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Sammanfattning 

Bakgrund 
Det sker dagligen konflikter i förskolan och skolan. Det kan ske konflikter mellan kollegor i 
arbetslaget men det kan även ske konflikter mellan barnen. Pedagoger måste hantera 
konflikter på ett reflekterande sätt för att kunna skapa goda möten och en positiv miljö för 
barnen. Om pedagoger ska kunna hantera konflikter på ett reflekterande sätt måste 
pedagogerna även ha kunskap och erfarenhet kring konflikter och hur de hanterar konflikterna 
mellan barnen. När en konflikt uppstår mellan barnen är det viktigt att pedagogerna är lyhörda 
till alla inblandade barn för att alla barn ska få en chans att tala. Det är även viktigt att 
pedagogerna ger barnen de metoder och verktyg barnen behöver, för att sedan själva kunna 
lösa konflikter mellan dem.  

Syfte 
Syftet var att undersöka pedagogers tankar kring hantering av konflikter mellan barn 
förskoleklass.  

Metod 
En kvalitativ studie genom intervjuer har genomförts. Sex pedagoger har intervjuats, alla i 
förskoleklass.  

Resultat 
Pedagogerna beskriver i intervjuerna att konflikterna mellan barnen många gånger uppstår på 
grund av missförstånd i kommunikationen mellan barnen. Pedagogerna uppger även att när en 
konflikt uppstår mellan barnen avvaktar de, innan de ingriper och hjälper barnen för att 
komma fram till en lösning på konflikten. Pedagogerna lyssnar in barnen för att se om barnen 
behöver stöttning från en vuxen.  
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Inledning 
Enligt Wrethander Bliding (2007) är skolan en social arena och en mötesplats för både vuxna 
och barn. Vuxna och barn möts i sociala sammanhang, de förväntas kunna samspela men även 
hantera relationer med varandra. I skolan uppstår det vänskap, konflikter, fientlighet, kärlek 
men även att människor är lika och olika. Samspelet med andra individer sker under en lång 
tid och kräver mycket energi och engagemang från både vuxna och barn. Barnens likheter och 
olikheter formar hur skolan ska organisera sin verksamhet.  Konflikter och konflikthantering 
är något som en verksam pedagog alltid kommer att stöta på. Barn i förskoleklass var ett val 
att göra en undersökning kring, på grund av att det var den åldern på barn som ansågs vara där 
det uppstår mest konflikter mellan barn. Konflikterna mellan barnen i förskoleklass kan 
handla om värderingar, åsikter eller inte tillgodosedda behov.  
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Syfte 
Syftet med undersökningen var att få insikt i verksamma pedagogers tankar kring hantering av 
konflikter mellan barn i förskoleklass.  

Frågeställningar 
 Hur beskriver pedagogerna hur de agerar i en konfliktsituation mellan barnen? 
 I vilka situationer och på vilka platser det uppstår flest konflikter mellan barn?  

 

Begreppsförklaring 
Vi kommer att använda oss av begreppet pedagog, och betydelsen är att det är förskollärare 
som arbetar i förskoleklass. Vi valde detta på grund av att det finns många betydelser kring 
begreppet pedagog eftersom det finns många olika slags pedagoger. Detta val gjordes på 
grund av att det skulle bli lättare för läsaren att förstå vad som avses i texten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 
 

Bakgrund 
Under detta avsnitt kommer det att belysas utifrån relevant litteratur till ämnet, olika metoder 
och arbetssätt pedagogerna i förskoleklass kan följa för att motverka konflikter mellan barn. 
Det kommer även belysas hur pedagogerna i förskoleklass kan förbättra deras samarbete i 
arbetslaget. Kommunikationen mellan barnen i förskoleklass kommer även att belysas utifrån 
relevant litteratur. Valet av att ta med LpFö 98 (rev. 2010) var på grund av att få med att 
förskoleklassen grundar sig på förskolans läroplan och att skolan ser annorlunda på konflikter.  

Styrdokument 
I Lpfö 98 (rev. 2010) står det skrivet att förskolan vilar på demokratins grund. Förskolans 
verksamhet ska gestaltas i likhet med de huvudsakliga demokratiska värderingarna. Något 
som ska vara levande i förskolans verksamhet är att förskolan ska se till människors 
okränkbarhet, individens frihet och integritet. Alla människors lika värde, jämställdhet mellan 
könen men även solidaritet till de svaga och utsatta ska vara tillgodosedda i förskolan. För att 
hålla detta levande i förskola/skola är arbetet med konflikter mellan barn oerhört viktigt. Lpfö 
98 (rev.2010) skriver även att förskolan ska ta tillvara, men även utveckla barnens förmåga 
till ansvarskänsla och social handlingsberedskap. Detta för att solidaritet och tolerans till 
andra barn grundläggs tidigt.  
 
”Arbetslaget ska: stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt 
reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.”   
  Lpfö 98 (rev.2010, s.9) 
 
Citatet byggs utifrån den demokratiska grund som förskolan ska vila på. Lpfö 98 (rev.2010) 
skriver även tydligt att pedagogerna ska arbeta med och emot konflikter, medan den nya 
läroplanen för grundskolan Lgr 11 (2011) inte tar upp om konflikter på samma sätt, utan det 
beskrivs:  
 
”Läraren ska: uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga 
åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande 
behandling”    Lgr11 (2011, s.13) 
 
Citatet från Lgr 11 (2011) visar att pedagogerna ska arbeta mot diskriminering och kränkande 
behandling. För att lärarna i skolan skall kunna motarbeta diskriminering och kränkande 
behandling bör lärarna börja med att informera barnen om vilka normer och värderingar en 
människa har och hur barnen ska göra för att uppnå detta. Genom att börja tidigt med att 
motverka diskriminering och kränkande behandling kan konflikterna mellan barnen inte 
eskalera till mobbning, diskriminering eller kränkande behandling.  

Konflikter 
Enligt Andersson (1996) beskriver hon ordet konflikt som strid, tvist eller motsättning. 
Konflikterna mellan barnen kan handla om olika saker t.ex. att de uppfattar 
konfliktsituationen på olika sätt, men även att barnen har olika krav och behov. Konflikter kan 
även uppstå om något eller flera barn känner sig anklagade eller osäkra. Lind (2001) beskriver  
konflikter som en del av förskolans och skolans vardag, men även en del av livet. Hon ser 
även konflikter och konflikthantering som något naturligt och en nödvändig del i livet. 
 
Enligt Öhman (1992) bör pedagogerna tänka sig barnens beteende som ett språk, men även 
som en kommunikationsform. Barnen har mycket erfarenhet med sig hemifrån och från andra 
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upplevelser, barnen ser och hör och upplever saker annorlunda än vad vuxna gör. Barnens 
fortsatta utveckling formas utifrån att pedagogerna ser barnen utifrån deras erfarenheter. 
Pedagogerna bör göra observationer av barnen för att kunna vända blicken och se utifrån 
barnens synvinkel. Genom observation av barnen kan det ge pedagogerna värdefull 
information om hur barnen uppfattar världen. Wahlström (2005) menar att det finns olika 
typer av konflikter. Dessa olika typer kan vara medvetna och omedvetna konflikter men även 
konflikter mellan individer och konflikter mellan grupper. Författaren menar även hur barnen 
reagerar på konflikter, beror mycket på deras emotionella bagage men även på vad 
pedagogerna och barnen har för erfarenheter kring konflikter. Enligt Borg och Hultman 
(1973) bearbetar barn konflikter på olika sätt beroende på vart de befinner sig i sin utveckling 
men även mognad. Hur barnen behärskar språket och förstår innebörden av konflikten som 
uppstått har en påverkan hur de bearbetar en konflikt själva. 
 
Öhman (1992) tar upp grundläggande principer för att barnen ska skapa trygghet i förskolan 
och skolan. Det ska alltid vara en kontinuitet i rutinerna på förskolan och skolan. Rutinerna i 
förskolan och skolan skapar en trygghet hos barnen, för att barnen ska veta om vad som 
kommer att ske under dagen. Dagen är förutsägbar för barnen. Pedagogen ska även dämpa 
ångestnivån hos barnen. Pedagogen ska för att dämpa ångestnivån föra in barnen i 
gruppgemenskapen. Vissa barn blir ”slussade” av de vuxna genom verksamheten, allt för att 
det ska underlätta för dessa barn och undvika att starta en konflikt med andra barn. Det är 
även viktigt att personalen i arbetslaget går igenom sina regler för verksamheten, målet är att 
ha konkreta och tydliga, men få regler. Om något barn trotsar dessa tydliga och konkreta 
regler kan inte barnets beteende accepteras, men barnets känslor måste alltid bemötas med 
respekt från pedagogen.  
 
Öhman (1992) påpekar även att den främsta uppgiften förskolläraren har är att skapa en lugn 
stämning i barngruppen, för att bevara barnens trygghet och säkerhet. För att bevara trygghet 
och säkerhet i barngruppen måste pedagogen se barnen, bekräfta, respektera och göra barnen 
delaktiga i gruppsammanhang. Enligt Church Booth (2005) kan barnen utveckla de verktyg de 
behöver för att kunna lösa en konflikt själva när de befinner sig i en trygg men även stödjande 
grupp. Öhman (1992) påpekar att det är viktigt för pedagogerna att förbereda och ge barnen 
möjlighet att uttrycka deras upplevelser och erfarenheter genom spontana samtal, i barnens 
lek men även i den skapande verksamheten. En viktig aspekt som Lundgren & Borgström 
(1988) tar upp för att barnen ska få möjlighet till att uttrycka sig, är att använda sig av sagans 
värld. Sagan är något som rör barn i alla åldrar och kan även kan ha olika teman. Barnen har 
alltid något att ta till sig ifrån sagan som berättas. Sagan hjälper även de barn som är i kris och 
behöver bearbeta sina känslor.  
 
