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Sammanfattning 
Inledning 
I förskolan sker det konflikter dagligen och det kan vara svårt att veta hur konflikterna kan 

hanteras och förebyggas. På vissa platser och övergångar i förskolan kan mer konflikter 

förekomma. Det finns olika metoder för konflikthantering och det är förskollärarens uppgift att 

hitta strategier för detta. Ibland kan förskollärarna uppleva att de inte vet hur de ska hantera och 

förebygga konflikter på bästa sätt. Då kan ett samarbete med specialpedagog och 

vårdnadshavare vara till en fördel. 

 

Syfte 

Vårt syfte är att undersöka var och när konflikter kan ske i förskolan samt hur yrkesverksamma 

förskollärare arbetar med konflikter och konflikthantering i förskolan. 

 

Metod 

Vi har använt oss utav en kvalitativ metod med intervjuer som ansats. Vi har intervjuat 7 

yrkesverksamma förskollärare på totalt 5 olika förskolor. Redskapet som har använts under 

intervjuerna är ljudinspelning och till viss del papper och penna.  

 

Resultat 
De förskollärare som deltog i studien är medvetna om att det finns de platser där det 

förekommer mer konflikter än andra. De använder sig av olika metoder för att kunna hantera 

och lösa konflikterna som sker mellan barn på förskolan. Den vanligaste metoden för 

förskollärare som framkommit i vår undersökning är att använda verbal kommunikation. 

Majoriteten av deltagarna använder kommunikation för att samtala om barnens känslor och 

tankar. Alla deltagare arbetar även med att fördela barnen i mindre grupper för att minska 

konflikterna. När det gäller att förebygga konflikter visar det sig att det är viktigt att man som 

förskollärare bekräftar, stödjer och lyssnar på barnen. Resultatet har visat att det är vanligt att 

ta hjälp av specialpedagog och vårdnadshavare.  
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INLEDNING 
Enligt Hakvoort (2015, s.21) har intresset för konflikter och hur de ska hanteras ökat enormt 

under de 10 senaste åren. En anledning till det är att konflikterna i dagens samhälle har ökat. 

De forskare och lärare som har utbildat sig inom ämnet konflikter och konflikthantering har fått 

större förståelse för vad och hur konflikter ska behandlas. Denna kunskap som de innehar 

behövs nås ut till verksam personal i förskolan.  

 

Vi anser att det kan vara svårt att veta hur konflikter mellan barn på förskolan ska hanteras. 

Konflikter sker dagligen och vi upplever att förskollärare ibland visar en viss osäkerhet om hur 

de ska hantera konflikterna. Vi har i vår genomgång upptäckt att det finns en hel del litteratur 

när det gäller konflikthantering men att genomföra det i praktiken är inte alltid lika enkelt. Vi 

har arbetat och utfört verksamhetsförlagd utbildning på ett flertal förskolor och anser att det kan 

vara svårt att veta hur konflikter mellan barn ska lösas. Vi hoppas att undersökningen kan ge 

oss förskollärare perspektiv på hur konflikter i förskolan kan hanteras och förebyggas. I 

läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev, 2016,s.9) redogörs för att arbetslaget skall stimulera 

barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa 

och respektera varandra. Vi tycker därför att det är betydelsefullt att undersöka ämnet kring 

konflikthantering närmare.  
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SYFTE 
Vårt syfte är att undersöka när och var konflikter mellan barn på förskolan uppstår. Vi vill även 

ta reda på hur yrkesverksamma förskollärare kan arbeta med konflikter och konflikthantering i 

förskolan. 

 

Frågeställningar: 

 När och var konflikter uppstår i förskolan.  

 Hur kan förskollärare arbeta för att förebygga konflikter mellan barn på förskolan? 

 Hur kan förskollärare lösa de konflikter som kan uppstå? 

Centrala begrepp 

Konflikt 

Hakvoort (2015, ss.32-33) beskriver olika definitioner av begreppet konflikt. En konflikt är en 

situation där det uppstår en motsättning mellan två eller flera parter, där varje part försöker 

uppnå något som den andra parten inte vill eller kan ge. I svenska akademins ordbok beskrivs 

begreppet som en “motsättning eller strid mellan människor, stater, intressen, tankar eller 

begrepp” (SAOB Svenska akademins ordbok 2016). I vår undersökning har vi utifrån dessa två 

definitioner valt att ange begreppet konflikt när det sker en motsättning mellan två eller flera 

barn då de inte kommer överens om något specifikt. 

Konflikthantering 

Konflikthantering i denna undersökning innebär hur förskollärare förebygger och hanterar 

konflikter. Hakvoort (2015, ss.33-34) beskriver att konflikthantering handlar om processen. På 

vilket sätt och med vilken metod en konflikt hanteras. Hur förskollärare agerar när de hanterar 

och förbygger en konflikt. 
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BAKGRUND 
I följande kapitel kommer nu en redogörelse av relevant forskning och metoder kring konflikter 

och konflikthantering i förskolan. 

Konflikter i förskolan 

Vedeler (2009, ss.61-62) redogör för två olika typer av konflikter. Inre konflikter orsakas av att 

barn upplever att de behöver välja mellan saker och ting. Det kan uppstå en inre konflikt om ett 

barn endast får välja en sak fast barnet egentligen vill ha bägge. Den andra typen av konflikt är 

en social konflikt. Den sociala konflikten utmärker sig genom att flera barn motsätter varandra 

och inte kommer överens. En annan form av social konflikt yttrar sig som utfrysning av 

varandra. Souto-Manning (2014) beskriver hur barn kan hamna i konflikter på olika vis. Barn 

har i många fall olika åsikter och blir oeniga om saker och ting. 

 

Det kan förekomma att barnen leker att de är i en konflikt eller bråkar. Jensen (2013, s.24) 

beskriver att det är viktigt att barnen själva vet när det är lek och när det är på riktigt. Det är av 

betydelse att båda barnen och förskollärarna är lyhörda för vad som sägs under lekens gång. 

Säger barnen upprepade gånger att “de leker…” så visar de att leken fortfarande är igång. Börjar 

lekens bråk eskalera och blir till allvar kan det vara lämpligt att en förskollärare hjälper barnen 

till en ny ingång i leken. Även Vedeler (2009, ss.74-75) anser att det är viktigt att barnen förstår 

leken, lekens betydelse och reglerna. Om ett eller flera barn har svårt att tyda eller förstå 

reglerna är det bra om en förskollärare kan vara delaktig i leken och vägleda de barn som 

behöver extra stöd. 

Små barns konflikter 

Små barns konflikter handlar oftast om någon leksak eller turtagande av något slag. Barnen har 

en begränsad kännedom om andras perspektiv och saknar ofta språket vilket kan vara en 

bidragande faktor till ökade konflikter Eftersom barnens hjärnor inte är utvecklade vid en sådan 

ung ålder så behöver de en vuxen som hjälper till att lösa konflikter och som kan hantera deras 

känslor och beteenden. Förskollärare kan hjälpa barn att förstå varandras perspektiv genom att 

prata om känslor, konsekvenser och ge alternativ (Gloeckler & Cassell 2012). Det är viktigt att 

förskollärarna finns där för barnen som anknytningspersoner menar Normell (2004, s.52). När 

barn blir osäkra söker de kontakt hos vuxna de känner anknytning till. Det är då viktigt att dessa 

anknytningspersoner ger den trygghet och stöd barnet behöver. För när barn sedan känner sig 

trygga och säkra vågar de skapa en god relation med sina kamrater. Om en konflikt uppstår 

mellan kamraterna så vet de att det kommer en vuxen som hjälper dem. 

Barns olika förutsättningar 

Enligt Lpfö 98 (rev.2016, s.5) har förskolan ett uppdrag att se till att verksamheten anpassas 

för alla barn som går i förskolan. De barn som behöver extra stöd ska få det. Souto- Manning 

(2014) beskriver att det finns ett ideal i förskolan som förskollärarna försöker få barn att 

sträva efter. I undersökningen innebär ett ideal att förskolan har ett enda arbetssätt som barnen 

ska anpassa sig efter. Alltså en norm på vad barnen bör ha uppnått vid en viss ålder i 

förskolan. Souto-Mannings (2014) undersökning bygger på att se hur barnens konflikter 

hanteras av förskollärare utifrån det ideal som finns. I undersökningen hanteras konflikterna 

på ett likadant sätt utifrån idealen. Souto – Manning beskriver dock hur kritisk hon är till 

idealen, det är svårt för barn att sträva efter samma ideal eftersom att alla barn är olika. 

Förskollärarna bör därför anpassa verksamheten efter alla barns olika behov. Eresund och 

Wrangsjö (2008, ss. 51-52) anser att förskollärarna måste ta hänsyn till barnens kompetens 

och tidigare erfarenheter vid hantering av konflikter. Alla barn reagerar på olika sätt när 
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konflikter uppstår. Därför måste förskollärarna anpassa samtalen efter konflikten utifrån vilka 

barn som är i centrum. Även Orlenius och Bigsten (2006, ss.115-116) anser att förskollärare 

ska anpassa verksamheten utifrån barnens förutsättningar. De beskriver hur förskolläraren ska 

förstå barnens kompetens. Beroende på situationen så har barnen olika kompetenser. Både 

konflikthantering och kompetensutveckling handlar om att få en förståelse om vad som görs 

och varför det blev som det blev. Det är viktigt som förskollärare att tänka på hur problemen 

ska lösas tillsammans med barnen. Syftet med det är att barnen ska utvecklas och få en större 

förståelse men det är också för förskollärarens skull. Det är viktigt att förskolläraren är öppen 

för nya tankar och konfliktlösningar som kan skapas tillsammans med barnen.  

