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Sammanfattning  

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka barns och förskollärares uppfattningar om hur de löser 

konflikter på förskolan mellan barn som är oense. Våra frågeställningar är: 

 

• Vilka strategier använder förskollärarna och barnen sig av när de löser konflikter mellan 

barn? 

• Vilken betydelse har miljön på förskolan för barnens samspel enligt förskollärarna? 

 

Metod 
I studien har kvalitativ metod använts och intervjuer med förskollärare och barn. Intervjuerna 

har genomförts med två förskollärare och fyra barn.  

 

Resultat 
I resultatet framgår att barnen anser sig ha ett behov av en förskollärare nära vid 

konfliktsituationer samtidigt som de påvisar empati när de upplever andra barn oense. I 

resultatet framkommer även förskollärarnas förslag till konflikthanteringsstrategier samt hur de 

arbetar förebyggande med konflikter i barngruppen. Förskollärarna markerade miljön som 

betydelsefull för barns lärande och lek. Det framgår även i resultatet hur förskollärarna anser 

att barns utveckling har betydelsen för förmågan att lösa konflikter.  
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INLEDNING 
 

 Det jag hör glömmer jag, det jag ser kommer jag ihåg, det jag gör förstår jag. 

(Konfucius) 

 

 

Redan för 2500 år sedan uttalade sig den kinesiske store filosofen Konfucius, som levde 

omkring 551 och 479 (f.Kr.), om utbildning som den totala makten i samhället. Han formade 

ovanstående ordspråk som än idag stämmer in i barns värld. Konfucius förutsatte att det var 

frånvaron av kunskap samt en bristande förståelse som var orsak till att felaktiga handlingar 

begicks (Granqvist 2000, ss. 36–43). Vygotskij resonerade kring läraren och den vuxnas 

handlingar som de mest betydelsefulla för barn och genom interaktion med andra skapas 

tillfällen för lärande och utveckling (Säljö 2011, s. 166). 

 

Det har alltid funnits konflikter i förskolan på både gott och ont. Våra tidigare erfarenheter från 

verksamhetsförlagd utbildning har gett oss delade budskap då förskollärarna resonerat olika 

kring begreppen konflikt och förhandling. Vad som kan upplevas som konflikt mellan barnen 

av förskolläraren kan istället röra sig om en pågående förhandling. Även forskning och litteratur 

pekar på olika synsätt vilket fick oss intresserade och nyfikna på ämnet, då forskning vill 

använda sig av ordet förhandling medan tidigare litteratur använder ordet konflikt. Vår tolkning 

är ändå att det används synonymt med varandra och inte i motsättning, därför har vi valt att 

använda oss av ordet konflikt i syfte och frågeställningar. Samtidigt har det inte varit lätt att 

finna litteratur och forskning på konflikthantering ur ett barnperspektiv vilket gjorde oss ännu 

mera intresserade av ämnet. Den forskning och litteratur som vi fann var till större del av det 

äldre slaget, vilket stärker vårt argument till valt ämne. 

 

Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016, s. 9) skriver att förskolan ska arbeta på ett sådant 

sätt att varje barn utvecklar en kompetens att fungera både i grupp och för sig själv samt att 

barnen ska få verktyg att kunna hantera konflikter. Detta innebär att det inte finns en lösning 

som fungerar för alla i förskolan, därför behövs olika strategier att tillgå.   

 

Ordet konflikt kommer från det latinska ordet confIictus och betyder sammanstötning – en 

kamp mellan olika krafter. Svenska Akademiens ordlista (SAOL 13, 2006) lägger även till 

orden; motsättning, tvist och strid i sin förklaring av ordet konflikt. Även Hakvoort (2015, ss. 

30–35) uttrycker ordet som; motstridigheter mellan idéer, behov och önskningar. Marklund 

(2007, s. 63) hävdar att det inte finns någon faktisk definition av ordet konflikt, utan att ordet 

konflikt är situationsbundet. Hakvoort (2015, s. 35) resonerar kring begreppet konflikthantering 

och vill förtydliga att det finns en skillnad mellan lösning och hantering. Det betonas att en 

konflikt inte alltid går att lösa, men den alltid kan hanteras. Marklund (2007, ss. 58–63) 

beskriver även att en konflikt kan ses på många olika sätt och utfallet av den är beroende på vad 

parterna i konflikten lägger för värdering i ordet. Varken Marklund (2007, s. 63) eller Hakvoort 

(2015, s. 35) anser att konflikter är enbart negativa, utan med rätt verktyg kan en konflikt vara 

både utvecklande och utmanande. Chen, Fein, Killen och Tam (2001, s. 527) redogör i sin 

forskning för ökad kunskap kring konflikter samt konflikthantering i takt med att barn blir äldre 

och den sociala utvecklingen utvecklas. 
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka barns och förskollärares uppfattningar om hur de löser 

konflikter på förskolan mellan barn som är oense.  

Frågeställningar 

• Vilka strategier använder förskollärarna och barnen sig av när de löser konflikter mellan 

barn?  

• Vilken betydelse har miljön på förskolan för barnens samspel enligt förskollärarna? 
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BAKGRUND 
I följande avsnitt kommer forskning inom konflikthantering presenteras samt den tidigare 

litteraturen som är relevant för studien. Det mesta vi fann om konflikthantering i litteratur samt 

forskning var äldre och det mest relevanta ur det senast utgivna materialet från författarna har 

valts ut. I avsnittet redogörs för litteratur samt forskning på ämnena konflikter, social 

kompetens hos barn, förhandling, förskollärarens kompetens samt lösningsstrategier, 

kommunikation, miljön samt olika metoder som konfliktlösningsstrategier.  

Konflikter 

Wahlström (2005, s. 104) redogör för begreppet konflikter och skiljer mellan en medveten och 

omedveten konflikt. Begreppet konflikt kan sammanfattas med att intressen, mål, synsätt, 

behov, personlig stil eller värderingar konkurrerar med varandra. För att resonera kring att bli 

kompetent i konflikthantering behöver man inte bara kunskaper utan man behöver förmågan att 

känna tillit till andra människor samt ett gott självförtroende (Wahlström 2005, s. 112). Chen, 

Fein, Killen och Tam (2001, s. 524) beskriver i sin studie att tidigare forskningar ofta har visat 

en negativ sida av konflikter, men i flera fall har det varit svårt att skilja på aggression/ilska och 

konflikt. Enligt författarna handlar konflikter många gånger endast om att man motsätter sig 

vad någon annan anser. När denna felaktiga bedömning av konflikter görs kan tyvärr många av 

de positiva aspekterna av konflikter glömmas bort (Chen, Fein, Killen & Tam 2001, s. 524).  

 

Öhman (1996, s. 40) belyser hur olika synsätt, viljor eller önskningar ofrånkomligt leder till en 

konflikt vilket kan ge barnen träning i att förhandla samt kompromissa. Författaren förklarar 

vidare att det är de vuxna som är förebilder och deras förmåga att diskutera, samarbeta samt 

kompromissa står senare som modell för barnen. Även förskollärarnas förmåga att förhålla sig 

till barnens meningsskiljaktigheter samt hur de agerar i konfliktsituationer återspeglas i barnens 

förhållningssätt. Öhman (1996, s. 218) redogör för empatin som förutsättning för en konstruktiv 

konflikthantering då det ställs krav på både kognitiv och känslomässig kompetens hos 

förskolläraren för att denne ska ha förmåga att ge barnen bra redskap för att de senare själva 

ska kunna lösa konflikter. Chen, Fein, Killen och Tam (2001, s. 523) klargör i sin studie att 

konflikter är en naturlig del av livet och i konflikter utvecklar barn sociala förmågor, ett 

moraliskt omdöme och sina kognitiva kompetenser. Även Vestal och Jones (2004, ss. 138–139) 

uttrycker i sin forskning att barn som vistas i en miljö där konflikter existerar blir, med rätt 

redskap, bra på att lösa konflikter.   

Social kompetens hos barnen 

I arbetet med barn i förskolan ställs förskollärarna ofta inför att fatta snabba beslut och göra 

olika val baserat på vad de ser och upplever i samspelet inom barngruppen. En omedvetenhet 

råder i vuxnas attityder över vad de väljer att se vad som sker i samspelet likaså över hur de 

väljer att tolka densamma (Öhman 1996, s. 74). När det handlar om att låta ett barn ta ansvar 

för sina egna handlingar samt ha förmåga till konsekvenstänkande kan vuxna vara behjälpliga 

genom att synliggöra och konkretisera situationer som upplevs som besvärliga och som barnet 

funderar över (Öhman 1996, s. 82). Edfelt (2015, s. 52) beskriver hur begreppet förmåga 

förknippas med inre egenskaper såsom begåvning och duglighet medan begreppet färdighet 

förknippas med att kunna göra något praktiskt, allt beroende på personens förmåga. Edfelt 

belyser hur dessa begrepp inte sällan används synonymt med varandra.  

 

Vedeler (2009, ss. 19–24) redogör för begreppet social kompetens och presenterar fyra kriterier 

för denna färdighet: Det första kriteriet är sociala färdigheter, vilket innebär strategier för att 

mäta och betona olika värdeattribut såsom empati, hjälpsamhet och självständighet. Det andra 
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kriteriet är status i barngruppen, vilket ofta har definierats som social kompetens. Dock har det 

framkommit att det är viktigare att ha förmågan att skapa relationer snarare än hög popularitet. 

Det tredje kriteriet handlar om relationer och vänskapsförhållanden. Forskning pekar på att 

vänskapsrelationer mellan barn ger en indikation på dess sociala kompetens då vänner dels ger 

emotionellt stöd, praktisk hjälp, fungerar som sällskap samt ger möjlighet till konstruktiv 

konfliktlösning i en stödjande miljö bland annat. Det fjärde och sista kriteriet handlar om det 

funktionella tillvägagångssättet, vilket innefattar förmågan att sätta upp mål samt välja de 

strategier som krävs för att uppnå dessa mål. Ett positivt samband har påvisats mellan socialt 

stöd, empati, ett välfungerande socialt beteende samt god problemlösningsförmåga. 