Enligt Dahlqwist (2007) kan konflikterna förstärkas genom att de som är inblandade 
förstärker de negativa sidorna hos den personen och ständigt påpekar alla småfel denna person 
har eller att de drar upp sådant som har legat sedan innan. Om de barn som är inblandade vill 
lösa konflikten istället och komma överens om någonting tillsammans kan de istället 
kommunicera om det som de kommit överens om men även det som är gemensamt för de 
inblandade. Det är viktigt att barnen kommunicerar med varandra om något positivt som hänt. 
Enligt Dahlqwist (2007) kan en konflikt ge en känsla hos barnen att de blir attackerade. 
Känslan av att bli attackerad minskar möjligheterna för barnen avsevärt för att kommunicera 
med varandra eftersom den person som känner sig attackerad ställer sig i försvarsställning och 
försöker ge igen.  
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Johansson och Johansson (2003) har gjort en studie kring att försöka förstå den etik som 
uttrycks mellan de yngre skolbarnen och deras lärare. I deras intervjuer de gjort med barnen 
om etik och om konflikter, framkommer det att barnen helst undviker konflikter eftersom de 
kan känna en känsla av maktlöshet, men även verkningslöst om de skulle ingripa i konflikten. 
Detta leder till att de barnen som inte ingriper i en konfliktsituation när en av deras kamrater 
blir utsatta, är att barnen varken ”ser” eller ”hör” vad som sker. Detta beteende kan även 
återspeglas i det vuxna livet när konflikter uppstår mellan vuxna. De vuxna vänder sig gärna 
bort från konflikten eller skyndar förbi konflikterna för att inte ”se” det som sker.  

Skillnad på konflikter och mobbning 
Lind (2001) påpekar att det är skillnad på konflikt och mobbning. Mobbning utgör en lång 
och kan vara en plågsam process för barnen som är inblandade. Det är oftast även många 
individer inblandade och förtrycker ett eller flera barn. I både konfliksituationer och 
mobbning behövs det en vuxen som stöttar barnen i att komma vidare. Enligt Skolverket 
(2009) är mobbning inte ett uppenbart begrepp. Mobbing kan tolkas på olika sätt. En del säger 
att mobbing och konflikter är samma sak medan andra säger att mobbing är steget värre än 
konflikter. Även om definitionen på begreppet mobbning är olika är innebörden av mobbning 
oftast densamma. Mobbning är olika från person till person men oftast finns det tre delar med 
i allas definitioner av mobbning. Dessa tre delar är en förövare, negativa handlingar och ett 
offer. Mobbning är oftast kopplat till skolans värld men begreppet är bredare, därav uttrycket 
skolmobbning. Kränkning och kränkande behandling är synonymer på mobbning skriver 
Skolverket (2009).  
  
Enligt Olweus (1973) är beskrivningen av mobbning, när en person blir utsatt av upprepade, 
negativa handlingar under en längre tid. De negativa handlingarna av mobbning är att det kan 
utföras genom fysisk kontakt, med ord eller genom att t.ex. göra grimaser eller elaka gester, 
sprida rykten och avsiktligt utesluta någon ur gruppen. Det barn som utsätts för de negativa 
handlingarna har svårt att försvara sig och är ofta hjälplösa i förhållande till den eller dem 
som utövar de negativa handlingarna. I och med detta är det viktigt att klargöra skillnaden 
mellan att mobba och att retas. I skolan idag sker det oftast alltid en hel del retande fast på ett 
lekfullt sätt, detta sätt kan därför inte klassificeras som mobbning. Men om retandet sker 
upprepande gånger eller att det övergår i kränkande behandling och diskriminering och att 
personen som är inblandad blir illa berörd kan det klassificeras som mobbning.  
 
Johannessen (1997) har gjort en studie om personal på en förskola och hur de förhåller sig till 
barn med socioemotionella problem. Undersökningen är utförd på en förskola. Studien 
belyser de centrala sidor av samspelet mellan barn och vuxna. Dessa centrala sidor av 
samspelet som kan återfinnas på andra pedagogiska institutioner. Studien har hon haft som 
tema på en förskola i femton år.  
 
Enligt Johannessen (1997) är det skillnad på konflikter och aggressioner. Definitionen på 
aggression är att en människa kan skada en annan individ. Konflikter handlar istället om när 
en person gör något som en annan person protesterar emot. För att barnen ska lära känna sina 
egna känslor behöver de få möta motstånd. Genom att möta motstånd lär sig barnen också 
kognitiva och sociala strategier för att stå fast vid sina egna behov och argument. De flesta 
konflikterna som uppstår i förskolan handlar för det mesta om att ha tillgång till materiella 
ting eller användandet av dessa föremål. Desto äldre barnen blir desto mer handlar 
konflikterna om det sociala samspelet. Med det sociala samspelet menar Johannessen (1997) 
att det inte bara är handlingarna som är i fokus utan det kan handla om barnens idéer, fakta 
eller värderingar. Konflikter kan även uppstå mellan barnen i samband med regler. Om en 
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pedagog och ett barn har en positiv syn på konflikter kan denna positiva anda ge möjligheter 
till utveckling och personlig mognad hos pedagogerna och barnen.  

Kommunikation 
Brodin & Hylander (2007) skriver att en god kommunikation är viktig för att pedagogen ska 
kunna lösa konflikten mellan barnen. Kommunikationen är en viktig grund för de barn som är 
inblandade i en konflikt, barnen ska få möjlighet till att uttrycka sina känslor men även att 
beskriva situationen som uppstått. Alla inblandade i konflikten ska få komma till tals. Barnets 
”jag” utvecklas och bekräftas genom kontakt och kommunikation med andra individer. Finns 
inte en god kommunikation mellan barnen eller mellan pedagog och barn kan det lätt bli 
missförstånd som kan leda till konflikter. I konfliktsammanhang menar Larsen (2002) att 
kommunikationen har en stor betydelse men även att kommunikationen kan vara svår mellan 
parterna. Missförstånd och kommunikationssvårigheter mellan parterna som är inblandade 
kan ofta leda till konflikter. Med missförstånd menar författaren att individen som är med i 
kommunikationen inte har uppfattat det som sagts mellan dem, detta kan leda till att parterna 
som kommunicerar med varandra talar om helt olika saker.  

Metoder och arbetssätt för att förebygga konflikter mellan barn  
I både litteratur och i praktiken finns flera alternativa metoder till hur pedagogerna förebygger 
konflikter mellan barn. Här nedan kommer det att beskrivas olika sätt att förebygga konflikter 
mellan barn i förskoleklass, det kommer även att belysa två olika metoder som är till för att 
förebygga konflikter mellan barn.  

Konflikthantering 
Enligt Andersson (1996) kan barn känna sig osäkra och inte vet hur de ska hantera en 
konfliktsituation, det är därför väldigt lätt för barnen att inta försvarsposition. I konflikter 
mellan barn kan det ske låsningar och barnen kan lätt hamna i en ond cirkel. När ett barn 
hamnar i onda cirklar kan det vara lätt för barnen att skapa den identiteten ”jag är en 
bråkstake”. Det är svårt att hitta en lösning när barnen är i den onda cirkeln.  
 
Enligt Andersson (1996) måste pedagogerna i hantering av konflikter mellan barnen komma 
ihåg att det inte finns en sanning eller en lösning utan att alla människor är olika och har olika 
bakgrund, behov och egenskaper. Det vill säga att alla bilder av en konfliktsituation som 
uppstått mellan barnen är lika äkta. Pedagogerna måste se och förstå att barnen har olika 
viljor. De flesta konflikter som uppstår mellan barn kan de oftast lösa själva utan att en vuxen 
ingriper. Om det uppstått en konflikt mellan två barn eller fler och de lyckas lösa det själva, 
kan det barn som accepterat lösningen av den konflikten gå vidare och skapa en annan 
konflikt med ett annat barn. Andersson beskriver (1996) fyra steg i konflikthantering. Dessa 
fyra steg handlar främst om att barnen ska få tala om för pedagogen som är med och stöttar, 
vad de har upplevt och vilka känslor de har för situationen. Pedagogen ska ge alla barn 
utrymme till att tala. Dessa fyra steg i konflikthantering handlar även om att pedagogen ska 
försöka se ett sambandsmönster i konflikten som uppstått mellan barnen. Pedagogen försöker 
få fram hur konflikten uppstått och varför den uppstod och hur barnen kan gå vidare för att 
konfliktsituationen inte ska upprepas igen.  
 
Wahlström (2005) delar upp människor i olika kategorier beroende på hur konflikterna 
hanteras. Den första är självömkaren och denne undviker bråk genom att själv göra jobbet. 
Han/hon suckar och stönar och förväntar sig medlidande. Entusiasten, förväntar sig att alla är 
lika hetsade men även känslolös mot den som inte lever upp till förväntningarna. Han/hon går 



 

11 
 

in i konflikterna, dömer, kritiserar och väcker även rädsla. Entusiasten angriper personen, inte 
saker. Tänkaren drar sig undan en konflikt. Denne samlar på sig "material" och sedan 
konfronterar han/hon de andra barnen som oftast glömt bort vad som hänt. Producenten 
ställer krav på resultatet, utan hänsyn till andras förutsättningar. Han/hon verkar hotfull och 
helt fokuserad på "produkten" på ett omänskligt sätt. Det är resultatet som räknas, inte 
människan. Han/hon går in som vakt i konflikten och ställer krav.  
 
