränkningar och diskriminering är det inte förankrat eller 
legitimerat i de mer styrande texterna för förskolan som sätter fastare ramar för lärares 
arbete. Det innebär att förskollärare som söker ökad kunskap om konflikter och 
konflikthanteringsmodeller behöver ta ett eget ansvar i att finna dessa i stödmaterial och 
rapporter. 
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4.3. Summering av resultat 
Synen på konflikter, konfliktsituationer och konflikthantering och konsekvenserna av 
dessa har ändrats under åren genom att konfliktbegreppet erbjuder olika meningar. 
Konflikter som innehåll i förskolans undervisning har fler betydelser och är 
föränderligt. Konfliktbegreppet är alltså kontingent. Konflikter har gått från något som 
barn ska lära sig att hantera och förstå genom att betrakta lärare som förebilder till något 
som pedagoger och personal stöttar och utvecklar tillsammans med barnen. I den 
tidigare synen på konflikter är konflikter något som står i vägen för gemenskap och som 
ska förhindras genom regler, medan konflikter under de senare åren är något som ska 
bemötas, tillåtas och hanteras då de kan innebära fördelar för barns utveckling av 
värdegrundsfrågor, demokratiska handlingar och sociala kompetens. Kommunikationen 
mellan personal, vårdnadshavare och barn är en viktig del av arbetet med konflikter i 
förskolans verksamhet under samtliga tidsperioder. Det är genom samtal och dialog som 
konflikter kan hanteras och möjligheter till barns lärande och utveckling kommer till 
existens, alltså är ett medvetet användande av språket en del i arbetet med konflikter. 
Under de senare åren finns det alltså en mer demokratisk syn på vad konflikter kan 
innebära för barns lärande och utveckling på ett positivet sätt, men också en medveten 
syn på att konflikter kan leda till odemokratiska och ojämlika handlingar mellan barn, 
så som diskriminering och kränkande behandling. Konflikthantering omnämns senare år 
som en del i det förebyggande arbetet mot kränkningar, mobbing och diskriminering, 
vilket kan vara en följd av att det fanns ett ideologiskt och politiskt intresse att bygga ut 
diskrimineringslagen att omfatta fler grupper och skriva in fler diskrimineringsgrunder i 
lagstiftningen. 
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5. Diskussion 
 
Syftet med detta arbete var att kartlägga och analysera hur begreppet konflikt beskrivs i 
förskolans nationella styrdokument mellan åren 1985-2015 för att därigenom nyansera 
förskollärares och forskares förståelse av begreppet konflikt som politiskt innehåll. 
Arbetet sökte svar på hur förskolans nationella styrdokument beskriver och erbjuder 
mening av konfliktbegreppet, och om synen på konflikter har ändrats under dessa år, 
och i så på vilket sätt. En frågeställning behandlande hur ofta konfliktbegreppet nämns i 
förskolans styrdokument under dessa år, och var i styrdokumentens hierarki nämns de 
flest/färst. 
 
De funna svaren visar på att konfliktbegreppet i de nationella styrdokumenten har olika 
meningserbjudanden och att uttolkningen och beskrivningarna av konfliktbegreppet är 
föränderligt. Synen på konflikter har ändrats över tidsperioderna och vi kan se i enlighet 
med Lundgren (1989) att konfliktbegreppet är kontingent, att det beror på sociala, 
historiska och politiska faktorer. Konfliktbegreppet diskuteras i hierarkiskt mer styrande 
dokument så som propositioner och utredningar, men överförs inte till lagtexter som är 
de dokument som främst reglerar förskolans verksamhet. Istället finns fler 
meningserbjudanden och benämningar i styrdokument som inte är lika styrande eller 
ens bindande. Konfliktbegreppet i styrdokumenten tolkas i sin tur av lärare som i 
undervisningen handlar och kommunicerar utifrån tolkningen och erbjuder barnen olika 
meningar om konflikter. Dessa meningserbjudanden i undervisningen socialiserar 
barnen genom att de erbjuds ett visst synsätt på konflikter som de tar med sig i sin 
uppväxt. Konflikter kommer alltså till uttryck som ett socialisationsinnehåll och är 
beroende av hur undervisningens syfte, mål och metoder kring konflikter formulerats i 
styrdokument. 
 
Den främsta skillnaden från styrdokumenten mellan 1985-1995 och de senare 
styrdokumenten är att de senare uttrycker en mer demokratisk syn på konflikter, vilket 
sammanfaller med Doppler-Bourassa et als. (2008) forskningsstudie om att tidigare, 
mer traditionella läroplaner och lärotexter ser på konflikter som något som ska 
avlägsnas genom direktiv från auktoritära lärare, medan de mer konstruktivistiska 
läroplanerna ser utvecklingsmöjligheter i konfliktsituationer där barn får möjlighet att 
utveckla kognitiva färdigheter och förmåga att förhandla och samarbeta.  
 