 

Även Dysthe och Igland (2003, s. 75) redogör för Vygotskijs sociokulturella teori och påtalar 

den sociala samverkan som utgångspunkt för utveckling och lärande. Guvå (1998, s. 247) 

redogör för huruvida barn behöver ha förmåga att sätta ord på sina upplevelser och genom stöd 

från vuxna kan det ha avgörande betydelse i samspel med andra barn. Guvå beskriver vidare att 

vuxna kan hjälpa barnen att stimulera barns förmåga att sätta sig in i andra personers perspektiv 

samt få en förståelse för att andra inte upplever händelser på samma sätt som en själv, vilket 

kan underlätta i konflikthantering. Forskning visar att barns utvecklande språkkunskaper i två 

till fem års ålder och deras växande förmåga till att förstå sina egna och andra människors 

intentioner, gör dem otroligt skickliga på att uttrycka sina önskemål och ibland även manipulera 

sin omgivning så att de får det som de vill ha (Chen, Fein, Killen & Tam 2001, s. 525). 

Förhandling 

Det framgår av forskning att det ingår i barns utveckling att förhandla om det som sker i 

vardagen och genom att låta barn lösa konflikter stärks deras demokratiska samt sociala 

färdigheter och ger dem viktiga erfarenheter inför vuxenlivet (Johansson & Emilson 2016, ss. 

19–20). Chen, Fein, Killen och Tam (2001, s. 538) beskriver i sin studie hur interaktion mellan 

barn utvecklar deras förmåga samt tillvägagångssätt att förhandla med varandra då det gynnar 

den sociala samhörigheten. Vestal och Jones (2004, s. 132) betonar hur barn som lär sig 

förhandla samt lösa problem tidigt utvecklar strategier för stresshantering i det vardagliga livet. 

Forskning visar även att barn är bättre på att förhandla med varandra när det inte finns någon 

pedagog i närheten (Chen, Fein, Killen & Tam 2001, s. 525). 

 

Bruce (2010, s. 109) påtalar även språkets betydelse i förhandlingssituationer då det behövs för 

att reda ut eventuella missförstånd i leken eller förebygga att de uppkommer. Har barnet då 

språkliga hinder kan de ibland medvetet undvika situationer som kan kräva förhandling då de 

kan upplevas som mer konfliktfyllda. Barns sociala och kognitiva utveckling utvecklas med 

tiden som de blir äldre. Deras förmåga att se länken mellan intentioner och handlingar blir 

starkare och starkare. Även de framsteg som görs inom området förhandling är stora (Chen, 

Fein, Killen & Tam 2001, s. 525). 

Förskollärarens kompetens samt lösningsstrategier 

I relation till förskollärarens uppdrag resonerar vi om begrepp såsom förhållningssätt, 

kunskaper samt färdigheter att hantera och lösa problemsituationer i förskolan. Dessa begrepp 

inkluderas i ordet kompetens vilket ursprungligen kommer från latin och betyder “lämplighet” 

samt “god förmåga” (Sheridan, Sandberg & Williams 2015, ss. 51–54). Sheridan et. al pekar 

på att förskollärare bör ha fyra olika kompetenser såsom den allmänna kompetensen, den 

metodiska, en ämneskompetens samt en allmän pedagogisk kompetens. Den allmänna 

kompetensen innebär att ha förmågan att interagera med barn, kommunicera, vara lyhörd, 

positiv samt besitta en vilja att bli inkluderad och delaktig i barns liv. Den metodiska 

kompetensen innebär att ha förmåga samt kännedom om hur barn tänker, dels i en 
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lärandesituation, dels i allmänhet. En ämneskompetens innebär att ha god kunskap om 

innehållet i det som ska läras ut och slutligen den allmänna pedagogiska kunskapen, vilken 

innebär gedigen kunskap om hur barn lär samt utveckling utifrån forskning. Utöver denna 

kunskap krävs en förmåga att bekräfta barnet och att se det kompetenta barnet med dess unika 

potential utifrån sina egna förutsättningar (Sheridan, Sandberg & Williams 2015, s. 85). 

 

När det talas om social kompetens relateras det ofta till att fungera tillsammans med andra 

människor, att besitta kunskap om människan samt ha förmågan att inta någon annans 

perspektiv. Författarna anser att förskollärarens ansvar ligger i att vara nära barnen samt vara 

beredda att stötta när de ser att en konflikt är på antågande eller pågår mellan barnen. De 

behöver förebygga genom att uppmärksamma barnen på hur de ska tala till varandra samt hur 

andra kan uppfatta vad som sägs och hur det sägs (Sheridan, Sandberg & Williams 2015, ss. 

89–90). Genom att kontinuerligt sträva efter att kommunicera känslor av trygghet, säkerhet, 

närhet, tillit samt omtanke till barnen på ett respektfullt sätt, öppnar vi upp för att också barnen 

får svara för sina åsikter och tankar till förskolläraren. På så vis blir även vuxna delaktiga i 

barns samspel och lek både som observatör men även som aktiv partner. Såväl språkandet som 

lyssnandet men även görandet bildar en helhet i interaktion och samspel med barnen (Sheridan, 

Sandberg & Williams 2015, s. 87). 

Kommunikation 

Det finns alltid en kommunikationsaspekt på ett barns beteende och genom att bekräfta barnet 

förmedlar den vuxna att de har rätt till sin upplevelse och erfarenhet (Öhman 1996, ss. 75, 181). 

Vuxna bör lyssna till barnets version, samt resonera kring händelsen, men även bekräfta känslan 

barnet förmedlar för på så vis vara empatisk och en god förebild, samtidigt som barnet får 

utveckla sitt eget tänkande (Öhman 1996, ss. 237, 242). Vestal och Jones (2004, s. 131) anser i 

sin forskning att konflikter kräver stor kommunikationsförmåga från de vuxna i förskolan, samt 

beskriver hur konflikter som blir hanterade på ett professionellt sätt kan leda vägen till ett 

förändrat och förbättrat beteende. När det resoneras kring kommunikation som sker genom 

dramatisering av samspelet kan man tala om tre olika rum. Det första rummet innefattar den 

yttre miljöns betydelse, såsom bilder, ljud, ljus och föremål som kommunicerar ett budskap. 

Det andra rummet handlar om dess sociala spektrum, hur kontakten mellan individer tas, både 

verbalt men även icke-verbalt. Det tredje rummet är det mentala rummet som innefattar delade 

upplevelser samt tankar (Rasmusson & Erberth 2016, ss. 53–56).  

 

Barns självkänsla och uttryckssätt påverkas av hur förskolläraren väljer att lyssna och försöka 

förstå det som sker i en kommunikation samt förmågan att tolka barns leksignaler, där bråklek 

är en naturlig del men som lätt kan misstas som konflikt (Öhman 1996, ss. 183, 210–211). Lindö 

(2009, ss. 266–267) förklarar att det är viktigt att samtala om vad som sker i leken då barnen 

och förskollärarna på så vis samlar erfarenhet, drar lärdom från varandra, får vår förståelse 

omprövad samt omskapar verkligheten. Det ligger i förskollärarens ansvar att ingripa när en lek 

övergår till allvar men det är inte alltid berättigat och det beror helt och hållet på förskollärarens 

förmåga att tolka signaler och koder (Öhman 1996, s. 136). 

Miljön 

Det förekommer både en fysisk miljö likväl som en social miljö i förskolan. De Jong (2010, s. 

254) redogör för begreppen såsom att den fysiska miljön är där allt liv händer medan den sociala 

miljön är samspelet som sker i sociala grupperingar. Vidare beskriver De Jong hur rummets 

struktur samt lokalernas gruppering, möjligheten att vara för sig själv, lekföremål och även 

storleken på rummet har betydelse för socialt samspel och gemenskap i lek. Gloeckler och 

Cassell (2012, s. 252) redovisar i sin studie huruvida val av inredning och medvetenhet i 
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möblering påverkar den fysiska miljön. Genom att använda möbler i barnstorlek skapas större 

tillgång till material vilket kan underlätta inlärningsmöjligheter och genom att ta vara på 

barnens intressen skapas förutsägbarhet för att minska konfliktsituationer.  

 

Forskarna Vestal och Jones (2009, ss. 132–133) belyser att barn som i unga år tillbringar tid i 

en miljö där de inte känner sig trygga i eller där de känner sig tillintetgjorda, kan efter en tid bli 

utåtagerande och aggressiva. Vidare beskriver Vestal och Jones hur viktigt det är att barn som 

har upplevt dessa förhållanden, tidigt får hjälp med att bygga upp sitt sociala och emotionella 

självförtroende. Även Gloeckler och Cassell (2012, s. 252) redovisar i sin studie vikten av att 

förskollärarna är närvarande, medvetna om sitt tonläge i samtalet med både barn och kollegor 

samt har ett respektfullt bemötande både verbalt som ickeverbalt. Detta skapar en positiv miljö 

och barnen blir trygga i vetskapen av att kunna återvända till förskollärarna för stöd och 

uppmuntran.  

Metoder som konfliktlösningsstrategier 

Rasmusson och Erberth (2016, ss. 64, 73) redogör för drama som en metod inom 

konflikthantering samt problemlösning i förskolan. Genom drama, eller dramatisk gestaltning, 

intar förskolläraren en roll och spelar upp uppkomna situationer och samtidigt kan de låta 

barnen få föreslå lösningar. Dramatisk gestaltning kan ske som olika rörelser, som en pantomim 

eller som ett rollspel. Dock förekommer inga fasta repliker eller manus då de improviseras fram 

i nuet. Rasmusson och Erberth förklara att detta inte bara kan sätta igång en kreativ process för 

de agerande förskollärarna utan barnen kan bli delaktiga i rollspelet och det kan berika klimatet 

i verksamheten. Vad som sker i en improvisation är att känslan, kroppen och intellektet 

engageras vilket ger en ökad kunskap. Genom att tillåtas agera i en roll och sedan samtala kring 

dem ger en ökad förståelse samt kunskap om både sig själv och andra samt att man kan få en 

förmåga att se relationen mellan orsak och sammanhang lättare (Rasmusson & Erberth 2016, s. 

123). 

 

Förutom dramatisering av rollspel kan man använda sig av dockor av olika slag. Rasmusson 

och Erberth (2016, s. 138) redogör för en metod de kallar dockspelsmetoden. 