Church Booth (2007) skriver om hur pedagogerna löser konflikter mellan barnen. Hon 
beskriver sex steg som ska göra det lättare för pedagogerna att lösa en konflikt mellan barn. 
Det första steget handlar om att pedagogen närmar sig barnen lugnt och sansat men även 
försöka stoppa barnet om barnet blir våldsamt. Den lunga och stillsamma rösten gör att barnen 
är mer samarbetsvilliga än om pedagogen skulle rusa fram till barnet med höjd röst. Det andra 
steget som hon beskriver är att pedagogerna ska bekräfta barnens känslor. När pedagogerna 
bekräftar barnets känslor hjälper pedagogen barnet att sätta ord på känslor och det blir lättare 
för barnet att identifiera känslorna. I det tredje steget skriver Church Booth (2007) att 
pedagogen ska samla på sig information om vad som har hänt mellan barnen. Pedagogen ska 
varsamt fråga barnen vad som hände för att barnen ska få en chans att sätta ord på situationen 
som uppstått. Här är det inte meningen att fråga ut dem utan det handlar mer om att ge barnen 
plats och utrymme att få prata. I nästkommande, fjärde steg ska pedagogen återberätta 
konflikten för barnen för att allt ska stämma och att alla är överens. Det är i steg fem som 
pedagogen börjar leta efter en lösning på konflikten som uppstått mellan barnen. En idé är att 
fråga barnen om hur de skulle vilja lösa konflikten och är barnen oense om det, väljer 
pedagogen en bra lösning för att alla ska bli nöjda. Pedagogen måste lyssna lika noga på allas 
förslag för att ingen ska känna sig undanstötta. I det sista steget, nummer sex ska pedagogen 
vara beredd på att ge uppföljningsstöd. Barnen kommer att se till att pedagogen håller vad den 
lovat och att barnets förslag till lösning genomförs. Pedagogerna får inte glömma det allra 
viktigaste, att ge barnen beröm för allt det positiva barnen gör.  

Projekt Charlie 
Enligt Nordahl, Sørlie, Manger & Tveit (2007) är Projekt Charlie en förebyggande metod som 
har sitt ursprung i USA och denna metod vänder sig till barn och ungdomar i fem till tolv års 
ålder. Utifrån Projekt Charlie lär sig barnen att uttrycka sina känslor men även hur de kan 
hantera sina känslor t.ex. som ilska och oro, men även hur barnen hanterar olika konflikter 
som kan uppstå. Denna metod inriktar sig till det sociala och emotionella kompetensområdet, 
och detta område kan handla om att barnen skapar en positiv självbild men även att barnen 
utvecklar empatiförmågan.  

Livsviktigt 
Livsviktigt är ett värdegrundsmaterial som är en del i programmet SET (Social och 
Emotionell Träning). Enligt Kimber (2001) är Livsviktigt ett material som övar barnens 
sociala och emotionella förmågor genom värdegrundsövningar. Emotionell träning är att 
barnen alltid ska observera sina egna men också andras känslor och sinnesställningar, men 
även att barnen kan urskilja känslorna. Den information som barnen får från andra barns 
känslor och sinnesställningar är det som kommer vägleda barnen framåt i olika 
konfliktsituationer.  

Vuxna som förebilder 
Johannesen (1997) menar att pedagoger måste möta alla barn med förståelse och respekt för 
deras bakgrund oavsett vad barnens bakgrund är. Pedagogerna måste acceptera barnens 
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känslor och inte vara inne och ändra barnens personlighet. Det är även viktigt att hitta en 
balans mellan att acceptera barnen och att utmana dem. Hittar pedagogerna inte den balansen 
kan det skapas konflikter.  
 
Enligt Nordhal, Sørlie, Manger & Tveit (2007) är det viktigt att pedagoger lägger grunden till 
en bra inlärning för barnen med hjälp av olika aktiviteter som bidrar till att barnen känner sig 
inkluderade. Det är även viktigt att de regler och rutiner som skolan har blir uppmuntrade av 
barnen, allt för att det inte ska ske missförstånd mellan barnen. Pedagogerna i förskolan och 
skolan måste ha rätt attityd och ha bra åtgärder till att lösa olika situationer som kan uppstå 
mellan barnen. För att pedagogerna ska hitta den bästa lösningen på de problem som kan 
uppstå mellan barnen behöver pedagogen stöd och hjälp från föräldrar, kollegor, 
skolledningen och andra stödinsatser. Skolan är en uppväxtarena för barnen och därför har 
den vuxne en viktig och central roll. Det handlar inte bara om att ha goda relationer med 
barnen utan det är även viktigt att vara en tydlig ledare i gruppen. Barnen måste känna tillit 
till den vuxne för att förebygga och minska konflikter och som också senare kan leda till 
mobbning, diskriminering eller kränkande behandling.  

Samarbete i arbetslaget 
Enligt Lind (1995) är det viktigt att ha ett gott samarbete med sina kollegor i arbetslaget. I ett 
arbetslag bör pedagogerna tänka på att arbetslaget ska ha en gemensam pedagogisk 
målsättning, gemensamma uppfattningar men även en gemensam pedagogisk praxis. Det vill 
säga att kollegorna ska ha gemensamma begreppsramar och ett gemensamt yrkesspråk. 
Författaren nämner även att kollegorna i arbetslaget ska ge konstruktiv kritik till varandra men 
även att de ser varandras starka och svaga sidor för att komplettera varandra i sitt yrke. 
Kollegorna i arbetslaget ska visa tillit och respekt till varandra. Pedagogerna måste våga och 
säga vad de tycker och ge konstruktiv kritik till sina kollegor, allt för att visa lojalitet till 
resten av arbetslaget. Enligt Lind (1995) är ett gott samarbete i arbetslaget svårt att uppnå, 
men samarbetet är något som arbetslaget kan utveckla för att skapa ett gott klimat i 
arbetslaget. Om pedagogerna i ett arbetslag inte har ett gott samarbete, tar det mycket energi 
från pedagogerna. Energin ska barnen och föräldrarna ha. Om pedagogerna har ett gott 
samarbete med sina kollegor ger det mer energi till verksamheten och kan därför bidra mer till 
barnen och föräldrarna. Pedagogerna har möjlighet till att lära sig av sina misstag om de får 
veta om misstagen.  
 
Det finns ett känt talespråk som säger ”barn gör inte som vi säger, barn gör som vi gör” och 
utifrån det, är ett gott samarbete i arbetslaget viktigt på grund av att barnen ska ha en bra 
förebild men även att barnen har någon att se upp till. Om pedagogerna har konflikter i 
arbetslaget är det lätt för barnen att ta efter och bete sig på samma sätt. Enligt Lind (1995) ger 
man alltid beröm till sina kollegor i ett arbetslag, men även kritik till sina kollegor på ett 
relevant sätt ges och att det ska höra samman till yrket pedagogerna utför. Om arbetslaget ger 
varandra konstruktiv kritik men även beröm utvecklas de och får goda möjligheter till att bli 
skickligare i sitt yrke.  
 
Enligt Larsen (2002) finns det många omständigheter som kan leda till konflikter i arbetslaget 
kollegorna emellan. Det kan vara omständigheter som missförstånd, skilda värderingar, 
kommunikationsproblem, förändringar, stress eller konkurrens. Konflikter har alltid en 
historia bakom sig. Konflikterna uppstår inte av sig själva utan det kan finnas mer än en orsak 
till varför konflikten uppstod. De flesta konflikterna som har uppstått i ett arbetslag har oftast 
handlat om tidigare händelser som inte blivit lösta eller inte har kommunicerats om. 
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Teoretisk utgångspunkt 
Vi har använt oss av Vygotskijs (1934/2001) teori kring den proximala utvecklingszonen till 
teoretisk utgångspunkt i studien. Vygotskij ansåg att det behövdes en enda teori om 
människans psykologiska och sociala utveckling på grund av att under hans tid var dessa två 
uppdelade. Lindqvist (1999) menar att den proximala utvecklingszonen är att barn lär i 
samspel med andra och att vi vuxna är barns förebilder. En anledning till valet av Vygotskijs 
teori till teoretisk utgångspunkt är att hans tankar kring den proximala utvecklingszonen är 
anpassbar till arbetet kring konflikthantering. Vygotskij (1934/2001) tar även upp att den 
proximala utvecklingszonen är när barnet klarar av att göra olika saker antingen själv eller 
tillsammans med något annat barn. Den proximala utvecklingszonen grundar sig på ett 
samarbete mellan barnet och någon individ som har erfarenhet om detta, det kan antingen vara 
ett barn eller en annan vuxen. När barnen är små är de redan sociala varelser, de använder sitt 
språk för att kommunicera med andra barn, detta anser Vygotskij (1934/2001) att det har en 
central roll för den proximala utvecklingszonen.  
  
Fungerar inte samspelet med de andra barnen eller de vuxna kan barnen få svårt att lära sig 
och utvecklas. Vygotskij (1934/2001) skriver att det tidigare har koncentrerats på vad som 
inte finns hos barnen, men att under år 1934 uppmärksammades olika forskningar kring att se 
vad som finns hos barnet istället för det som inte finns hos barnen. För Vygotskij handlade 
inte lärandet om de begränsningar barnen har, som mognad eller diagnos utan det handlade 
om att med rätt hjälp kan alla barn lära sig och utvecklas.  
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Metod 
För att ta reda på syftet pedagogers tankar kring hantering av konflikter mellan barn i 
förskoleklass har valet varit att ha intervju som redskap. I början av en undersökning måste 
foskaren fundera kring om det är mer relevant att göra en kvalitativ eller kvantitativ studie.  
Kihlström (2007) skriver att intervjuare ska utgå ifrån sina frågeställningar eller kring ämnet 
som ska undersökas. Utifrån syftet ansågs den kvalitativa metoden passa bäst till studien. 
Eftersom syftet var att få ta del av pedagogers tankar kring konflikthantering passade den 
kvalitativa intervjun bäst. Den kvalitativa intervjun gav mest på grund av att de andra 
metoderna som self report och observation tror vi inte hade gett pedagogers tankar kring 
konflikter och konflikthantering.  

