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Sammanfattning 
Förskolan ska vara en trygg och lärorik miljö för alla barn. Barnen ska erbjudas möjligheter 
till att utveckla sin sociala förmåga genom att få stöd av pedagoger i sin kommunikation och 
samspel med andra. Pedagogernas viktiga uppgifter är bland annat att leda barnen framåt i sin  
utveckling, vara en god förebild samt kunna hantera konflikter på ett medvetet sätt. Konflikter 
förekommer ofta ute i verksamheterna och går inte att undvika. Det är en naturlig del av livet 
och barnen behöver få verktyg hur man ska hantera konflikter. Vi kommer presentera tidigare 
forskning och relevant teori som är starkt kopplat till vår undersökning. I detta avsnitt 
kommer även olika begrepp presenteras. Bakgrunden kommer ge en djupare förståelse för vad 
en konflikt innebär, hur omgivningen påverkar konflikter och ge en tydligare bild av hur 
pedagoger kan skapa verktyg för att hantera konflikter i förskolan. 
 
Syfte 
Vårt syfte med undersökningen är att ta reda på hur förskollärare arbetar med att bemöta barn 
i konflikter, vilka strategier de använder i mötet med barnen samt hur de väljer att lösa 
konflikterna. 
 
Metod 
Vi har använt oss av två olika metoder i vår undersökning och kombinerat dessa för att få en 
större bild av helheten på hur pedagoger bemöter barn i konflikter. Vi har använt oss av 
kvalitativa intervjuer utifrån den fenomenografiska ansatsen och även genomfört 
observationer på plats.  Sammanlagt har vi intervjuat fyra pedagoger på två olika förskolor i 
samma kommun. 
 
Resultat 
Ett resultat utifrån intervjuer visar på att pedagogers resonemang kring sitt eget 
förhållningssätt och sina strategier i konflikter mellan barn är väldigt lika. Pedagogerna är 
medvetna om hur de ska bemöta barn i konflikter samt lyssna på båda parter men samtidigt ge 
barn tid och utrymme att lösa konflikter på egen hand. Ett annat resultat utifrån observationer 
visar på att pedagogerna däremot agerar olika i konfliktsituationer mellan barn. 
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1 INLEDNING 
På förskolan sker det dagliga möten bland barn och vuxna som har olika behov och villkor. 
Förskolan ska vara trygg och sätta grund för barns lärande, samspel och utveckling. Alla 
människor är olika och har unika egenskaper. Redan i förskolan behöver barn skapa en 
förståelse för samspel med andra människor. 
 
Läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev. 2016) redogör för att förskolan ska vara grunden för ett 
livslångt lärande och en trygg verksamhet för barnen att vara på. Lärandet ska bottna i ett 
demokratiskt arbetsätt där barnen får stöd att skapa empatiska hållbara relationer mellan 
varandra. Vidare ska lärandet i förskolan grundas i att skapa sociala relationer och förståelse 
för andra människor. Konflikter kommer alltid finnas som en del i vår vardag, därav är det 
viktigt att barn redan från tidig ålder får möjlighet till att utveckla sina sociala förmågor i 
interaktion med andra. Konflikter kan oftast ses som något negativt men ur ett pedagogiskt 
perspektiv är det mycket mer än så, där de istället kan ses som utmärkta lärandesituationer. 
Konflikthantering blir då en del i det viktiga uppdraget som pedagoger har där pedagoger ska 
finnas till stöd för barn i förskolan och stötta dem att utvecklas i interaktion med andra 
människor. 
 
Utifrån vår erfarenhet från den verksamhetsförlagda utbildningen anser vi att konflikter tar 
stor plats i förskolans verksamhet. Vi har uppmärksammat att pedagoger har olika arbetssätt 
gällande konflikthantering och att pedagoger inte alltid har tillräcklig kunskap gällande hur 
bemötandet ska ske i barns konflikter. Konflikt över lag är ett stort begrepp då konflikter sker 
bland alla människor. Därav valde vi att avgränsa det till hur pedagoger möter barn i olika 
konfliktsituationer. Vi valde att undersöka och problematisera detta område då vi anser att 
konflikthantering i förskolan är en stor del av vårt arbete som förskollärare. Vi ser även barns 
konflikter som positiva där barn kommunicerar och samspelar med varandra vilket då kan 
bidra till lärandesituationer hos barnen. Vi vill skapa en närmare förståelse för hur 
förskollärare ute i verksamheten bemöter barn i konflikter samt vilka strategier de använder 
sig av. I den tidigare forskningen undersöks pedagogers och barns roll i konflikter, samt hur 
viktigt det sociala samspelet är mellan barnen i alla typer av konflikter. Vi ger en närmare 
presentation av denna forskning senare i vårt arbete. 

2 SYFTE 
Vårt syfte med undersökningen är att ta reda på hur pedagoger arbetar med att bemöta barn i 
konflikter, vilka strategier de använder i mötet med barnen samt hur de väljer att lösa 
konflikterna. 

2.1 Frågeställningar: 

● Hur bemöter pedagoger barn som hamnar i konflikter? 
● Hur resonerar pedagoger kring konflikter i förskolan? 
● Hur tänker pedagoger kring deras strategier för att lösa konflikter? 
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3 BAKGRUND 
I följande avsnitt kommer vi att redogöra för relevant teori till vår undersökning, tidigare 
forskning och litteratur där vi presenterar begreppen konflikt, konflikthantering och deras 
innebörd.  En kort historisk bakgrund om fostran i förskolan redogörs, olika konfliktstrategier 
kommer även nämnas samt begreppet empati i förhållande till konflikter. Det sociala och 
kommunikativa samspelet mellan barn och mellan vuxna och barn samt pedagogers 
förhållningsätt kommer beskrivas. Läroplanen och hur man kan förebygga konflikter kommer 
även tas upp i det kommande avsnittet. 

3.1 Historisk utveckling 

Forskaren Bigsten (2015, ss.27-29) redogör för att förskolan genom åren har utvecklats från 
att vara en verksamhet som tar hand om barn till ensamstående mödrar till en mer pedagogisk 
verksamhet för alla barn med en egen läroplan. Förändringar i vårt samhälle har bidragit till 
att både förskolans roll och uppdrag har förändrats. På 1800-talet var tanken att barn skulle 
fostras genom övning till gudsfruktan och lydnad. En annan metod var att bibehålla 
samhällsstrukturen genom hård disciplinering och fostran av karaktären. Barn skulle fostras 
till att bli flitiga, vara hjälpsamma och lära sig att lyda. Tanken var att barn skulle förstå att de 
skulle agera utifrån de regler som fanns i verksamheten. Barn förväntades att lyda men att det 
skulle ske via självreglering. För att förskolläraren skulle klara av detta behövdes särskilda 
psykologiska kunskaper. Det har funnits styrdokument om hur barn skulle fostras men det var 
inte förrän 1998 som förskolan fick en läroplan. Dagens förskola ska arbeta mot att barn 
fostras till att ta ansvar och ha inflytande över sin vardag i förskolan. Barn ses som 
kompetenta och därav blir syftet att fostra kompetenta medborgare. Viktiga värden som 
förskolan vilar på idag handlar om ansvar, delaktighet, solidaritet och sociala kompetenser. 
Därav läggs det stor vikt vid att barn utvecklar sociala kompetenser med stöd från pedagoger. 

3.2 Läroplanen om värdegrundsarbete 

Förskolans läroplan (Lpfö 98, rev. 2016, s.4) genomsyras av en demokratisk grund där 
pedagogers uppgift är att främja värdegrundsarbetet där alla människor är lika mycket värda. 
Etiskt förhållningssätt ska genomsyra verksamheten där pedagoger ska vara goda förebilder  
och visa samt främja omsorg, hänsyn, rättvisa, individers frihet, integritet, jämställdhet mellan 
pojkar och flickor så alla barns behov och åsikter lyfts fram och synliggörs. Barn tar till sig 
och lär sig etiska värden av upplevelser som är konkreta. Det läggs därför stor vikt vid 
pedagogers förhållningssätt i verksamheten. Genom att vara en god förebild för barn, lär sig 
barn att respektera och visa hänsyn för människors olikheter, rättigheter, skyldigheter och 
utvecklar sin förståelse för omgivningen. Läroplanen lyfter även fram att pedagoger ska stödja 
barnen i deras samspel mellan barn och mellan barn och pedagoger, där alla barn blir sedda 
individuellt och kan utvecklas i sitt sociala lärande. Barn ska få möjlighet att utveckla sin 
empati och få stöd i sitt sociala samspel med andra samt få stöd i konfliktsituationer. 
Pedagoger i förskolan ansvarar för ”att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd 
och stimulans i sin sociala utveckling” samt ”ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga 
relationer och känna sig trygga i gruppen” (Lpfö 98, rev. 2016, s. 11) 

3.3 Tidigare forskning 

Här presenteras resultat från olika studier där både vuxenperspektiv och barnperspektiv på 
konflikt och konflikthantering lyfts fram. I studierna har både barn och vuxna ställts inför 
frågor hur konflikter kan se ut, både ur barnets egen roll och pedagogens roll i konflikter. 
 
Doppler Bourassa, Harkins och Metha (2008) har gjort en undersökning där de tog reda på 
förskollärares syn på olika konflikter och olika konfliktbeteenden samt hur pedagogerna 
pratar om konflikter med barngruppen. Fyra förskollärare blev intervjuade före och efter att 
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de blivit observerade.  Forskarna använde sig av våldsförebyggande modeller för att utveckla 
förskollärares lärarkompetens samt undersöka olika sätt för förskollärare att lösa barns 
konflikter och förebygga våld. Innan detta testades i praktiken framkom två olika teorier för 
pedagoger att hantera konflikter, det ena synsättet var ”child-focused solutions” där 
pedagogen gav strategier till barnen för att lösa konflikter på egen hand vilket i sin tur visade 
en lärandesituation hos barnen. Det andra synsättet ”Teacher-focused solutions” visade på hur 
pedagoger ansågs styra i konflikter utan barnens involvering genom att lösa konflikterna 
snabbt. Studien resulterade i att pedagogerna slutligen fick en ny syn på konflikter och inte 
såg dem som negativa situationer utan att de kunde se dem som positiva och lärorika för alla 
barn. En annan studie som David, Murphy, Naylor och Stonecipher (2004) har gjort visade på 
barns egen förståelse av hur en kamratkonflikt kan uppstå. Målet var att ta reda på barns olika 
uppfattningar om vilken roll de har i en konflikt. Denna undersökning gjordes för att barnen 
skulle vara medvetna om vad en konflikt innebär och vilken roll de själva har i den, detta för 
att skapa en positiv bild av konflikter och en mer hanterbar lösning av dem. Forskarna 
använde sig av ”marionettdockor” för att få barnen att se hur en konflikt kan se ut och hur 
man kan kommunicera med sin kamrat. Resultatet på undersökningen visar på att konflikter 
kan ha kortvariga negativa effekter på relationsskapande.  I konflikter hamnar barn i olika 
lägen vilket innebär att barn antingen kan vara i överlägesposition eller underlägesposition.  
Barn som ofta startar en konflikt blir inte alltid omtyckta bland de andra barnen. Ett 
ytterligare resultat visade på att konflikter mellan tjejer eskalerar lättare än konflikter mellan 
pojkar.  Med tanke på den skada som konflikter kan ha på kamratrelationer är det viktigt för 
pedagoger att utveckla känslomässiga och beteendemässiga färdigheter för att hantera 
konflikter på ett konstruktivt sätt.  Strategier som (David et al. 2004) använde kan fungera 
precis som ”nonviolent communication” eller giraffspråket där de har en giraff som 
kommunikationsstöd som Smith (2001) belyser, denna strategi kommer presenteras närmare i 
studien. 
 
Vidare skriver Skånfors (2013) om hur barn tar in och skapar ett socialt vardagsliv med andra 
kamrater i förskolan. Syftet med hennes studie var att finna mer kunskap om barns sociala 
kunskaper bland kamrater i förskolan. Skånfors (2013) förklarar att barn gemensamt skapar 
villkor för sin vistelse på förskolan, vilka kunskaper barn får och vilka relationer som skapas i 
förskolan. Resultatet visade att det är möjligt att skapa mer hållbara relationer i förhållande till 
sociala tillgångar och utökade relationer. Det är de gemensamma sociala kunskaperna som gör 
att barn väljer sina relationer och hur de vill bemöta andra barn och vuxna. 
 