Dockspelsmetoden kan användas till att skapa fantasifulla sagor men även till realistiska 

rollspel som kan ske spontant helt utan någon scen. Rasmusson och Erberth betonar vikten av 

att ha färdigt material till hands att ta till vid behov snarare än att tillverka egna dockor 

tillsammans med barnen då det är en tidskrävande process. Om en konflikt eller annat dilemma 

uppstår i förskolan kan det vara en bra metod att överföra händelsen i sagans värld och spela 

upp det för barnen. Det ger en distans till händelsen och barnen kan samtala om det utan att det 

blir personligt (Rasmusson & Erberth 2016, s. 147). Handdockan kan konkretisera händelser 

och öppna upp för kontakt genom att tala direkt till barnen då dockan kan ha en annan åsikt än 

förskolläraren, vilket även kan stimulera barnen till samtal. Det är viktigt att komma ihåg att 

dockan inte får ta parti för någon och när man talar genom dockan måste förskolläraren rikta 

blicken mot den likväl som dockan ska rikta sin blick mot den som den talar till eller som talar 

till denne (Rasmusson & Erberth 2016, ss. 212–213). Lindö (2009, s. 98) beskriver även att 

barn motiveras av att formulera sina tankar i ord genom att förskollärare använder dockor som 

kan ställa spännande frågor samt återberättar situationer och öppnar upp för samtal. 

 

På samma vis som handdockan har förmåga att vara behjälplig i situationer där barnen kan 

behöva stöd att lösa en pågående konflikt kan förskolläraren anta rollen som medlare. Lind 

(2001, s. 22) beskriver medling som ett sätt att lära sig lyssna på både sig själv och andra, att 

lära sig om känslor, att skilja på fakta och känslor, att både få och ge respekt samt att förstå att 

man inte behöver tycka lika för att komma överens. Lind betonar vidare att medlarens roll inte 
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är att komma med råd eller lösningar utan enbart underlätta för barnen att finna en passande 

överenskommelse. Genom att utgå från att barn som ges ett ökat ansvar växer och blir mer 

ansvarsfulla kan vi även se att konfliktlösning på ett positivt sätt leder till kreativa lösningar 

(Lind 2001, s. 24). 

 

Ritprata benämns som sociala berättelser i litteraturen, där även seriesamtal återfinns som 

begrepp. Ett seriesamtal kan beskrivas som händelser steg för steg från vad som skedde till 

konsekvenserna av händelsen, i ritformat. I flera fall används denna metod tillsammans med 

barn som har neuropsykiatriska problem och som har behovet av att bland annat se händelser, 

känslor, aktiviteter i ett förberedande syfte (Andersson 2000, ss. 5, 7). Andersson (2000, ss. 26–

27) beskriver samtidigt hur seriesamtal allt som oftast är oförberedda och sker omedelbart eller 

i direkt anslutning till en händelse. Med hjälp av denna reflekterande arbetsmetod finns det 

chans att flera barn har möjligheten att uttrycka sig, på annat sätt än i tal. 

Teoretisk ram 

Denna studie utgår från Lev S. Vygotskij och hans sociokulturella utvecklingsteori. 

Anledningen till varför vi anser att denna teori passar vår studie grundar sig i Vygotskijs 

uppfattning om att barn lär i sampel, både med vuxna samt andra barn, vilket han redogör för i 

den proximala utvecklingszonen. Deltagare i studien består av både barn och vuxna och 

förhoppningen är att kunna koppla deras svar till Vygotskijs utvecklingszoner. Vygotskij 

uttrycker att inom utvecklingsnivån finns tre olika zoner och den första zonen som barn tillhör 

kallas för den aktuella utvecklingsnivån (Vygotskij 1930, s. 78). Begreppet proximala 

utvecklingszonen innebär att människan behärskar vissa färdigheter och andra färdigheter är de 

på väg att behärska medan utvecklingszonen definierar avståndet mellan vad barnet klarar själv 

och vad barnet kan behöva stöd av från någon annan mer kompetent (Säljö 2011, ss. 167–168). 

Vidare beskriver han zonen som att den är något som barnen uppnår efter vissa avklarade 

mentala moment. Vygotskij (1930, s. 80) förklarar ytterligare även den andra zonen, den 

proximala, vilken karakteriseras av kunskaper som är i utveckling men som kan vara i behov 

av stöttning. Den tredje zonen är då barnet inte klarar något på egen hand. Hans teorier beskrivs 

inom den sociokulturella teorin och grundar sig på att människan utvecklas som individer i ett 

samspel med miljö och dess omgivning (Egidius 2009, ss. 76–78).  

Lärare har stor betydelse för barns lärande enligt Vygotskijs teori, främst genom att lyssna, 

observera samt försöka förstå vart de befinner sig i sin utveckling, för att sedan försöka hjälpa 

dem in i nästa utvecklingszon (Egidius 2009, s. 83). Vygotskij använder sig även av begreppet 

”mer kompetenta andra personer” vilket innebär att inte bara vuxna som kan främja lärandet 

och föra in dem i nästa zon utan även barn med mer kunskap eller erfarenhet (Smidt 2010, s. 

63). Med utvecklingszon redogör Vygotskij för ett sätt att betrakta människans utveckling och 

lärande (Säljö 2010, s. 120). Säljö (2010, s. 121) redogör vidare för begreppet genom att likna 

det vid att barnet får ett redskap men saknar handledning att handskas med det. De förstår vad 

som sägs men saknar förmågan att hantera det som ska utföras utan stöd av en vuxen, men 

genom att exponeras för handlingar och resonemang så blir barnen mer förtrogna vid dem och 

slutligen behärskar situationen själva. Säljö (2011, s. 168) hänvisar till utvecklingszoner som 

begrepp och hävdar att de är av analytisk art och ska uppfattas så för att man lättare ska förstå 

utveckling och lärande. Säljö beskriver vidare att utvecklingszonerna uppkommer i aktiviteten 

genom att man kan behöva stöttning till viss del inom en aktivitet för att gå vidare men klarar 

det mesta själv, alternativt att gå från okunskap till total klarhet inom en aktivitet.  
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Kroksmark (2011, ss. 450–451) beskriver hur den proximala utvecklingszonen enligt Vygotskij 

är uppbyggd i fyra nivåer. Nivå ett; där barnet utvecklar förmågor med hjälp av någon mer 

kunnig än sig själv, nivå två; barnet utvecklar sin egen förmåga till problemlösning 

självständigt, nivå tre; förmågan är automatiserad och internaliserad. Kroksmark anser som sagt 

även att det även finns en nivå fyra som innebär att förmågan går tillbaka, vilket innebär att 

barnet återgår till föregående nivå två. Hwang och Nilsson (2011, ss. 67–68) och Dale (1998, 

ss. 42–43) uttrycker att den endast handlar om två olika nivåer och de anser att dessa nivåer är, 

det du klarar själv och det som du klarar tillsammans med någon annan. Konflikter mellan barn 

på förskolan går att koppla till Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen då den 

konflikt barnet först inte kan lösa, får stöttning av en förskollärare för att underlätta och slutligen 

lyckas lösa självständigt. 
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METOD 
I detta avsnitt presenteras vetenskapsteori samt val av metod och vilken typ av redskap som 

används i studien. Vidare följer ett avsnitt om urval som följs av ett avsnitt som tar upp 

genomförandet av undersökningen. Nästa avsnitt avhandlar etik och följs av giltighet och 

generaliserbarhet. Avsnittet avslutats med en genomgång av analys och bearbetning.  

Vetenskapsteori 

Det största namnet inom den hermeneutiska filosofin är Wilhelm Dilthey (1833-1911) som 

gjorde stor skillnad mellan natur- och humanvetenskap. Dilthey menade att alla vetenskaper 

om bland annat människan och samhället skulle byggas på förstående insikt samt inlevelse då 

dessa sammanhang har mening och innebörd. Vår värld skapas utifrån den förståelsen av det 

nuvarande samt det förgångna hävdade Dilthey. Hans synsätt påminner om den sociokulturella 

teorin då han konstaterade att vi förstår själslivet fast naturens orsak förklaras (Egidius 2009, 

ss. 146-147).  

 

Enligt Bryman (2011, s. 507) är den hermeneutiska forskningsansatsen sprungen ur att skapa 

förståelse för främst teologiska texter, då man förr i världen gjorde allt för att försöka förstå 

texter och händelser. Grundtanken med hermeneutiken är att läsaren ska kunna sätta sig in i 

författarens tanke och se texten från hens perspektiv. Thurén (2007, s. 94) kallar även 

hermeneutiken för tolkningslära, han menar att våra iakttagelser med de fem sinnena och att 

kunskap till logisk analys gör att vi blir skickliga på att tolka omvärlden. Den hermeneutiska 

forskningsansatsen anses passa studier där syftet är att försöka begripa, tyda och förmedla en 

upplevelse eller tanke som en respondent har (Westlund 2015, s. 71). 

Kvalitativ metod 

Den kvalitativ forskningsansats och intervju som datainsamlingsverktyg användes eftersom 

syftet med studien är att undersöka barns och förskollärares uppfattningar om hur de löser 

konflikter på förskolan mellan barn som är oense. För att få svar på studiens syfte anser vi att 

denna metod är den mest lämpliga att välja, då man genom kvalitativa intervjuer får tillgång till 

respondenternas uppfattningar, åsikter och tankar.  

 

Bryman (2011, s. 413) anser att när kvalitativa intervjuer genomförs ligger fokus på hur studiens 

deltagare resonerar och vilket synsätt de har, till skillnad emot intervjuer gjorda med ett 

kvantitativt fokus som innebär att studien kommer rikta sig mot forskarens huvudmål. 

Kvalitativa intervjuer tillåter studiens deltager att tänja på intervjufrågorna och därmed tillåts 

deltagarna efter eget intresse och erfarenhet påverka vilken riktning samtalet förs. Vidare 

betonar Bryman hur forskare önskar detaljerade och fylliga svar vid kvalitativa intervjuer.    