Barn i behov av extra stöd 

Enligt Lpfö (rev.2016, s.11) ska förskollärare se till att de barn som behöver extra stöd och 

stimulans får det. Det finns barn i förskolan som ibland behöver lite extra stöd och vägledning 

vid konflikter. Greene (2012, s.17) använder sig av ordet explosiva barn när han beskriver barn 

som har bristande färdigheter när det gäller flexibilitet, anpassningsförmåga, och en bristfällig 

förmåga att hantera frustration samt svårigheter att lösa problem.  Det kan exempelvis bero på 

ADHD, trotssyndrom, tourettes-, aspergers- och förstämningssyndrom, ångest, problem med 

sensorisk integration eller kommunikationsstörningar. Ett barn som saknar vissa språkliga 

förmågor missbedöms lättare av andra barn betonar Greene (2012, s.21). Eftersom det är viktigt 

för alla människor att kunna sätta ord och uttrycka sina känslor kan det därför skapa en 

frustration hos barn som saknar vissa språkliga färdigheter. När ett barn saknar vissa språkliga 

färdigheter finns risk att de uttrycker sig på ett sätt som uppfattas som ilsket eller aggressivt. 

Hwang och Nilsson (2011, s.239) menar att det är viktigt att barnen känner sig trygga med 

varandra och att många barn på förskolan upplever att det är svårt att ha en god relation med ett 

barn som är mer aggressivt. Vidare klarlägger Greene (s.21) att även om språkliga svårigheter 

ökar risken för att ett barn ska uppvisa ett ilsket eller aggressivt beteende är det inte säkert att 

de blir så. Vedeler (2009, ss.68-69) framhåller att även barn med en annan kulturell bakgrund 

kan ha svårigheter med att lära sig strategier för att hantera sociala relationer i en kultur som är 

av majoritet. Detta för att de kan sakna vissa språkliga kommunikationsfärdigheter som kan 

bidra till att barn med annan kulturell bakgrund kan bli utestängda från gemenskap och 

delaktighet. Det är viktigt att alla barn blir inkluderade i leken eftersom att leken är en viktig 

inlärningssituation (Vedeler s.69). 

 

Det finns vissa områden där det kan skapa ett problem för de barn som har mer utåtagerande 

drag. Greene och Ablon (2006, se Eresund och Wrangsjö, ss.53-55) beskriver dessa fem olika 

områden på följande vis: 

 

Exekutiva funktioner, det innebär att vissa barn har svårt att hantera nya övergångar. När 

barnet går från en aktivitet till en annan. Detta leder till att barnen upplever inre kaos och kan 

då få ett utbrott. För barnens bästa är det då bra om förskolläraren förbereder barnen inför den 

nya aktiviteten och att övergången sker i lugn och ro. 

 

Med Språklig förmåga menas att det kan vara svårt för vissa barn att sätta ord på sina känslor 

och bekymmer. Detta kan vara ett problem ibland då det verbala språket inte ligger i fas med 

barnets ålder. Förskolläraren kan emellanåt ta barnen för givet i dessa sammanhang i och med 

att de tänker på hur gammalt barnet är. Barnen blir frustrerade och får ett utbrott. 

 

Känsloregering innebär att det finns en svårighet hos vissa barn att hantera sina känslor. Det 

är svårt för dem att kategorisera sina känslor. Det är då viktigt att förskolläraren finns som 

stöd för barnen i dessa sammanhang. 
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Begreppet Kognitiv flexibilitet innebär att om det skulle vara så att dagens planering för 

verksamheten på förskolan förändras så är det de barn som får svårt att hantera de nya 

planerna. Känslan av att behöva ställa om sig gör att barnen även i denna situation upplever 

en frustration och får ett utbrott. 

 

Social förmåga hos de utåtagerande barnen kan ibland brista. Barnen har svårt att tyda de 

sociala signalerna. De har emellanåt svårt att kontrollera sig själva vilket leder till att barnen 

då i vissa situationer till exempel skriker istället för att tala med en normal låg röst. 

Samarbete med hemmet och specialpedagog 

Kimber (ss.45-52) beskriver att det är viktigt att personalen på förskolan tillsammans med 

specialpedagoger och vårdnadshavare gemensamt kommer fram till ett arbetssätt som fungerar 

bäst för barnet. De får hjälp av specialpedagog vid situationer som till exempel konflikter 

mellan barn. Genom att förskollärare samtalar och rådfrågar barnets vårdnadshavare får bägge 

parterna möjlighet att förstå hur barnet har det i de miljöer de befinner sig i. Enligt Kimber 

(2009, s.8) är det barnens vårdnadshavare som känner dem bäst. De kan förstå och sätta sig in 

i hur barnen tänker och känner vid vissa situationer. Även Lpfö 98 (rev.2016, s.5) belyser vikten 

av att förskolan har ett gott samarbete med vårdnadshavarna för att barnen ska få möjlighet att 

utvecklas på sina egna villkor. 

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016) beskriver att specialpedagog innebär att kunna 

förstå de kunskapskrav som finns i förskolan och kunna anpassa verksamheten utifrån det. De 

hjälper övrig personal på förskolan att förstå hur utvecklingen sker för barnets bästa. En 

specialpedagog försöker anpassa miljön på förskolan så att alla barn som vistas där ska trivas. 

När en specialpedagog besöker en förskola gör han eller hon en så kallad utredning på barnet 

som är i behov av extra stöd. Utredningen går till på följande vis, att de granskar och kartlägger 

vilken miljö som underlättar eller är besvärligt för barnet. Specialpedagogen ser utifrån barnets 

behov och ser hur vissa situationer påverkar barnet, både positivt och negativt. 

Specialpedagogen förklarar detta för personalen och kommer därefter med förslag på ändringar 

för att utveckla verksamheten ännu bättre Enligt Lutz (2013, ss.45-45) arbetar 

specialpedagogen och de andra i personalen på förskolan med barngruppen generellt. Förskolan 

satsar på att barngruppen gemensamt utvecklas på ett positivt sätt, detta för att inte riskera att 

peka ut barnet som behöver extra stöd. 

Konflikthantering 

Hwang och Nilsson (2011, s.239) belyser vikten av att personalen stöttar barngruppen och ser 

till att relationen mellan dem blir så bra som möjligt. Även Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2012, s.8) anser att om förskolläraren samtalar tillsammans med barnen, får de 

större förståelse för barnens tankar och behov. Då får förskollärarna större möjlighet att skapa 

en bättre miljö på förskolan för barnen. Lutz (2013, s.83) anser att personaltätheten har en 

påverkan på förskolan. Finns det gott om personal så minskas konflikterna eftersom att 

personalen får större möjlighet att vara mer med barnen. Speciellt med de barn som behöver 

extra stöd (Lutz, s.83). Lpfö 98 (rev.2016, s.9) redogör för 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. 

 

I en konflikt handlar det om att parterna förstår varandra och till exempel i en lek förstår 

varandras lekregler. Det kan ibland vara nyttigt att hamna i konflikter. Vid konflikter får barnen 

lära sig att respektera och samspela med varandra och de utvecklas som individ. Hakvoort 
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(2015, s.35) betonar att det inte är säkert att alla konflikter kan lösas men att de går att hanteras. 

Jensen (2013, s.20) beskriver att barnens samspel påverkas beroende på hur bra barnen känner 

varandra. Känner barnen varandra bra så har de ett bättre samspel än de barn som känner 

varandra mindre bra. Har barnen ett bra samspel minskas konflikterna. Vid konflikter som har 

uppstått ska förskollärarna stötta och vägleda barnen så att konflikten löser sig på bästa sätt. De 

ska sträva efter att barnen förstår och visar varandra respekt så gott det går. Vedeler (s.70) 

beskriver fortsättningsvis att det är viktigt att barn visar empati för varandra, denna empati har 

stor betydelse för att barnen ska få en god relation med varandra. Bruce (2010, s.105) menar 

dock att barn inte alltid vill samtala om sina egna tankar och känslor. Då är det viktigt att 

personalen respekterar det för enligt Lpfö 98 (rev.2016, s.8) ska förskolläraren ansvara för att 

varje barn blir respekterade oavsett behov.   

 

Souto- Manning (2014) har genomfört en undersökning där hon har dokumenterat hur barn i 

förskolan samspelar och kommunicerar med varandra när det sker en konflikt. Hur barnen löser 

dem, om de klarar av att lösa dem själva eller behöver ta hjälp utav en vuxen. Det finns mycket 

som kan ligga bakom en konflikt. Souto- Manning (2014) har lagt märke till att både vuxna och 

barn gärna vill lösa konflikterna snabbt och så gott det går. Klarar inte barnen av att lösa 

konflikterna själva är det bra om det kommer en vuxen som hjälper dem. Konflikterna går 

snabbt över och relationen mellan barnen blir då bra igen. Enligt Vedeler (2009, s.65) kan vissa 

barn hantera och lösa konflikter lättare än andra. Det är barn som klarar av att kompromissa 

och komma fram till egna lösningar utan att behöva ta hjälp av en vuxen. 

Metoder i konflikthantering 

Det finns olika metoder i konflikthantering som förskollärare kan använda sig utav i förskolan. 

De metoder som tas upp i detta kapitel är Nonviolent communication (NVC), MmE-metoden, 

Mm-modellen, likvärdighetsmodellen samt medling. 

NVC 

Nonviolent communication baseras på demokratiska värderingar och innebär att konflikter 

förstås och hanteras med respekt för alla parter (Göhlin & Widstrand 2015, s.131). Istället för 

att tvinga, kräva, straffa eller belöna används språk och attityd för att förklara vad som hänt och 

uttrycka sitt behov. Istället för att säga “du gjorde mig arg när...” och då anklaga den andra så 

kan man enligt NVC säga “jag känner mig besviken när...”. NVC utgår ifrån att människor vill 

varandra väl och där konflikter ses som naturliga eftersom att alla människor är olika. Göhlin 

& Widstrand (2015, s.134) beskriver att modellen i NVC är uppbyggd i fyra steg. De fyra stegen 

är observation, känsla, behov och önskan om handling. Ett exempel på detta är när en lärare vill 

ha en elevassistent i sitt klassrum och uttrycker då enligt NVC “Jag behöver stöd för att arbeta 

mer effektivt och tror att en elevassistent verkligen skulle bidra till detta”. I arbetet med NCV 

är det viktigt att beskriva sin känsla istället för det en människa gör med oss eftersom det kan 

hindra kontakt. Ord som exempelvis attackerad, hotad eller missförstådd ska istället ersättas av 

ord som beskriver en känsla. 