I Doppler Bourassa, Harkins och Methas (2008) undersökning visade det sig att pedagoger 
såg konfliktsituationer ur ett nytt perspektiv, från att se konflikter som negativa till att se dem 
som lärorika och positiva. Skånfors (2013, ss.51-52) lyfter fram i hennes resultat att barn lär 
sig bemöta andra barn och vuxna utifrån hur pedagoger bemöter dem. Sociala kunskaper hos 
barn ökar möjligheterna för dem att skapa nya hållbara relationer med andra vilket resulterar i 
hur barn bemöter andra i exempelvis konflikter. David et al. (2004) menar däremot att 
konflikter har negativa effekter på relationsskapande vilket resulterar i att barn hamnar i 
konflikter med varandra på grund av brist på trygga kamratrelationer och sociala färdigheter 
som behövs vid konfliktsituationer.   

3.4 Begreppet konflikt och konflikthantering 

Hakvoort (2011, ss.32-33) beskriver begreppet konflikt som tolkningsbart, då man kan 
beskriva det på olika sätt. Ett sätt att redogöra för begreppet konflikt är att det handlar om en 
kamp eller en strid mellan två eller flera individer. Det kan innebära en fysisk konfrontation 
mellan människor i olika situationer. En annan definition av begreppet konflikt innefattar 
idéer som konkurrerar ut varandra och som motstrider varandras krav och önskemål. Smith 
(2001, ss.15-18) beskriver också begreppet konflikt som en kamp mellan olika krafter eller 
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sammanstötning där två parter stöter ihop med varandra. Smith (2001, ss.15-18) beskriver 
också att en konflikt är ett spänningstillstånd där kommunikationsmöjligheterna rubbas, där 
det ofta blir blockerade positioner och där det inte längre finns utrymme till att kommunicera. 
Man kan se begreppet i fyra olika dimensioner där första dimensionen handlar om en verklig 
eller overklig motsägelse mellan intressen och avsikter. Den andra dimensionen handlar om 
att båda parternas krav inte kan tillgodoses samtidigt. Den tredje dimensionen handlar om en 
kamp om åsikter, krav på status, makt och tillgångar. Den sista dimensionen beskrivs som en 
övergång i en kamp som eskalerar och blir mer destruktiv. Även Thornberg (2011, s.3) precis 
som Smith (2001, ss.15-18) definierar konflikt som ett motstånd mellan två individer där 
deras önskemål inte är i enlighet med varandra och där det är svårt att tillfredsställa bådas 
önskemål samtidigt. 
Vidare beskrivs det att konflikter mellan två eller flera individer är en situation där varje 
individ strävar efter något som den andra individen inte vill tillgodose. Alla konflikter handlar 
om en sorts oenighet mellan varandra där båda parter vill olika saker. 
 
Vad gäller begreppet konflikthantering tydliggör Hakvoort (2011, ss.35-36) att man delar upp 
konflikthantering i två delar, nämligen konflikt och hantering. Det som är viktigt är att kunna 
urskilja begreppen hantering och lösning då alla konfliktsituationer inte går att lösa, men 
däremot går de att hantera. Hur vi väljer att tolka begreppet avgör också hur vi hanterar 
konflikter. Om konflikter ses som något negativt ser hanteringen annorlunda ut än om man ser 
dem som positiva, rörliga och givande. Smith (2001, s.15) förklarar också vikten av att det är 
vårt förhållningssätt som påverkar hur vi hanterar konflikter. Smith (2001, s.15) menar att när 
vi hanterar konflikter bör vi utgå ifrån oss själva, hur vi prioriterar konflikter och vilka 
känslor vi förknippar med det. Vad gäller hantering av konflikter finns det tre ansatser till 
hjälp som är maktbaserad ansats, rättsbaserad ansats och behovsbaserad ansats. Detta är 
olika försök till att hantera olika typer av konfliktsituationer. Den maktbaserade ansatsen 
handlar om att ge en ledare makten att bestämma hur en konflikt ska lösas. Den rättsbaserade 
ansatsen handlar om att ledaren ger tydliga regler, rättigheter och principer som ett verktyg för 
att styra upp konflikter. Den behovsbaserade ansatsen handlar om att försöka skapa en dialog 
mellan parterna för att försöka undersöka och se individernas behov och önskemål. Det 
handlar alltså inte om att lösa konflikter utan att kunna hantera dem på ett rättvist och 
empatiskt sätt.  

3.5 Empati och förhållningsätt 

I följande del kommer begreppet empati att beskrivas samt det pedagogiska förhållningssättet 
i bemötandet av barns konflikter. 
 
En viktig grund för kontakt mellan två individer är empati. Empati innebär att man kan sätta 
sig in i hur någon annan känner och förstå någon annans känslor. Utifrånperspektiv kan det 
även kallas, då empatisk förmåga också beskrivs som att man har en neutral syn på sig själv i 
ett sammanhang där man kan skifta mellan intellektuell värdering och sina egna känslor. 
Empati är inget man föds med utan är något som utvecklas i livet. Det är därför viktigt för 
barn att utveckla sin empatiska förmåga med stöd från pedagoger. Genom att kunna känna och 
visa empati för andra människor så leder det till goda framsteg i barns sociala samspel med 
andra människor. Empati innebär inte endast att sätta sig in i hur andra människor känner utan 
att också genomföra en form av handling. Det kan handlar om att känna in och analysera den 
situation man befinner sig i samt på det sättet exempelvis hjälpa till, ge råd eller samarbeta 
med den andra personen (Friberg 2015, ss.127,128). Vidare beskriver Öhman (2003, s.10) att 
det är omgivningen, pedagoger och föräldrar som sätter grund för om empati utvecklas hos 
barn eller om det bromsas. Det vi säger och gör påverkar barn men även allt vi inte säger eller 
inte gör påverkar exakt lika mycket. Öhman (2003, ss.10) redogör precis som Friberg (2015, 
ss.127-128) att med empatisk förmåga utgår man ifrån att man känner in situationen, 
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analyserar situationen utifrån den inkännande förmåga man har ifrån tidigare erfarenheter och 
agerar/handlar utifrån det. 
 
Forskaren Bigsten (2015, s.41) beskriver att pedagogers förhållningssätt är det som ger grund 
till hur relationen mellan barn och pedagog kommer att utformas, men även för relationer 
mellan barn på förskolan. Barn utvecklar sin empati när de får ta del av att samtala om 
känslor, samtala om hur andra känner sig och då behövs det stödjande pedagoger som sätter 
ord på barnens egna känslor. 
 
Pedagogers uppgift på förskolan är även att lyfta fram alla barn och behandla alla barn lika. 
Vid missförstånd och i konflikter ska pedagoger aldrig värdera det ena barnets åsikter och 
känslor mer än det andra barnets. Pedagoger ska vara opartiska och lyssna in båda sidor i 
situationer samt vara goda förebilder.  De ska även aktivt arbeta med att lyfta fram och 
synliggöra barn och deras olikheter, känslor och åsikter samt visa värdet av att det är bra med 
olikheter. Barn utvecklar sin förståelse för andra när de får erfarenheter av att olikheter är 
givande och samtidigt vet att alla människor är olika men ändå lika viktiga i en grupp 
(Bigsten 2015, ss.109-112). Forskaren Bruder (2017) betonar att pedagogers förhållningsätt 
kan både främja barns sociala problemlösande förmågor vid exempelvis konflikter och 
samspel med andra, men kan även få negativa effekter helt beroende på hur pedagoger 
bemöter barn i dessa situationer. En pedagog som lyfter fram barns känslor och erfarenheter 
samt vill att barn ska lära sig problemlösning tillsammans med andra, ger verktyg åt barnen 
att tillsammans berätta sina egna uppfattningar och känslor för varandra. Även forskarna 
Hartz, Williford, Helma & Koomen (2017) poängterar precis som Bruder (2017) hur viktigt 
det är att pedagogers förhållningssätt är det centrala i barnets utveckling. Ett bra 
förhållningssätt bidrar till att barn inte bara utvecklar sin sociala förmåga men även det 
emotionella och deras beteendeutveckling. Relationerna som barn skapar med sina lärare kan 
antingen stödja eller begränsa deras utveckling av sociala färdigheter och barns känslomässiga 
beteende reglering. Det är pedagogers uppgift att arbeta efter läroplanen och i (Lpfö 98, rev 
2016 s.12) beskrivs det att förskolan ska sträva efter att varje barn ”utvecklar sin förmåga att 
uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.”  Därav lär 
barn sig uttrycka sig och sina känslor samt lyssna på varandra, vilket främjar utvecklandet av 
empati. Öhman (2008 s.29-43) betonar precis som Bruder (2017) att om man som pedagog 
istället väljer sätt där man exempelvis är negativ i sitt bemötande mot barns problemlösningar 
och använder sig av skäll eller straff mot ena eller båda parterna i konflikter påverkas barnen 
av detta. Det kan leda till negativa erfarenheter hos barn, som i sin tur påverkar relationer 
mellan barn och barn samt mellan barn och pedagog. Vidare beskriver Öhman (2008, ss. 29-
43) att pedagoger aldrig ska gå in och skuldbelägga eller kränka ett barn. Pedagoger ska vara 
genuint intresserade och ge barn möjlighet till att synliggöra sina känslor. Istället för att 
konflikter ska ses som något negativt ska man se det positiva i situationerna där pedagoger 
kan ge stöd åt barnen, så konflikter hamnar åt en positiv riktning för barns känslomässiga 
utveckling. 

3.6 Kommunikation och interaktion 

Konflikter och konflikthantering är starkt kopplade till vår kommunikation. Att ha en god 
kommunikationskompetens är därför viktig för att möta och hantera alla typer av konflikter. 
Forskarna Horowitz, Jansson, Ljungberg och Hedenbro (2006) och Thornberg (2006, s.3) 
beskriver konflikter mellan barn som oundvikliga men ger samtidigt naturliga och utmanande 
verktyg för ett mer hållbart socialt samspel.  Kommunikationsförmågan är viktig och behövs 
vid konfliktsituationer samt andra sociala interaktioner. Om barns ges möjlighet till utveckling 
inom konflikthanteringsstrategier ger det dem verktyg för utveckla sociala färdigheter som 
samarbete, förhandlingar och emotionell reglering. Forskaren Skånfors (2013, ss. 51-52) 
redogör för att barn på förskolan hela tiden får nya intryck av sin omgivning. Barn lyssnar, 
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betraktar och tolkar in allt på sina egna sätt och på så sätt använder sina egna erfarenheter i 
interaktion med andra barn. I förskolan finns leksaker och olika rum som är gemensamma för 
alla, vilket gör att barn hela tiden måste komma överrens och förhandla om allt med varandra. 
Exempelvis komma överens om vem som ska leka med vad, i vilken stund och i vilket rum. I 
sådana situationer blir det lätt missförstånd och konflikter och kan leda till att alla inte får vara 
med i leken. Forskaren Bigsten (2015, ss.26-37) betonar också vikten av att kommunikation i 
en konflikt är en central del i utveckling av barns sociala kompetens. Det är också viktigt att 
ge utrymme för kommunikation så barnen får sin röst hörd och samtidigt kan sätta sig in i 
andra människors situation.  Det framgår tydligt att kommunikation är viktig i alla typer av 
sammanhang men det som bör uppmärksammas enligt Smith (2001, ss.9-13) är att vi behöver 
lära oss ett annat sätt att kommunicera där vi lyssnar in varandras känslor och behov vilket 
sker via ett empatiskt lyssnande. Innehållet i kommunikationen är avgörande om konflikten 
eskalerar eller bidrar till kontakt mellan parterna. Att kommunikationen i en konflikt blir 
påverkad är ganska så självklart, vi behöver kunna kommunicera utan anklagelser. Det är av 
stor vikt att kunna samtala i syftet att värna om varandra, att vi tar fram vår empatiska 
förmåga, det vill säga att vi lyssnar in och känner in varandra på ett empatiskt sätt. 
 
En strategi för att göra kommunikationen mer empatisk är det välkända giraffspråket 
eller ”Nonviolent Communication” som är utvecklat av den amerikanske psykologen Dr 
Marshall Rosenberg. I olika relationer och vid konflikthantering är det viktigt att stanna upp 
och reflektera över sitt egna förhållningssätt medvetet. En reflektion kring det egna 
förhållningssättet kan mynna ut i en utveckling av oss själva. I olika konfliktsituationer är det 
viktigt att förhållningssättet är rörligt och anpassas till de personer som är inblandade. Alla 
parter måste få uttrycka sina behov och önskningar. Giraffspråksmodellen visar på ett sätt att 
förhålla sig som underlättar ett kommunikationsmönster. Nedan följer ett exempel från (Smith 
2001) där hon beskriver hur man användergiraffspråksmodellen som kommunikationsmetod. 
 