 

När det kvalitativa angreppssättet ska beskrivas kan det göras genom att förklaras hur 

respondenten får tillgång till någon annans livsvärld, fokus ligger därmed på någons upplevelse 

(Dale 1998, ss. 15–16). Jepson Wigg (2015, s. 241) beskriver trots allt hur forskaren är 

medskapare av samtalet och på intet sätt kan välja att stå utanför det. Hon redogör även för att 

det är forskaren som har tolkningsföreträde och att respondenterna därav inte har stora 

möjligheter att påverka, mer än att då neka att svar på frågorna (2015, s. 241). Även Dale (1998, 

s. 17) påtalar att det i första hand är informanterna som står för de första uttalanden, men att det 

i slutändan alltid blir en kombination mellan forskarens och studiens material. 

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2012, ss. 9–10) förklarar barnintervjuer som ett redskap 

för förskollärarna att komma närmare barnen och deras upplevelsevärld, samt att få en större 
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inblick i hur barnen resonerar kring valda ämnen. Vidare förklarar författarna hur barns 

resonerande oftast är spontant och självklart för dem själva, medan det för vuxna inte alltid är 

det (Doverborg & Pramling Samuelsson 2012, s. 12). I flera fall kan då svaret från barnen inte 

vara det som förskolläraren har förutsatt, frågan kan även bli obesvarad och då handlar det 

mestadels om hur frågan till barnet blivit ställd och huruvida barnet getts tid att fundera 

(Doverborg & Pramling Samuelsson 2012, ss. 33–35).    

Intervjuer med barnen 

Bengtsson och Hägglund (2014, s. 121) förklarar att när barn ska intervjuas är det viktigt att ha 

valt en plats i den miljön som de känner sig trygga att kommunicera i. Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2012, s. 26) påpekar att det kan vara rent olämpligt att intervjua barn i en miljö 

där det florerar personal som omedvetet kan störa under samtalets gång. För att skapa en god 

relation till barnen där de känner sig villiga att sitta ner i en intervjusituation kan det vara 

fördelaktigt att ha tillbringat tid tillsammans med barnen tidigare, då inte alla barn är villiga att 

delge sina åsikter och idéer till vem som helst. För att bevara en relation som är uppbyggd till 

barnen är det betydelsefullt att som intervjuare kunna sina frågor under samtalet, för att på så 

sätt kunna hålla ögonkontakt med barnet under tiden. Det är viktigt att skapa en relation till 

barnen som ska samtalas med, så att de känner ett förtroende och vågar svara på frågor. 

Intervjuerna med barnen sker enskilt. En relation till dessa utvalda barn fanns redan och därför 

valdes de ut, samt att antalet barn begränsades på grund av sjukdom samt ledighet (Doverborg 

& Pramling Samuelsson 2012, ss. 26–28). Frågorna vi ställde till barnen var så kallade öppna 

frågor vilka var nerskrivna i en intervjuguide (se bilaga 3). 

Intervjuer med Förskollärarna 

En fungerande och bra relation till deltagare i en studie är viktigt. För att man som intervjuare 

ska få ut så mycket som möjligt av samtalet, bör man vara försiktig med att skapa en för nära 

relation, då materialet utifrån intervjun kan bli för omfattande (Bryman 2011, s. 213). Risken 

finns att intervjuaren inte kan hålla en professionell nivå till studiens deltagare, ifall relationen 

blir för nära. För att kunna vara objektiv till materialet kan det därför vara nödvändigt att hålla 

en viss distans till deltagarna i studien. Löfgren (2014, ss. 147–149) framhåller vikten av att 

verkligen visa att du lyssnar på den som berättar och är genuint intresserad av vad som sägs. 

Frågorna som ställdes till förskollärarna var även de öppna frågor och vi använde oss av en 

intervjuguide (se bilaga 3).  

Urval 

Studien genomförs på en förskola, där fyra barn med fiktiva namn; Sally 4:1 år, Linus 4:7 år, 

Jonatan 5:1 år och Isak 5:7 år tillfrågas om att tillfrågas om att delta studien, dessa fyra barn 

gick på samma avdelning. I studien ingår också två förskollärarna som även de fått fiktiva 

namn; Camilla med 25 års erfarenhet och Fanny med 16 års erfarenhet. De arbetar på varsin 

avdelning och valdes även de ut på grund av en tidigare etablerad kontakt. Urvalet av studiens 

deltagare gjordes utefter ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att forskaren väljer deltagare 

som finns tillgängliga vid tillfället (Bryman 2011, s. 194).   

Genomförande 

Empirin samlades in genom intervjuer med två förskollärare samt fyra barn i åldern 4:1 till 5:7 

år. Att ålder är utskriven beror på att vi diskuterar skillnader utifrån Vygotskijs 

utvecklingsnivåer. Inför intervjutillfällena togs en kontakt med de båda förskollärarna via 

telefon och en hade vi fortsatt kontakt med via mejl, för att undersöka om de skulle vilja ställa 

upp i vår studie. Valet att intervjua förskollärare och inte barnskötare var medvetet. De båda 
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förskollärarna intervjuas enskilt. I användning av metoden kvalitativa intervjuer är det viktigt 

att inte använda sig av för många informanter, då både själva intervjuerna och bearbetningen 

av den insamlade empirin är en oerhört tidsödande procedur (Dale 1998, s. 58).  

 

Efter klartecken från förskollärarna besöktes förskolan för att dela ut informationsbrev och 

samtyckesblankett till vårdnadshavarna. Under tiden som vi träffade vårdnadshavarna gavs en 

grundlig genomgång av vad intentionerna med intervjuerna tillsammans med barnen var. Detta 

gjordes för att skapa ett förtroende hos vårdnadshavarna för oss. Två förmiddagar tillbringades 

på förskolan för att etablera relationer med barnen på avdelningen. På grund av tidigare 

relationer till flera av barnen av oss båda upplever vi att det har underlättat för oss under 

intervjutillfällena. Kontakt med vårdnadshavarna skedde vid lämning av barnen på förskolan 

och information om studien lämnades, samt informationsbrev och samtyckesblanketten. 

Intervjuerna var upplagda under fyra dagar. Till samtliga intervjuer användes diktafon samt 

anteckningar efter ett godkännande av vederbörande. Efter samråd med förskollärarna fick vi 

tillgång till ett enskilt rum för genomförande av intervjuer med dem. Under 

intervjusituationerna satt vi mittemot respondenterna för att i så stor utsträckning som möjligt 

hålla ögonkontakt med dem. Trots att bara en av oss höll i intervjun var båda två aktiva lyssnare 

och kunde stötta varandra. Den valda platsen var adekvat för syftet. Val av plats för intervjuerna 

med barnen valdes med omsorg för att de skulle känna sig trygga samt inte bli störda, därmed 

i en lokal som de kände väl till. Dessa valda platser fungerade väl, då vi inte upplevde att barnen 

blev distraherade av andra faktorer. Vid intervju av barnen satt vi i en form av en cirkel för att 

barnen skulle känna sig mera avslappnade i situationen. Alla intervjuer genomfördes på 

förmiddagen för att det passade verksamheten. Löfgren (2014, ss. 147–149) redogör att i 

förberedelserna inför en intervju bör man beakta tiden för intervjun, platsen för genomförandet 

samt att bygga upp ett förtroende för studiens deltagare. 

 

Intervjuerna med barnen pågick i allt från fem till tio minuter medan förskollärarnas intervjuer 

varade i drygt fyrtio minuter. För vårt eget lärande hade vi som ambition att båda delta i alla 

intervjuer. Både barn och förskollärare tillfrågades om vi båda fick medverka vid 

intervjutillfället vilket ett barn nekade till, vilket vi respekterade. En fördel som vi anser att 

detta arbetssätt medförde var att vi kunde dela på arbetsfördelningen, en styrde intervjun och 

den andra förde anteckningar och möjlighet att ställa följdfrågor. Vi frågade varje individ innan 

intervjun ifall det gick bra att vi var två som intervjuade. Innan samtalen förklarade vi varför vi 

var på förskolan och vad uppgiften var, det vill säga vad studien gick ut på och varför vi ville 

intervjua dessa deltagare. I samband med detta så gick vi än en gång i genom att det var frivilligt 

att ställa upp och att det när som helst var möjligt att avbryta. Intervjuerna spelas in med 

diktafon. Vi anser att det var till vår fördel att föra anteckningar vid sidan av, dels för att 

uppmärksamma kroppsspråk men även som en säkerhet ifall det skulle uppstå något problem 

med inspelningen.  

 

Etik 

I förskolans vardag är det av stor vikt att ta hänsyn till den sekretess som råder, därför är det 

nödvändigt att vi utomstående tar ett stort ansvar när det kommer till de etiska principerna som 

ska följas då man genomför en studie på förskolan (Bryman 2011, ss. 131–132; Hermerén 2011, 

ss. 66–70; Löfdahl 2014, ss. 36–43). Vetenskapsrådet forskningsetiska principer (2011, ss. 66–

67) för fram fyra krav som forskare har att utgå ifrån vid studier. Dessa är informationskrav, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Nedan presenteras kraven och 

hur vi förhållit oss till dem när vi genomfört studien. Informationskravet, denna princip innebär 

att för att få genomföra intervjuer med barn och vuxna måste de berörda fått till sig information 
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om syftet med intervjun och studien. Vi fanns på plats på förskolan för att informera både 

förskollärare, barn och vårdnadshavare (se bilaga 1). När det handlar om förtroende anser 

Löfgren (2014, ss. 147–149) att man bör ta en personlig kontakt och presentera syfte samt varför 

studien är viktig medan skriftlig information kan lämnas vid ett senare tillfälle. I den skriftliga 

informationen förklaras syfte samt praktiska och etiska förutsättningar (se bilaga 1 och 2). 

Samtyckeskravet är den andra principen att förhålla sig till. Vi fanns på plats på förskolan för 

att möta vårdnadshavarna och informerar dem om samtyckeskravet. Samtyckeskravet innebär 

att de inblandade har all rätt att bestämma över sin medverkan och kan välja att avbryta när 

helst den önskar (se bilaga 2). Då intervjuerna genomförs med barnen är det viktigt att vara 

uppmärksamma, inte bara på vad barnet säger, utan att ta hänsyn till barnets andra signaler, 

såsom kroppsspråk samt blickar. Det viktigaste är att vi är tydliga med att förmedla att barnet 

och förskollärarna får avbryta när de inte längre önskar att delta. Konfidentialitetskravet innebär 

att de uppgifter vi innehar på grund av studien får aldrig någon annan än vi ta del av. De 

deltagare som ställer upp i studien ska säkerställas den typ av anonymitet som krävs för att 

enbart vi ska veta vilka de är. Nyttjandekravet, innefattar att de uppgifter som vi kommer till att 

samla in under studiens gång får endast användas av oss och till denna studie. 