Konflikthantering kopplas mer och mer till förskolans värdegrundsarbete i 
styrdokumenten under årens lopp. Konflikthantering är en dimension av förskolans 
kanske viktigaste arbete, nämligen värdegrundsarbetet. Värdegrundsarbetet ligger i linje 
med de demokratiska värderingar vårt samhälle vilar på och omfattar människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde och solidaritet 
mellan människor. Därför är det viktigt att förskollärare har kunskap om konflikter och 
konflikthantering samt vilka meningserbjudanden begreppet får för att stötta barn att bli 
empatiska och solidariska medborgare i det demokratiska samhälle de är en del av 
(Gloeckler et al 2013; Vestal & Jones 2009). 
 
Likt Ellmins (2008) tankar så finns det under de senaste trettio åren en syn på att 
kommunikation både mellan personal och barn samt mellan barn och barn är en viktig 
del av barns konflikthantering och förmåga att klara av konfliktsituationer. Språket är 
ett viktigt instrument för barn att kunna förmedla sina tankar och åsikter inför problem 
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och konflikter för att kunna utveckla en förståelse för andra människor och kunna 
utveckla sociala förmågor, något som förskollärare ska stötta genom att erhålla 
kunskaper om konflikter (Rosenthal & Gatts 2010; Gloeckler, Cassel & Malkus 2013;). 
Att lärare handleder barn och elever i konflikter är just vad Colnerud och Thornberg 
(2003) lyfter i sin kunskapsöversikt, och genom att medla tillsammans med barnen och 
låta dem äga sina egna konflikter erbjuds barn självständighet (Blank & Jasinski 
Schneider, 2011) och en tilltro till sig själva. Även i Chen et al (2001) studie dras 
slutsatsen att lärare behöver kunskap om konflikter för att hjälpa barn att utveckla 
förmågor att lösa konflikter. 
 
Arbetet har bidragit med en nyanserad inblick i vad konflikter och konflikthantering i 
förskolans verksamhet innebär, särskilt för lärare då arbetet lyfter vilka 
meningserbjudanden konflikter har i styrdokumenten. Det har bidragit med en förståelse 
för att konfliktbegreppet i förskolan har en politisk, historisk och social styrning genom 
styrdokument och påverkar verksamheten och dess socialisationsinnehåll. 
Styrdokumenten påverkar hur lärare förhåller sig till konflikter, vilket ansvar de har och 
vilka utvecklingsmöjligheter konflikter har för barn i förskolans verksamhet genom sina 
roller i konflikter. 
 
Valet av metod och genomförandet av arbetet fungerade väl, med gedigna 
urvalskriterier och ett brett underlag har arbetets syfte och frågeställningar besvarats. 
Det textanalytiska tillvägagångssättet med den läroplansteoretiska analysen har varit en 
stor tillgång för att nå och förstå resultaten i arbetet. Att finna styrdokument har 
stundvis varit svårt eftersom alla dokument inte finns digitaliserade eller i digitala arkiv, 
och vissa inskannade styrdokument har varit av dålig kvalitet. Det löstes genom att leta 
fram dokument i biblioteksarkiv och magasin och läsa dem manuellt. Att manuellt läsa 
styrdokument för att finna enstaka ord och begrepp är tidskrävande och inget som ska 
tas lätt på.  
 
Arbetets svagheter är att det inte går att fastställa en generell syn på konfliktbegreppet 
under dessa perioder då det säkerligen finns annat material att finna där 
konfliktbegreppet kan ge fler meningserbjudanden och tolkningar. Arbetets styrkor är 
dock att materialet är förhållandevis jämt fördelat mellan de olika tidsperioderna och 
styrdokumenten. Det ger en inblick i vad de olika hierarkiska styrdokumenten medför 
för meningserbjudanden i skilda styrnivåer för konfliktbegreppet under de senaste 30 
åren. Att det inte funnits liknande tidigare forskning kan ses både som en svaghet och 
en styrka i arbetet, där styrkan ligger i att det bidragit till forskningsfältet med en 
förståelse för konfliktbegreppets meningserbjudande och en nyanserad blick på vad 
konflikter innebär både för barn och också förskollärare i förskolans verksamhet, medan 
svagheten ligger i att det inte går att knyta an eller jämföra med tidigare forskning inom 
området. 
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