Kvalitativ intervju 
Enligt Lantz (2007) är det enklaste sättet att få reda på någonting är att ställa frågor kring 
fenomenet. Intervjuaren skapar ett samspel med respondenten genom att använda sig av 
personliga förutsättningar. Lantz (2007) menar att intervjun är till för att söka information 
kring ett fenomen. Kihlström (2007) anser att metoden intervju har ett bestämt fokus men 
även att det kan likna det vardagliga samtalet för att få respondenten att berätta om sina egna 
erfarenheter. Författaren påpekar även att det är viktigt att ha öppna frågor istället för ledande 
frågor i intervjun på grund av att lättare att få utförligare svar från respondenterna. Författaren 
skriver att det är bra om den som intervjuar spelar in intervjun på en diktafon. Diktafon är bra 
vid intervjutillfällena för att intervjuaren lättare ska kunna gå tillbaka och lyssna och höra vad 
respondenten säger och vad jag som intervjuare säger. Med diktafon kan intervjuaren också 
höra om man ställer ledande frågor. Enligt Kihlström (2007) ska intervjun utföras på en 
avskild plats, men även att allt material som intervjuaren ska använda till intervjun finns 
tillgängligt. Placeringen är viktig vid intervjutillfället. När intervjuaren intervjuar måste 
han/hon kunna se respondenten, helst undvika påtvingad ögonkontakt. Respondenten kan 
lättare titta bort för en stund och fundera kring frågan och ge ett relevant svar. Enligt Løkken 
& Søbstad (1995) är intervju en viktig del för att ta reda på människors inre verklighet.  
 
Genomförandet av intervjuerna gick enligt planerna. Diktafon användes vid intervjutillfällena 
och var användbart efteråt när intervjuerna skulle lyssnas igenom och transkriberas. Detta 
gjordes för att få reda på pedagogernas tankar kring konflikter och konflikthantering mellan 
barnen i förskoleklass. Placeringen av intervjun var även en viktig aspekt vid intervjutillfället, 
de placeringar som gjordes var bra på grund av att ingen störde under intervjuns gång och i 
och med det fick också pedagogen sagt det de ville ha sagt.  

Urval 
I förskolan handlar konflikterna oftast om de materiella tingen framför de personliga 
värderingarna och åsikterna, fastän det förekommer i förskolan också. De pedagoger som blev 
intervjuade är personer som är kända av oss sedan tidigare genom vikariat och praktik. Den 
första kontakten med pedagogerna skedde via mejl. Sammanlagt mejlades det ut till tolv 
pedagoger  i en mindre kommun på grund av tillgänglighet, men endast sex intervjuer blev 
genomförda. Det mejlades även ut femton mejl till andra pedagoger i förskoleklass i en lite 
större kommun men utan resultat. För att få tag i pedagogerna användes respektive skolas 
kommunsida för att få tag i deras mejladresser för att kunna mejla missivbrevet (se bilaga 1).  
I det mejlet fick pedagogerna ett förklarande mejl över vad de skulle göra. Alla intervjuade 
pedagoger är utbildade förskollärare.  
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Genomförande 

Intervju  
För att intervjun skulle bli berikad och utförlig som möjligt genomfördes intervjun av den 
person som kände pedagogen minst. Utifrån syfte och frågeställningar skapades 
intervjufrågorna (se bilaga 2). Intervjufrågorna försöktes göra konkreta för att det skulle vara 
lätt för pedagogerna och starta ett samtal med den som intervjuade och sedan lättare kunna 
ställa följdfrågor. Diktafon användes för att det var viktigt för att kunna gå tillbaka flera 
gånger och lyssna på intervjuerna för att få höra det relevanta från intervjuerna. Ingen av 
pedagogerna protesterade och de kände sig trygga med diktafonen.  
 
Pedagogerna fick välja plats där intervjun skulle genomföras. Det blev oftast i 
personalrummet eller i ett tomt klassrum. Eftersom någon av oss kände någon av pedagoger 
sedan tidigare fick den som kände pedagogen minst intervjua pedagogen och den andre 
personen anteckna under intervjuns gång. Intervjuerna varade allt mellan 15- 20 minuter men 
i missivbrevet (se bilaga 1) bad vi pedagogerna ge oss en halvtimme att både vi intervjuare 
och den intervjuade pedagogen kände att tiden räckte till. Under alla intervjuer var 
stämningen bra och intervjuaren kunde prata och ställa frågor till respondenten.  
 
Vi gjorde ingen pilotstudie eftersom de pedagoger vi mejlade inte svarade eller tackade nej. 
Utifrån den första intervjun som gick smidigt och lätt var vi trygga i frågeställningarna och 
kunde därför fortsätta studien. Eftersom ingen pilotstudie gjordes har det inte kunnat 
bearbetas. Utan ifrån den första intervjun med en av pedagogerna har vi sett att 
frågeställningarna var relevanta för syftet och kunde därför användas som en del av resultatet.  

Etiska regler 
Vetenskapsrådet (2002) skriver att det är viktigt att tänka på att ingen utelämnas eller kommer 
till skada när forskaren gör sin studie. I de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 
(2002) tar upp finns det fyra krav som ska skydda individen som är med i studien. Dessa krav 
är till för att vägleda den som är med i studien men också för den som genomför studien. De 
fyra principerna är Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 
Nyttjandekravet.  
 
Dessa krav har tillgodosetts under studiens gång, genom att låta den som blir intervjuad bli 
informerad via missivbrevet (se bilaga 1) om vilka regler och bestämmelser som gäller för 
intervjun. Pedagogerna som blev intervjuade hade all rätt att säga till om hon/han inte vill/vill 
medverka. Pedagogerna blev informerade om att materialet endast kommer att användas i 
forskningssyfte, materialet som kommer fram från intervjuerna endast kommer att förvaras på 
ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av det. Som intervjuare har stor respekt visats till 
dessa krav. De som medverkat i studien har blivit informerade om dessa krav och att de följs 
för att inte låta individen bli kränkt eller skadat. För att hålla deltagarna anonyma har vi i 
studien använt fiktiva namn och inte nämnt vilka skolor studien är gjord på.  

Reliabilitet och validitet 
Enligt Kihlström (2007) betyder reliabilitet att studiens resultat ska bli trovärdigt. Det är 
viktigt att de som blir intervjuade har erfarenhet kring ämnet, detta för att öka trovärdigheten 
av studien. Enligt Patel & Davidson (2003) kan forskaren öka reliabiliteten genom att spela in 
intervjuerna på en diktafon när han/hon genomför intervjuerna, för att lättare kunna urskilja 
ett relevant svar från pedagogerna som kan tillföra en diskussion till resultatet.  
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Enligt Kihlström (2007) är studiens trovärdighet att den ska prövas i en dialog med andra 
individer. Validitet handlar om att beskriva sin studie för att andra ska förstå innehållet och 
diskutera kring ämnet. Enligt författaren är validitet studiens giltighet. Vi har valt att stärka 
studiens validitet genom att beskriva och förtydliga resultatet. Det är alltså meningen att andra 
ska förstå vad forskaren menar med studien.  

Analys och bearbetning 
Efter intervjuerna satt vi enskilt och lyssnade igenom intervjuerna och transkriberade dem för 
att sedan träffas och gemensamt komma fram till ett resultat. Vi gick igenom det 
transkriberade materialet tillsammans för att komma fram till vad som kändes relevant för 
studien. Trost (2005) påpekar att en kvalitativ intervju är att man ska försöka hitta ett slags 
mönster i intervjusvaren som är relevant för ens egen studie. De flesta intervjufrågorna går in 
i varandra, därför har vi i resultatet inte tagit med alla citat från de verksamma pedagogerna.  
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Resultat 
Resultatdelen kommer att delas upp i sex underrubriker. Del ett handlar om konflikter och vad 
de intervjuade pedagogerna anser att en konflikt är mellan barnen. Området berör även var det 
sker mest konflikter mellan barnen och vad det är för typ av konflikter som sker. I del två som 
handlar om konflikthantering, kommer det beskrivas hur pedagogerna beskriver sitt sätt att 
hantera en konflikt mellan barnen. Positiva och negativa erfarenheter är den tredje 
underrubriken. Här följer beskrivningar från pedagogerna vad en positiv/negativ erfarenhet av 
en konflikt mellan barnen är för pedagogerna. I den fjärde underrubriken kommer det att 
beskrivas vilka metoder pedagogerna använder i verksamheten för att förebygga konflikter 
mellan barnen. I den femte delen kommer det att belysas vad som påverkar pedagogerna i 
deras sätt att lösa en konflikt mellan barnen. I denna del kommer vi även att beröra stöd inom 
arbetslaget och kompetensutveckling.  
 
Fiktiva namn har valts till de intervjuade pedagogerna. De som är verksamma pedagoger i 
förskoleklass är Helena, Malin, Annelie, Anna-Lena, Gun och Petra. Alla jobbar i olika 
förskoleklasser i Västra Götalandslän. Alla medverkande har stor erfarenhet kring konflikter 
och konflikthantering. 

Konflikter 
De flesta pedagoger anser att en konflikt är när två eller flera barn inte överens om åsikter 
eller inte är överens om reglerna i lekarna. Det kan även ha uppstått ett missförstånd mellan 
barnen.  
 

”En konflikt mellan barnen kan vara att de inte kommer överens om något, det kan att de 
bråkat på rasten ute. Men sedan kan det även ha gått en längre tid att de vart osams med 
varandra och inte riktigt kan lösa konflikten”  Annelie 

 
 
Pedagogerna i intervjuerna beskriver konflikt som ett problem som inte löser sig, och hennes 
personliga åsikt att konflikt är något negativt. En av pedagogerna säger däremot att som 
pedagog inte alltid kan avgöra vad en konflikt är för barnen eftersom de kan ha en annan 
uppfattning av vad en konflikt är för dem än vad vi pedagoger uppfattar en konflikt.  
 
”Men en konflikt är ju uppenbarligen när de börjar bråka eller blir arga och när man hör det 
på rösten.”  Malin 
 
”En konflikt för mig är när en eller några är oense om något. De kan ha olika åsikter om 
något. Det uppstår ett problem som inte löser sig. För mig är en konflikt något dåligt.”
 Helena 
 
Det som är genomgående av pedagogernas intervjuer är att de upplever att konflikter som 
uppstår mellan barnen är när det har skett ett missförstånd mellan barnen, eller när barnen är 
oense om regler.  