Giltighet och generaliserbarhet 

Thornberg och Fejes (2015, ss. 258–259) påpekar vikten av att ta ansvar för sin studies giltighet, 

giltighet innebär samma sak som validitet. Kravet på giltighet betyder att undersökning ska 

svara för studiens syfte, samt att metoden tillåter forskaren att komma respondenternas svar och 

därmed studiens resultat så nära som möjligt (Bryman 2011, ss. 50–52). Generaliserbarhet 

syftar till att ställa frågor som var, när, hur och för vilka individer studien vänder sig till 

(Thornberg & Fejes 2015, s 270).  Bryman (2011, s. 199) anser att det är lätt att göra 

generaliseringar av sin empiri och att detta är något forskare bör vara uppmärksamma på. Då 

vår studie innefattar fyra barn och två förskollärare vill vi förtydliga att resultatet ligger i deras 

resonemang och är inte en generell tolkning av barn och förskollärares uppfattningar.  

Analys/bearbetning 

Studiens analys är baserad på ett hermeneutiskt angreppssätt. Detta angreppssätt fordrar att man 

sätter delarna till en helhet samtidigt som man ur helheten kan få ut delar, detta även kallat den 

hermeneutiska cirkel (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 193). Alvesson och Sköldberg (2008, ss. 

206–209) menar att det första som görs i analysen är tolkningsmönster, vilket innebär generella 

tolkningar av materialet. Därefter granskas texten likväl det talade som de skrivna orden, vidare 

följer dialogen då man ställer frågor till sitt material samt slutligen deltolkningar, då materialet 

ställs mot de förutfattade meningarna. Intervjuerna gjordes på förmiddagarna under fyra dagar, 

de genomfördes med hjälp av papper, penna samt en diktafon. Den av oss som inte höll i 

intervjun förde anteckningar och noterade gester och kroppsspråk vilket faller bort i en 

ljudupptagning. Dalen (2015, ss. 70–71) redogör för att när dessa funderingar och iakttagelser 

noteras startar analysprocessen. Intervjuerna delades upp och vi intervjuade lika många 

deltagare var. I nära anslutning till varje intervju satt vi i ett enskilt rum där vi transkriberade 

ordagrant materialet samt eventuella anteckningar gjorda av den som inte höll i intervjun, detta 

är det första steget i analysprocessen. Back och Berterö (2015 s. 156) hävdar att utan tolkningar 

är analysen ofärdig. Vi transkriberade tre intervjuer var. Analysarbetet påbörjades i direkt 

anslutning till att alla intervjuerna var genomförda samt transkriberade. Dalen (2015, s. 73) 

anser att transkriberingen ska göras direkt efter att intervjuerna är gjorda för att kunna få med 

och återge vad som sades i intervjun. Lantz (2013, s. 145) belyser att när intervjuerna är 

transkriberade är det tid att kritiskt granska kvaliteten på sitt material, för att avgöra huruvida 

innehållet svarar för det som efterfrågas och inte är en tolkning från vår sida. Fortsatt uttrycker 



 

13 

 

Lantz att genom att reducera sitt material tas det som inte är det viktigaste bort och kvar blir då 

kärnan av materialet.  

Analyserandet av materialet gjordes förskollärare för sig och barn för sig. Efter att materialet 

analyserats så kodades det och vi fick fram nyckelord. Exempel på nyckelord är; att säga förlåt, 

krama, konflikter, samspel, lösning och verktyg. Därefter kategoriserades svaren efter liknelser 

samt under varje respektive fråga. Likheter från de olika intervjuerna samlas ihop, för att senare 

placeras i olika kategorier, för att på så vis kunna tolka materialet enligt Bryman (2011, ss. 528–

529). Kategorierna utgick från nyckelorden och med syfte och frågeställningar som 

utgångspunkt diskuterades dessa fram. De nya kategorierna kodades om och förslag på olika 

teman togs fram med hjälp av teorin. Under arbetets gång har temarubrikerna justerats för att 

stämma överens med vårt syfte och frågeställningar. Temarubrikerna är Barnens strategier i 

konfliktlösningssituationer, Förskollärarnas strategier i konfliktlösningssituationer samt 

Förskollärarnas uppfattningar om miljöns betydelse för barns samspel. Vi har använt oss av 

tecknet [...] i presentationen av vårt resultat, när något som inte är värdefullt för sammanhanget 

har tagits bort eller om studiens deltagare har svarat icke verbalt i analysen.   
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RESULTAT 
I följande avsnitt kommer resultatet att redovisas i tre olika teman. Det första temat heter 

Barnens strategier i konfliktlösningssituationer, här resonerar barnen kring hur de upplever att 

en kamrat är oense eller i konflikt samt hur de anser att oenighet och konflikter kan yttra sig. 

Barnen ger även exempel på hur de ska lyckas bli vänner igen om de varit oense. Det andra 

temat heter Förskollärarnas strategier i konfliktlösningssituationer, här beskrivs 

förskollärarnas tolkning av barns konflikter samt vilka strategier de anser barnen utövar för att 

lösa en konflikt. Förskollärarna anger även styrkor hos barnen vid en konfliktsituation. Det 

tredje och sista temat heter Förskollärarnas uppfattningar om miljöns betydelse för barns 

samspel och i detta tema beskriver förskollärarna hur de anser att miljön påverkar barnens 

möjligheter till samspelslek samt betydelsen av det sociala samspelet.  

Barnens strategier i konfliktlösningssituationer 

När barnen berättar om hur de gör när det uppstår en konflikt, eller när barnen är oense, för de 

fram olika handlingssätt. Barnen uttrycker att de gärna vill hjälpa sina kompisar i 

konfliktsituationer. För att avleda en konflikt berättar Linus 4:7 att han frågar en vuxen om 

hjälp för att få de barn som är i konflikt att sluta bråka med varandra. Han menar också att 

barnen kan säga förlåt till varandra. Efter att det är gjort kan det bli bra och leken kan fortsätta. 

Isak 5:7 för ett liknade resonemang och menar att en tredje kompis kan vara behjälplig i en 

konflikt och ta en medlande roll och på så sätt försöka lösa situationen. Han beskriver även att 

den kompis som påkallas kan vända sig till en vuxen för att få stöd. Jonatan 5;1 har en annan 

idé och berättar om hur man på egen hand kan agera som kompis snarare än att hämta fröken. 

Han kan då be kompisen lugna ner sig eller föreslå att de kan turas om. Han för fram att han 

kan trösta en kompis om det skulle behövas. och har olika tillvägagångssätt för att avleda. 

 
Säger till fröken [...] säger förlåt(Linus) 

 
Fröken [...] dom säger till (Isak) 

 

Säga lugna ner er [...] ni får turas om (Jonatan) 

 

När barnen beskriver hur de kunde se att kompisar är i konflikt och detta yttrar sig visar Sally 

4;1 med sitt kroppsspråk hur hon uppfattar det. Hon uttrycker sedan med ord att detta är något 

hon ser, men ger ingen ingående förklaring. Linus 4:7 år uttrycker till en början att det inte sker 

några konflikter och att kompisarna aldrig är oense på förskolan. Sedan ändrar han sig och 

berättar att han på egen hand kan se när kompisarna inte tillåter varandra att vara med, samt att 

han anser att en konflikt är när kamraterna slåss. Isak 5:7 år berättar att han på egen hand kan 

se när kompisarna är ovänner samt är i en konflikt, han förklarar att konflikter är när kompisarna 

slåss med varandra. Jonatan 5:1 år beskriver hur han på egen hand kan se att kompisarna blir 

sura på varandra och hur de även kan slåss emellanåt, vidare förklarar han hur fröken i vissa 

fall av konflikt måste stötta och trösta eventuellt ledset barn 

 
[Nickar] [...] Man ser bara det. (Sally) 

 

[Skakar på huvudet] [...] Om man slåss eller säger du får inte vara med. (Linus) 

 

När man slåss. (Isak) 

 

Ibland blir lite sura på varann [...] och slåss ibland och då kommer fröken och tröstar en, för den 

gråter. (Jonatan)  
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Jonatan 5:1 år, har en idé om hur man kan trösta, vilket kan bero på att han förknippar bråk med 

att någon blir ledsen. Genom att föreslå att barnet kan få en glass ser han kanske en möjlighet 

att på egen hand göra kamraten glad igen. Han uttrycker dock att han inte själv bråkar utan kan 

hjälpa kompisar på egen hand som behöver bli glada igen. Isak 5:7 år, föreslår kramar som en 

metod när vi frågar hur kompisar ska bli vänner igen efter att de bråkat. Han anser att kompisen 

behöver ett ”förlåt”, vilket upplevs som ett förlösande ord för de barn vi samtalar med. Sally 

4:1 år, funderar över vad som fungerar när två kompisar ska bli vänner igen och en idé är att 

man kan föreslå nya lekar och att man även kan behöva vara ifred och tänka. Att förstå någon 

annans behov visar på empati och Sally beskriver hur hon på egen hand hjälper sina kompisar 

genom nya förslag på aktiviteter samt att det kan finnas ett behov av att gå undan en stund.  

 
Då säger man, då tröstar man den och säger, vill du ha glass […] Att man säger att man lugnar ner 

dig och så tröstar man den andra om den andra har slått en […] Jag bråkar aldrig! För att jag bara 

gosar med mamma, hela tiden. (Jonatan) 

 

Krama [...] att man måste säga förlåt […] när några blar, barn som leker så när blir det nåt, nåt som 

gör så den andre, andre arg. (Isak) 

 

Säga till det den andre vill leka [...] de som vill leka de […] så man får tänka lite. (Sally) 

 

Förskollärarnas strategier i konfliktlösningssituationer 

Camilla förklarar hur hon upplever att barnen känner i en konflikt och beskriver hur hon kan 

uppleva att det bara är en part i en situation som känner att det är en konflikt. Hon beskriver 

vidare hur hon har en känsla av att alla barn inte känner sig förstådda av sina kamrater. Fanny 

uttrycker en upplevelse av att barnen inte kan ta in sina kamraters önskemål, utan att barnen är 

centrerade kring sin egen vilja och därför inte kan se sin del i situationen. Vidare beskriver 

Fanny hur hon upplever att det inte finns några barn som vill hamna i konflikter, utan att barnen 

alltid gör sitt yttersta för att bevara sina lekar och relationer. Hon upplever att försök till att stå 

objektiv utanför samtalet med barnen som är i konflikt är ett sätt att hjälpa dem att komma 

vidare i sin diskussion. Både Camilla och Fanny betonar att barns konflikter kan upplevas på 

olika sätt beroende på från vems perspektiv man ser på konflikten och att det är individuellt.  
 