MmE-metoden 

Under MmE-metoden ingår Mm-modellen och likvärdighetsmodellen som också kallas E-

modellen. En situation där det förekommer olikheter är inte ovanlig och inget problem så länge 

Mm-modellen inte tas till (Patfoort 2015, s.154). 

Mm-modellen 

Mm-modellen innebär att själv anse ha den rätta åsikten och sätta den över den andres, att få en 

överlägesposition. Om detta uppstår kan en skadlig kraft inträffa som tillslut leder till 
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eskalering, kedja och internalisering. Eskalering innebär att olika medel tas till för att försöka 

nå överlägespositionen, det kan till exempel innebära kritik, svordomar, hånfulla leenden och 

även fysisk våld där kroppen används. Det är vanligt förekommande att någon som har kommit 

i underlägespositionen inte vågar ta till några medel för att hamna i överlägesposition, då kan 

en kedja uppstå. En kedja innebär att personen som hamnat i en underlägesposition tar ut sin 

ilska på en annan person än den som försatte personen i underläge. I värsta fall finns även 

situationer då personen i fråga inte förmår sig att komma ut en underlägesposition varken 

genom eskalering eller kedja. Om personen bara känner till Mm-modellen som metod för 

konflikthantering finns det en risk att personen blir kvar i en underlägesposition, detta kallas 

för internalisering (Patfoort 2015, s.160). Internalisering innebär att energin blir instängd, vänd 

mot sig själv och det finns en risk att barnet upplever en depression.  

Likvärdighetsmodellen 

Det finns en annan modell som går att använda sig utav för att ta sig ur en underlägesposition 

utan att försätta sig i en överlägesposition, denna modell kallas E-metoden eller 

likvärdighetsmodellen. Denna modell innebär att alla parter som är inblandade i en konflikt 

respekterar och lyssnar på varandra med en öppenhet. En stor fördel med likvärdighetsmodellen 

är att de inblandade inte får en känsla av att de befinner sig i ett under eller överläge utan alla 

tycks vara på likvärdig nivå. För att lösa konflikterna i likvärdighetsmodellen är det viktigt att 

inte fokusera på att lösa konflikten direkt. Patfoort (2015, ss.160-166) beskriver att lösningen 

kommer allt eftersom ju mer parterna samtalar om konflikten som uppstått. Som förskollärare 

är det viktigt att bekräfta samt lyssna på barnen.  

Medling - att prata om barnens känslor och uppfattningar 

Ett annat sätt att hantera konflikter kan vara genom medling. Strukturen i ett samtal är 

medlarens uppgift. Kostiainen (2015, s.184) lyfter positiva effekter av medling, bland annat att 

de inblandade kan få en annan inställning och förmåga för att hantera konflikten. En medlare 

ska ha ett förhållningssätt som innebär att medlaren inte ska få de inblandade att känna någon 

typ av skuld utan istället känna ett ansvar för sin handling. 

 

Enligt Kostiainen (2015, s.189) finns det fyra olika steg i en medling. Steg ett innebär att de 

inblandade i konflikten berättar hur de uppfattar händelsen. Medlarens uppgift i detta steg är att 

lyssna och stämma av händelsen utan att avbryta eller ifrågasätta. Steg två handlar om att 

medlaren försöker förstå känslan de inblandade i konflikten har och försöka underlätta parterna 

att uttrycka den. I steg tre frågar medlaren var och en hur de skulle vilja ha det istället, i detta 

steg försöker medlaren få parterna att börja samarbeta. Slutligen har vi steg fyra som innebär 

att komma fram till en gemensam lösning. Detta steg är till för att båda parter försöker få 

förståelse och acceptans för varandras önskan. Lpfö 98 (rev.16, s.10) lyfter betydelsen av att 

barn på förskolan ska utveckla sin förståelse för andras känslor och respektera dem som individ. 

De ska även utveckla sin egen förmåga till att uttrycka sina egna känslor och åsikter. 

Känsla av sammanhang 

Antonovsky (2005, ss.43-46) beskriver de tre centrala komponenterna i begreppet KASAM, 

känslan av sammanhang. KASAM innebär hur en person ser på världen. De tre komponenterna 

är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet innebär hur en person upplever 

inre och yttre faktorer som påverkar livet. Upplever en människa olika faktorer som att de går 

att ordna, förklara eller begripa har den en stark känsla av begriplighet. Den andra komponenten 

är hanterbarhet. Hanterbarhet innebär vilka personer eller resurser en människa har att ta till 

hjälp av när det händer olika saker i livet. En person med en hög känsla av hanterbarhet kommer 

inte känna sig som ett offer och inte sörja för alltid. Den tredje komponenten är meningsfullhet 
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och det innebär om en person känner att det finns en mening eller innebörd med livet. Dessa tre 

komponenter kan vara orsaken till varför vissa personer klarar av att hantera livskriser när 

exempelvis någon dör bättre än andra. Det går även att koppla begreppet KASAM till konflikter 

i förskolan. 

 

Vedeler (2009, ss.39-40) beskriver hur viktigt det är att förstå hur barnet eller barnen känner sig 

när det har uppstått en konflikt. Förskollärarna kan då med hjälp begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet kommunicera med barnen. Med begriplighet försäkrar sig om att barnen har 

förstått situationen och vet vad som bör göras. Hanterbarhet menas ifall barnen tror att de kan 

hantera situationen själva eller om de istället upplever att de behöver hjälp från en vuxen. Sist 

kommer meningsfullheten, om barnen ser mening med att fortsätta försöka vilja hantera 

situationen. Om en förskollärare upplever att det finns ett barn som inte riktigt vet hur leken 

fungerar eller förstår lekkoderna är begreppen ett bra tillvägagångssätt. Det är personalen på 

förskolans ansvar att se till att alla barn blir sedda och respekterade, både av vuxna men också 

av sina kamrater. Alla inblandade parter ska anpassa leken så att det fungerar för alla. Därför är 

det bra om det finns personal som befinner sig i närheten av barnens lekar för att kunna vägleda 

och stötta de barn som behöver det. 

Miljön 

Enligt De Jong (2010, ss.254-255) har den fysiska miljön på förskolan stor betydelse för barns 

utveckling. Det är i den fysiska miljön som samspelet uppstår, det är då viktigt att miljön är 

inbjudande och inspirerande för lek och kommunikation. Det är även viktigt att barnen har 

möjlighet att påverka hur förskolan skall se ut, både inne och utomhus. Den sociala relationen 

mellan barn har betydelse beroende på hur miljön ser ut. Det är bra om det finns plats och 

möjlighet för barn att kunna leka många tillsammans för att få god relation till varandra. Om 

det är trångt kan det bli besvärligt för barnen att leka tillsammans och risken för konflikter ökar. 

 

Det finns både för och nackdelar med att dela barnen i mindre grupper. Fördelen är att de barn 

som befinner sig i samma rum får en bättre relation mellan varandra och samspelet ökar. En 

nackdel är att det kan finnas en risk att de barn som ofta är tillsammans känner en motsättning 

gentemot de övriga barnen som finns på avdelningen (De Jong 2010, ss.269-270). 

 

Gloeckler och Cassell (2012) har gjort en undersökning om hur lärare kan främja en miljö som 

underlättar social problemlösning när småbarn erfara konflikter. De undersöker skillnader i 

barns utveckling när lärare engagerar sig i problemlösning för småbarn. Vuxnas strategier för 

problemlösning ger möjlighet för småbarn att utveckla en sund självkänsla och positiva 

mänskliga relationer om de engagerar sig i problemlösningen. Vidare framkommer det i 

Gleockler och Casells (2012) undersökning att lärare ska se en konfliktsituation som ett 

undervisningstillfälle istället för att få ett barn att känna skuld. Det kan då handla om att hjälpa 

barnen att hantera deras känslor, erbjuda valmöjligheter samt lyssna på barnens åsikter och 

behov. Lärare som reflekterar över sina val av metoder vid konflikthantering kommer att inse 

att metoderna har ett värde och att val av metod är viktigt. Det framkommer genom att använda 

en kombination av förebyggande problemlösning med och för barn kan lärare etablera en stabil 

grund för en sund känslomässig reglering och positiva sociala strategier. 
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Teoretisk ram 

I följande avsnitt presenteras val av teori och hur vi kopplar detta till det valda 

kunskapsområdet. Hur man som förskollärare kan finnas där som stöd för barnen i deras 

utveckling. Även hur förskollärararen tillsammans med barnen tar fram förslag till lösningar av 

konflikter på bästa sätt.  

Vygotskij och den proximala utvecklingszonen 

En teoretiker inom det sociokulturella perspektivet är Lev Vygotskij. Vygotskij var en psykolog 

och pedagog som levde mellan 1896-1934 (Egidius 2009, ss.76-78). Vygotskijs teorier har sin 

grund på att människor utvecklas som individer i ett dialektiskt samspel med deras miljö och 

omgivning. Vidare beskriver Egidius (ss.76-78) att barn går från nivå till nivå genom att 

integrera språket och kulturen med sig själva i gemensamma aktiviteter. Den pedagogiska 

konsekvensen av Vygotskijs teori är att lärare har betydelse. En lärare måste lyssna in, observera 

och försöka förstå barnet för att få in de i nästa utvecklingsnivå. Enligt Vygotskij är människor 

alltid på väg att ta till sig nya sätt att förstå världen (Säljö 2011, s.167). Det är kunskapen och 

erfarenheten vi får tillsammans med andra människor som sedan kan tas med i nya situationer. 

 

En teori att utgå ifrån i denna undersökning är Vygotskijs teori om den proximala 

utvecklingszonen. Vygotskij menar att människan alltid befinner sig i förändring och att det 

därför alltid finns möjlighet att utveckla kunskaper och erfarenheter i samspel med andra 

människor (Vygotskij 2011, s.450). Den proximala utvecklingszonen innebär skillnaden mellan 

det som individen kan själv och det den kan göra tillsammans med sin omgivning. Vygotskij 

(2011, ss.450-451) beskriver tre steg i den proximala utvecklingszonen. Steg ett innebär att 

barnet själv utvecklar olika strategier med hjälp av en person som är mer kompetent än barnet 

själv. I det andra steget har barnet utvecklat en strategi där de kan lösa problemen själva utan 

den mer kompetenta personen. Steg tre innebär att den nya strategin nu är en del av barnet och 

går automatiskt. 