Situationer och platser där det sker mest konflikter mellan barnen 
En del pedagoger säger att det uppstår mest konflikter i leken, och handlar om rättigheter till 
saker eller blivit missförstånd i leken.  
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”Det kan vara i leken att barnen tycker olika saker. Då känner jag att dem är mest oeniga om 
vad de ska göra och vilka regler som gäller för den leken. Så i leken anser jag att det sker 
mest konflikter mellan barnen.”  Anna-Lena 
 
De andra pedagogerna säger att det mest sker konflikter när barnen ska ta på sig kläderna i 
hallen eller utomhus när eleverna går på rast. Pedagogerna upplever att det sker mest 
konflikter utomhus på grund av att pedagogerna oftast är själva ute och ser inte när 
konflikterna uppstår mellan barnen och hinner inte avleda dem eller stoppa konflikten i god 
tid.   
 
”Konflikterna sker ute på rasterna mellan barnen. Där kan eleverna bli osams om regler. De 
har inte samma uppfattning om hur en lek ska gå till. En del elever kanske inte har förstått 
reglerna för en viss lek, och det skapar en konflikt på grund av att det barnet inte förstår 
reglerna. Det finns även en del dolda regler som i boll leken King Out. King Out är en bollek 
som går ut på att man ska slå ut kungen. Därför kan det ske konflikter på grund av att det ena 
barnet sköt för hårt eller att det barnet inte vill åka ut ur leken.”  Gun 
 
Här tar en pedagog upp en vanlig konfliktorsak mellan barnen som flera av pedagogerna har 
nämnt i sina intervjuer. Att det sker mest när barnen har rast. Flera av pedagogerna nämner 
även i sina intervjuer att när det är rast ute på skolgården kan det vara många barn som är ute 
samtidigt som förskoleklassen, och där kan de uppstå klyftor på grund av att de äldre barnen 
styr och ställer över de mindre barnen.  
 
”De konflikter som sker är när barnen inte får vara med och leka med andra barn. De frågar 
om de får vara med, men de andra barnen säger att det får du inte. Så jag anser att det sker 
konflikter mellan barnen i den fria leken men även ute på raster när vi är mindre vuxna ute.” 
Petra 
 
Situationer där det sker flest konflikter mellan barnen är de flesta pedagogerna överens om. 
De upplever att det sker flest konflikter utomhus. De flesta pedagogerna beskriver varför det 
sker flest konflikter mellan barnen utomhus på raster, är på grund av att det är inte tillräckligt 
med personal ute och ser inte allt som sker ute på skolgården.  

Konflikthantering 
Studien visar att pedagogerna beskrev olika sätt att hantera konflikter. Dessa skiljer sig från 
skola till skola. En av pedagogerna beskriver här nedan vad hon brukar göra när det uppstår 
en konflikt mellan barnen. Hon beskriver att hon brukar avvakta lite för att se om barnen kan 
lösa konflikten själva. Hon beskriver även att hon låter barnen berätta vad som hänt för att 
skapa sig en uppfattning om barnens sätt att se konflikten på. Pedagogen tar även upp i 
intervjun att som pedagog blir man aldrig fullärd, utan man lär sig mera med tiden man 
arbetar med konflikter med barnen.  
 

”För det är det man siktar mot mest som pedagog när man pratar konflikter med barnen 
att de ska försöka lösa konflikten själva.  Om det är svåra konflikter för barnen att lösa 
själva kan jag gå in och stötta och hjälpa dem till att komma fram till en lösning som är 
bra för de inblandade i konflikten. Jag brukar låta alla inblandade få tala ur sin synvinkel 
för att jag vill få en överblick över vad som har hänt för att sedan kunna göra en 
sammanfattning av allas tolkningar av konflikten. Efter den sammanfattningen brukar jag 
tala om sammanfattningen för barnen för att de ska känna tillit till mig att jag har 



 

19 
 

uppfattat konflikten rätt utifrån deras ögon för att sedan gå vidare och komma fram till en 
lösning och att alla ber om ursäkt.” 
   Annelie 
 

Pedagogerna beskriver flera sätt att hantera konflikter mellan barn, då utgår hon hellre från 
situationen och tar konflikten där och nu. Men hon påpekar även att det beror på om hon själv 
sett konflikten uppstå eller om det bara kommer barn framrusande till henne och ber henne 
lösa en konflikt. Då påpekar hon att det kan vara svårt att få fram en rätt sanning för att hon 
inte sett vad som skett från början, för hon säger även att ”det kan lätt leda till ett barns fördel 
när man inte sett konflikten från början, för man vet inte vad som hänt och kan då skylla på 
det andra barnet som är inblandat, fastän det kanske var det andra barnet som började 
konflikten från första början”.  
 
Genomgående nämner pedagoger att på något sätt lyssnar de in barnen. En av pedagogerna 
säger att hon gärna lyssnar in barnen men även att hon försöker få barnen att lyssna in 
varandra. Medan en annan pedagog säger att hon lyssnar på barnen en och en och sedan 
tillsammans få en klar uppfattning om vad det var som hade skett mellan barnen och sedan 
tillsammans kommer fram till en lösning.  
 
”Man vill ju helst att barnen ska lösa det själva. (…) I och med det vill barnen att jag ska 
medla, men då försöker jag alltid ”bolla” tillbaka det till baren och ställa frågor. T.ex. varför 
hände detta?, vad tycker du och du? Oftast handlar det om att de inte har pratat med 
varandra” Anna-Lena 
 
Här menar hon att när de ibland är ute själv på raster och kan inte alltid se alla konflikter som 
uppstår mellan barnen. Barnen kan ibland komma till henne med ett problem och vill att hon 
ska medla. Hon menar att det är svårt att sätta sig in i konflikten om man inte vart med från 
början.  
 
”Är konflikten väldigt intensiv mellan barnen, kan det lätt låsa sig för barnen. Jag har gjort 
det någon gång att jag har gått in i konflikten och löst den åt barnen och sagt att ”nu gör vi 
så här istället”. Men då känns det inte optimalt att barnen inte själva har kommit fram till 
lösningen”  Malin 
 
Här menar hon att de hade önskat att barnen själva hade verktygen att kunna lösa konflikten 
själva. Men genom att hon går in och bryter konflikten emellanåt kan det vara ett sätt för 
barnen att börja samla in de verktyg de behöver för att lösa konflikterna de stöter på själva i 
framtiden.  

Positiva erfarenheter av konflikter och konflikthantering mellan 
barn 

Pedagogerna beskriver att de har både positiva och negativa erfarenheter av konflikter mellan 
barnen. En av pedagogerna säger att positiva erfarenheter är att när barnen får en förståelse 
för att alla inte tänker likadant. En av de andra pedagogerna anser att det kan vara positivt 
med konflikter för barnen. För barnen kan lära sig om sig själv och få bättre självförtroende.  
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”Det positiva med konflikter mellan barnen är att de lär sig lyssna på varandra och vi 
pedagoger lär oss vad barnen har att säga och att de kan komma med lösningar till 
konflikten.     Petra 
 
 
”De positiva erfarenheterna av konflikter mellan barnen som jag har upplevt är när en 
konflikt löser sig mellan barnen så att parterna som är inblandade blir nöjda.”  
 Annelie 
 
”Det positiva kan vara att barnen kommer på en lösning tillsammans om de från början inte 
alls var överens om vad som hade hänt och hur de skulle lösa det.”  Malin 
 
Pedagogerna beskriver positiva erfarenheter från konflikter mellan barnen på ett bra sätt. 
Pedagogerna upplever det positivt att barnen själva kommer på lösningar på konflikter som 
uppstått men även att barnen lär sig och lyssna på varandra.  

Negativa erfarenheter av konflikter och konflikthantering mellan 
barn 

Pedagogerna i intervjuerna beskriver att negativa erfarenheter av konflikter mellan barnen är 
när ett och samma barn blir utsatt för konflikter hela tiden.  
 

“De negativa erfarenheterna från konflikter mellan barn är nog de gångerna när det sker 
konflikter kring samma barn hela tiden. Även om man känner att man löst konflikt just för 
den dagen händer det ändå igen och igen. Man funderar mycket på hur man ska få det här 
barnet eller dem här barnen att förstå att man inte kan bete sig hur som helst när man är i 
förskoleklassen och på fritids. Jag menar att inte barnen förstår att det uppstår när den 
beter sig på det sättet eller gör så mot ett annat barn, jag tycker ändå att man borde lära 
sig av det.” Anna-Lena 

 
Pedagogerna nämner även i intervjuerna att negativa erfarenheter av konflikter mellan barnen 
kan vara att ett barn inte kan kontrollera sina känslor, barnen kan inte kontrollera sin irritation 
och det leder till ett aggressivt beteende.  
 
”Negativa erfarenheter av en konflikt kan vara att det stjäl tid och energi att hålla på och 
reda ut bråk.”  Petra 
 
”Det negativa kan vara när det händer konflikter runt ett och samma barn. Fastän man 
känner att man löst den konflikten med det här barnet innan, så händer det igen och igen.” 
  Annelie 
 
”De negativa erfarenheter jag vart med om är när det blir för intensivt för ett barn, och att de 
då inte kan hantera sin ilska eller irritation. Det måste vara en jobbig känsla för barnet.” 
  Malin 
 
Pedagogerna uttrycker i intervjuerna att de negativa erfarenheter de har från konflikter mellan 
barn, är att det alltid är ett barn som blir utsatt för negativa handlingar. De nämner även i 
intervjuerna att det tar tid för pedagogerna att lösa bråk mellan barnen, men även att det tar 
energi från barnen som alltid är utsatta för konflikter.  
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Arbetssätt och arbetsmaterial 
Studien visar på olika sätt att arbeta med konflikter och konflikthantering, men även olika 
metoder som kan användas för att förebygga att det sker konflikter mellan barnen. Flera 
pedagoger använder sig av metoden Livsviktigt som är ett värdegrundsmaterial som är en del 
i programmet SET (Social och Emotionell Träning). Livsviktigt övar barnens sociala och 
emotionella förmågor genom värdegrundsövningar.  
 