Ibland är det bara en individ som upplever konflikt och inte den andre. För man kan ju känna sig 

orättvist behandlad. Inte förstådd. (Camilla) 

 

Ofta tycker jag det handlar om att barnen har svårt att se kompisarnas viljor runtomkring. Man ser 

bara sitt eget, mig och mitt. (Fanny) 

 

Dom, dom vill ju inte heller [eh] för det mesta hamna i konflikt för så dom har ju ingen god känsla 

när de är i det [...] ta det från personen å lägg det på bordet, liksom, å titta på de utifrån i den mån 

de går med ord. (Fanny) 

 

Då förskollärarna identifierar problem men inser att barnen behöver stöttning i genomförandet 

av uppgifter redogör Camilla för hur barnen kan känna att de själva kan lösa situationer när de 

anses vara oense eller när det uppstår problem i samspelet. Camilla beskriver hur de på 

avdelningen strävar efter att barnen ska bli kompetenta konfliktlösare, som inte har behovet av 

att en vuxen deltar. Likaså resonerar Fanny om hur viktigt det är att arbeta kontinuerligt med 

konflikthantering så barnen på egen hand blir skickliga på att lösa både sin egen men även 

andras konflikter. Fanny beskriver hur de använder sig av något som de kallar för ritprata, även 

kallat sociala berättelser. Metoden är användbar med barn som har behov av extra stöd, saknar 

eller har bristande förmåga i språk och uttrycksförmåga. Även Camilla berättar hur denna 
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strategi är användbar vid större konflikter men inte direkt i händelsen utan att de måste låta den 

största frustrationen lägga sig först för att barnen inte ska hamna i affekt, vilket försvårar 

förmågan att ta till sig informationen. Camilla beskriver även hur de använder sig av mer 

konkreta bilder som beskriver känslor. Materialet har de fått från utvecklingsenheten, som är 

en stödfunktion till förskola och skola med bland annat specialpedagog och logoped.  

 
De behöver få lite verktyg för hur man kan göra [...] Att man liksom försöker få dem att lösa det 

själva [...] Så att inte jag talar om hur de ska göra för det känns bättre om det kommer från dem 

själva, tänker jag. (Camilla) 

 

Det finns jättemånga barn som är väldigt skickliga på att gå in och medla eller komma med ett tredje 

förslag [...] det beror på hur man har jobbat med konflikthantering. (Fanny) 

 

Jag tänker då på ritprata [...] en liksom ganska stor konflikt i sådana fall. (Fanny) 

 

Som har väldigt svårt att sätta sig in i hur [...] Eller förstå hur den andra tänker? Och då är visst, då 

kan man ju ritprata och sådär, men ofta är de ju ganska arga just då. Så där och då så är det väl 

kanske inte det fungerar. (Camilla) 

 

Vi har ju utskrivna bilder [...] på hur jag känner mig. (Camilla) 

 

 

Fanny beskriver att barnen visar empati med handling snarare än med ordet ”förlåt”. Genom att 

jobba med känslor kontinuerligt får barnen enligt henne en inblick i andra barns sätt att resonera 

kring hur de känner när det är bråk eller om någon slåss. Hon förklarar vidare att en ökad 

förståelse kan ge ökad empati, det gäller för alla inblandade att ha viss förmåga av att läsa av 

de små signalerna. Camilla resonerar kring att man som förskollärare ger stöd och stöttning och 

lägger stor kraft på de yngre barnen för att ge dem förutsättningar att i framtiden ha förståelse 

och känna empati för varandra. Hon betonar vidare hur viktigt det är att barnen från start får en 

positiv självkännedom. 

 
Barn, man tänker nu på de barnen som vi har just nu i alla fall, de kan vara väldigt empatiska och 

vilja hjälpa andra att förstå den andres situation och komma med. De har ofta bättre idéer än vi vuxna 

just i konflikthantering så handlar det nog mer om att medla för att de är barnen som kommer med 

lösningar […] själva som dom accepterar, det där klassiska exemplet att ”nu får du säga förlåt” å så 

är det bra, nej det, barnen vill inte ha ett förlåt, ofta, det spelar inte så stor roll, det känns bättre om 

vi kramas eller om vi, klappar lite på min lilltå, så går det nog bra, så kan vi leka vidare, så att de så 

att man lyssnar in vad barnens, vad barnens signaler, för de har väldigt mycket, det är deras styrka. 

(Fanny) 

 

Alla tänker inte likadant som mig[...]och när de har kommit på det, då är det deras styrka, för då kan 

de liksom på något sätt ändå ta ett steg ut ur själva känslan och ställa sig bredvid och säga vad ska 

vi göra nu liksom? [...] när de kommer som treåringar, då händer det, de behöver mycket stöd och 

stöttning där, men är man då som pedagog, lägger man mycket kraft där och finns nära dem. 

(Camilla) 

 

Förskollärarnas uppfattning om miljöns betydelse för barns samspel  

Att miljön påverkar möjligheten till konstruktiv samspelslek i barngruppen är båda 

förskollärarna överens om, både den fysiska men även den sociala miljön nämns. Fanny 

uttrycker att möblering och ordning i ett rum är av betydelse, även sådant som slitna möbler 

och väggar. Är det snyggt och ordning i rummet inbjuder det till ett lugn och förhoppningsvis 

är barnen mer rädda om inredningen än om rummet från början är slitet och även tillhörande 

möbler. Camilla resonerar kring rum i rummet och berättar att de har satt upp skynken och kojor 

för att lekar ska få fortgå utan störande moment i form av andra barn och deras lekar. Förutom 
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antalet barn tänker de även på att varje enskilt barn ska lyckas i de olika gruppkonstellationerna, 

som under en dag kan skifta. Camilla beskriver vidare att alla barn behöver trygghet för att 

kunna leka och att tryggheten är förskollärarnas ansvar att bygga upp genom att skapa relationer 

med barnen. Camilla betonar att de är förebilder och att relationen mellan kollegorna bör vara 

professionell. Hon förklarar att barnen även uppmärksammar förskollärarnas sätt att bemöta 

varandra samt kontakten med vårdnadshavarna. Fanny beskriver hur hon upplever att barns 

allmäntillstånd påverkas av många faktorer, vidare understryker hon hur förskollärarens 

inställning och dagsform även påverkar barnens vardag. 

 
Vad talar ett rum till dig när du går in? Säger det kom och lek, här kan vi leka en hel dag eller säger 

det ingenting? (Fanny) 

 

Det ska finnas möjlighet att ha avgränsad lek så att man kan lyckas få till den överhuvudtaget. Att 

det ska finnas utrymme för mindre grupper där jag kan få vara mig själv, där man får vara mer 

ostörda. (Camilla) 

 

Att barnen känner att de har tilltro till oss vuxna, att vi har en god relation till alla barn [...] att alla 

barn har en djup relation till någon vuxen […] För det kommer från oss, hurdana vi är mot varandra. 

(Camilla)        

 

Det är a och o skulle jag vilja säga, hur trötta barnen är, hur hungriga de är, om de känner att de blir 

sedda av sina kompisar, av sina vuxna. (Fanny) 

 

 

Förskollärarna som intervjuades betonar det sociala samspelet och att de arbetar kontinuerligt 

för att stärka gruppen samt för att ge förutsättningar för att barnen ska få de verktyg som behövs, 

för att på sikt blir trygga i konfliktsituationer. Camilla förklarar att det är förskollärarnas ansvar 

att ligga steget före barnen, för att förhindra konflikter och oenigheter, samt skapa positiva 

samspelsmöjligheter. Hon beskriver hur detta görs genom att planera tiden på ett sätt som 

tillåter fri lek och så att det ges möjlighet för barnen att för fullt gå in i sin lek. På avdelningen 

arbetas det aktivt för ett gott klimat i barngruppen. Camilla fortsätter sedan med att beskriva 

hur de tidigt börjar arbeta med barnen på avdelningen och berättar att när barnen kommer som 

treåringar förväntas de inte kunna hantera konflikter utan att det är ett ständigt pågående arbete 

med det sociala samspelet, som de behöver träna på. Detta förklaras även för de äldre barnen 

så deras medvetenhet ska öka kring varför inte det gäller samma regler och förutsättningar för 

alla. Att hela tiden vara medveten i arbetet med barnen, så att alla barn i barngruppen känner 

sig trygga och starka i sin egen förmåga. Fanny beskriver också hur de yngre och nya barnen 

kan behöva mer stöttning och vägledning i det sociala samspelet när de hamnar i 

konfliktsituationer än de äldre och erfarna barnen behöver. På avdelningen har de under en 

längre tid arbetat kontinuerligt med att ge barnen sociala färdigheter, så de ska kunna hantera 

konfliktsituationer och därför har de äldre barnen mer erfarenhet av detta arbetssätt.  

 
Jag tänker att man måste planera sin tid så att de (barnen) får möjlighet till den här samspelsleken 

över tid, att man inte försöker köra så mycket avbrott i den. Att när man kör sina måsten med mat, 

vila, samling och så, så kan man ju köra dem så att de har möjlighet att fördjupa sin lek. (Camilla) 

 
Stärka det där med att de är i olika åldrar [paus] de får förståelse för att är man tre år så har man inte 

hunnit lära sig exakt hur man kan göra, man håller på och tränar ju [paus] så man kan ju inte förvänta 

sig det som en femåring heller och det är, det kan de bli medvetna om, tänker jag [...] lägger man 

mycket kraft där och finns nära dem och hjälper dem och stöttar dem och ligger lite steget före [...] 

och då får de möjlighet till att känna att de har tillit till sin egna förmåga. (Camilla) 

 

[…] visst kan de behöva stöttning och vägledning för att gå vidare i en konflikt. (Fanny) 
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DISKUSSION 
I följande avsnitt diskuteras resultatet och vald metod samt didaktiska konsekvenser. Avsnittet 

avslutats med vidare forskning.  

Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att undersöka barns och förskollärares uppfattningar om hur de löser 

konflikter på förskolan mellan barn som är oense. I följande avsnitt kommer det diskuteras samt 

jämföras kopplingar mellan studiens syfte samt intervjuerna vi analyserat. Resultatet diskuteras 

utifrån samma rubriker som i resultatdelen och i den ordning som de tas upp där samt vävs 

samman med bakgrund och teori 

Barnens strategier i konfliktlösningssituationer 

I samtal med barnen som deltog i studien kunde vi koppla svaren till Vygotskijs utvecklingszon 

(Vygotskij 1930, ss. 78–80) då tre av fyra barn kunde återge en strategi för hur de löste en 

konfliktsituation. Det som tolkades var hur barnen i samspel försöker finna lösningar för 

uppkomna situationer. Det kan röra sig om att kunna hjälpa till själva eller att hämta en mer 

erfaren person, såsom en äldre person eller en förskollärare. Edfelt (2015, s. 38) beskriver hur 

barn redan i unga år är omtänksamma och ansvarsfulla, utifrån sin egen förmåga vill de alltid 

göra sitt bästa. Dock betonar Edfelt att barn kan behöva vuxenstöd då de inte alltid lärt sig alla 

nödvändiga strategier för att lyckas i situationer de ställs inför.  

 

Majoriteten av de barn som vi samtalade med uttryckte att det fanns ett behov av att ha en 

förskollärare nära till hands i de fall då de inte ansåg sig kunna hantera situationen. Sheridan, 

Sandberg och Williams (2015, s. 87) påtalar att vikten av trygghet, närhet och tillit i relationen 

till förskolläraren skapar en bra grund för interaktion och samspel. Genom att gå in i 

konfliktsituationer som en tredje part påtalar ett barn hur denne kan hjälpa sina kamrater reda 

ut vad de är oense om. Barn kan använda en form av medling för att påvisa för varandra att de 

inte alltid behöver tycka likadant om samma sak för att ändå komma överens, men att man alltid 

måste lyssna på varandra (Lind 2001, s. 22).  

 

Säljö (2010. ss. 119–121) resonerar kring Vygotskijs utvecklingszon och beskriver att det är ett 

vanligt sätt att lösa en situation, att där man saknar tidigare erfarenhet fråga någon med mer 

kunskap. Stödet man efterfrågar kan vara allt från handledning till konkreta lösningar, beroende 

på vart barnet befinner sig i sin utvecklingszon. Det yngsta och relativt nya barnet på 

avdelningen vi samtalade med hade ännu inte några tillvägagångssätt i konfliktsituationer. 

Forskning påvisar hur barns förmågor socialt och kognitivt utvecklas allt eftersom, ju äldre 

barnen blir desto tydligare blir deras skicklighet i att kunna se att det finns en länk mellan 

intention och handling (Chen, Fein, Killen & Tam 2001, s. 525). 

 

Ett barnen uttrycker sig kunna se när kamraterna är oense, vilken kan tyda på en kompetens att 

kunna ställa sig utanför känslan och inte gå in för djupt i den. Vedeler (2009, s. 74) benämner 

hur barn behöver erfarenheter från bland annat böcker och vardagslivet för att situationer som 

uppstår ska bli förståeliga. De andra barnen uttrycker en gemensam åsikt om att det är när 

kamraterna slåss som de påvisar att de är oense. Öhman (1996, s. 223) förklarar hur en känsla 

kan vara en reaktion på något som sker utanför mig eller inom mig, därför anser Öhman även 

att känslan av en konflikt inte behöver kännas eller förstås av båda parter utan det kan vara en 

individ som anser att konflikten är en konflikt. Med detta synsätt kan det inte vara omöjligt att 

flera upplever att det sker konflikter i förskolan, men att de som anses vara i konflikten inte 
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själva upplever sig vara i konflikt. I leksituationer uppstår ofta en typ av konflikt som kallas 

social konflikt.  

 

Vedeler (2009, s. 61) beskriver hur konfliktsituationer uppkommer då de oskrivna lekreglerna 

bryts och beskriver den sociala konflikten som en kamp kring roller, turtagning och föremål. 

Det är av stor vikt att se på konfliktsituationer som något stärkande för barnen att uppleva och 

att tränas på att kompromissa och förhandla tidigt i livet ger barn goda erfarenheter i 

samspelssituationer (Öhman 1996, s. 40). 

 

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev. 2016, s. 4) uttrycker att förskolans värdegrund och 

uppdrag är att barn ska få en förståelse för vad omtanke och empati för andra betyder och 

innebär. Även Guvå (1998, s. 247) resonerar kring hur barns förmåga till att sätta sig in i andras 

perspektiv behöver bli stimulerad dagligen av förskollärare. För att konflikthanteringen ska 

lyckas på ett konstruktivt sätt krävs empatisk förmåga, som innebär känslomässig och kognitiv 

kompetens (Öhman 1996, s. 218). Forskning hävdade samtidigt att konflikter stärker barns 

moraliska omdöme, kognitiva kompetenser och sociala förmåga, samt att det bör ses som en 

naturlig del i vardagen (Chen, Fein, Killen & Tam (2001, s. 523).  

 

Förskollärarnas strategier i konfliktlösningssituationer 

Förskollärarna i studien uppfattar barns konflikter annorlunda. De anser att barnen många 

gånger har svårt att se bortom sin egen vilja samt att de inte kan se kamratens önskan. Chen, 

Fein, Killen och Tam (2001, s. 524) påtalar i sin studie att konflikter mellan individer ofta 

handlar om att en person enbart vill motsätta sig vad den andra menar. Förskollärarna 

diskuterade huruvida barnens varierade utvecklingsnivåer skiljer sig åt och därför påverkade 

deras möjligheter till att ta till sig andras åsikter och kunskaper. Vygotskij (1930, ss. 78–80) 

beskriver hur barns mentala utveckling ständigt utvecklas genom stöd och stöttning från en mer 

kunnig part. Att den vuxna lyssnar och ger barnet möjlighet till att resonera och beskriva med 

egna ord hjälper barnet att utveckla sin egen förmåga till förklarande och tänkande (Öhman 

2003, ss. 237, 242).   

 

När det uppstår konflikter på förskolan uttrycker förskollärarna att barnen ska få möjligheter att 

lösa konflikterna själva i den mån de själva klarar. Genom att de har strategier så som ritprata, 

medling och bildstöd ges barnen möjlighet att förstå situationen samt att de då har fått med sig 

verktyg till en likande situation i framtiden. Lind (2001, s. 24) förespråkar att medlaren inte 

presenterar lösningar utan lyssnar och ger råd för att underlätta för barnen. Ritprata som metod 

sker spontant, konflikten som kräver ritprata anses av förskollärarna vara en större konflikt. 

Förskollärarna ansåg även att metoden är väl fungerande med barn som har ett mindre utvecklat 

språk. Även Andersson (2000, ss. 5, 7) uttrycker att metoden är framgångsrik i arbete med barn, 

oavsett möjlighet till att förmedla sina känslor. Samtidigt betonar Andersson (2000, ss. 26–27) 

hur ritprata sker direkt och oförberett.   

 

Till skillnad från de barn vi samtalade med anser förskollärarna som intervjuades att ordet 

”förlåt” inte hade samma betydelse för en konfliktsituation. Öhman (1996, ss. 74, 136) anser 

att vuxna kan anta sig veta vad som sker i barns interaktion genom att de omedvetet väljer vad 

de ser och tolkar in i situationen. Vidare beskriver Öhman hur förskollärarens förmåga att tolka 

koder och signaler är avgörande i varje situation. Sheridan, Sandberg och Williams (2015, ss. 

89–90) resonerar kring hur ansvaret ligger på förskollärarna i arbetet med att förebygga 

konflikter och detta genom hur barnen ska interagera och tala till varandra. 
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Förskollärarnas uppfattning av miljöns betydelse för barns samspel 

Förskollärarna beskriver att miljön bör vara både stimulerande och inbjudande. De talar vidare 

om hur viktigt det är att kunna erbjuda barn utrymme för både de enskilda lekarna och för 

fördjupad lek med kamraterna. Gloeckler och Cassell (2012, s. 252) beskriver i sin studie vikten 

av att den fysiska miljön ska vara anpassad efter barnen och det tilltänkta användningsområdet 

för att på så vis skapa lärsituationer och minska konfliktsituationer.  

 

Lika viktig som den fysiska miljön är för inlärningen är den sociala miljön viktig för barns 

förmåga till goda relationer anser förskollärarna. De Jong (2010, s. 254) beskriver hur den 

sociala miljön med rätt förutsättningar, skapar möjlighet till gemenskap i lek och möjlighet till 

socialt samspel. Forskning påtalar vikten av medvetenhet hos förskollärarna samt närvaro vilket 

ligger till grund för en positiv och stimulerande miljö (Gloeckler & Cassell 2012, s. 252).  

 

De båda förskollärarna resonerade kring betydelsen av att arbeta tidigt med 

konflikthanteringsstrategier, samt att de ansåg att det är viktigt för barnen att få ge sig hän i 

leken utan avbrott. Sheridan, Sandberg och Williams (2015, ss. 89–90) påtalar hur viktigt det 

är att förskollärarna förebygger genom att vara nära samt att fortlöpande samtala om hur man 

bör tala till varandra på ett respektfullt sätt. Forskning belyser även hur barn blir skickliga på 

att lösa konflikter genom att ha vistats i en miljö där de förekommer, med hjälp av rätt verktyg 

så som stöttning från en mer kunnig person (Smidt 2010, s. 63; Vestal & Jones 2004, ss. 138–

139).  

 

En av förskollärarna betonade att barn kan vara i behov av stöd från andra vid 

konfliktsituationer. Vidare beskrev de båda förskollärarna att det ofta kan finnas ett behov av 

större stöttning hos de yngre barnen. Detta ansåg de bero på att de äldre barnen har erfarenhet 

av denna typ av arbetssätt, då de arbetar kontinuerligt med konflikthantering på de bägge 

avdelningarna. Öhman (2003, s. 82) beskriver hur förskollärarna bör finnas tillgängliga för 

barnen i situationer som de uttrycker att de inte kan hantera, samt att förskollärarna bör kunna 

förtydliga händelser i situationen för att underlätta för barnen. 