 

Vi anser att Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen är relevant för vår studie då 

vi kan koppla det till konflikthantering. I steg ett finns förskolläraren som ett stöd för barnet, 

vid konflikter agerar förskolläraren som medlare och vägleder barnen till en lösning. Genom 

ett samarbete mellan varandra försöker barnen klara av att lösa konflikterna på egen hand. De 

lär sig slutligen strategier som fungerar vid konfliktlösning. 
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METOD 

Beskrivning av kvalitativ metod 

Bryman (2011, s.342) beskriver förenklat att en kvalitativ forskning mer är inriktat på ord än 

siffror, Bryman (s.342) tar även upp sex steg i en kvalitativ forskning. Steg 1 handlar om vilka 

forskningsfrågor man ska ha, alltså syftet med studien. Steg 2 är valet av platsen och vilka 

personer som ska undersökas. Steg 3 innebär insamling av data och vilken ansats som väljs 

beroende på forskningsfrågorna. Steg 4 är tolkningen av data och tillsammans med steg 5 som 

innebär begreppsligt och teoretiskt arbete bildar de forskningens resultat. Slutligen finns steg 6 

som handlar om formuleringen av rapporten för forskningen. 

 

Trost (2010, s.141) menar att det är viktigt att det finns en variation hos deltagarna i en kvalitativ 

studie. Syftet med en kvalitativ undersökning är att få fram olika svar från deltagare och jämföra 

dem. 

Intervjuer som ansats 

Vår ansats i denna kvalitativa metod är intervjuer. Enligt Trost (2010, ss.25-26) innebär 

kvalitativa intervjuer att undersökaren ställer frågor som får utförliga svar av deltagarna. Det är 

till stor fördel när svaren vid ett senare tillfälle skall analyseras då det finns material att arbeta 

med. Det är viktigt som Trost (s.39) nämner att alla intervjuer har samma standard. Som 

intervjuare skall man vara noga med att alla frågor ställs oavsett vem som intervjuas och att de 

ställs på ett likadant sätt. Trost (ss.40-41) fortsätter med att beskriva hur intervjuaren kan ha 

strukturering i sina intervjuer. Det menas att intervjuaren vill få ökad information kring ett ämne 

och väljer att formulera sina frågor utifrån ämnet. Även Hwang och Nilsson (2003,s.83) 

beskriver hur viktigt det är att personen som utför intervjun tänker på hur frågorna är 

formulerade ordagrant. För risken finns att deltagarna annars missuppfattar eller tolkar frågan 

på ett annat sätt. Därför studerade vi våra intervjufrågor intensivt och var noga med att ha 

formulerat dem så att dem blev förståeliga. Vi hade mycket struktur och lite standard i våra 

frågor. För syftet var att få veta hur förskolläraren på förskolan hanterar konflikter bland barnen. 

Det är viktigt att frågorna som ställs till personen som intervjuas inte är ifrågasättande utan att 

de är neutrala skriver Trost (s.57). 

 

Vi båda två deltar vid samtliga intervjuer. Trost (2010, ss.66-67) belyser att det kan vara bra att 

vara två som intervjuar. Det är då viktigt att vi är samspelta för att inte göra ett dåligt intryck 

hos den person vi intervjuar. 

 

I intervjuerna använder vi oss av ljudinspelning som redskap. Som Trost (2010, ss.74-75) 

nämner är det till en fördel att ha med en ljudinspelare för att kunna lyssna efteråt. En annan 

fördel är också att inte behöva anteckna lika mycket utan kan koncentrera oss på personen som 

intervjuas. Vi berättade innan intervjuerna att vi önskar att få spela in. Är det någon som inte 

vill att intervjun spelas in tar vi bort ljud upptagaren och använder oss utav papper och penna. 

Urval 

Fejes och Thornberg (2016, s.270) beskriver att innebörden av ett obundet slumpmässigt urval 

innefattar att alla inom populationen ska ha lika stor chans och möjlighet att delta i studier. Till 

en början gjordes ett bekvämlighetsurval då vi endast valde att besöka förskolor i en medelstor 

stad. Därefter gjordes ett obundet slumpmässigt urval. Det fanns 60 stycken förskolor i denna 

medelstora stad, vi valde då fem stycken slumpvist utvalda förskolor att besöka. Vi besökte 

dessa fem förskolor och de låg i olika delar av kommunen med några kilometers avstånd från 
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varandra. Det var ett personalkooperativ, en Ur och skur förskola och resterande tre förskolor 

var kommunala förskolor. Totalt genomfördes sammanlagt sju intervjuer med endast 

yrkesverksamma förskollärare. Intervjuerna varade mellan 15-30 minuter. Fyra förskollärare 

arbetar med barn i en ålder av 1-3 år medan två förskollärare har barn i en ålder av 3-5 och en 

förskollärare arbetar med barn i alla åldrar mellan 1-5 år. Antalet barn i barngrupperna var 

mellan 11-22. Det var endast yrkesverksamma förskollärare som deltog och de har varit 

yrkesverksamma olika länge. Alla namn är fingerande.  

GENOMFÖRANDE 

Reliabilitet och validitet 

Bryman (2011, sid.160) beskriver hur reliabiliteten är viktig i en undersökning. Att allt material 

som framkommer är troligt och stämmer. Det kan handla om att samla in sitt material på ett 

tillförlitligt sätt och tillräckligt mycket av materialet så att det går att dra slutsatser (Löfdahl, 

Franzen & Hjalmarsson 2014, s.51). Det är viktigt att en mätning är stabil och exempelvis inte 

blir påverkad av olika faktorer som kan vara att de som deltar i undersökningen är på olika 

humör och så vidare (Trost 2012, s.61).  

 

Validitet används för att beskriva kvaliteten i en undersökning. Validitet handlar om att bara 

mäta det som sägs ska mätas, exempelvis hur man observerar, identifierar eller mäter (Bryman 

2011, s.352). Som i vårt fall ställer vi sådana frågor som besvarar vårt syfte. Det är till exempel, 

om förskollärarna upplever att det förekommer konflikter mellan barnen på sin avdelning. Om 

de i arbetslaget gemensamt kommit fram till ett arbetssätt som fungerar för att förebygga 

konflikter. Om de upplever att det förekommer mer konflikter utomhus eller inte. Vid dessa 

kvalitativa intervjuer vill vi få en ökad förståelse om vad för tankar och vilken syn 

förskollärarna har kring ämnet konflikt och konflikthantering. 

 

Tillförlitlighet  

Ett alternativ till reliabilitet och validitet i en kvalitativ forskning är tillförlitlighet. Bryman 

(2011, s.354-355) beskriver de fyra delkriterier som ingår i tillförlitligheten. Första kriteriet 

består av trovärdighet, det menas att forskningen som utförs är relevant för att samhället ska 

kunna tro på den. Överförbarhet innebär att forskningens resultat ska kunna användas i andra 

sociala sammanhang. För att veta om en forskning eller studie är pålitlig krävs det att alla 

momenten så som till exempel val av metod, personer och analysprocessen stämmer för sin 

undersökning.  Sista kriteriet handlar om möjlighet att styrka och konfirmera. Detta innebär att 

forskarens egna värderingar och teoretiska inriktningar inte ska påverka forskningens resultat.  

 

Det kan ibland vara svårt att veta om undersökningar är trovärdiga menar Trost (2010, ss.133-

134). Därför kan det vara bra att visa några delar av sin metod och genomförandet i det skrivna 

arbetet för att visa läsaren att detta är ett relevant och trovärdigt arbete som har utförts. 

Tillvägagångssätt av intervjuerna 

Utifrån syftet formulerades intervjufrågor (bilaga 1). Intervjufrågorna ventilerades sedan i 

samråd med vår handledare. För att vara säkra på att få en god validitet utfördes en testintervju 

på en yrkesverksam förskollärare. Förskolläraren arbetar inte i samma kommun som studien är 

genomförd. Förskolläraren fick svara på samtliga frågor och det gjordes en transkribering 

efteråt. Tack vare denna testintervju kunde vi reflektera över våra intervjufrågor som vi hade. 

Vi upplevde efteråt att vissa frågor fick likande svar. Därför valde vi att formulera om några 

frågor för att få mer variation av svar från deltagarna. Om inte denna testintervju hade utförts 
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så skulle vi troligen inte upptäckt detta förrän vi hade börjat samla in data till vårt arbete. Enligt 

Trost (2010, s.144) ska inte svaren vid denna testintervju samlas in som data till det slutgiltiga 

arbetet. 

 

Vi åkte runt till förskolorna och vid det första besöket av de olika förskolorna fick deltagarna 

ett missivbrev (bilaga 2). I detta missivbrev informeras deltagarna om vilka vi är, vad vi läser 

till och vårt syfte med vår undersökning. Det står även att deltagarna förblir anonyma och de 

hänvisas till en mailadress och ett telefonnummer vid frågor och funderingar. Under detta besök 

bokade vi tid tillsammans med deltagarna för intervju. Några intervjuer bokade vi in på plats 

och några deltagare bad om att få återkomma till oss via telefon. Intervjuerna genomfördes 

under två veckor. 

 

För att få en god reliabilitet genomfördes alla intervjuer på ett likadant sätt. De skedde avskilt i 

ett rum på förskolan där förskolläraren arbetar på. Som det tidigare står beskrivet så deltog vi 

båda vid samtliga intervjuer och tog hjälp av ljudinspelning. Vi turades om att föra intervjun av 

förskolläraren. Personen som inte intervjuar för anteckningar som ett stöd till transkriberingen. 