”Det här med att man ska vara en god kamrat, det som vi kallar för Livsviktigt. Vi försöker få 
in det dagligen i verksamheten och undervisningen i förskoleklassen. Livsviktigt är ett 
värdegrundsmaterial där det ingår att barnen pratar hur de bör vara mot varandra men även 
hur de mår, alltså barnens egna känslor. Barnen får berätta hur det känns inuti, de får rita 
osv. Vi pratar även om att det är okej att vara ledsen eller arg, men man måste påpeka att det 
inte är okej att skada någon. Sen kan jag känna att vi är lite dåliga på det för det är så mycket 
som ska in i skolan.”  Annelie 
 
 
”Att man förklarar tydligt för barnen vad som är rätt och fel. Alla barnen vet vad som är rätt 
och fel men det är kul och testa gränser ändå. Vi arbetar ju med Livsviktigt bara med F-1, 
men jag känner att det vore bättre med åldersblandat eftersom det är när förskoleklassen är 
ute med resten av eleverna som går i högre klasserna som det sker konflikter mellan dem. 
Därför anser jag att det hade vart bättre om detta material hade ingått för alla klasser för att 
skapa en bättre gemenskap och trygghet hos de mindre barnen.” Anna-Lena 
 
 
”Vi använder oss ju av Livsviktigt i förskoleklassen och i det materialet använder vi bland 
annat något som kallas för Stoppljus. Det innebär stopp, stanna upp, fundera och kör! Typ att 
barnen ska stanna upp och fundera på vad som hände i konflikten? Varför konflikten hände? 
Sen reder man ut det och sedan kör man och det fungerar ibland. ”   Petra 
 
På en av de intervjuade pedagogernas skola arbetar de med ett material som heter Lions 
Quest. Lions Quest är ett samarbetsmaterial. I det samarbetsmaterialet ingår det olika lekar 
men även att barnen kan rita och måla bilder. Vissa år har de också använt sig av 
kompismassage. Kompismassage kopplas till konflikter på det sätt att barnen kommer nära 
varandra och kan lära känna varandra bättre genom att kommunicera med varandra när de 
masserar varandra och lär sig och lyssna på varandra.  
 
”Vi arbetar olika med kompismassage, beroende på hur gruppen ser ut och är. Vissa grupper 
arbetar vi mycket med kompismassage. Ibland arbetar vi med  till exempel Lions Quest. Det 
är ett samarbetsmaterial med olika samarbetsövningar. Dessa samarbetsövningar övar 
barnen att samarbeta med varandra men även att de är lyhörda på vad deras kamrater vill 
och inte vill.”  Malin 
 
En pedagog säger i sin intervju att de arbetar med olika metoder i sin verksamhet men just nu 
har hon ingen särskild arbetsmetod men de har arbetat med projekt Charlie innan. Projekt 
Charlie är en förebyggande metod mot konflikter. Utifrån Projekt Charlie lär sig barnen att 
uttrycka sina känslor men även hur de kan hantera sina känslor t.ex. som ilska och oro, men 
även hur barnen hanterar olika konflikter som kan uppstå. 
 
”Vi har ju ett arbetsmaterial som kallas Projekt Charlie, med det jobbar vi inte mycket med 
just nu.”    Gun 
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Tingelingleken och tingelingspanare är en metod som en av pedagogerna använder sig av. 
Tingelingleken fungerar som leken en hemlig kompis. Barnen får dra en lapp med resterande 
av klassens namn och det namn barnet får ska de vara en extra bra kompis mot. Detta är en 
metod som de började använda sig av under FN veckan. Nu arbetar de med tingelingspanare. 
Här ska barnen se vilka goda gärningar som de andra barnen gjort. Detta sätt är bra för barnen 
att lära känna varandra och visa goda gärningar mot en kompis för att skapa nya kontakter. 
Genom tingelingleken och tingelingspanare menar hon att barnen får en annan syn på vad 
man kan göra för sina kompisar istället för att skapa konflikter och vara arga på varandra.  
 
”Tingelinglekarna är i förebyggande syfte för att motverka konflikter mellan barnen. I detta 
material finns det samarbetsövningar av olika slag.”   Helena 
 
Pedagogerna tar upp i intervjuerna om olika metoder för att motverka konflikter mellan 
barnen, och det är Projekt Charlie, Livsviktigt, Lions Quest men även något som kallas för 
tingelingleken. Dessa metoder beskriver pedagogerna att i den barngruppen de har arbetat 
med detta har det fungerat bra, men att en del pedagoger har vart lite dåliga med användandet 
av metoderna för att det mycket annat som ska in i skolan.  

Konstruktiv kritik inom arbetslaget  
En av pedagogerna säger i början av sin intervju att man aldrig är färdig utbildad inom 
konflikthantering. Man lär sig ständigt av varandra i arbetslaget. I och med det måste de i 
arbetslaget kunna diskutera med varandra och att kunna ge sina kollegor konstruktiv kritik. 
De intervjuade pedagogerna beskriver i intervjuerna att kritik ska ges på ett konstruktivt sätt 
och det är ett bättre sätt än att få negativ kritik. Om det inte framkommer i arbetslaget vad en 
kollega gör ”fel” kring att hantera konflikter mellan barn, kan inte denna kollega veta vad den 
ska göra för att förbättra i de olika konfliktsituationerna som kan uppstå mellan barnen. Om 
det sker konflikter i arbetslaget påverkar det barngruppen men också verksamhetens 
utveckling säger pedagogerna.  
 
”Jag tar gärna emot konstruktiv kritik. Men en nackdel är väl att vi har så mycket samtal i 
arbetslaget. Jag tycker att man ska bemöta alla på ett likt sätt. Man kan fortfarande ha sitt 
sätt att lösa en konflikt med det grundläggande måste vara på samma nivå.”  Anna-Lena 
 
”Men att få kritik på fel sätt kan skapa konflikter mellan kollegorna och kan därför påverka 
den energi som egentligen ska läggas på barnen och föräldrarna.”   Petra 
 
”Att få kritik är aldrig roligt. Men på något sätt måste man lära sig att hantera det. Det är ju 
klart att jag kan känna mig påhoppad, det beror ju på vad det är för situation och hur 
personen säger det.”  Helena 
 
Pedagogerna tar upp att konstruktiv kritik är viktig i ett arbetslag, men att de flesta 
pedagogerna är lite dåliga på att ge det på rätt sätt för att det inte ska uppfattas som ett 
påhopp. En del pedagoger tar upp i intervjuerna att de alltid pratar med varandra vad det än 
gäller för att känna sig trygga i sitt arbetslag och att de alltid kan söka stöd hos resterande 
kollegor för att tillsammans komma fram till bra lösningar på olika konfliksituationer.  
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Kompetensutveckling 
En fråga under intervjun handlade om pedagogerna fått kompetensutveckling inom konflikter 
och konflikthantering. Resultatet visar att det är några pedagoger som fått 
kompetensutveckling men att det är längesedan.  
 
”Ja, vi har haft kvällsföreläsningar, men det har inte bara handlat om konflikter eller 
konflikthantering. Vi har haft en föreläsning om ledarskap i klassrummet. Och det handlar ju 
också om att få lugn och ro i klassrummet, och det kan man använda i alla barngrupper”.
   Malin 
 
Vissa pedagoger antyder på att de inte fått någon kompetensutveckling alls men att de sitter 
gärna hemma och läser böcker eller artiklar som handlar om konflikter och konflikthantering 
för att skapa sig en större förståelse och kunskap kring detta ämne.  
 
”Ja, för många år sedan fick vi en föreläsning som handlade om gränssättning. Där föreläste 
hon om hur viktigt det är att sätta gränser. (...) Ja, jag har fått användning utav den. Alltså, 
det är ju en erfarenhet man har med sig i sin ryggsäck”  Petra 
 
De pedagoger som inte fått kompetensutveckling fick svara på vad de hade velat få med sig 
från en sådan dag. De flesta pedagogerna som inte hade fått någon kompetensutvecklingsdag 
kring konflikter och konflikthantering ville gärna ha konkreta tips till vad man som pedagog 
kan göra för att lösa de större konflikterna mellan barnen. De nämnde även hur de löser 
konflikter mellan barn som är i behov av stöd, eller har en diagnos. För att resten av 
barngruppen ska förstå vilken situation detta barn befinner sig i. En pedagog nämner i sin 
intervju att hon vill ha ett annat tänk, för att kunna hantera neutralt och inte ställa sig något av 
barnens sidor. Hon nämner även att hon hade velat ha lite mer kompetens om Giraffspråket 
som är snarlikt NVC metoden.  
 
”Vi har inte fått så mycket i skolan men jag läser ju en del om konflikthantering hemma. Men 
det är inget som vi pratar om i skolan.”   Anna-Lena 
 
”Inte så mycket kan jag säga. Det är något som ändå är rätt dåligt! (…) Man skulle vilja ha 
en sådan dag så man kan få in ett annat tänk, att man lär sig bli neutral och inte lägger in 
värderingar i andras synpunkter.”   Helena 
 
”Det är väl hur man ska lösa de här stora konflikterna som hela tiden återkommer så man 
förstår (…)”   Annelie 
 
Pedagogerna beskriver i intervjuerna att kompetensutveckling kring konflikter och 
konflikthantering är något som saknas i deras fortsatta utveckling som förskollärare. 
Pedagogerna vill ha mer kompetensutveckling kring de stora konflikterna som uppstår mellan 
barnen, när de står där och inte vet hur de ska göra. Det är där pedagogerna anser att de saknar 
kompetens om.  
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Diskussion  
I denna del kommer det att presenteras resultatdiskussionen, metoddiskussionen, de 
didaktiska konsekvenserna men också fortsatt forskning kring konflikter och 
konflikthantering.  

Resultatdiskussion 
Syftet var genom intervjuer att ta reda på pedagogers tankar kring hantering av konflikter 
mellan barn i förskoleklass. Diskussionen kommer i detta avsnitt att lyfta vad studies resultat 
kring konflikter, konflikthantering, metoder och arbetssätt, samarbete i arbetslaget men även 
positiva och negativa erfarenheter från konflikter mellan barn. I resultatdiskussion kommer 
det att lyftas litteratur från bakgrund men även en koppling till den teoretiska utgångspunkt, 
Vygotskijs teori kring den proximala utvecklingszonen.  