”Jag beskriver vad jag ser och hör i situationen utan kritik och har fokus på mina känslor och behov. Därefter 

berättar jag konkret vad jag ber den andre om utan att det framstår som ett krav eller hot” 
Smith (2001 s.39) 

 
Ett sätt att kommunicera med denna modell kan vara att uttrycka sig såhär: När jag hör att du 

säger fula saker till din kompis känner jag mig ledsen, det är viktigt för mig att veta vad du 

tänker när du uttrycker dig på det sättet. Vill du berätta för mig hur du känner?   
Modellen hanterar konfliktsituationer på ett värdigt sätt med respekt för varandras behov. Vi 
människor andvänder oftast ett språk som skapar konflikter genom att man dömer, kritiserar 
och analyserar varandra vilket medför att man känner skuld, aggressioner och distans. Ord 
kan vara mycket negativa och utsätta människor och relationer för svåra ansträngningar. Vi 
behöver komma underfund om ett nytt språk som gör det möjligt för oss att kunna uttrycka 
det vi känner, vilka behov och önskningar vi har. Om pedagoger utgår ifrån denna modell kan 
detta bidra till en större öppenhet samt bli mer mottagliga för att lyssna in andras känslor och 
behov (Smith 2001, ss.19-39). 

3.7 Förebygga konflikter 

Olofsson (2003, ss.39-40) tydliggör att då konflikter är en del av vardagen är det pedagogers 
uppgift att stödja barnen och ge dem redskap för att kunna bemöta och hantera 
konfliktsituationer. I förskolan sätts grunden för detta och på så vis behöver barn få öva på att 
uttrycka sig. För att kunna öva på detta är det en bra grund att barn får lära sig att känna igen 
olika slags känslor och därefter få använda sig av dessa känslor i lek.  Genom lek kan barn då 
få uttrycka och känna jobbiga eller obehagliga känslor. Barn i förskolan använder sig ofta av 
rollspel, exempelvis leker dem med hela sin kropp och gestaltar olika känslor och händelser. 
Inträffar en konflikt i leken mellan barn är det viktigt att en pedagog finns i närheten som stöd 
för att leken ska kunna fortsätta. Som tidigare nämnts finns det olika sätt att hantera och 
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förebygga konflikter. Ett ytterligare sätt att hantera konflikter enligt Koistiainen (2011, ss.183-
186) är via medling som innebär att personen som hanterar konflikten är opartisk och reder ut 
sakförhållanden samt försöker tillgodose båda parternas behov. Medlaren ger även förslag till 
parterna som de sedan kan acceptera. Kamratmedling är en form av medling som innebär att 
barnen själva får lösa konflikter tillsammans med en medlare som är opartisk. 
 
Som pedagog i förskolan beskriver Öhman (2010, s.54) att man själv ska vara ett verktyg. Det 
förhållningsätt en pedagog förmedlar är genom handlingar, hur man interagerar med barn, 
vårdnadshavare, kollegor och andra människor. Genom att vara medveten om sitt eget 
arbetssätt bidrar till att den etiska värdegrunden främjas. Pedagoger ska kunna möta och 
hantera alla slags hinder som kan ske i verksamheten vid olika situationer mellan både barn, 
vårdnadshavare och kollegor. Genom att möta olika slags känslor, diskussioner, konflikter och 
samt har viljan till att granska sig själv och sitt sätt att hantera olika situationer resulterar i ett 
mer etiskt bemötande samt värdegrund i verksamheten.  Vidare redogör Öhman (2010, ss.63-
64) att pedagoger ofta har det svårt att hinna med att dagligen ge varje barn den 
uppmärksamhet och kontakt man verkligen vill hinna med på grund av stora barngrupper. Ett 
annat sätt hantera och förebygga konflikter är att man väljer att ha ”ansvarsbarn” 
och ”ansvarspedagoger” där man helt enkelt delar på gruppen och pedagogerna har några 
färre barn som dem mer har ansvar över. Det ökar möjligheterna för att varje barn utvecklas i 
sin sociala och empatiska utveckling vilket på längre sikt förhindrar att konflikter uppstår. En 
ansvarspedagogs uppgifter kan innebära att närmare observera och dokumentera sina 
ansvarsbarn, skapa närmare kontakt och samarbete med vårdnadshavare samt ansvara för 
samtalen med vårdnadshavare. Det ligger stor vikt på ”ansvarspedagogen” att hen stödjer 
barnen i att utveckla deras sociala förmågor. Ansvarspedagogen ska se till att barnen blir 
sedda och bekräftade vilket är en viktig del när barn skapar sin egen identitet genom livet.   

3.8 Teoretisk ram 

I förskolan är både barn och vuxna delaktiga i någon form av samspel med varandra. 
Interaktion mellan barn samt mellan vuxna och barn är något som ständigt förekommer i 
förskolan. Pedagogernas vardag består av ständiga möten och relationer, vilket är synligt när 
det gäller att motverka och hantera konflikter. I denna undersökning utgår vi ifrån ett 
teoretiskt synsätt från Sterns utvecklingspsykologiska samspelsteori. Hwang och Nilsson 
(2003, ss.175-176) lyfter fram att Sterns teori handlar om att barn utvecklar sina sociala 
förmågor i interaktion med andra. Där barn redan som spädbarn söker aktiv kommunikation 
till andra människor. Stern (2003, ss.42-47) beskriver att barns självutveckling utvecklas sakta 
men säkert genom interaktion med andra. Det finns fem olika domäner för självutveckling 
som börjar under barnens första år vilket innefattar känsla av begynnande själv, känsla av 
kärnsjälv, känsla av subjektivt själv och känsla av verbalt själv. Dessa domäner går att 
beskrivas som olika kommunikationssignaler som används och är under utveckling hela livet. 
Kommunikation med hjälp av känslor är central och bygger inte på ett verbalt språk. Man kan 
sätta ord på och prata om känslor med barnen vilket gör att känslorna får en innebörd och sätts 
in i ett sammanhang. Det syns även tydligt att socialt samspel uppträder i de alla relaterade 
domänerna samtidigt. Brodin och Hylander (2002) tolkar Sterns olika domäner och benämner 
dem till samvaro, samspel, samförstånd, samtal och sammanhang. De menar också precis som 
Stern (2003, ss.46-47) att känslo kommunikationen är den centrala delen som inte bygger på 
ett verbalt språk. Hwang och Nilsson (2003, s.142) beskriver att beroende på hur man 
kommunicerar med barnet har det en stor betydelse för barnets känsla av att ha blivit förstådd 
eller inte. Om barnet bemöts med en känslomässig närvaro och ett empatiskt lyssnande från 
vuxna när barnet uttrycker de behov och känslor som de har, blir relationen rik på både 
interaktion, anpassning samt närhet. 
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4 METOD 
I kommande del redogörs vilken ansats vi utgått ifrån samt de redskap vi valt att använda i vår 
undersökning om pedagogers bemötande i konfliktsituationer. Vi har använt oss 
metodansatsen fenomenografi som består av kvalitativ metod och observation. 
 
Dahlgren och Johansson (2015, ss.162-163) beskriver fenomenografins innebörd, vilket riktas 
in på att beskriva hur olika människor uppfattar och förstår olika fenomen i sin omgivning. 
Metoden är specifikt utvecklad till att kunna bearbeta och analysera material utifrån enskilda 
individer om man exempelvis har använt sig av halvstrukturerade intervjuer. Fenomenografins 
utgångsläge är att man utgår från att alla människor uppfattar saker i sin omvärld på olika sätt 
samtidigt som det finns ett begränsat antal sätt att kunna uppfatta saker på. När man talar om 
uppfattningar så utgår människor från sina erfarenheter samtidigt som uppfattningar skapar 
olika sätt att se på sin omvärld. Det leder i sin tur till att människor erfar saker olika. När man 
i en studie exempelvis frågar en stor grupp av människor kommer det garanterat finnas flera 
som uppfattar olika frågor eller fenomen på olika sätt eftersom varje individ har olika 
erfarenheter.  
 
Då fenomenografiska intervjuer är halvstrukturerade och tematiska innebär att frågorna 
särskilt ska beröra ämnet vi undersöker. I fenomenografiska intervjuer är det viktigt att den 
som intervjuar får så utförliga svar som möjligt med mycket information. För att få ut riklig 
information är det därför viktigt att använda sig av tekniken som kallas probing, vilket innebär 
att intervjuaren ger följdfrågor som ”Hur menar du då?” och ”kan du utveckla ditt svar lite 
mer?”. Det är också viktigt att den som intervjuar visar ett stort intresse för vad respondenten 
berättar. Vid fenomenografiska intervjuer är det också viktigt att få intervjuerna inspelade så 
att analysarbetet sker på ett tillförlitligt sätt. Då fenomenografisk metod har använts har vi 
även utgått ifrån den fenomenografiska analysmodellen. Den kan kort sagt beskrivas genom 
att man läser intervjuerna, sammanställer dem och sedan sätter in dem i kategorier (Dahlgren 
& Johansson 2015, ss.166-167). 

4.1 Kvalitativ metod 

Vi har även valt att använda oss av den kvalitativa metoden i vår undersökning som vi anser 
är passande utifrån vårt syfte om hur pedagoger arbetar med att bemöta barn i konflikter. 
Kvalitativ metod kan beskrivas på ett sätt som innebär att man undersöker ett visst område 
och använder sig av exempelvis intervjuer eller samtal.  Man kan på så sätt få mer information 
vad olika människor vet om området som undersöks samt hur olika människor upplever saker 
i undersökningsområdet (Karlsson 2007, ss.248-249). I kvalitativ metod är det oftast 
observationer och intervjuer som man använder sig av i en undersökning. Där observationer 
ger en mer djupgående bild om det som undersöks. Forskaren är med i situationerna och får 
mer inblick i hur den verkliga bilden ser ut än om man enbart skulle använda sig av intervjuer 
eller samtal. Observationer är ett bra komplement till intervjuer för att få fram en rättfärdig 
bild i en studie (Bryman 1997, ss. 58-59). I en kvalitativ metod kommer man även nära inpå 
människor i en undersökning. Man ser med egna ögon och ser hur miljön runt omkring 
påverkar olika situationer, vilket gynnar undersökningens trovärdighet (Ahrne och Svensson 
2015, s.9). 

4.2 Redskap 

Ett av redskapen vi använt oss av är observation. Observation används ofta i förskolan, där 
man som pedagog kan följa upp och utvärdera sin egen verksamhet så arbetet på förskolan 
blir så bra som möjligt. Det som är viktigt att tänka på när man utför observationer är att hela 
tiden tänka på vad man har för förförståelse innan, så det inte ska påverka forskarens tolkning 
om situationer i undersökningen (Løkken och Søbstad 1995). Man ska tänka på att inte ha 
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förutfattade meningar i observationer och se över sina tolkningar, där man är kritisk och 
försöker se situationerna med andra ögon. I observationer använder man oftast löpande 
protokoll när man dokumenterar, vilket innebär att man antecknar med korta beskrivningar 
det som sker och vad olika personer säger (Kihlström 2007, ss. 31-32). Vi valde att använda 
oss av ett observationsschema i vår undersökning för att ha mer struktur när vi observerade.   
 
Ett observationsschema innebär att forskaren redan innan undersökningen har gjort ett 
strukturerat schema att utgå ifrån. Där forskaren har skrivit upp lämpliga frågor som hen ska 
titta efter specifikt. Det finns olika slags sätt att strukturera upp ett observationsschema och 
några av dessa sätt kan exempelvis vara att skriva frågor i schemat som riktas mot att se vem 
eller vilka som får prata eller göra något. Man kan även skriva upp frågor om vad man ska 
titta efter och ser man något sätter man sträck i schemat på varje gång det sker (Kihlström 
2007, s.35). Vi har också använt intervju som redskap i vår undersökning. För att en intervju 
ska bli kvalitativ så ska man ställa öppna frågor med följdfrågor som är lämpliga till 
innehållet för att få givande och djupgående svar som gynnar undersökningsområdet (Trost 
2010,ss.71-73). När man tillämpar intervjuer så rekommenderas det att använda exempelvis 
bandspelare vid dokumentation. Där man då kan gå tillbaka och lyssna på allt som sagts flera 
gånger. Det läggs stor vikt på att kunna vara en god lyssnare och inte ställa ledande frågor då 
man även här inte ska tolka utifrån sina egna förutfattade meningar (Kihlström 2007, s.40). 
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5 URVAL 
Vid val av intervjupersoner beskriver Kihlström (2007, ss.38-39) att det är viktigt att 
personerna som ska intervjuas har någon erfarenhet av det ämne som valts. Svaren som 
respondenten ger blir mer tillförlitliga om personen bär på mycket erfarenheter. Det är därför 
viktigt att avgränsa sitt urval så svaren blir så tillförlitliga som möjligt. Även Bryman (2011, 
s.392) beskriver att urvalet har stor betydelse i all forskning. Man bör tänka på vilken miljö 
och vilka personer som är relevanta för undersökningen. 
 