Innan intervjun påbörjades ställdes frågan om möjlighet till att spela in intervjun. Samtliga 

deltagare tillät oss att spela in intervjun förutom en förskollärare som bad oss att stänga av 

ljudinspelaren då hon kände sig obekväm i situationen. Personen som inte förde intervjun av 

deltagaren skrev då intervjun på papper istället. Enligt Vetenskapsrådet (2002) kan det ofta 

förekomma visade intressen av deltagarna att sedan få läsa den genomförda studien när den är 

färdig. Efter avslutad intervju förklarade vi därför att det finns möjlighet till att få läsa vårt 

examensarbete sedan. 

Forskningsetik 

Under arbetets gång använder vi oss av de etiska principerna som Vetenskapsrådet (2002) 

beskriver. Ifall det skulle uppstå en konflikt eller ett motstånd från någon av de inblandade i 

undersökningen finns dessa principer. Då kan vi läsa om principerna för att kunna ge exempel 

på forskningskravet och individskyddskravet.  

 

De fyra principerna består av: 

Informationskravet, Innan vi börjar med intervjuerna av förskollärarna som ska delta i vår studie 

besöker vi varje förskola. Vi informerar dem om vilka vi är, att vi studerar till förskollärare och 

att vi skriver ett examensarbete. Vi ger dem ett missivbrev där all information står och vi nämner 

även att alla deltagare förblir anonyma i undersökningen. Till slut får de frågan om de frivilligt 

kan tänka sig att ställa upp i vår undersökning. 

 

Samtyckeskravet, i detta fall är det förskollärarna som har rätt att påverka sin medverkan i 

undersökningen. Vill de avsluta sitt deltagande har de rätt att göra det. Ett exempel där vi tog 

hänsyn till samtyckeskravet var när en deltagare ville avbryta ljudinspelningen. Vi fortsatte då 

intervjun på deltagarens villkor med papper och penna.  

 

Konfidentialitetskravet, det menas som det tidigare står beskrivet att alla som deltar i denna 

undersökning är anonyma. Alla uppgifter såsom namn på personer, platser med mera är i säkert 

förvar och lämnas inte ut till obehöriga. Vi tog hänsyn till konfidentialitetskravet genom att 

förvara de insamlade data på ett säkert ställe och fingerade alla namn i undersökningen. 

 

Nyttjandekravet, är nästan detsamma som principen tidigare, de uppgifter som samlas in om 

personer som deltar får endast användas i vår undersökning. Vi ger inte ut uppgifter till någon 

obehörig. 
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Analys/bearbetning 

Trost (2010, ss.147-150) beskriver steg för steg hur intervjuerna bör analyseras. I och med att 

intervjuerna av förskollärarna spelades in med hjälp av ljudinspelning så transkriberades 

intervjuerna efteråt. Intervjuerna bör inte heller transkriberas omedelbart efter att intervjuerna 

har genomförts. Detta för att vi ska hinna återhämta oss från intervjun och reflektera kring 

svaren deltagaren ger oss. De 7 intervjuerna genomfördes med några dagars mellanrum. Detta 

gav oss möjlighet att kunna transkribera intervjuerna var och en för sig i lugn och ro. Ordagrant 

förs intervjuerna ned med hjälp av papper och penna. Intervjuerna kodades sedan. Watt Boolsen 

(2007, s.89) benämner kodning som att klassificera. När ett datamaterial kodas innebär det att 

dela upp materialet i mindre delar.  Intervjuerna delades först in i mindre delar med kategorier. 

Intervjuerna tolkades och jämfördes sedan med varandra. I jämförelsen lade vi intervjuerna i 

kategorier utifrån likvärdiga svar. Svaren jämförs och granskas utan värdering. Flera gånger 

gick det transkriberade materialet igenom så att inte några viktiga svar eller mönster skulle gå 

till miste. Tolkningar av det insamlade data sker tillsammans med litteratur och teori som finns 

i samband med ämnet.  

 



 

14 

RESULTAT 
I denna resultatdel beskrivs deltagarnas svar utan värdering. Första stycket består av en 

detaljerad beskrivning om deltagarna och dess arbetsplats. Resultatet är strukturerat med 

rubriker där det finns utdrag ur våra intervjuer där deltagarnas namn är ändrade och därmed 

anonyma. 

Konflikter mellan barnen 

Alla 7 deltagare upplever att det förekommer konflikter mellan barnen på sin avdelning. En 

deltagare besvarar frågan så här: 

 

“Det är inte riktigt samma sak med konflikter med dem här små barnen. Det blir ju inte 

som med dem äldre, att dem bråkar och slåss på det viset. Oftast blir det ju det här att 

dem vill ha samma leksak eller ryker ihop om mindre grejer.”   

                                                                                   Anna, verksam förskollärare i 8 år 

 

Deltagarna menar att orsaken till konflikter kan variera. En del menar på att konflikterna kan 

se olika ut beroende på vilken ålder barnen har. De yngre barnen har inte ett verbalt språk och 

kan inte läsa av lekkoderna på samma sätt som de äldre. En deltagare beskriver hur de arbetar 

mycket med kroppsspråk. De visar stopp med händerna eller klappar kompisen för att visa 

empati. Ett exempel på konflikter mellan de yngre barnen är att de tar saker från varandra utan 

att vara överens om det. De yngre barnen testar gränser och de sociala signalerna som 

förekommer på förskolan. De vill se reaktioner hos sina kamrater. 

 

”Ibland undrar jag om vissa barn tycker det är spännande att se någon ledsen. Till 

exempel när ett barn drar en annan i håret och hon blir ledsen. Fast han vet att man 

inte får göra så för att man får ont.” 

                                                                                              Lena, verksam förskollärare i 30 år 

 

Hos de äldre barnen upplever förskollärarna mer fysiska och verbala konflikter, då de kan 

använda sig av slag och ett språk som är nedlåtande. Det kan också handla om barnens 

dagsform, har ett barn inte fått tillräckligt med sömn eller mat kan de ha lättare att hamna i en 

konflikt.   

 

”Ett barn kanske har en dålig dag, ätit eller sovit dåligt. Det är ju också sådant som gör 

att man har lättare att gå in i en konflikt” 

                                                                                   Petra, verksam förskollärare 10 år 

 

En deltagare upplever att det förekommer mer konflikter mellan barnen i övergången vid 

aktiviteter. Vid påklädning i hallen till exempel, för då är det mer rörigt och personalen har inte 

samma möjlighet att hindra konflikter då de hjälper barnen att klä på sig. 

Platser där konflikter uppstår 

6 av 7 deltagare upplever att det förekommer färre konflikter utomhus. Deras uppfattning om 

varför det kan vara så är till exempel att det är stora ytor att röra sig på. Det finns mindre plats 

inomhus vilket kan vara en bidragande faktor till mer konflikter då barnen är närmre varandra. 

Det är mindre yta och det gör att personalen kan hindra konflikterna vid ett tidigare tillfälle, 

menar en deltagare. En förskollärare upplever att de förekommer fler konflikter utomhus då 

gården är så stor då personalen inte ser och hör när en konflikt eskalerar. En annan deltagare 

beskriver att det kan uppstå mer konflikter i buskar där barnen har lättare att gömma sig och 

personalen har sämre uppsikt. Personalen ute på gården hinner då inte hindra konflikterna och 
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de eskalerar. Samma deltagare upplever att det är lättare att avbryta konflikter inomhus då 

personalen befinner sig närmre barnen. 

 

“Det är en väldigt stor gård och väldigt lätt att gömma sig. Det är då konflikterna sker. 

Det tar en längre stund för oss att upptäcka konflikterna ute för att personalen inte ser 

och hör allting på den stora gården.” 

                                                                               Lena, verksam förskollärare i 30 år 

Kunskaper om konflikthantering 

Vid frågan om hur arbetslaget arbetar för att hantera konflikter som uppstår mellan barnen 

framkommer det olika svar. En fråga lyder om förskollärarna upplever att de har tillräckliga 

kunskaper om konflikthantering och en stor andel uttrycker att de saknar en del kunskaper inom 

ämnet. Alla deltagare nämner att de aktivt arbetar med konflikthantering. De anser att det är ett 

ständigt pågående arbete och kunskapen alltid kan utvecklas. Dock anser en deltagare att hon 

saknade vissa kunskaper om konflikthantering i sin utbildning. 

 

”Vi hade nästan ingenting om konflikthantering i skolan. Det är ändå en sådan stor del 

av vardagen. Jag kan ibland fortfarande känna mig ganska maktlös. Jag vill ha mycket 

mer kött på benen för att vara ärlig.” 

                                                                                Petra, verksam förskollärare i 10 år 

 

Denna deltagare nämner att hon saknade konflikthantering i sin utbildning. Detta har gjort att 

hon känner en viss osäkerhet i situationer då en konflikt uppstår. Hon uttrycker en önskan om 

att få mer kunskap kring ämnet. 

  

”Man är inte fullärd fast man har jobbat hela livet.” 

                                                                              Carina, verksam förskollärare i 23 år 

 

Konflikthantering är ett ämne som ständigt är under utveckling i förskolan därför uttrycker en 

deltagare att personalen på förskolan aldrig blir fullärd. Vi får uppfattning om att majoriteten 

av deltagare är missnöjda med sin kunskap om konflikthantering och vill gärna få ökad kunskap 

inom ämnet.  

 

Stöd av specialpedagog och vårdnadshavare 

Resultatet visar att många förskollärare tar till hjälp av specialpedagoger. När förskollärarna 

upplever att deras kunskaper inte räcker till får de stöd och vägledning av specialpedagoger. 

 

“Det är inte vår sak att ställa diagnoser på förskolan men vi har barn på den äldre 

avdelningen där det sker mycket kring dem. Där finns det specialpedagoger inblandade. 

Det finns ju vissa barn här där det händer mer saker och det vet vi ju om och de behöver 

då lite mer stöd och hjälp.” 

                                                                                         Birgitta, verksam förskollärare i 32 år 

 

Istället för att förskollärare själva ställer diagnoser på barnen anser Birgitta att det är bättre att 

ta hjälp av specialpedagog. Då specialpedagogen kan ge stöd till både barnet i fråga och 

personalen.  