Konflikter 
Pedagogers tankar om vad en konflikt kan vara, stämmer överens med det som Andersson 
(1996) skriver att en konflikt är. Hon påpekar att en konflikt är en motsättning eller att det 
uppstått ett missförstånd mellan barnen. Genomgående av alla de intervjuade pedagogerna 
förklarar de flesta pedagogerna att en konflikt är när två eller fler barn blir oense om regler 
eller åsikter. Detta tar alla de intervjuade pedagogerna upp att det oftast är missförstånd eller 
brist i kommunikationen, att det är därför det sker konflikter mellan barnen. Andersson (1996) 
tar upp att en konflikt är en motsättning eller en tvist mellan barnen och detta bekräftar 
pedagogerna i intervjuerna. En motsättning i detta fall menas det att barnen möter andra 
individer som inte tycker lika och det skapar konflikter mellan barnen.  
 
Detta är även något som vi nyexaminerade lärare för förskola och förskoleklass har egna 
erfarenheter av genom praktiker men även från egen skolgång. Det framkom lite olika 
uppfattningar vart det sker mest konflikter enligt pedagogerna. Några pedagoger anser att det 
sker mest i hallen medan andra pedagoger anser att det är mest konflikter i den fria leken och 
handlar oftast om att något barn inte får vara med och leka eller att det skett ett missförstånd i 
lekreglerna. Johannessen (1997) skriver även om detta i sin studie att en vanlig 
konfliktsituation kan vara att ett utomstående barn vill vara med och leka med de andra 
barnen men inte får inte det för de andra barnen. Från de erfarenheter från praktik och vikariat 
är att konflikter sker mest på raster eftersom det är få pedagoger som är ute med barnen. Detta 
är något pedagoger måste åtgärda på grund av om ett barn kommer fram till denna pedagog 
som är ute själv på rasten, och har vart med om en konflikt eller sett en konflikt uppstå mellan 
andra barn. Detta barn behöver pedagogen som stöttepelare när barnet själv vart med om en 
konflikt, för att det inte ska eskalera. En del ställen där vi har gjort praktik har miljön vart en 
bidragande orsak till varför det uppstått konflikter mellan barnen, speciellt skolgården för där 
finns det många ”gömställen” barnen kan gömma sig på och starta en konflikt och är inte lätt 
för pedagogen och se vad som sker.  

Konflikthantering 
Enligt Lind (2001) bör pedagoger bortse hur de anser hur en konflikt är och istället fråga 
barnen hur de upplevde konflikten som uppstått mellan dem. För att sedan tillsammans 
komma fram till en lösning för att inte en liknande konfliktsituation ska ske igen. Därför är 
det viktigt som blivande pedagoger att alltid fråga barnen om en konflikt uppstår, men även 
att pedagogerna är neutral i sitt sätt att vara. En av pedagogerna tar upp i sin intervju att inte 
värdera barnen utan att värdera handlingen som uppstått mellan barnen. Barnen kommer alltid 
att stöta på andra barn som inte har samma tolkning av en regel som de själva. Pedagogerna 
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tar även upp att en konflikt mellan barnen kan vara ett missförstånd som uppstått mellan 
barnen. Det är vanligt att det sker missförstånd i barnens lek, men enligt Dahlqwist (1999) 
beror det på att det är en bristande kommunikation mellan barnen. Om det är en bristande 
kommunikation mellan barnen har de förbisett varandras behov men också endast lyssnat på 
sin egen sanning.  
 
Pedagogerna beskrev i intervjuerna att barnen kan se konflikter på olika sätt, men också att 
pedagogerna kan se konflikterna på olika sätt. Detta är något pedagoger ska ha med sig 
eftersom det inte finns någon sanning att gå efter. Enligt Lind (2001) ser människor konflikter 
på olika sätt på grund av att människor överlag har olika värderingar och olika intressen. 
Detta anser vi vara en viktig del i vår yrkesroll eftersom konflikter är något som kommer att 
dyka upp dagligen.  
 
Genomgående av alla intervjuer har pedagogerna berättat att som pedagog lyssna på alla barn 
som är inblandade i en konflikt, allt för att höra allas versioner och tillsammans med barnen 
komma fram till en lösning. Detta tar även Andersson (1996) upp att pedagogerna ska finnas 
med som en stöttepelare och alltid bolla tillbaka frågorna till barnen istället för att stå där själv 
som pedagog och försöka lösa en konflikt som uppstått mellan barnen. Det är bättre om 
barnen får lösa konflikten själva, därigenom att alla får tala och berätta vad som hänt i denna 
situation. Detta anser vi är en bra metod att använda sig av eftersom ibland som pedagog 
försöker lösa konflikten själv och nästan glömmer bort barnen. Där fick vi en bekräftelse av 
att de faktiskt tänker på barnen i första hand och att de lär sig om de verktyg som finns för att 
kunna lösa en konflikt så att båda parterna blir nöjda. Pedagogerna ger de verktyg till barnen 
för att de sedan ska kunna lösa konflikterna själva utan att en vuxen behöver ingripa.  
 
Att hantera konflikter är något som pedagoger gör olika. Även om alla pedagoger som blev 
intervjuade arbetar efter olika metoder väljer de flesta pedagoger att lyssna in barnen först och 
se om barnen kan hantera konflikten själva. Detta är något som kan kopplas till vår teoretiska 
utgångspunkt som handlar om Vygotskijs (1934/2001) teori kring den proximala 
utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen handlar om att barnen lär i samspel med 
andra och att det barnet klarar att göra tillsammans med någon annan idag kan det göra själv 
imorgon. Därför är det av stor vikt att pedagogen är med och stöttar barnen om situationen 
kräver det.  

Arbetssätt och metoder för att förebygga konflikter mellan barn 
För att motverka alla former av kränkande behandling och diskriminering, men även 
konflikter mellan barnen i förskoleklass har pedagogerna nämnt i sina intervjuer om ett flertal 
användbara metoder. Metoder som pedagogerna har använt i sin verksamhet och som de 
ansett har fungerat är Projekt Charlie, Livsviktigt men även Lions Quest. Det beror förstås på 
hur barngruppen ser ut och hur alla barnen är i gruppen.  
 
Livsviktigt är en del i SET programmet (social och emotionell träning) Kimber 2001) och 
med ett sådant värdefullt material kan barnen uppnå en social och emotionell kompetens. En 
konkret metod som ingår i materialet Livsviktigt är stoppljus. En av pedagogerna förklarar för 
oss att med stoppljus ska barnen stanna upp och fundera på vad det är som hänt och sedan 
kommer på en lösning och kör vidare. Stoppljuset gör det konkret för barnen och stoppljuset 
ger barnen tid att stanna upp och fundera på vad det är som har hänt och att barnen får en 
chans att utvecklas inom konflikthantering. Genom att barnen stannar upp och funderar hinner 
barnen lugna sig och det missförstånd som skett mellan barnen inte övergår till något 
aggressivt beteende. 
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Samarbete i arbetslaget 
Något som var intressant var Johannessens (1997) studie kring barn med socioemotionella 
problem. Hon skriver att genom att barnen möter motstånd lär de sig sociala och kognitiva 
strategier som behövs för att kunna stå fast vid sina egna behov och argument. Därför är det 
av vikt att pedagogerna inte rusar in i barnens konflikter om barnen inte är i behov av det. 
Många gånger kan en känsla av personalbrist uppstå. Det behövs mer personal på de små 
skolorna för att alla barn ska få en känsla av trygghet. Vi som nyexaminerade lärare för 
förskola och förskoleklass anser att Vygotskijs (1934/2001) teori kring den proximala 
utvecklingszonen stämmer in bra i tanke på syftet med pedagogers tankar kring hantering av 
konflikter mellan barn i förskoleklass. Den stämmer väl överens på grund av den grundar sig 
på att barnen kan lära sig att hantera en konflikt med hjälp av andra barn eller vuxna i början 
för att sedan kunna använda de verktyg de lärt sig för att hantera konflikten som uppstått 
själva.  
 
Detta för att pedagogerna ska vara uppmärksamma att barn lär av varandra och att 
pedagogerna är där och hjälper barnen och stöttar dem. Idag lär barnen sig av andra och 
imorgon kan barnen lösa konflikterna själva. Det ultimata arbetet med barn är att pedagogerna 
lärt dem något av vikt. Även om en konflikt kan vara jobbig för både pedagogen och barnen 
ska man göra det till en lärande situation för att inte samma konflikt sker igen. Lpfö 98 (rev 
2010) påvisar att arbetslaget ska stimulera barnens samspel och stötta och hjälpa dem i arbetet 
med konflikter. Detta är något pedagoger i förskola och förskoleklass ska förhålla sig till och 
via det resultat som framkommit ges känslan av att alla pedagoger förhåller sig bra till 
läroplanen. Men även om pedagog och barn anser konfliktsituationen jobbig är det en 
erfarenhet som de bär med sig genom livet. Dessa erfarenheter kan vara både positiva och 
negativa för pedagoger och barn. De intervjuade pedagogerna beskriver en positiv erfarenhet 
kring konflikter är att pedagogerna lär sig lyssna på barnen men även att barnen får en större 
förståelse till att alla tänker och tycker olika. Lika väl som positiva erfarenheter av konflikter 
är något som är en del av livet är negativa erfarenheter av konflikter en del av livet också. När 
pedagogerna beskriver de negativa erfarenheter de fått av konflikter är att det kan vara jobbigt 
för barnen när det ständigt sker konflikter runt samma barn. 

Metoddiskussion 
Den kvalitativa metoden intervju som verktyg var bäst för studien eftersom syftet var att 
undersöka pedagogers tankar kring hantering av konflikter mellan barn i förskoleklass. 
Intervjuerna gav mycket relevanta svar från pedagogerna. Observation och self report som 
funderades kring hade inte gett oss samma resultat utifrån vårt syfte. I början av studien var 
self report och observation något som var intressant men efter mycket övervägande föll 
intresset av att sitta ner med pedagogen och genomföra en intervju starkare. Metoder som 
pedagogerna använde i verksamheten var också relevant för studien, och därför var verktyget 
intervju den bästa möjligheten till att ställa följdfrågor.  
 