Metoddiskussion 

Vad vi har reflekterat över i efterhand är hur svårt det är att få tillbaka samtyckesblanketten 

som lämnats ut till vårdnadshavarna. Då det ofta var samma vårdnadshavare som lämnade och 

hämtade barnen/et, så var vi i stort behov av att vårdnadshavarna skulle komma ihåg att ta med 

blanketten tillbaka till oss på förskolan. Det lämnade ut blanketter till sju barns vårdnadshavare 

och fick tillbaka att fem barn fick delta i studien. Anledningen till det låga antalet har att göra 

med att flertalet barn var sjuka och några var även lediga dessa dagar. Därefter valdes barn i 

olika åldrar ut.   

 

Vi upplever att valet av intervju som metod var den som skulle svara för syftet i vår studie. 

Intervjuerna med förskollärarna gav en rik empiri, medan intervjuerna med barnen gav olika 

mycket svar. Initialt var planen att intervjua endast två barn, men med känslan av att de svaren 

som de gav oss var lite svaga valdes det därför att intervjuas två barn till. Något som funderats 

på i efterhand är om det hade varit mer givande att göra en eller två gruppintervjuer. En annan 

tanke som uppkommit i samband med barnintervjuerna har varit deras ålder. Intervjuerna 

gjordes på en äldre avdelning med tre till sexåringar och kanske hade det gett oss mer om vi 

enbart samtalat med de äldsta barnen. Relationerna som vi har haft sedan tidigare med både 

förskollärarna och med barnen har varit viktig, då alla barn och förskollärare ville ställa upp på 

att göra intervjuer och samtal.  
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Endast ett barn ville att bara en av oss skulle delta i samtalet, medan resterande deltagare inte 

hade något emot att vi var två som närvarade vid samtalen. Att sitta ner ensam med två vuxna 

som ska ställa frågor kan vara kravfyllt och därför något som diskuterats och tänkt på, speciellt 

i situation med barnen.  Vi har tagit ställning till de forskningsetiska råden i samband med 

studien. Vid ett tillfälle gick det att läsa av ett barns var tveksam inför att delta i studien, därför 

ställdes frågan om hen ville samtala med bara en av oss istället för båda. Vi upplevde då att hen 

kände lättnad och gärna ville delta.  

Didaktiska konsekvenser 

I följande avsnitt kommer vi att diskutera de didaktiska konsekvenser som framkommit i 

samband med studien. Avsikten genom hela studien har varit att försöka besvara syftet, som är; 

att undersöka barns och förskollärares uppfattningar om hur de löser konflikter på förskolan 

mellan barn som är oense. Det kommer att presenteras hur framtida förskollärare kan arbeta 

förebyggande genom att skapa miljöer som bidrar till barns lärsituationer. En diskussion om 

lärandet i konfliktsituationer kommer även i slutet av avsnittet. 

 

Det som har framkommit under arbetet med vår studie är att förskollärare och barn har olika 

syn på konflikter och konfliktlösningar. På grund av det låga antalet barn är det svårt att dra 

några större slutsatser av undersökningen, det vi har kunnat utläsa är trots allt att barns 

utvecklingsnivå samt erfarenheter påvisar deras olika strategier eller avsaknad av detsamma. 

Vikten av att arbeta kontinuerlig med konflikthantering i förskolan verkar ha stor betydelse för 

hur trygga barnen känner sig på förskolan. Att det bör ges barnen tid, utrymme och möjligheter 

till lek verkar ha stor betydelse för att det ska bli färre konflikter enligt Öhman (1996, s. 228). 

Vi anser att konflikter är lärsituationer dock kan det finnas konflikter som går att undvika. Att 

förskollärare har i åtanke att barnen aldrig avkrävs ansvar för sina handlingar och dess 

konsekvenser utan att det öppnar upp för tankar och funderingar för att istället synliggöra 

händelsen (Öhman 1996, s. 82). Friberg (2015, s. 57) betonar även vikten av att förskollärare 

blir medvetna om hur de ser på konfliktsituationer. Hur det ses på konflikter blir avgörande för 

hur vi hanterar dem och detta gör att det inte enbart finns en fungerande metod, utan varje 

situation är unik. 

 

Om förskollärare väljer att se på situationen som något negativt eller som en lärsituation har 

stor påverkan på hur en konfliktsituation hanteras. Förskollärare är förebilder för barnen på 

förskolan vilket innebär att de bör tänka på inte bara sitt bemötande mot barnen utan även hur 

de bemöter sina kollegor och andra vuxna (Öhman 1996, s. 40). Kommunikationen mellan barn 

och vuxna på förskolan är av största vikt och kroppsspråket bör få lika mycket utrymme som 

det verbala språket (Sheridan, Sandberg & Williams 2015, s. 51).  

 

Det har framkommit genom arbetet med studien att miljöns utformning har haft stor betydelse 

enligt förskollärarna vilket även vi som blivande förskollärare kan enas om. Detta var inget som 

hade förutspåtts i början av arbetet och även i efterhand har det varit svårt att finna litteratur 

och forskning om miljöns betydelse vid konflikthantering i förskolan. Barnen tog inte upp något 

om miljöns betydelse i samtalen och vi har ställt oss frågande till om detta beror på hur och 

vilka frågor som ställdes till dem.  

 

Konfliktlösningsstrategierna drama och handdocka framkom inte i svaren som någon metod 

som förskollärarna använde sig av. Intervjufrågorna var inte utav den karaktären att metoderna 

kom upp som exempel utan förskollärna fick resonera fritt kring de metoder som de använde 

sig av. Efter att ha läst litteratur och forskning kring konflikthantering framgår handdockan som 

en väl använd metod i förskolan och hade vi formulerat frågan annorlunda kanske 
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förskollärarna nämnt den metoden (Lindö 2009, ss. 97–100; Rasmusson & Erberth 2016, ss. 

211–212).   

Vidare forskning 

Konflikter sker dagligen i förskolan mellan barn men även mellan barn och vuxna och för att 

få en nyanserad bild av hur lärandet sker i dessa situationer behöver vi anta ett barnperspektiv. 

Det som framkom i resultatet av barnen var betydelsen av ordet förlåt vilket förskollärarna inte 

lyfte som viktigt, vi resonerar kring hur viktigt det är att i förskolan dagligen tala om vad barnen 

upplever i sin vardag och på så sätt närma sig deras perspektiv. Att se på konflikter utifrån 

barnperspektiv ger en mer tillförlitlig bild av vad som sker i konfliktsituationer när barn anses 

oense. Dock var litteratur och forskning begränsad utifrån detta perspektiv, det som fanns att 

finna var främst vuxnas upplevelser av vad som sker och teorier utifrån deras perspektiv.  På 

grund av denna brist anser vi att detta är ett viktigt ämne för framtida forskning. 
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BILAGA 1 
 

  
  

  

Informationsbrev              
             

Datum 

Till vårdnadshavare med barn på förskolan   

  

Vi heter Jenny och Carina och studerar till förskollärare vid Högskolan i Borås, Akademin för 

bibliotek, information, pedagogik och IT.  

  

Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall 

undersökas. Vi har valt att fokusera på hur barn och vuxna i förskolan resonerar kring 

konflikthantering i förskolan. Vi kommer att intervjua barnen och förskollärare.  

  

Det är viktigt att ni som vårdnadshavare vet att vi i undersökning utgår ifrån de forskningsetiska 

principerna, vilka innebär att:  
• Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga 

obehöriga kan ta del av dem.   

• De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna undersöknings syfte.   

• Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. Fiktiva namn 

på barn/elever, förskollärare och för/skola används så att allas identiteter skyddas.   

• Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.   

  

För att kunna genomföra undersökningen behövs vårdnadshavares samtycke. Vi ber er därför 

fylla i blanketten som följer med denna information och därefter lämna tillbaka till oss här på 

förskolan.  

  

Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå oss på telefon 

Jenny eller Carina 

  

  

Med vänliga hälsningar  
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Samtyckesblankett för vårdnadshavare  

  

Tag med och lämna till vårdnadshavare (i samråd med ansvarig pedagog)  

  

  

Jag/vi har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som 

studien vilar på. Jag/vi vet att mitt/vårt barns deltagande är helt frivilligt och att deltagandet 

när som helst kan avbrytas. Ringa in valt alternativ.  

  

  

JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen.  

  

  

NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen.  

   

  

________________________________________  

Barnets namn  

  

  

  

_______________________________________________________________________  

            Underskrift vårdnadshavare                         Namnförtydligande  

  

  

  

_______________________________________________________________________  

            Underskrift vårdnadshavare                         Namnförtydligande  

  

  

  

  

Datum: _________________________  
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Intervjuguide 

 

Förskollärare 

 

1) Hur ser ni på konflikt och förhandlingssituationer? (Förstår jag dig rätt att du skiljer på 

konfliktsituationer och förhandlingssituationer? Vilken skillnad är det enligt dig?) 

2) Beskriv vad som sker när barnen kommer i konflikt och vad som behövs för att lösa 

situationen. (Hur vet man att barnen behöver verktyg att själva lösa situationen)      

3) Har ni några strategier att tillgå när situationen eskalerar i negativ riktning? (medling, 

gestaltning) 

4) Vad anser ni vara barns styrkor i förhandlingssituationer? 

5) Hur anser ni att barns strategier i förhandlingssituationer kommer till användning i 

vardagssituationer? 

6) Hur kan miljön samt omgivningen påverka barnets förmåga till positivt förhandlande? (plats, 

förskollärare, tid, kamrat-konstellation). 

7) Har ni något ni skulle vilja tillägga? 

 

Barnen 

 

1) Händer det att ni barn inte är överens på förskolan när ni leker tillsammans?  

Vad är det som händer då? 

2) Vad behövs för att man ska bli sams? Eller hur gör du (och andra) för att bli sams. (Löser sig 

alla situationer på det viset?) 

3) Om förskollärarna hjälper till, vad de gör då i så fall eller löser ni problemen på egen hand? 

(Kan du berätta/utveckla mer om detta?) 
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