Vi har medvetet valt antal intervjupersoner samt vilka förskolor som skulle delta i studien. Vi 
gjorde detta urval då vi ville ha olika erfarenheter och uppfattningar till undersökningen. Vid 
val av förskolor gjorde vi ett bekvämlighetsurval med en av förskolorna då en av oss haft vår 
verksamhetsförlagda utbildning där. Den andra förskolan valdes av slump då vi sökte efter 
olika förskolor på internet som vi sedan ringde upp. Pedagogerna vi valt har stor erfarenhet 
inom området konflikthantering då vi valde förskolor som aktivt arbetar med förebyggande 
arbete mot konflikter. Vi har aktivt frågat vilka pedagoger som kunde tänka sig att delta i 
intervjuerna och tydligt sagt att det var frivilligt. De pedagoger som ville delta i en intervju 
var de som deltog. I studien har vi valt att undersöka två förskolor i Västra Sverige i samma 
kommun. Vi har använt oss av både intervjuer och observationer. Vi har sammanlagt 
intervjuat fyra pedagoger, två pedagoger vardera på varje förskola. Det vi ansåg var viktigast 
var att få höra olika pedagogers resonemang kring konflikter och hur de arbetar med att lösa 
dem. Vi ville även få fram vad pedagogerna tidigare upplevt kring olika konfliktsituationer. 
Kihlström (2007, s.24) betonar att om man använder observation som metod och kopplar det 
till aktuell forskning bidrar det till ökad kunskap om barns lärande och utveckling. Det som är 
viktigast innan man börjar observera är att ta hänsyn till de etiska reglerna som råder, d.v.s. att 
vårdnadshavare ger sitt samtycke och sitt godkännande för observation. 
 
Intervjupersoner 
Lina, pedagog 45 år (Yrkesverksam, 10 år) - Emelie, pedagog 27 år (Yrkesverksam, 4 år) 
Maria, pedagog 46 år (Yrkesverksam, 26 år) - Emma, pedagog 24 år (Yrkesverksam 6 år) 
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6 GENOMFÖRANDE 
När man strukturerar en intervju som sedan ska användas är det viktigt att innehållet i 
intervjufrågorna är relevant. Vi ventilerade våra intervjufrågor med vår handledare som gav oss 
råd och stöd för hur intervjufrågorna skulle utformas. Kihlström (2007, ss.49-50) förklarar att man 
bör vara medveten om sitt eget syfte för att sedan kunna strukturera intervjufrågor utifrån det. Om 
man har ett syfte som är ganska så stort kan man använda sig av precisa frågeställningar som 
avgränsar syftet. Intervjufrågor och frågeställningar är inte detsamma då frågeställningar mer är 
kopplat till syftet. 
 
Som ett komplement till våra intervjuer använde vi oss av observationer och det är även här 
viktigt att hela tiden ha syftet i åtanke. Vi visade upp ett observationsschema (se bilaga) för vår 
handledare som gav oss tips och råd om vad vi skulle observera och titta lite extra på. Vi var också 
medvetna om att vid observationer kan det bli en hel del bortfall vilket kan försvåra insamlandet 
av data. Men då vi hade tillräckligt ifyllda samtyckesblanketter behövde vi inte oroa oss för detta. 
Inför vår studie har vi i förväg varit ute på de två förskolorna och lämnat missivbrev om 
intervjuer. Vi tog även i förväg reda på vilka pedagoger som kan tänkas ställa upp på intervjuer. I 
vårt missivbrev stod det vilka vi är samt undersökningens syfte och att det vi samlar in endast 
kommer användas i forskningsändamål (se bilaga 1). Då vi ville att pedagogerna skulle känna sig 
säkra med att bli intervjuade informerade vi dem att de när som helst kunde avbryta intervjun. Vi 
valde att intervjua pedagogerna utifrån deras planering exempelvis när det var bäst läge för 
pedagogerna att kunna gå ifrån barngruppen en stund. Vi var ute under två dagar och intervjuade 
pedagoger. Vi valde att intervjua två pedagoger på varje förskola. På ena förskolan intervjuade en 
av oss pedagoger medan den andra var ute och observerade och sedan skiftade vi på den andra 
förskolan vilket gjorde det likvärdigt för oss. Eftersom en av oss hade haft sin 
verksamhetsförlagda utbildning på en av förskolorna tog vi hänsyn till att det skulle kunna 
påverka vår studie. Vi kom fram till att den personen som inte haft sin verksamhetsförlagda 
utbildning där skulle få intervjua pedagogerna på den förskolan. Intervjuerna spelades in med en 
mobiltelefon och intervjuaren förde också separata anteckningar för att eventuellt lägga till något 
ytterligare. Stödanteckningarna är också viktiga ifall man uppmärksammar något annat som inte 
kommer med under inspelningen vilket kan vara gestik och olika kroppsspråk som kan förtydliga 
det dem säger. Varje intervju tog tio minuter och uppåt. Längderna på intervjuerna kunde variera 
beroende på pedagogernas yrkeserfarenhet då alla pedagoger svarade olika långt. 
 
Vad gäller våra observationer har vi i förväg även där lämnat ut medgivandeblanketter till 
föräldrar där det också står vilka vi är och undersökningens syfte, samt att det är frivilligt för 
vårdnadshavarna att låta sitt barn medverka (se bilaga 4). Det stod även precis som i missivbrevet 
att materialet endast kommer användas i forskningsändamål. Då alla barn inte fick bli observerade 
tog vi hänsyn till detta och observerade endast dem som fick bli observerade. Vi frågade även 
barnen om deras samtycke innan observationerna och informerade att dem när som helst fick 
avbryta om dem inte ville vara med. Vi tog även hänsyn till om barn såg obekväma ut och inte såg 
ut att vilja bli observerade. Observationerna pågick under fyra heldagar, två dagar på varje 
förskola. Vi använde oss av ett observationsschema som vi utgick ifrån där det stod exakt vad vi 
skulle titta på (se bilaga). Observationerna ägde rum både utomhus och inomhus vilket kan vara 
bra då det är olika miljöer och olika händelser man observerar. Observationerna dokumenterades 
via fältanteckningar med papper och penna i ett löpande schema. Vi försökte anteckna allt det vi 
såg noggrant och försökte få med så mycket som möjligt av det vi såg. Som ett komplement till 
våra observationer gjordes även intervjuer med pedagoger för att stärka vår studie och för att få en 
djupare förståelse för hur pedagoger tänker och hur de agerar i verkligheten. 
 
Vi valde att genomföra intervjuer och observationer för att få in mycket material om vårt 
undersökningsområde. Vi utgick från intervjuer från början och valde även att använda 
observation som en del i vår metod, då vi haft i åtanke att det kan bli en del bortfall. Vi har 
observerat barn på förskolorna efter att vi tidigare lämnat ut samtyckesbrev till 
vårdnadshavare och fått dem påskrivna och godkända. På den ena förskolan var det sju barn 
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som fick observeras varav 13 var bortfall. På den andra förskolan var det i stort sett alla barn 
som fick observeras. Det allra intressanta är att se om pedagogerna arbetar utifrån de svar de 
angett i intervjun eller om det ser annorlunda ut i förhållande till praktiken. Pedagogerna vi 
intervjuat har mestadels varit förskollärare, men vi har även intervjuat barnskötare och i vår 
studie har vi inte gjort någon skillnad av dessa. Vi valde att inte göra någon skillnad på 
förskollärare och barnskötare då det oftast inte finns flera förskollärare på en avdelning.Vi 
valde att sätta fiktiva namn på de intervjupersoner vi intervjuat som kommer redovisas nedan. 
Om vi skulle observerat och intervjuat bara förskollärare hade undersökningen blivit mer 
utpekande mot exempelvis en individ. Det hade även begränsat oss vid våra observationer om 
vi endast skulle få observera en förskollärare på en avdelning. 

6.1 Trovärdighet och Tillförlitlighet 

Eftersom en av våra metoder var att intervjua var det viktigt att intervjun gick rätt till och att 
svaren blev så trovärdiga och så tillförlitliga som möjligt, dels för att studien bör hålla sin 
kvalitet, dels för att läsaren ska känna att studien är tillförlitlig. 
 
För att studien ska hålla sin trovärdighet och tillförlitlighet menar Trost (2010, s.131-135) att 
man bör samla in data som är seriösa och relevanta för undersökningen. Man ska som 
forskare ta hänsyn till de etiska principerna väl vilket bidrar till att trovärdigheten i studien 
ökar. Val av intervjufrågor har också en betydande roll för studiens trovärdighet. 
Trovärdigheten kan begränsas om valet av intervjufrågor inte är väl planerade. Använder man 
exempelvis för mycket påståendefrågor eller många jag-åsikter kan trovärdigheten i 
intervjufrågorna begränsas. Hermerén (2011, ss.44-45) beskriver att det kan vara svårt som 
forskare att själv bedöma om sitt resultat håller sin tillförlitlighet. Han påpekar att det viktiga 
är att själv kunna granska och vara kritisk mot resultatet man samlar in för att studien ska bli 
tillförlitlig. Felkällor kan påverka resultatet och därför bör det granskas noggrant. 

6.2 Forskningsetiska principer 

Björkdahl Ordell (2007 ss.25-28) beskriver forskningsetiska principer utifrån vetenskapsrådet 
som har vissa krav för att skydda individer som deltagit i en undersökning. Det finns specifikt 
fyra huvudkrav som vi tagit del av och använt i vår undersökning. De fyra kraven är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att alla som berörs av studien blivit informerade om studiens syfte 
och är medvetna om det.  Vi informerade pedagoger på förskolan och barnens vårdnadshavare 
om detta i ett missivbrev (se bilaga nr 1 och nr 2). 

Samtyckeskravet innebär att individerna i studien bestämmer över sitt eget medverkande. Där 
dem får lova att avbryta sin medverkan när som helst. Vi informerade även om detta i 
missivbrevet (se bilaga 1) för både pedagoger och vårdnadshavare samt att innan 
undersökningen började frågade vi även barnen om det var okej att vi fick observera dem. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla som deltar i en undersökning ska skyddas och att alla 
personuppgifter ska förvaras på ett sätt så att obehöriga inte kan ta del av informationen. Vi 
har tagit hänsyn till detta genom att vi har anonymiserat förskolorna samt berörda barn och 
pedagoger. Inspelningarna av intervjuer med pedagoger skyddas och 
observationsanteckningar ska vara oåtkomliga för obehöriga (se bilaga nr 1 och 2). 

Nyttjandekravet handlar om att de uppgifter vi samlar in om varje individ endast ska användas 
i ett forskningssyfte. Med detta krav har vi informerat pedagoger och föräldrar att detta endast 
ska användas i ett forskningsändamål. Detta innebär att undersökningen inte får publiceras på 
andra ställen än det som sagts exempelvis för kommersiellt bruk (se bilaga nr 1 och 2). 
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7 ANALYS OCH BEARBETNING 
Då vi både har använt oss av intervjuer och observationer i denna undersökning hade vi en del 
insamlat material att analysera och bearbeta. Det första vi började med var att transkribera 
observationerna från fältanteckningar till ett dokument på datorn. Sedan läste vi varandras 
observationer för att kunna se observationerna ur en annan synvinkel. Den första analysen av 
observationerna var att vi höll utkik på återkommande mönster. Därefter transkriberade vi 
även de inspelade intervjuerna till datorn. Sedan delade vi upp alla intervjufrågor och 
respondenternas svar på varje fråga för att enklare se likheter och skillnader i alla svar. Vi 
letade efter återkommande ord som många använde sig av och skapade kategorier efter orden. 
Vi jämförde tillslut våra observationer och intervjuer som var relevanta för vårt syfte och våra 
frågeställningar. Tills sist skapade vi olika kategorier som vi delade in observationerna i och 
sammanförde dem med våra intervjuer. 
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8 RESULTAT 
 I resultatet visas citat och utdrag ur olika observationer. I observationerna anges barn 1 och 
barn 2 men det är olika barn i varje observation. Resultatet delas in i olika kategorier som vi 
kommit fram till utifrån vår analys av vårt empiriska material. Kategoreirna är konfliktens 

betydelse ur ett pedagogiskt perspektiv, Pedagogers förhållningssätt, större barngrupper – 

ökade konflikter, Strategier för lösning av konflikt och pedagogers handlingar vid konflikter. I 
studien har vi använt oss av fiktiva namn på pedagoger och barn. 