 

”Sen har vi ett bra team runt omkring oss med specialpedagoger så att så sett, blir det 

ett stort problem så finns det hjälp att tillgå. Jag tycker inte man ska vara rädd för det, 
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tvärtom, alltså om man börjar känna att man tappar greppet, att man då verkligen 

utnyttjar de resurser som finns.” 

                                                                                         Carina, verksam förskollärare i 23 år 

 

Även Carina uttrycker att en specialpedagog är ett bra stöd. Förskollärare bör utnyttja de 

resurser som finns och de ska inte vara rädda för att ta hjälp av specialpedagog.  

 

Två deltagare lyfter vikten av att samtala med barnens vårdnadshavare. En deltagare berättar 

att de pratade med vårdnadshavare när det hade förekommit mycket bråk mellan flera barn i 

förskolan. En annan deltagare hade upplevt att det inte förekommit bra lekar på förskolan då 

barnen hade sett vissa skjutprogram hemma. Då är det viktigt att ha en dialog med föräldrarna. 

 

”Vi har haft några lekar som inte varit av godo. Det har förekommit hårda tag och ska 

skjutas. Detta på grund av att de kanske ser vissa program hemma. Vi har då haft samtal 

med föräldrarna om hur vi ska stötta barnen och det har blivit mycket bättre bara på 

några veckor här.” 

                                                                                        Lena, verksam förskollärare i 30 år 

 

Med hjälp av ett gott samarbete med vårdnadshavare berättar Lena att det blivit en bättre 

verksamhet. Fortsättningsvis beskriver Lena att de tagit hjälp av vårdnadshavare i arbetet kring 

ett barn som inte kan lekkoderna ännu. 

 

”Vi har ett barn som inte riktigt kan lekkoderna. Vi tillsammans med barnets föräldrar 

har fått stötta detta barn i många sammanhang.” 

                                                                               Lena, verksam förskollärare i 30 år 
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Barn i behov av extra stöd 

Samtliga deltagare upplever att det finns de barn som hamnar i konflikter mer än andra. 

Några av dessa barn utmärker sig genom att vara mer fysiskt utåtagerande mot andra barn eller 

saker, mer impulsiva, en stark vilja samt behöver mer stöd och bekräftelse av olika anledningar. 

En av deltagarna uttrycker att det är svårt att sätta ord på vad det är som gör att vissa barn 

hamnar i konflikter mer än andra men att det kanske beror på generna eller hur deras närmiljö 

ser ut. Det kan även bero på att barnen upplever en viss osäkerhet hos sig själv. 

 

”Ett barn, han är väldigt osäker i sig, han vet inte hur man ska ta kontakt.” 

                                                                                       Malin, verksam förskollärare i 7 år. 

 

Malin uttrycker att ett barn tar kontakt med andra på ett sätt som orsakar fler konflikter. Detta 

för att han inte är tillräckligt trygg i sig själv.  

 

”Sen har vi de barnen där det blir lite som en virvelvind och det händer så mycket runt 

omkring, de är så utåtagerande. De behöver mycket bekräftelse och får de inte de 

händer tråkiga saker.                  

                                                                             Birgitta verksam förskollärare i 32 år 

 

Birgitta beskriver situationer där barn som inte blir bekräftade gör tråkiga saker för att få 

uppmärksamhet. Dessa barn har ett mer utåtagerande beteende.  

 

Metoder vid konflikthantering 

En av deltagarna nämner att de arbetar med medling när en konflikt uppstår. Alltså att de får 

barnen att lyssna och bekräfta varandra på ett respektfullt sätt, där förskolläraren har en neutral 

roll där båda barnens åsikter får träda fram. Fortsättningsvis beskriver förskollärarna olika 

arbetssätt de har för att hantera konflikter: 

 

“Ibland blir vi alldeles för verbala. Att vi frågar hur tänkte du nu? Jag tror inte alltid 

att det fyller någon funktion, jag tror att man ska vara tydlig och ibland ge ganska få 

ord där och då.” 

                                                                                     Birgitta, verksam förskollärare i 32 år 

 

Birgitta menar att barnen ibland blir tvingade till att uttrycka sina tankar och känslor fast att de 

inte vill. Vidare anser hon att personalen på förskolan inte alltid behöver vara alltför verbala i 

sin kommunikation med barnen. 

 

“Vi ska ju alltid finnas där i närheten men sen just att det inte är vi som alltid kommer 

med lösningar av konflikter utan att man kan fråga barnen vad som hände och hur de 

ska lösa detta. Så att inte man kommer dit och bara löser det åt dem och säger att de 

inte får göra si eller så. Så att barnen själva försöker hitta en lösning.” 

                                                                                           Petra, verksam förskollärare i 10 år 

 

Petra uttrycker att det är viktigt att barnen själva ska få möjlighet att reflektera och diskutera 

lösningar vid konflikter. Hon menar att det ofta är vuxna som löser barnens konflikter och att 

barnen själva då inte hinner reflektera över vad som är rätt eller fel.  
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“Vi gör inte sådär som många förskolor gjorde förr att man ska göra förlåt, exempel 

att: nu får du gå fram o säga förlåt. Riktigt så jobbar vi inte utan man pratar ju om de 

men vi tvingar inte något barn. Då kanske man ändå inte förstår varför man gör det.” 

                                                                                          Malin, verksam förskollärare i 7 år. 

 

Även Malin menar att barnen kanske inte alltid förstår konfliktens innebörd. Det kan bli en 

förvirring för barnet om de ska säga förlåt för något de inte förstår. 

Förebygga konflikter 

För att förebygga konflikter arbetar alla förskollärare i undersökningen med att dela 

barngruppen. De delar barnen i mindre grupper för att minska på grupptrycket och 

förskollärarna får möjlighet att ge mer uppmärksamhet och bekräftelse till barnen.  

 

“Det är ju det att vara nära barnen. Vi delar in i smågrupper och bara det gör att det 

blir färre konflikter. Vi har aldrig en stor samling med barnen utan har mindre 

samlingar på olika håll och då får barnen komma mer till tals och vara mer delaktiga” 

 

                                                                                             Malin, verksam förskollärare i 7 år. 

 

Ett arbetssätt som Malin och hennes kollegor har är att fördela barnen i mindre grupper och på 

så vis upplever hon färre konflikter. Ju större grupper desto mer konflikter uppstår.  

 

”Alltså, vi försöker dela barnen så mycket vi kan. Ibland går en pedagog ut och så har 

vi en pedagog inne med två barn och så har de någon aktivitet. Det kan till exempel 

vara att de sjunger, läser en bok, målar och så vidare. Ibland går vi ut med två barn och 

så är vi andra kvar med resten. Vi schemaför detta så att vi ser att alla barnen får den 

tiden. Vi tycker att det är så viktigt att barnen får bli bekräftade varje dag.” 

                                                                              Carina, verksam förskollärare i 23 år 

 

Carina lyfter att de utför planerade aktiviteter med få barn så att alla barn får möjlighet att bli 

bekräftade och få det stöd de behöver. 
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DISKUSSION 
I denna del kommer vi att ta upp resultatet satt i relation till vad som framkommer i kapitlet 

bakgrund och teori. Diskussionen kommer att redovisas i en ordning likt resultatet. 

Avslutningsvis tar vi upp en diskussion kring vårt val av metod i en diskussion samt det 

didaktiska konsekvenser av resultatet i vårt arbete. 

Konflikter mellan barnen 

Samtliga deltagare beskriver att konflikterna ser olika ut beroende på ålder på barnen. Med de 

yngre barnen uppstår ofta en konflikt genom att barnen tar leksaker från varandra utan att vara 

överens. Enligt Gloeckler & Cassell (2012) kan detta bero på att små barn inte har förmågan att 

inta andras perspektiv och saknar det verbala språket. Vi anser även att det kan bero på att 

barnen inte har förstått leksignalerna än. Jensen (2013, s.24) beskriver betydelsen av att barnen 

förstår själva när de leker eller inte. Vi tror då att det kan uppstå ett problem om ett barn anser 

att de leker medan ett annat barn inte. Det kan då skapa en konflikt. Då är det viktigt att det 

finns personal som hjälper barnen att förstå varandra. Vedeler (2009, ss.74-75) anser också att 

det är viktigt att personalen finns i närheten för att hjälpa till att tyda lekens regler och betydelse. 

Greene och Ablon (2006, se Eresund och Wrangsjö, ss.53-55) beskriver att det finns de barn 

som har svårigheter med leksignaler som barnen sänder till varandra. Dessa barn har en brist 

hos sin sociala förmåga. Barnen upplever en viss osäkerhet och inte vet hur de ska bete sig. 

Därför kan det då hända att de skriker till sina kamrater istället för att prata med normal hög 

röst. Vid sådana situationer anser vi att det är bra om det finns personal som kan stödja barnen. 

Genom att själv vara lugn och möjligtvis lägga en lugnande hand på barnen anser vi att även 

barnen då upplever ett lugn och kan kontrollera sig själva igen.  En deltagare beskriver en sådan 

situation där det verbala språket brister. Då använder de sig utav ett tydligt kroppsspråk med 

exempelvis stopp och klappningar. En deltagare nämner en situation då det förekommer att 

barnen drar varandra i håret. Förskollärarens tanke med det är att barnen vill testa gränser och 

se reaktioner på sina kamrater. I en sådan situation tror vi att ett arbetssätt med ett tydligt 

kroppsspråk med exempelvis stopp, klappningar och ansiktsuttryck kan underlätta. Då kan 

barnen få en förståelse för vad som är rätt och fel. 

 

Konflikter mellan de äldre barnen består mer av det som visas i resultatet. Att barnen slår 

varandra och använder ett språk som är nedlåtande. Vi tror att NVC och medling är ett bra 

verktyg för att hantera konflikter mellan de äldre barnen. För de äldre barnen förstår vad de gör 

och kan sätta ord på sina känslor. På så vis får barnen möjlighet att utveckla en sund relation 

med varandra och får en bättre förståelse för andras perspektiv. Får barnen möjlighet att prata 

om sina känslor med en vuxen som visar att det är okej att uttrycka sina känslor och behov tror 

vi det kan gynna barnen i framtiden. Vygotskij (2011,s.450) menar att det alltid finns möjlighet 

för en människa att utveckla kunskaper och erfarenheter i samspel med andra individer. 