Det som var negativt med verktyget intervju var att det tog tid från pedagogen och 
verksamheten. Det var många som tackade nej till att delta i studien på grund av olika skäl. 
Hade studien genomförts med hjälp av self report hade pedagogerna själva kunnat välja när de 
skulle svara på frågorna, men det hade troligtvis tagit ännu mera tid från pedagogerna och 
verksamheten. Vi fick även en känsla av att resultatdelen hade vart lättare att bearbeta om 
man använde self report. Observationer övervägdes att användas i studien på grund av att det 
hade vart intressant att se hur pedagogen agerar i en konflikt mellan barnen, men det hade det 
inte stämt överrens med vårt syfte.  
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Först skickade vi ut tolv mejl till de olika pedagogerna i förskoleklassen och frågade om de 
ville delta i vår studie. Tyvärr tackade hälften av pedagogerna nej på grund av tidsbrist och 
några tacka bara nej till att medverka i studien utan något resultat. Vi skickade ut femton mejl 
till ännu en ort men utan resultat. Vi kände oss lite stressade eftersom vi inte visste om sex 
intervjuer räckte men i samråd med vår handledare kunde vi uppnå ett bra slutresultat.  
 
Pedagogerna fick bestämma dag och tid själva för intervjun. Därigenom kan pedagogerna ha 
blivit mer intresserade, tror att det kan ha gjort det mer lockande att delta i studien. Studien 
hade kunnat göras på många sätt, som vi nämnde innan med self report. Self report hade gett 
pedagogerna tillfälle att fundera och utforma sina svar tydligt och konkret genom exempel 
från pedagogers verksamheter. Men som tidigare nämnt hade detta momentet också tagit tid 
från pedagogen och deras verksamhet. Genom observation hade vi som forskare kunnat se en 
konflikt som uppstått mellan barnen och hur pedagogen hade löst konflikten mellan barnen.  
Om vi valt observation som verktyg hade inte pedagogers tankar framkommit genom 
observationer, efterföljande intervjufrågor hade vart nödvändiga på grund av syftets 
utformning.  

Didaktiska konsekvenser 
I det här avsnittet kommer slutsatser utifrån det resultatet som framkommit av vår studie 
diskuteras. Slutsatserna av resultatet kopplas till bakgrunden och den teoretiska 
utgångspunkten. 
 
Här kommer vi som nyexaminerade lärare för förskolan och förskoleklass gå in på hur vi vill 
jobba med och emot konflikter. I vårt resultat kommer det fram många metoder som verkar 
vara användbara, men det vi båda fastnade för var att alla pedagoger valde att lyssna in barnen 
för att se om barnen klarar att lösa konflikten själva eller om barnen behöver stöttning av en 
pedagog. Det som även föll för vårt intresse var att pedagogerna gick in och stöttade barnen i 
konflikten. Pedagogerna lyssnade även på alla barnen och inte valde någon av barnens sida. 
Detta är något som vi fått med oss utav denna studie. Det är även något som är med oss redan 
nu i våra möten med konflikter oavsett vilken ålder motparten har.  
 
En specifik metod som vi fastnade extra mycket för som några av de intervjuade pedagogerna 
tog upp var värdegrundsmaterialet Livsviktigt. Från en av de intervjuade fick vi låna det 
material pedagogerna hade och efter att ha gått igenom vad som stått i böckerna och funderat 
kring det ges känslan att det är ett kreativt, roligt och ett bra material. Det som saknades var 
att se om det fungerade ute i verksamheterna och om det gav det resultat som pedagogerna 
hade förväntat sig. Två av de intervjuade pedagogerna nämner att de inte använder materialet 
särskilt ofta som de borde men att det är det material som pedagogerna försöker hålla sig till.  
När detta diskuterades var det inte väsentligt att bara fokusera på ett material. För det är 
mycket annat som kommer in i undervisningen som gör att Livsviktigt inte alltid behövs. För 
en av oss forskare är Livsviktigt är ett material som kan stoppas undan och ta fram när det 
behövs. Kimber (2001) skriver att det är ett material med värdegrundsövningar om det sociala 
och emotionella och därför får vi uppfattningen att det är ett material som pedagogerna tar 
fram när det behövs.  
 
Projekt Charlie är den metod som vänder sig till åldern fem till tolv år. Därför anser vi att det 
finns vissa delar i materialet som ger barnen, speciellt de yngre, att komma i kontakt med sina 
känslor och även få namn på känslorna och att det är acceptabelt att ha sin känsla oavsett vad 
den känslan är. De första delarna i materialet kan pedagogerna absolut ha användning för och 



 

28 
 

det ligger i vår tro som förskollärare att verksamma pedagoger jobbar med barnen och deras 
känslor och ingiver en acceptans till känslan som utges.  
 
Anledningen till att vi valde just ämnet konflikter och konflikthantering hade och göra med 
vår egen oro och osäkerhet kring ämnet. Efter alla intervjuer stillades den oron som fanns och 
osäkerheten började byggas till säkerhet. De flesta intervjuade pedagogerna sade, var att som 
pedagog är du aldrig färdig utbildad. Som pedagog möter man många olika barn som kräver 
olika metoder och tillvägagångssätt sätt varje gång det är konflikt. Även att lärare, oavsett i 
vilken verksamhet är man aldrig själv. Det finns alltid ett arbetslag att diskutera med och få 
tips och idéer från. Detta är något som är bra, speciellt som nyexaminerad förskollärare. Att 
ha skrivit om konflikter och konflikthantering mellan barn i detta examensarbete har gett oss 
mycket att tänka på och mycket att ta med till vår kommande yrkesroll. Vi hoppas även att vår 
lärdom från arbetet reflekteras i vårt arbete med barnen, föräldrarna och kollegorna i 
arbetslaget.  

Fortsatt forskning 
Det vi intresserade oss för när det gäller fortsatt forskning var hur metoderna Livsviktigt och 
Projekt Charlie har använts och om pedagogerna har nått det resultat de förväntade sig med 
metoderna. De metoder som vi vill forska vidare kring och ställa mot varandra är Projekt 
Charlie och Livsviktigt. Våra frågor kring detta är hur pedagogerna jobbar med metoderna i 
barngruppen och vad de vill ha för resultat. Vidare vore det intressant att få reda på hur de 
tänkte kring metoden och om det är en metod som de känner de skulle kunna arbeta vidare 
med. 

Tack 
Vi vill tacka alla pedagoger som medverkat i studien, och ställt upp. Utan er hade vi aldrig 
kunnat genomföra studien. Vi vill även tacka vår handledare Mary Larner för allt stöd, tips 
och idéer. Det största tacket går till våra nära och kära som stått ut med oss och stöttat oss 
under denna långa process. Tack!  
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Bilagor  

Bilaga 1 

Missivbrev 
 
Hej!  
 
Vi är två studenter från Högskolan i Borås som läser vår sista termin på lärarutbildningen. Nu 
ska vi börja skriva vårt examensarbete och vårt forskningsområde är konflikthantering. 
Hantering av konflikter är något vi känner vi har saknat under vår utbildning och är därför 
intresserade av hur du som pedagog tänker kring konflikter och konflikthantering. 
  
Syftet med vår undersökning är att ta reda på pedagogens tankar kring hantering av konflikter 
barnen emellan i förskoleklass. För att ta reda på vårt syfte kommer vi att använda oss utav 
intervjuer som redskap. Vi kommer att spela in intervjuerna men också använda oss utav 
anteckningsblock. Vi kommer vara två stycken under intervjun. Enligt de forskningsetiska 
principerna från Vetenskapsrådet (2002) har du som människa all rätt att avbryta intervjun när 
som helst. Intervjumaterialet kommer att användas till vår undersökning och inga personliga 
uppgifter kommer att finnas med i examensarbetet lika så namn på både pedagog, skola och 
kommun. 
Det är bra om du kan avsätta en tid på 30- 40 minuter för intervjun.   
För att kunna genomföra vår undersökning behöver vi din hjälp och med det ditt medgivande. 
För att nå oss är det bästa alternativet att skicka mail som finns listad längst ner. 
Du kommer själv få välja den tid som passar dig bäst men inom veckorna 46 och 47. Det vore 
bra med flera alternativ då vi kommer att intervjua i olika kommuner och flera pedagoger så 
det kan bli tajt med tider. 
Har du några frågor får du gärna höra av dig till oss eller kontakta vår handledare på 
Högskolan i Borås.  
Mary Larner telefon: XXXX XXXX eller på mailen: XXXXX XXXXX 
 
Tack på förhand! 
 
 
Ida Hoffrén: XXXX XXXXXX 
Mail: XXXXXX 
Alexandra Svensson Sturesson XXXX XXXXXX 
Mail: XXXXXX 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor  

Vad är en konflikt för dig? 

Var uppstår det mest konflikter och vad är det för typ av konflikter? Ge exempel! 

Hur gör du när en konflikt uppstår mellan barnen? 

Har du några positiva och/eller negativa erfarenheter av konflikter mellan barnen? Kan du ge 
något exempel? 

Hur jobbar du med konflikthantering med barnen? 

Jobbar du efter ett specifikt arbetssätt? I sådana fall vilka/vilket arbetssätt? 

Använder du något pedagogiskt arbetsmaterial i arbetet med konflikter? 

Jobbar du förebyggande med konflikthantering i barngruppen? På vilket sätt? 

Vad tror du påverkar ditt sätt att hantera konflikter? (Arbetslaget, barngruppen osv?) 

Har du varit på någon kompetensutveckling inom konflikthantering?  

Om ja, på vilket sätt har du använt det i ditt arbete? Kan du använda den kunskapen när det 
uppstår en konflikt? 

Om nej, önskar du att du hade fått möjlighet att gå på kompetens utveckling inom 
konflikthantering och hur hade du velat att en sådan utbildning såg ut? 

Har du något tips till oss nyutbildade pedagoger inför våra möten med konflikter? 
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