8.1 Konfliktens betydelse ur ett pedagogiskt perspektiv 

Ordet konflikt har enligt pedagogerna olika betydelse. Alla pedagoger beskriver ordet konflikt 
på liknande sett, att det betyder att olika personer har delade meningar och att man inte 
kommer överrens över saker eller åsikter. Det råder olika åsikter om hur pedagogerna själva 
ser på konflikter där man ser konflikter både som jobbiga, onödiga men även att det är bra för 
barn att se att människor tycker olika. Här nedan beskriver en pedagog hur hon ser på 
begreppet konflikt. 
 

Första svaret som kommer upp i mitt huvud är att det är svårlöst. Konflikter är inte alltid så bra. I bland 
kan konflikter bara vara onödiga, jobbiga och tråkiga. (Lina, pedagog) 
 

Vi ser att denna pedagog anser att konflikter är svåra att handskas med, att konflikter inte är 
särskilt positiva att ha och göra med. En annan pedagog beskriver nedan en annorlunda 
synvinkel på konflikter. 

 
Ja det handlar nog om att det är lite delade meningar. Jag tycker ändå att det är lite roligt när det blir 
konflikter, alltså du får ju höra två olika sidor på myntet eller vad man säger. Så det är ganska 
fascinerande och spännande vad man har för olika belägg” (Emma, pedagog) 
 

Pedagogen visar att hon anser att konflikter är spännande och att människor är olika samt 
tycker olika, vilket gör att man får ta del av andras åsikter och tankar. Att ordet konflikt 
handlar om att man inte är överens om något är ganska tydligt och ibland kan kanske många 
konflikter som uppstår i förskolan vara onödiga men det kan även vara spännande och 
intressant att se hur lösningen kan bli. 

8.2 Pedagogers förhållningssätt 

Pedagogerna är till stor del eniga om att de bör ha ett opartiskt och empatiskt förhållningsätt 
mot barn i olika konflikter på förskolan. Pedagoger bör ha medvetenhet kring hur de agerar i 
olika typer av konflikter. Här nedan berättar en pedagog hur hon tänker kring sitt eget 
förhållningssätt. 
 

Jag försöker att inte bli arg på någon först, utan jag försöker kolla vad som hände innan det blev en 
konflikt. Jag brukar lyssna på båda barnens historier. Om jag inte får ut något av vad som hänt av 
barnen brukar jag kolla med de andra barnen och ta reda på om dem vet vad som hänt., sedan försöker 
jag ta det därifrån. Jag gillar inte att tvinga fram ett förlåt hos någon heller. (Maria, pedagog) 
 

Pedagogen betonar att hon lägger stor vikt vid att ta reda på vad som har hänt samt lyssna på 
barnens olika sidor i en konfliktsituation för att sedan ge stöd åt barnen till att reda ut 
konflikten. En annan pedagog är i enlighet med pedagogen ovanför om att vara opartisk och 
inskaffa bakgrundsfakta om situationen så man inte drar förutfattade slutsatser i onödan. 
 

Jag är rättvis, tar oftast reda på vad det är för typ av konflikt. Jag låter också barnen få lösa konflikterna 
på egen hand. Ta reda på vad som egentligen har hänt. Samt vara sansad, ibland kan det även behövas 
att man särar på barnen. (Lina, pedagog) 
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Pedagogerna beskriver sitt egna förhållningsätt med att de lyssnar på barnen vid konflikter 
och betonar att det är viktigt att båda sidor får möjlighet till att berätta sin egen version. Det är 
betydelsefullt att ha lite bakgrund om vad som kan ha hänt innan och varför, när det sker 
konflikter. Att vara rättvis, lugn och sansad och inte bli arg anser vissa pedagoger är viktigt i 
sitt förhållningsätt medan andra påpekar att det aldrig går göra alla nöjda då livet inte alltid är 
rättvist och att alla inte kan få som dem vill. 

8.3 Större barngrupper – ökade konflikter 

Konflikter i förskolor är vanligt förekommande och är en del av pedagogers vardag. 
Pedagogerna beskriver att barngrupperna blir större och att utrymmen i förskolorna minskas, 
vilket kan leda till ökade konflikter där flera individer får samsas på en liten yta och samsas 
om sakerna som finns på förskolor. Alla pedagoger nämner att det ofta förekommer konflikter 
i deras barngrupper. Däremot nämner pedagogerna även att det inte är mer konflikter än vad 
det vanligen är jämfört med på andra förskolor. Här berättar två pedagoger om sin vardag i 
förskolan om konflikter. 
 

Jag tycker inte det förekommer mer konflikter här än andra förskolor, men nu är det ju så att vi har ett 
ordentligt fyraårs gäng och då blir det mycket mer konflikter.  (Emma, pedagog) 
 
Ja, det förekommer konflikter på vår avdelning, men inte mer än vanligt. (Emelie, pedagog) 
 

Pedagogerna lyfter fram att det förekommer konflikter men inte mer än på andra förskolor. 
Där framkommer en tolkningsfråga på vad ”mer än vanligt” innebär. Det kan betyda att det 
förekommer mycket konflikter överallt samtidigt som det även kan betyda att det 
förekommer ”väldigt mycket” konflikter överlag. 
 
Orsakerna till konflikter beskrivs väldigt olika, det kan bero på vilka barn som är på 
förskolan, om det är en stor eller liten barngrupp samt vilken ålder barn har. Flera pedagoger 
upplever även att det är mer konflikter hos fyra och femåringar. Det kan även ha hänt något 
hemma innan barn åker till förskolan eller att det kan ha hänt något innan en konflikt som gör 
att en konflikt kan uppstå. Nedan förklarar en pedagog vad hon tror kan vara orsaker till 
konflikter i förskolan. 
  

Det kan bli en del små konflikter då och då sen beror det på vilka barn som är på förskolan givetvis, det 
gör en stor skillnad. Det hör ju liksom lite till åldern också men det är nog lite mer konflikter bland fyra 
till femåringar tror jag rent allmänt (Emma, pedagog) 
 

Här beskriver pedagogen att orsakerna kan vara olika, beroende på förutsättningar i 
barngruppen samt att hon själv tror att konflikter bland äldre barn i förskolan är mer 
förekommande. 

8.4 Strategier vid lösning av konflikter 

Vid lösning av konflikter i förskolan är det bra att pedagoger har strategier som dem kan 
använda sig av vid hantering av konflikter. Som tidigare nämnts är det viktigt enligt 
pedagogerna att vara opartisk och ha ett empatiskt lyssnande åt båda parter vid konflikter. Här 
nedan kommer citat ur pedagogers intervjuer om vilka strategier de använder sig av vid 
hantering av konflikter. 
 

Först brukar jag fråga vad som har hänt samt vara på deras nivå när jag pratar med dem. Jag brukar titta 
dem i ögonen när jag pratar med dem och ser till att båda parter lugnar ner sig. Jag vill få barnen att 
känna att jag lyssnar på bägge två. (Emelie, pedagog) 
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Pedagogen förklarar att vid en konfliktsituation är det viktigt att först få barnen att lugna sig 
för att sedan kunna lyssna på barnen om vad som har hänt. Pedagogen vill att barnen ska 
känna sig hörda och att man inte endast lyssnar på det ena barnets version. 
En annan pedagog beskriver en liknande strategi. 

 
Jag vill få reda på vad det är som har hänt, lite ”fakta” om situationen. Jag vill även försöka prata ihop 
med barnen samtidigt och i en lugnare miljö. (Lina, pedagog) 

 
Även denna pedagog lyfter fram att få bakgrundsinformation är av betydelse för att underlätta 
konfliktsituationen samt att gå i väg till ett annat rum för att prata enskilt med barnen för att 
kunna lyssna på varandra koncentrerat. Här nedan berättar ytterligare en pedagog vilka 
strategier hon använder sig av. 
 

Jag försöker undvika att bli arg på någon först utan jag vill först och främst ta reda på vad som hänt 
innan konflikten eskalerade. Jag brukar lyssna på båda barnen för att höra varje barns historia. Om jag 
inte får ut något av vad som har hänt av barnen brukar jag ta hjälp av kamraterna och försöka se ifall de 
sett vad som hänt, sedan löser jag konflikten därifrån. (Maria, pedagog) 

 
Pedagogen visar även att hon använder sig av strategin att lyssna på barnen först innan hon 
försöker reda ut en konflikt. Men även att i de fall som barnen inte vill eller kan uttrycka sig 
om vad som hänt så frågar hon barnens kamrater för att förstå sig på händelsen. 
 
Pedagogerna visar att de strategier som de använder sig av vid konflikter är att inte dra 
förhastade slutsatser, lyssna på båda parter, få en bakgrundsbild av vad som hänt genom att 
lyssna på barnen.  Prata på en plats som är ”lugnare” samt att få barnen att känna att man 
lyssnar på dem. Att lösa konflikter i en lugnare miljö kan också vara ett sätt att få konflikten 
att lösas på ett lugnt och behagligt sätt. 

8.5 Pedagogers handlingar vid lösning av konflikt 

Pedagogerna berättar att det även finns de gånger det inte alltid blir så bra när 
konfliktsituationer uppstår. Nedan följer ett utdrag där pedagoger berättade att det inte alltid 
finns tid till att lösa konflikten som man tänkt sig. En pedagog uttrycker sig såhär: 
 

Ofta tycker jag det handlar om bristen på tid, Om jag mitt under en konflikt ska gå på min rast, kanske 
jag känner att jag ej hinner få den löst fullt ut, då man är under tidspress. (Emelie, pedagog) 
 

Här beskriver pedagogen en faktor som gör att pedagogens bemötande samt hantering av en 
konflikt kan brista. Där man kanske inte hinner lösa alla konflikter på bästa sätt på grund av 
tidspress. Nedanför berättar en pedagog om konfliktsituationer hon inte varit lika nöjd med. 

 
Då det var mycket konflikter förra läsåret, då blev det lätt att jag kunde skälla på barnet utan att 
egentligen har sett vad som egentligen hände. Man såg bara det dåliga hela tiden. Då känner man sig 
inte nöjd efteråt när man tänker efter. (Emma, pedagog) 
 

Pedagogen är medveten om att hon flera gånger inte agerat på bästa sätt vid konflikter. Hon 
har inte lyssnat ordentligt på barnen utan istället skällt på barnen utan att veta vad som har 
hänt. 
 
Det kan finnas flera orsaker till att även pedagoger kan ha dåliga dagar som gör att hantering 
av konflikter inte alltid blir så bra. Exempelvis att saker kan ha hänt i privatlivet innan 
arbetstid eller känslomässiga saker som gör att man inte alltid är fullt lika pedagogisk som 
man bör vara beskriver pedagogerna. Nedan ser vi en konflikt i en observation där pedagogen 
går in och löser, utan att ta reda på vad som hänt eller varför de kastar lego på varandra och 
där hanterar pedagogen lösningen snabbt och ber barnen klä på sig för att gå ut.   
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Tre barn står och kastar lego på varandra och ingen verkar tycka att det är speciellt kul, det är strax 

innan samling och barnen har lite spring i benen. Barn 1 fick en legobit i huvudet och började gråta. 

En pedagog kommer in i rummet och uppmärksammar att de slänger lego på varandra och stoppar 

kastandet av lego. 
Pedagog: ”Hallå hallå hallå hallå… städa upp nu istället, vi ska snart gå ut”. 
Ingen av barnen ger någon respons till pedagogen. Barnen går sedan och tar på sig och går ut. 
 

Pedagogen ser konflikten, stoppar den och ger istället barnen order om vad de ska göra 
istället. Denna lösning är kanske en sådan lösning där det inte fanns tid till att lösa den fullt ut.   
 
Pedagogerna betonar att dem vill att båda parter ska känna sig nöjda med hur lösningen efter 
konflikter blir. Där pedagoger ger förslag om hur barn kan göra i stället när barn inte vet hur 
dem ska komma vidare i lek. Här nedan beskrivs ett exempel från en observation utifrån det 
ovan nämnda. 
 