Platser där konflikter uppstår 

Majoriteten av deltagarna upplever mindre konflikter utomhus för att ytan är större och barnen 

får mer utrymme för sina lekar. Det är mindre ytor att röra sig på inomhus och barnen hamnar 

lättare i konflikter för att de gärna vill leka på samma ställe. De Jong (2010, ss. 254-255) belyser 

att det är bra om det finns en plats där många barn kan leka tillsammans för att skapa ett bra 

samspel mellan varandra. En av deltagarna ser däremot den stora gården utomhus som en 

bidragande faktor till mycket konflikter. Deltagaren uttrycker att det ibland kan vara svårt för 

personalen att vara närvarande överallt där barnen är. Det finns en risk att konflikterna hinner 

eskalera eftersom gården oftast är stor och personalen inte har lika bra uppsikt. Som Souto- 

Manning (2014) menar så vill barnen oftast lösa konflikterna så fort det går. Upplever barnen 
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att de inte kan lösa dem själva hämtar de en vuxen som kan hjälpa dem. Vi anser att det 

förekommer mindre konflikter utomhus eftersom att barnen har större yta att röra sig på och 

inte lika mycket föremål att samsas om. Däremot om det väl uppstår en konflikt utomhus finns 

risk att den hinner eskalera på ett annat sätt än vad konflikten skulle gjort inomhus. Detta 

eftersom att personalen precis som en deltagare beskriver inte har samma möjlighet att vara lika 

nära alla barnen samtidigt vid utomhusvistelsen. 

 

En deltagare anser att det ibland förekommer mer konflikter i övergången av aktiviteter. Hon 

upplever att det är då när personalen är upptagna med till exempel påklädning av barnen eller 

andra liknande situationer som barnen då ofta hamnar i konflikter. Vi kan se ett samband med 

de barn som är mer utåtagerande, då Greene och Ablon (2006, se Eresund och Wrangsjö, ss.53-

55) beskriver hur de exekutiva funktionerna brister för de utåtagerande barnen. Dessa barn har 

svårt att hantera övergångarna och det gör att barnen då upplever ett kaos inom sig och får för 

det mesta ett fysiskt utbrott. Vi håller då med om att det är bra att förbereda barnen. Tala om 

när det snart är dags för en ny aktivitet så att barnen hinner samla sig mentalt och får tid till att 

avsluta det de håller på med för stunden. Vi tror även att det vore god ide att samtala med barnen 

om dessa situationer. Fråga hur de vill ha det, om de vill att förskollärarna ska säga till i förväg 

eller om det räcker att säga till precis innan övergången.  

Kunskaper om konflikthantering 

Resultatet visar att förskollärarna arbetar med att fördela barnen i mindre grupper för att minska 

konflikter. Enligt De Jong (2010, ss.269-270) finns det både för och nackdelar med att fördela 

barnen i mindre grupper. Fördelen är att de barn som befinner sig i samma rum får en bättre 

relation mellan varandra och samspelet ökar. En nackdel till det är att det då finns risk för att 

de barn som ofta är tillsammans känner en motsättning gentemot de övriga barnen som finns 

på avdelningen. Vi anser också att fördela barnen i mindre grupper har både för- och nackdelar. 

Andra fördelar kan vara att barnen blir mer sedda och bekräftade av förskollärarna i en mindre 

grupp. Om det finns god personaltäthet som Lutz (2013, s.83) beskriver att det bör vara på varje 

förskola så tror vi även att konflikterna skulle minskas. Om förskollärarna får möjlighet att 

kunna sprida ut sig mer och vara mer delaktiga på barnens nivå, hinner konflikterna inte att 

eskalera. Deltagarna upplever detsamma. Det är därför de grupperar barnen och ser till att finnas 

där för dem. En nackdel kan vara att det kanske uppstår en konflikt redan vid fördelningen av 

grupperna då risken finns att något barn uttrycker ett missnöje med gruppindelningen. Vi anser 

även att det är en god idé att variera grupperna så att barnen får en bra relation mellan varandra 

på avdelningen. Som Jensen (2013, s.20) beskriver påverkas barnens samspel beroende på hur 

väl de känner varandra, ju bättre samspel barnen har desto mindre konflikter uppstår.   

 

Barn i behov av extra stöd 

Resultatet visar att alla deltagare upplever att det finns de barn som hamnar mer i konflikter än 

andra. Några av deltagarna beskriver dessa barn som mer impulsiva, med starkare vilja eller en 

osäkerhet hos sig själva. Deltagarna berättar att de då ofta ger dessa barn lite extra stöd och 

vägledning. En annan faktor till varför vissa barn hamnar i konflikter mer än andra kan vara att 

de saknar en del språkliga förmågor. Barnen kan då uttrycka sig på ett sätt som kan uppfattas 

som ilsket eller aggressivt (Greene 2012, s.21). Vi anser precis som Vedeler (2009, s.69) att 

leken är en viktig inlärningssituation och utvecklande för språket, därför är det av stor betydelse 

att alla barn får vara delaktiga i leken. 

En deltagare berättar att de har flera barn på avdelningen som är utåtagerande och beskriver hur 

det händer tråkiga saker om barnen inte får som de vill. Detta får oss att fundera lite, varför 

händer dessa tråkiga saker? Det kan möjligtvis vara så att barnen gör sakerna för att de upplever 
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en viss osäkerhet hos sig själva, de vet inte hur de ska bära sig åt. Greene och Ablon (2006, se 

Eresund och Wrangsjö, ss.53-55) beskriver hur barn och deras känsloregering ibland kan uppstå 

som ett hinder. Vi tänker att barnens osäkra känsloregering påverkar deras beteende. När barn 

inte blir stimulerade blir de rastlösa och vet inte vad de ska göra. Då är det personalens ansvar 

att se till så att barnen får den stimulans som de behöver, anser vi. Det är inte alltid lätt för 

personalen på förskolan att ständigt behöva stimulera alla barnen och de ska även få möjlighet 

att själva vara kreativa vid sina aktiviteter. Enligt Lpfö (rev.2016,s.11) ska förskollärarna ha 

möjlighet att ge barn den extra stöd och stimulans som de behöver.  

Stöd av specialpedagog och vårdnadshavare 

Vi anser personligen att det är bra att få så god kontakt med vårdnadshavarna som möjligt. Det 

är genom kontakten med vårdnadshavarna som personalen kan anpassa verksamheten för 

barnen på bästa sätt. Allt för att barnen ska må så bra som möjligt. Även Kimber (2009, ss.45-

52) beskriver hur betydelsefullt det är.  Två deltagare beskriver att de har ett gott samarbete 

med vårdnadshavare och samtalar med dessa när det har förekommit mycket bråk eller när 

något barn behöver extra stöttning. Lpfö 98 (rev.2016, s.5) belyser vikten av att förskolan har 

ett gott samarbete med vårdnadshavarna för att barnen ska få möjlighet att utvecklas på sina 

egna villkor. Eftersom det också är ett av våra uppdrag i läroplanen är samarbetet med hemmet 

av stor betydelse. 

 

Vi instämmer med Lutz`s (2013, ss.44-45) att arbetslaget tillsammans med specialpedagogen 

ska arbeta på ett generellt sätt i barngruppen. Våra egna erfarenheter tyder på att även om det 

finns de barn som behöver extra stöd så skadar det inte att hela barngruppen får samma stöd 

och utveckling. Som resultatet visar råder det ibland en viss osäkerhet hos förskollärarna hur 

de ska hantera vissa barn med behov av extra stöd. Vi får uppfattningen om att deltagarna ofta 

vänder sig till specialpedagogen för att få stöd i arbetet tillsammans med barnen och tycker att 

specialpedagogen är till stor hjälp. En deltagare beskriver att hon ibland upplever en osäkerhet 

vid hantering av barngruppen. Hon anser att som personal på förskolan ska man inte vara rädd 

för att ta kontakt med specialpedagog för råd och stöttning. Våra egna tankar kring detta är att 

personal på förskolan inte vill ta kontakt med en specialpedagog för att risken finns att de 

kanske känner sig otillräckliga. Vi har egna erfarenheter kring ett samarbete på förskolan med 

specialpedagog. Vi vet att få hjälp av en specialpedagog kan underlätta arbetet kring 

verksamheten på förskolan. Som Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016) beskriver ser 

specialpedagogen över hela verksamheten och ser vad som behövs förändras för att ett barn i 

fråga ska må så bra som möjligt. Specialpedagogen ger råd och tips på hur verksamheten kan 

se ut. Det är troligtvis det som deltagarna i undersökningen syftar på. De behöver råd för att 

kunna stimulera hela barngruppen och anpassa miljön utifrån varje barns behov.  

Metoder vid konflikthantering 

Kostiainen (2015, s.184) redogör för positiva effekter av medling som ett arbetssätt i förskolan. 

Positiva effekter kan vara att barnen lär sig att hantera en konflikt genom att respektera och 

lyssna på varandras åsikter. En av deltagarna är positiv till detta arbetssätt då hon upplever att 

barnen successivt lär sig att lyssna och bekräfta varandra på ett respektfullt sätt. Vedeler (2009, 

ss.62-63) redogör hur viktigt det är att förskollärarna finns som ett stöd för barnen. 

Förskollärarna ska råda barnen så gott det går så att konflikterna blir lösta på ett positivt sätt. 