Tre barn leker ”inte nudda mark” ute på gården. Ett utav barnen sätter sig ner på gården och ser 

ledsen ut. En pedagog går fram till barnet och frågar vad det är som har hänt. 
Pedagog: ”Oj vad du ser ledsen ut! Vad har hänt?” 
Barn 1: ”Jag vill leka som jag vill!” 
Pedagog: ”Vad är det ni leker?” 
Barn 1: ”Vi gungar med benen men jag vill göra som jag vill.” 
Barn 2: ”Men han vill inte göra som vi säger i denna leken!” 
Barn 3: ”Nä precis!” 
Pedagog: ”Kan ni inte leka tillsammans fast som ni själva vill också?” 
Barn 2: ”Nä det går inte i vår lek, vi vill göra som vi vill, hen ska inte bestämma!” 
Barn 1: ”Jag vill vara med fast jag vill göra det på mitt sätt.” 
Pedagog: ”Kan ni inte prova leka leken som ni själva vill fast ni leker tillsammans? Eller så leker ni en 
lek där alla får vara med och bestämma. För nu är ju hen jätte ledsen, ska vi inte försöka göra så att alla 
kan leka tillsammans och vara glada, eller vad tror ni?” 
Barn 2 och Barn 3 är tysta och nickar. 
Pedagog: ”Vad bra!” 
Pedagogen går iväg och då ställer sig alla tre barn upp och går i väg och börjar leka tillsammans igen. 
 

I denna observation ovan uppmärksammar pedagogen att ett barn är ledsen och tar tag i det 
direkt. Hon står en ganska bra stund och försöker reda ut konflikten mellan de tre barnen. 
Hanteringen sker via ett empatiskt lyssnande och hon försöker tillgodose varje barns behov 
för att alla ska bli nöjda och ger barnen riktningar till fortsatt lek. Denna hanteringen 
resulterade i att barnen blev sams och började leka tillsammans igen. 
 
Nedan beskrivs ett exempel av en observation där pedagogen uppmärksammar konflikten och 
vad som hänt men inte stöder barnen i konflikten fullt ut.   

 
Barn 1och barn 2 leker vid ett vindskydd tillsammans ”en monsterliknande lek”. Barn 1 rycker tag i 

barn 2 och gör ett grep runt halsen som liknar ett strypgrepp. 
Barn 1 : ”Haha, nu är du fast!” 
Barn 2: ”AJJJJJ! Släpp mig!!! 
Barn 2 börjar gråta  och  barn 1 försöker gå efter barn 2 och försöker be om ursäkt. 
Barn 2 : ” Jag vill inte prata med dig”!! 
Barn 2 går sedan och söker kontakt med någon pedagog som är ute. En pedagog uppmärksammar att 

barn 2 är ledsen. 
Pedagog: Vad har hänt? 
Barn 2: ”Han gjorde stryptag på mig” och gråter sedan ännu mer. 
Pedagog riktar blicken mot barn 1 och säger: ”Nu måste du lugna dig lite . ” 
Båda barnen går sedan åt ett var sitt håll och ser missnöjda ut och är sura på varandra under en lång 

tid. Pedagogen går därifrån. 
 

I denna observation förstår pedagogen vad som hänt men väljer att hantera den på ett enkelt 
sätt för att få stopp på det. I denna typ av hantering ser vi i observationen att barnen 
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fortfarande är osams under en längre tid vilket betyder att de inte känner sig särskilt nöjda 
med hanteringen av konflikten. 
 

Pedagogerna betonar att vid olika lösningar av konflikter finns det alltid risk att barn 
fortfarande är osams efteråt och då beskriver pedagogerna att det ibland kan bero på deras 
eget förhållningsätt vid hanteringen, där de inte hanterat konflikter på bästa möjliga sätt. 
Nedan beskriver en pedagog en konfliktsituation hon inte varit nöjd med. 

 

En konflikt jag inte vart nöjd med kanske handlar om när ett budskap inte gått fram ordentligt och 
barnen fortfarande bråkar. (Lina, pedagog) 
 

I citatet visar pedagogen på att ibland brister konflikthanteringen och barnen fortsätter bråka 
där pedagogen själv inser att hennes ord eller handlingar inte riktigt tydligt kom fram för 
barnen. 
 
Pedagogerna anser att det är viktigt att ständigt uppmuntra barnen till att lösa konflikter själva 
genom att de får möjlighet att kommunicera med varandra. De tycker att kommunikation är en 
viktig del vid hantering av konflikter. Pedagogerna delger att man bör ge tid och utrymme och 
avvakta när en konflikt uppstår. Barn behöver träna på att lösa konflikter själva genom att 
kommunicera med sina kamrater och med stöttning av pedagog, nedan visas ett exempel på en 
sådan konfliktsituation: 
 

Ett barn kommer ut ifrån ett lekrum där barnet leker med tre andra barn. Barnet söker kontakt med en 

pedagog. 
Barn 1: ”Barn 2 säger att jag inte får leka med dockhuset!” 
Pedagog: ”Vem bestämmer att du inte får leka med det? Har du pratat med barn 2 och förklarat att 
dockhuset är till för alla barn här på förskolan?” 
Barn 1: ”Ja men…… jag försökte.” 
Pedagog: ”Vet du va, Om det skulle hända igen så försöker du säga till en gång till.” 
Barnet går sedan tillbaka in i lekrummet och kommer sedan ut igen efter fem minuter. 
Barn 1: ”Fröken, barn 2 lyssnar inte, kan du komma och säga till barn 2!” 
Både pedagogen och barnet går tillsammans in i dockvrån 
Pedagog: ”Har du sagt att barn 1 inte får leka i dockhuset?” 
Barn 2: ”Men vi är redan för många här!” 
Pedagog:”Detta dockhus är till för alla barn, och jag tror nog att det finns plats för barn 1 att vara med 
också. Ni kanske kan leka något tillsammans, det är ju lite roligare om man är flera?” 
 

Pedagogen väljer här att uppmuntra barnen till att lösa konflikten själva då barnen inte kunde 
lösa konflikten på egen hand. Pedagogen fick stötta barnet genom att precisera och förtydliga 
barnens egen kommunikation. I Följande citat beskriver en pedagog en liknande strategi hon 
använder sig av i förskolans verksamhet. 
 

Jag är nog inte den pedagog som bara säger till direkt och löser konflikten bara för att lösa den, utan jag 
ger även barnen utrymme och tid för att låta dem lösa konflikterna själva. (Emma, Pedagog) 
 

Pedagogen visar på att hon låter barnen få tid och försöka att lösa konflikten själva innan hon 
hjälper till. För att barnen behöver lära sig interagera med andra och få lärdom av själva 
konflikten. Inte att pedagogen bara kommer in för att lösa den för enkelhetens skull. 
 
Sammanfattningsvis visar pedagogerna att de är medvetna kring sitt egna förhållningssätt vid 
barns konflikter. Pedagogerna vet hur de ska agera i konfliktsituationer och vilka strategier de 
ska använda sig av. Pedagogerna betonar vikten av att aktivt lyssna på båda parter vid 
konflikter men samtidigt försöka låta barnen lösa konflikter själva. Utifrån observationer visar 
pedagogerna att de agerar olika i konfliktsituationer mellan barn och att deras medvetenhet 
om konflikter inte alltid synliggörs i praktiken. Vi har i genomförandet  uppmärksammat olika 
gester och kroppsspråk från intervjupersonerna men vi valde att inte ta med det i vårt resultat. 
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9 RESULTATDISKUSSION 
Vårt syfte med studien var att ta reda på hur pedagoger bemöter barn i konflikter och vilka 
strategier de använder sig av, samt pedagogers resonemang i förhållande till konflikter. I 
denna del kommer vi att diskutera och jämföra sambandet mellan observationer, intervjuer 
och vårt syfte. Bakgrund, tidigare forskning, vald teori och resultatet kommer att vara till stöd 
för denna diskussion. 
 
9.1 Konflikt ur ett pedagogiskt perspektiv 
Utifrån det resultat vi fått kan vi se att pedagogerna har svarat liknande men har olika 
förklarningar om vad en konflikt innebär. Pedagogerna har tolkat begreppet på olika sätt. 
Hakvoort (2011, ss.32-33) i enlighet med pedagogerna beskriver begreppet konflikt som 
tolkningsbart, då man kan förklara det på olika sätt. Pedagogerna beskriver att det handlar om 
att man inte är överens om något och att konflikter ibland kan vara svårlösta. Konflikter kan 
även enligt pedagogerna ses som en positiv lärandesituation i förskolan, där barn tränar på sin 
problemlösningsförmåga. Öhman (2008, ss. 29-43) betonar vikten av att konflikter inte bör 
ses som negativa utan att de kan bli en positiv lärandesituation där pedagoger stöttar barn i 
sina känslor. Pedagogernas svar om vad ordet konflikt betyder för dem var liknande men var 
inte lika utförligt beskrivna. Detta kan bero på olika kunskap och erfarenhet om hur man 
egentligen bör se på konflikter. Konflikter i förskolan bör inte ses som en negativ situation 
eftersom barn hela tiden lär med och av varandra och kommunikationen i en konflikt är därför 
viktig för att barn ska utveckla sin sociala förmåga. Därför är det extra viktigt att vi pedagoger 
ger redskap till barnen så att de kan lösa konflikter på egen hand. Om detta inte skulle fungera 
kan vi pedagoger gå in och stötta barnen men inte styra konflikten helt. Doppler Bourassa, 
Harkins och Metha (2008) redogör för ett synsätt där pedagoger ger strategier till barnen för 
att lösa konflikter på egen hand vilket mynnar ut i att det sker en lärande situation hos barnen.  
Då en av våra frågeställningar var att ta reda på hur pedagoger resonerar kring konflikter i 
förskolan ser vi en tydlig bild på att bristen på kunskap är stor och pedagoger ute i 
verksamheter behöver fler fortbildningar kring just konflikt och hantering av konflikter i 
förskolan. 
 
9.2 Strategier och förhållningssätt vid konflikter 
Resultatet visar att pedagogerna har kunskap om konflikthantering och använder sig av olika 
strategier i konflikter. De strategier pedagogerna var medvetna om och använder sig av var  
att lyssna på barnen, lyssna på båda parter, prata med barnen tillsammans, bilda sig en 
uppfattning om vad som hänt, behålla lugnet, vara rättvis och uppmuntra barnen att försöka 
lösa konflikter själva. Denna grund bildar tillsammans en medvetenhet som pedagogerna har 
och visar på att de vet hur man ska agera för att stödja barn i konfliktsituationer. När vi jämför 
resultatet från intervjuerna med resultatet från observationerna ser vi däremot en märkbar 
skillnad på vad några av deltagarna sagt i sina intervjuer mot vad de gör i verkligheten. Det 
som framgår från resultatet från intervjuerna är att pedagogerna har stor kunskap om 
konflikthantering och är medvetna om hur de bör agera vid olika konfliktsituationer. 
Resultatet från observationerna visar hur pedagogerna agerade i stunden, vilket var olika. 
Vissa pedagoger visade att dem gav bekräftelse, stöd och uppmuntran till barnen i 
konfliktsituationer medan andra inte gav något stöd alls i konflikter och lät barnen lösa 
konflikterna själva. Skånfors (2013, s. 51) redogör för att beroende på hur pedagoger agerar 
och bemöter andra resulterar i hur barn sedan bemöter andra människor. Barn tar efter vuxna 
och därför är det viktigt att pedagoger är medvetna om sitt förhållningssätt och agerande i 
konfliktsituationer. 
 