En annan deltagare ställer sig mindre positivt till detta arbetssätt, då hon upplever att det ibland 

kan bli för mycket samtal vid en konflikt. Hon menar att det inte alltid fyller någon funktion att 

fråga barnen hur de tänkte och upplevde situationen, utan att istället vara tydlig och använda få 

ord. Även Bruce (2010, s.105) anser att personalen på förskolan måste respektera att barn inte 

alltid vill diskutera situationen och inte heller vill förklara sina känslor. Vi förstår vad Bruce 
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menar för vi måste respektera varje barn som individ. Samtidigt anser vi att NVC är ett bra 

arbetssätt att ta del av tillsammans på förskolan för att kunna förmedla varandras behov och 

känslor. Eftersom att NVC baseras på demokratiska värderingar innebär det att konflikter 

förstås och hanteras med respekt för alla parter (Göhlin & Widstrand 2015, s.131). Ett annat 

arbetssätt att utgå ifrån är Antonovskys (2005, ss.43-46) tre centrala komponenter i KASAM. 

Vi ser en likhet mellan KASAM och konflikthantering i förskolan. Vi anser att det är viktigt att 

förskollärarna först försäkrar sig om att barnen har förstått situationen alltså begripligheten. 

Hanterbarheten menas om de sedan kan hantera situationen själva eller behöver stöd av en 

vuxen. Slutligen meningsfullheten som innebär om barnen ser en mening med att lösa 

konflikten. 

Metoddiskussion 

Hwang och Nilsson (2011, ss.82-83) beskriver några nackdelar med att ha intervjuer som 

ansats. En nackdel är att personen som blir intervjuad inte minns eller hittar på något annat att 

säga för stunden.  När transkriberingen av våra intervjuer genomfördes kunde vi konstatera att 

åsikter kunde förändras under samma intervju. Ibland kunde det förekomma att en deltagare 

först sa en sak, sedan en stund senare sa deltagaren det motsatta. 

 

När vi avslutade några intervjuer fick vi enstaka kommentarer om att deltagarna hade velat få 

frågorna innan intervjun. Motiveringen till det var att de hade kommit med bättre svar till oss. 

Detta hade vi tänkt på och kommit fram till att vi inte ville ge ut frågorna innan. Vi ansåg att 

det räckte för deltagarna att veta ämnet och vårt syfte, som de fick läsa i missivbrevet. Ifall 

deltagarna skulle fått frågorna innan, skulle de möjligtvis diskuterat frågorna tillsammans med 

sina kollegor. Det finns då en risk att de svaren skulle bestå mer av hur de vill arbeta istället för 

hur de är i verkligheten. 

 

Inför intervjuerna diskuterades det om hur förfrågan till intervjuerna av förskollärarna skulle 

ske. Vi kom fram till att vi ville åka till varje förskola, möta förskollärarna personligen och 

samtidigt ge missivbrevet till dem. Vi tror att detta personliga möte gjorde att vi fick så bra 

respons som vi faktiskt fick. Vi blev positivt överraskade av responsen. Hade vi till exempel 

mailat missivbrevet till förskolorna skulle förskollärarna troligtvis inte återkommit med svar. 

På vissa förskolor som besöktes kunde vi verkligen känna deras engagemang i vårt arbete. Även 

om de kanske kände en viss osäkerhet kring ämnet så ville de ändå hjälpa oss så gott de kunde. 

Det är vi väldigt tacksamma för.   

 

Vi anser att intervjuer som ansats och att detta är en kvalitativ metod är det mest relevanta för 

denna undersökning. Möjligtvis skulle en kvantitativ undersökning kunna ha genomförts, med 

enkäter som ansats. Enligt Hwang och Nilsson (2011, s.82) kan frågorna vid enkäter bli 

enformiga och har för det mesta fasta svarsalternativ. Om vi skulle använt oss av en kvantitativ 

metod och enkäter skulle frågorna i enkäten till stor del bestått av frågor som bara kunnat 

besvaras med ja, nej eller vet inte. Våra tidigare erfarenheter tyder på att deltagarna i enkäten 

låter bli att svara på sådana frågor som kräver utförligare svar. Vi anser att med hjälp av 

intervjuer får vi mer utförliga svar och möjligheten till fler reflektioner mellan intervjuerna. 

 

I genomförandet av vår undersökning följde vi de forskningsetiska principerna som 

vetenskapsrådet (2002) beskriver. Eftersom vi besökte samtliga deltagare, presenterade oss 

samt gav de ett missivbrev anser vi att vi följde informationskravet. Samtyckeskravet följdes 

genom att förskollärarna själva fick välja om de ville delta eller avbryta sitt medverkande i vår 

undersökning. Samtliga deltagare och förskolor är anonyma och används endast till vår 

undersökning därför följdes konfidentialitets- och nyttjandekravet. 
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Didaktiska konsekvenser 

Eftersom det är svårt att undgå konflikter helt är detta något som är återkommande på förskolan. 

Vi anser att det är viktigt att arbetslaget på förskolan har en pågående diskussion om 

konflikthantering. Det finns olika sätt att hantera och förebygga konflikter. Det finns sätt att 

minska på konflikter och det är att arbeta i ett förebyggande syfte. Detta kan ske genom att 

exempelvis dela barnen i mindre grupper så förskollärarna hinner bekräfta alla barn. Barnen 

behöver inte heller samsas om plats och föremål på samma sätt. Det kan vara en god idé att 

utnyttja sin utemiljö och ge barnen möjlighet att få vara ute varje dag. Vi tror att konflikterna 

minskas för att barnen får en större frihet att röra sig på och behöver inte samsas om utrymmet 

lika mycket som inomhus. Det är viktigt att personalen som är ute är uppmärksamma på vad 

barnen gör för att kunna hindra konflikterna till att eskalera.  

 

Vi har under vår studie lagt märke till att miljön har en påverkan på barns konflikter. Därför har 

vi som förslag till fortsatt forskning om att göra en kvalitativ studie om miljön på förskolan. I 

vilken miljö sker konflikterna i större uträckning? Vilka förändringar kan göras för att minska 

konflikterna? 

 

Att arbeta och prata om värdegrunden och barns lika värde i barngruppen är också ett sätt att 

förebygga en del konflikter. Även om förskollärare arbetar i ett förebyggande syfte mot 

konflikter så går de ändå inte att undvika. Då är det viktigt att veta hur konflikterna ska hanteras 

när de händer. I en situation när det sker en konflikt mellan två barn går det som förskollärare 

att arbeta med medling. Det innebär att förskolläraren låter båda barnen få berätta hur de 

uppfattar händelsen och om sina känslor utan att lägga någon värdering i det. Medlaren ska inte 

få barnen att känna någon skuld utan ta ansvar för sin handling. Med de större barnen anser vi 

att det går att arbeta på detta sätt när vi hanterar konflikter och att prata om barnens känslor. 

Det är enligt oss viktigare att barnen förstår sina handlingar och andra barns känslor än att 

tvinga någon att säga förlåt. Eftersom de yngre barnen inte har det verbala språket ännu kan en 

idé vara att visa med kroppsspråket när något inte är okej, att klappa och visa att det andra 

barnet blir ledsen. 

 

Konflikthantering är ett ämne som ständigt är aktuellt. Även om det finns mycket litteratur som 

hänvisar till olika metoder och hantering så är det inte lätt i praktiken. Inget barn är det andra 

likt. Därför måste förskollärarna anpassa verksamheten och miljön utifrån barnen och deras 

behov. Till det kan de ta hjälp av vårdnadshavare och specialpedagoger. Vi anser att det ibland 

kan vara nyttigt att hamna i konflikter eftersom hanteringen av konflikter kan bli en 

lärandesituation för barnen. De får lära sig att kommunicera och uttrycka sina känslor och 

behov. De lär sig att respektera varandra och lär känna sig själva som individ. Vi och personalen 

på förskolan vill alltid barnens bästa. Förskolans verksamhet är till för barnen. 
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BILAGA 1 

Hej! 
 
Vi heter Frida och Mathilda och går sista terminen på 
förskollärarprogrammet på Borås Högskola i Varberg. 
Vi har precis börjat på vårt examensarbete som handlar om 
konflikthantering i förskolan. Vi tycker att detta är ett väldigt 
intressant och viktigt ämne. Det skulle vara till stor hjälp om ni 
kan tänka er att avsätta några minuter till att besvara några 
frågor kring ämnet.  
Vi följer offentliga och sekretesslagen, vilket innebär att ni förblir 
anonyma i vårt examensarbete.  
 
Vi är väldigt tacksamma för all hjälp vi kan få! 
Vid frågor och funderingar, maila eller ring gärna oss på:  
Mail: xxxx 
Telefon: xxxx 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Frida och Mathilda 
 

  



 

 

BILAGA 2 

INTERVJUFRÅGOR  
Vi håller på med vårt examensarbete och skriver om konflikthantering i förskolan. Syftet med 

vår undersökning är att få en större förståelse för hur förskollärare kan hantera konflikter 

mellan barn på förskolan. Med begreppet konflikt i detta fall menar vi en situation mellan två 

eller flera barn där det uppstår en motsättning för att barnen inte kommer överens. Med 

konflikthantering menar vi att vi vill veta hur ni i personalen hanterar och förebygger dessa 

konflikter som sker. 

Bakgrundsfrågor 
1. Hur många inskrivna barn har ni på er avdelning? 

 

2.  Hur gamla är barnen på er avdelning? 

  

3. Hur länge har du varit verksam som förskollärare? 

 

4. Vilken utbildning har personalen på er avdelning? 

Frågor om konflikthantering 
1. Upplever du att det förekommer konflikter mellan barnen på er avdelning?  

 

2. Kan du ge exempel på någon eller några konflikter som har uppstått?  

 

3. Vad tror du att orsaken till konflikterna kan vara? 

  

4. Finns det någon plats där det förekommer fler konflikter? 

  

5. Upplever du att det är mer eller mindre konflikter utomhus? 

 

6. Har ni i arbetslaget gemensamt diskuterat fram hur ni skall hantera konflikter som kan 

uppstå mellan barn på er avdelning? 

 

7. Kan ni ge exempel? 

 

8. Hur arbetar ni för att förebygga konflikter? 

 

9. Upplever ni att ert arbete ger resultat? 

 

10. Upplever du att du har tillräckliga kunskaper kring konflikthantering? 

 

11. Upplever du att det finns de barn som hamnar i konflikter mer än andra? 

 

12. Upplever du att dessa barn har något utmärkande drag? 
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