Det kan självklart finnas orsaker till att vissa pedagoger inte agerade på bästa möjliga sätt 
under de dagarna vi var där och observerade. Då det kan finnas privata orsaker som ligger 



 

23 
 

bakom som kanske bidrog till pedagogernas agerande i stunden. Pedagogerna beskriver också 
att tidsbrist är en av flera orsaker som bidrar till att konflikthanteringen inte alltid blir så bra. 
Där tiden inte alltid räcker till beroende på att man ska följa ett schema, eller att någon ska gå 
på rast eller att det kan vara för få pedagoger i en stor barngrupp. Här nedan följer ett citat 
som vi tog upp i resultatet. ”Ofta tycker jag det handlar om bristen på tid, Om jag mitt under 

en konflikt ska gå på min rast, kanske jag känner att jag ej hinner få den löst fullt ut, då man 

är under tidspress.” (Emelie, pedagog)    

       
Det viktiga i resultatet är att pedagogerna har en medvetenhet om hur de ska arbeta för att 
främja barns sociala utveckling, empati och lära barn hantera konflikter med stöd från 
pedagogerna. Den medvetenheten pedagogerna har resulterar i att de aktivt kan arbeta med 
detta för att främja barns utveckling även om vissa dagar inte alltid är bra dagar för 
pedagogerna. Där måste kanske pedagogerna ta ett steg framåt och samtala ihop sig med 
kollegor och chef för att få tiden att fungera. Öhman (2010, ss. 63-64) förklarar att pedagoger 
har en tuff uppgift att hinna med varje barn i verksamheten beroende på stora barngrupper. 
Om pedagoger har ”ansvarsbarn” kan det bidra till bättre möjligheter för både pedagoger och 
barn för att förebygga konflikter, då varje barn får uppmärksamhet och stöd som de behöver 
för att kunna utveckla sina sociala kunskaper samt att varje barn kan bli förstådda på ett 
empatiskt sätt.  Hwang och Nilsson (2003, s.142) beskriver att Stern menar att beroende på 
hur man kommunicerar och bemöter barnet har det stor betydelse för barnets egen känsla av 
att ha blivit förstådd eller inte. Om barnet bemöts med en känslomässig närvaro och lyhördhet 
ifrån vuxna när barnet uttrycker sina behov och känslor bidrar detta till social ömsesidighet i 
relationen.  Detta kan beprövas genom att utgå ifrån denna teori och vara medveten om barns 
grundläggande känslor och behov vid hantering av barns konflikter. 
 
9.3 Kommunikation som stöd vid lösning av konflikter 
Flera av respondenterna från intervjuerna beskriver att det är viktigt att lyssna på barns 
versioner av vad som hänt och att man som pedagog vill ta reda på vad som hänt innan man 
skäller eller dömer något barn i första hand. De beskriver även att det är viktigt att 
kommunicera ihop med barnen. Det sätt pedagogerna väljer att kommunicera med barnen 
utifrån de observationer vi sett skiljer sig från hur de beskriver sig agera i verkligheten rent 
praktiskt. Därför är det viktigt att pedagoger har en god kommunikationsförmåga för att 
hantering av konflikter ska kunna ske på ett bra sätt. Både Thornberg (2006, s.3) och 
Horowitz, Jansson, Ljungberg och Hedenbro (2006) beskriver att konflikter i förskolan är 
svårt att undvika men att konflikter samtidigt ger utmanande verktyg för ett hållbart socialt 
samspel. De beskriver att vår kommunikationsförmåga har en betydande del vid hantering av 
konflikter samt andra sociala interaktioner. Om vi pedagoger ger barn verktyg till att lösa 
konflikter på egen hand bidrar det till ökade sociala färdigheter som sammarbete, 
förhandlingar mellan varandra och emotionell reglering. En observation visade på en sådan 
situation där en pedagog gav verktyg till att låta barnen lösa en konflikt på egen hand och 
pedagogen uppmuntrar barnet till kommunikation. Då alla pedagoger inte hanterar situationer 
på detta sätt kan det begränsa barnets kommunikationsmöjligheter om pedagoger i stället tar 
över konflikten och löser den åt barnet. 

Utifrån det vi observerat i vår studie kan vi se att samspel, kommunikation och känslor hänger 
ihop vid en konfliktsituation. Stern (2003, ss.42-47) beskriver att barns självutveckling 
utvecklas sakta men säkert genom interaktion med andra och att kommunicera med hjälp av 
känslor är central och behöver inte bygga på ett verbalt språk.  Han beskriver att man kan 
sätta ord på barns känslor, vilket leder till att känslorna barnen har vid en konflikt får en 
innebörd och sätts in i ett sammanhang. Några av pedagogerna vill till en början ta reda på 
vad det är för typ av konflikt först. Detta är en intressant aspekt då man egentligen inte bör 
åtskilja konflikter, en konflikt är en konflikt och bör bemötas på ett empatiskt sätt oavsett om 
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den är onödig eller inte. Bruder (2017) synliggör att pedagogers förhållningssätt både kan 
främja barns sociala problemlösande förmågor vid exempelvis konflikter och samspel med 
andra, men kan även få negativa effekter helt beroende på hur pedagoger bemöter barn i dessa 
situationer. Detta gör hanteringen av konflikter extra viktigt beroende på hur pedagoger väljer 
att möta barnen. En pedagog som observerades valde att använda sig av metoden och teorin  
Non violent communication (2001, ss.9-13). Denna kommunikationsmetod är en viktig del för 
att bemöta barn empatiskt och sätta ord på deras känslor. ”Kan ni inte prova leka leken som ni 
själva vill fast ni leker tillsammans? Eller så leker ni en lek där alla får vara med och 
bestämma. För nu är ju hen jätte ledsen, ska vi inte försöka göra så att alla kan leka 
tillsammans och vara glada, eller vad tror ni?” Detta citat visar på att pedagogen kan sätta ord 
på barns känslor och samtidigt ge ett förslag till att båda barnen får sina behov tillgodosedda. 
Pedagogen ger olika råd till barnen vilket gör att det blir en kommunikation mellan pedagog 
och barn som i detta fall också blir medlaren för att konflikten ska kunna hanteras på bästa 
möjliga sätt. Kommunikationen har en betydande del vid hantering av barns konflikter. 
Genom att kunna sätta ord på barns känslor samtidigt som man försöker få alla barns behov 
och önskemål tillgodosedda kan hanteringen av konflikterna både bli lärorika och lösta. Om 
hanteringen av konflikten sker på rätt sätt kan de sociala hållbara relationerna utvecklas och 
fungera bättre i andra sammanhang. Att vara en god förebild och en närvarande pedagog som 
lyssnar är a och o. Barn lär sig vad vi vuxna gör och säger och om hanteringen av konflikter 
sker på ett bra sätt kan barnen förhoppningsvis ta efter detta och använda det i framtida 
lösningar av konflikter. 

Sterns utvecklingspsykologiska samspelsteori gör att alla dessa delar kopplas samman med 
varandra. Då teorin belyser samspel mellan människor och hur viktig kommunikationen är 
mellan människor. Stern beskriver även barns tidiga utforskning av kontakt mellan människor 
och att det inte alltid sker verbalt utan också i form av känslor. Teorin bygger på att bemöta 
varandra på ett empatiskt sätt där man är lyhörd och är känslomässigt närvarande i alla möten 
med barn för att skapa en god social kontakt mellan varandra (Hwang och Nilsson 2003, 
s.142). 
                                                                                                                                              
Vidare beskriver pedagogerna att det inte förekommer mer konflikter på deras förskolor än på 
andra förskolor. De anser att de konflikter som uppstår i förskolan är ganska normalt. 
Pedagogerna diskuterar även orsakerna till varför konflikter kan uppstå och de är eniga om att 
det har med att det ibland är för stora barngrupper. Stora barngrupper och trånga utrymmen 
resulterar i att konflikter lättare kan uppstå. En pedagog förklarade också att orsakerna kan 
bero på vilka barn som är på förskolan och att det gör en stor skillnad, medan en annan 
pedagog menar att åldern ska ha betydelse för att konflikter ökar. Pedagogerna upplever att 
det förekommer fler konflikter bland fyra till femåringar där alla pedagoger har olika 
uppfattningar om varför det är mer konflikter bland fyra till femåringar. Då pedagogerna är 
medvetna om att det uppstår fler konflikter bland de äldre barnen är ett mål att försöka hitta 
lösningar om pedagogerna upplever att det är ett problem. En pedagog förklarar att det kan bli 
mer eller mindre konflikter beroende på vilka barn som befinner sig på förskolan. David, 
Murphy, Naylor och Stonecipher (2004) beskriver i sin studie att deras resultat visade på att 
barn som ofta startar konflikter i förskolan inte är omtyckt bland de andra barnen. Vilka eller 
vilket barn som är på förskolan ska inte vara avgörande för att konflikter lättare kan uppstå. 
Konflikter sker dagligen stora som små mellan alla barn som pedagogerna även har uttryckt. 
Skånfors (2013, ss.51-52) beskriver att barn lär sig bemöta andra barn och vuxna utifrån hur 
pedagoger bemöter dem. Pedagoger bör aldrig göra skillnad på barnen då barn lätt kan känna 
av det och det är därför extra viktigt att pedagoger bemöter alla barn likvärdigt. Dessa barn 
kanske behöver mer stöd för att få sina behov tillgodosedda vilket också är den del i 
förskolans uppdrag. I Läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev.2016, s.5) anges det att 
verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt 
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behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna 
behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt. 
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10 METODDISKUSSION 
I denna del kommer metoden som använts att diskuteras. Vi kommer redogöra för det som 
fungerat bra och det som inte fungerat lika bra med valet av kvalitativ metod. Vi kommer att 
lyfta fram vårt sätt om hur vi gått tillväga vad gäller denna ansats och hur det kan ha påverkat 
vårt resultat. Vi kommer att diskutera vårt empiriska material och om det har varit relevant för 
vår undersökning. Vi kommer även att kritiskt granska vårt val av metod och diskutera hur vår 
undersökning kunde göras på ett annat sätt. Kvalitativ metod ansåg vi var aktuellt då vi både 
ville observera och intervjua för att få ett rikt empiriskt material att använda oss av, samt få 
olika synsätt på det ämne vi studerat. 
 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod då vi dels ville ta reda på hur pedagoger 
tänker kring konflikter och hantering av konflikter i förskolan dels också se med egna ögon 
hur det ser ut i praktiken. Ahrne och Svensson (2015, s.9) beskriver också denna fördel med 
att använda sig av kvalitativ metod, att man kan få en tydligare bild av hur det kan se ut i 
förskolorna och att man kan få uppleva det själva med egna ögon. Utifrån våra intervjuer fick 
vi olika synsätt från olika pedagoger som kunde delge sina erfarenheter kring konflikter i 
förskolan. Via observationer kunde vi se hur pedagogerna löste konflikter rent praktiskt. 
Utifrån dessa metoder kunde vi nå fram till ett resultat som både var intressant och lärorikt för 
oss. Nackdelen med vår metod var att vi inte kunde observera alla barn utan endast vissa barn 
vilket kunde begränsa det vi ville undersöka men eftersom vi kompletterade upp 
observationerna med intervjuer blev vårt resultat rikare och mer komplett. Ahrne och 
Svensson (2015, s.9) menar också att man vid en kvalitativ metod inte alltid får in det material 
man önskar för att kunna besvara forskningsfrågorna men även att det inte alltid är att man 
just ser det man vill se när man observerar och får även på det sätt inte besvarat på sina 
frågeställningar. Då vi använde oss av både observationer och intervjuer beslutade vi oss för 
att en av oss intervjuade medan den andra var ute och observerade som vi sedan skiftade vid 
nästa förskola. Detta sätt ansåg vi var effektivt då vi kunde göra två saker samtidigt och få in 
mycket information under en och samma dag. Vi intervjuade alla pedagoger på deras 
arbetsplats då vi ansåg att det var en tryggare miljö för dem att vara i. Efter att våra intervjuer 
och observationer gjorts har vi transkriberat materialet tillsammans och vi har även analyserat 
och kodat våra observationer för att få fram viktiga och relevanta sammanhang i vårt resultat. 
Då vi spelade in alla intervjuer kunde vi under sammanställningen uppleva stora skillnader i 
längden på inspelningarna. Detta kan bero på olika yrkeserfarenhet hos pedagogerna men 
även att vissa delar kunde klippas bort som inte var relevanta att ha med i vårt resultat. När vi 
analyserade våra intervjuer letade vi efter likheter och skillnader i svaren vilket gjorde det 
lättare att sammanställa intervjuerna och sätta in dem i ett sammanhang. Vad gäller 
observationerna valde vi att leta efter kodord och få med viktiga urklipp ur observationerna 
som vi sedan kunde presentera i resultatet. Att koda en observation gör det lättare för oss att få 
med det relevanta i observationen och få med det som är betydelsefullt. 
 
Vi upplever att det empiriska material vi samlat in har vart tillräcklig för vår studie då vi 
lyckats besvara vårt syfte och frågeställningar. Vi fick välformulerade svar utifrån intervjuer 
och även relevanta observationer att ha med i vår studie. Datan vi samlat in har varit relevant 
för vår studie då vi fått de svar vi önskat samt att det har vart lärorikt att fått ta del av 
pedagogers olika synsätt. Vi ansåg däremot att vi kunde hittat fler respondenter till våra 
intervjuer då det hade stärkt resultatet ytterligare och att till nästa gång försöka att hitta flera 
respondenter på andra förskolor och inte just de förskolor vi utförde vår studie. Vi upplevde 
även att observationer kräver tid och att det inte alltid blir som man tänkt sig. Vi kommer till 
nästa gång att ge mer tid för observationer då det var otroligt intressant att se hur pedagoger 
bemöter barn i konflikter och samtidigt se hur de resonerar kring förhållandet till konflikter. 
Vi har också reflekterat kring metodförbättringar och vad vi skulle använda oss av om vi inte 
hade valt observation och intervju som metod. Vi tänker att det skulle vara intressant att utföra 



 

27 
 

en sådan studie genom att använda sig av den kvantitativa metoden, dels för att det empiriska 
materialet hade blivit betydligt större och att vi skulle få många olika perspektiv kring vårt 
område. Det som också hade varit av intresse är att även intervjua barn och se hur de 
resonerar kring konflikter i förskolan och få deras perspektiv sammankopplat med 
pedagogernas. Något som vi tänkte på under intervjuerna och observationerna var att flera 
pedagoger beskrev att de var nervösa inför att vi skulle observera dem och nervösa över om 
deras svar inte skulle vara tillräckligt bra. Där tror vi definitivt att vår närvaro kan ha påverkat 
resultatet på vår studie för att pedagogerna kanske var extra medvetna om vad vi skulle titta 
efter och fråga om. Vilket kan ha påverkat att pedagogerna inte riktigt var sig själva och inte 
gjorde som dem alltid gör beroende för rädsla att göra fel inför oss. Med den vetskapen tror vi 
att desto längre en studie pågår desto trovärdigare resultat kan man få där pedagogerna blir 
vana att bli observerade och inte hela tiden är på vakt om hen gör rätt eller fel. Mot slutet på 
dagarna kunde vi däremot se en helhet och att pedagogerna inte var lika nervösa som på 
början av dagarna. 
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11 DIDAKTISKA KONSEKVENSER 
I denna del kommer vi att diskutera de didaktiska konsekvenser som uppstår utifrån vårt 
arbete och i relation till vårt undersökta område. I vårt arbete har målet varit att besvara vårt 
syfte vilket handlar om hur pedagoger hanterar och möter barn i konflikter. Vi kommer i 
denna del ge tips och förslag på hur man som pedagog kan resonera och arbeta effektivt med 
det som varit det centrala i vår undersökning och redogöra för detta genom exempel. 
 
I vår studie har vi uppmärksammat att det empatiska förhållningssättet och kommunikationen 
har en betydande roll vid konfliktsituationer. Detta går att se utifrån både observationer och 
intervjuer med pedagoger. Då språket är en stor del av vårt liv har vi kommit fram till att 
kommunikationen utgör en stor del när det gäller att hantera konflikter. Utifrån vårt resultat 
såg vi att flera av pedagogerna betona att det är viktigt att kommunicera och lyssna på barnens 
historier när en konflikt uppstår. För att tillgodose varje barns behov och önskemål utgör 
kommunikationen en viktig del för att få reda på det. Enligt Friberg och Hakvoort (2015, 
ss.98-100) kan konflikter uppstå då kommunikationen slutar fungera mellan olika människor. 
Det krävs av pedagogerna att de aktivt ska lyssna, vara lyhörda och få varje barns behov och 
önskningar uppfyllda.   
 
Den andra viktiga delen är att ha ett empatiskt förhållningssätt gentemot alla barn. 
Konfliktsituationer ska ses som en positiv lärandesituation för både pedagoger och barn där vi 
ständigt utvecklas hela tiden. Om pedagoger har en god kommunikationsförmåga och vet hur 
de ska ge verktyg till barnen för att lösa konflikter bidrar det till att barn lättare kan lösa olika 
typer av problem i framtiden. Det är också viktigt att pedagogers förhållningsätt är empatiskt 
och att pedagogerna kan sätta ord på barns känslor så att varje enskilt barn får sina behov och 
önskemål tillgodosedda. För att pedagogers strategier vid lösning av konflikter ska vara 
medvetna och grunda sig på yrkeskompetens kan det ibland krävas fortbildning i hur 
konflikter mellan barn ska hanteras. En metod som beskrevs i studien var ”Non violent 
communication” där man som pedagog bemöter barnet med att lyssna empatiskt och försöker 
få barnets önskemål och behov tillgodosedda. Kort sagt kan man säga att pedagogen sätter ord 
på barnets känslor vilket bidrar till att barnet känner sig förstådd och att hanteringen av 
konflikten lättare kan lösas. Ett annat sätt är att pedagogen fungerar som en medlare i en 
konflikt. Där man som medlare är opartisk och lyssnar på bägge barnen utan att skuldbelägga 
någon, därefter ge barnen verktyg till att försöka lösa konflikten själva. Ett annat sätt är att 
arbeta med teman i barngruppen där man kan prata om känslor under en lång period och 
använda sig av exempelvis dockor som redskap för att demonstrera konfliktsituationer och 
hur man ska kommunicera med varandra. David, Murphy, Naylor och Stonecipher (2004) 
använde sig av ”marionettdockor” i sin studie för att ta reda på barns olika uppfattningar om 
vilken roll de själva har i en konflikt. Detta för att skapa en mer positiv bild av konflikter och 
en mer hanterbar lösning av dem. Dockorna användes för att få barnen att se hur en 
konfliktsituation kan se ut och hur man kan kommunicera med sin kamrat. Om vi som 
pedagoger använder oss av detta kan vi få barnen att se konflikter på ett annat sätt än förut 
och att det blir en lärande situation för både oss pedagoger och barnen. Ett annat sätt att 
hantera och förebygga konflikter och som kan vara ett redskap för oss pedagoger är att 
arbetslaget sätter sig och diskuterar kring hur barngruppen ser ut och därefter 
införskaffar ”ansvarspedagoger” och ”ansvarsbarn”. Öhman (2010, ss.63-64) definerar 
begreppen på det sätt att varje pedagog särskilt har hand om vissa barn och att barngruppen 
blir delad. Detta kan medföra att varje barn blir sedda och utvecklas i sin sociala och 
empatiska utveckling som på längre sikt kan förhindra uppkomsten av konflikter. En 
ansvarspedagogs uppgifter är att på sikt närmare observera dokumentera sina ansvarsbarn och 
samtidigt skapa en närmare kontakt och samverkan med vårdnadshavare. Vi pedagoger är 
nyckeln för att barn ska få verktyg till hur man kan lösa olika typer av problem och hur man 
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ska vara mot andra människor och om pedagoger prövar att arbeta i förebyggande syfte där 
dessa delar ingår kan eventuellt klimatet på förskolan förändras. 
 
Slutsatsen utifrån hur pedagogerna resonerat och vad vi kommit fram till är att oavsett vilka 
barn eller vilken ålder barnet har eller hur stora barngrupperna är i förskolan ska alla 
pedagogerna bemöta barnen likvärdigt. Pedagogerna behöver även hitta lösningar för att 
minska att konflikter uppstår då de upplever att det ibland kan vara ett problem. En lösning är 
att dela på barngruppen vid samlingar och dylikt och arbeta med teman om känslor och 
konflikter. Olofsson (2003, ss.39-40) betonar också att man som pedagog bör arbeta med 
känslor i barngruppen för att förebygga och hantera konflikter i barngruppen. Utifrån 
resultatet går det även se tydliga mönster på att just konflikter till stor del handlar om samspel, 
känslor och kommunikation och att bemötandet har betydelse för hur konflikterna hanteras. 
 
Förslag till fortsatt forskning 
Konflikt och hantering av konflikt är ett ganska brett ämne som kan delas upp i många olika 
områden. Vi har i denna studie fått reda på hur bemötandet i konfliker kan se ut hos 
pedagogerna och vi har samtidigt hört dem resonera om konflikter och deras egna 
förhållningssätt i mötet med barnen.  Då vi intervjuat pedagoger och samtidigt observerat barn 
har vi lyckats med att utföra studien på ett effektivt sätt och vi har besvarat vårt syfte. 
Pedagoger har en medvetenhet om hur en konflikt bör hanteras och de har goda kunskaper om 
ämnet konflikt. Pedagogerna visar på förståelse för hur konflikter uppstår mellan barn och hur 
de ska hantera dem. Men i praktiken finns inte alltid tiden och barngrupperna blir större 
samtidigt som lokalerna blir mindre. Detta mynnar ut i att det inte alltid går att lösa konflikter 
på ett sådant sätt som blir lärorikt för barnen och som kan gynna dem på bästa sätt, utan detta 
förblir ett utvecklingsarbete i arbetslaget som ständigt utvecklas. Det som skulle vara 
intressant att undersöka är hur barn upplever konflikter och deras syn på pedagogers 
förhållningsätt gentemot dem. Detta skulle i så fall skett via barnintervjuer och observationer 
utifrån det. Det skulle bli en helt annan tvist vilket hade vart spännande och intressant att ta 
del av. 
 
Slutligen vill vi tacka alla pedagoger och barn som medverkat i vår studie. Studien hade inte 
kunnat gå att genomföra utan er medverkan.  
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BILAGOR 
 

Bilaga 1: Missivbrev 

Information till pedagoger 

Hej! 

Vi är två studenter som läser sista termin till förskollärare på högskolan i Borås. Vi är mitt uppe i vårt 

examensarbete och skriver om konflikthantering. Syftet med vår undersökning är att vi ska undersöka 

hur pedagoger bemöter barn i konflikter. Vi har valt detta ämne då vi anser att det är relevant och en 

stor del förskolans vardag. 

Vi har tänkt använda oss av observationer och intervjuer i denna undersökning.  Detta på grund av att 

vi vill ta reda på hur ni pedagoger hanterar konfliktsituationer mellan barnen.   

Under vår intervju kommer vi att använda oss av bandspelare (mobil-inspelning) som endast kommer 

användas till denna undersökning.   

Du som medverkar i vår studie bestämmer själv om du vill delta eller inte och kan i vilken stund som 

helst avbryta din medverkan oavsett anledning.  Vi kommer varken nämna riktiga namn på 

pedagoger/barn eller förskolans namn just för att det ska vara anonymt samt att andra inte ska kunna 

identifiera vart undersökningen ägt rum.  Alla uppgifter kommer endast användas till vårt 

forskningsändamål. 

Vi vore väldigt glada om ni vill ställa upp i vår undersökning men har full förståelse om ni inte vill delta 

av olika anledningar.  Undrar ni något så får ni gärna kontakta oss. 

Med vänliga hälsningar. 

Rasmuz hasseb 

E-mail: xxxxxxxxxxx@gmail.com 

Tel: xxxxxxxxxx 

Johanna Lehtonen 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx@hotmail.com 

Tel: xxxxxxxxxx 
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Bilaga 2: Informationsbrev 

 

Informationsbrev                                  Datum 2017-11-15 
 

Till vårdnadshavare med barn på xxxxxxxx förskola 

 
Vi heter Rasmuz Hasseb och Johanna Lehtonen 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 konflikthantering i förskolan. Vi kommer att 
observera olika konfliktsituationer. 

 
Det är viktigt att ni som vårdnadshavare vet att vi i vår 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, pedagoger 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 till 
personalen på förskolan. 

 
Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå oss på   xxxxxxxxxx 
(Rasmuz Hasseb) eller xxxxxxxxxx (Johanna Lehtonen) 
 
Med vänliga hälsningar 
Rasmuz Hasseb & Johanna Lehtonen 
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Bilaga 3: Samtyckesblankett 

 
 

 

Samtyckesblankett för vårdnadshavare 
 

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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Bilaga 4: Intervjufrågor 
 
Kvinna: 
 
Man: 
 
Ålder: 
 
Antal yrkesverksamma år: 
 
Antal yrkesverksamma år på denna förskola: 
 
 
 
1. Vad betyder ordet konflikt för dig? 
 
2. Hur ser du på ditt egna förhållningssätt vid lösning av konflikter? 
 
3. Hur ser du på din förskola, förekommer det ofta konflikter i er barngrupp? 
 
                      Om ja, vad tror du det beror på? 
 
4. Vad har du för erfarenheter av konflikter i från tidigare arbetsplatser? 
 
5. Har du några speciella strategier när du löser en konflikt mellan barnen? 
 
6. Kan du beskriva en konfliktsituation som du löst och vart nöjd med? 
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Bilaga 5: Observationsschema 
 
 

 Förskola X Förskola Y 

Hur ser bemötandet ut när 
konflikten uppstår? 

  

Vilka strategier använder de 
sig av? 

  

Hur ser kommunikationen ut?   

Hanterar de konflikter på ett 
medvetet sätt eller genom en 

snabb lösning? 

  

Övrigt   
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