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Sammanfattning  

Inledning  

Konflikter sker dagligen på ett eller annat sätt, människor har olika åsikter och enas inte alltid. I 

förskolans verksamhet är det pedagogernas ansvar att hitta lösningar på konflikterna och ge 

barnen verktyg som hjälper dem i konfliktsituationer. Hur konflikter hanteras påverkar barns 

utveckling och det är därför av största vikt att de hanteras på ett konstruktivt sätt.  

Syfte  

Syftet med denna undersökning är att undersöka hur några pedagoger hanterar konflikter i 

förskolans verksamhet.  

Metod  

I denna studie har vi valt att använda oss av observationer och kvalitativa intervjuer. Det gjordes 

observationer på två olika förskolor, samt två intervjuer med två olika pedagoger. Utgångspunkten 

har kommit ifrån etnografin som forskningsansats då vi studerat sociala processer människor 

emellan. 

Resultat  

Studien har visat olika metoder att använda sig av i hantering av konflikter. Ute i verksamheten 

arbetar pedagogerna förebyggande och studien har visat att detta krävs för att ge barn de verktyg 

som krävs. Kommunikationen har visat sig vara det viktigaste inom konflikthantering, då barnens 

känslor och åsikter är av stor vikt att lyfta. Pedagogerna anser att kommunikationen mellan dem 

och barnen är lika viktig som kommunikationen mellan barn och barn. I denna kommunikation är 

det viktigt att ha ett positivt och respektfullt förhållningssätt gentemot barnen som bygger på de 

metoder som arbetas utefter.  
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1. Inledning 
Inom förskolans verksamhet stöter pedagogerna dagligen på konflikter. En konfliktsituation 

kan se ut på olika sätt. Det kan handla om större fysiska bråk, mindre meningsskiljaktigheter 

och allt där emellan. Inom förskolan kan detta innebära allt från barn som slåss till barn som 

inte vill äta upp sina grönsaker. Lärarförbundet (2005) har gjort en studie där det framkom att 

enbart 16 % av pedagogerna som innefattades hade fått konflikthantering som ämne inom sin 

utbildning. Det är ett lågt antal, när ämnet konflikter är så pass dagligt förekommande.  

 

Ämnet konflikthantering är ett stort område och begreppet är laddat. Fokus har legat på 

hanteringen av konflikterna och inte själva konflikterna i sig. Denna studie har valts att 

genomföras då  vi behöver lära oss mer om ämnet. Konflikter stöter man på dagligen som 

pedagog och med rätt metoder kan dessa både förebyggas och hanteras på ett tillfredställande 

sätt. Detta arbete kommer att ta upp olika metoder att använda sig av, både i 

konfliktsituationen och på ett förebyggande sätt, för att förhindra uppkomsten av konflikter. I 

studien görs ingen skillnad på barn och elever, pedagoger och lärare. Barn och pedagoger 

kommer vara begrepp som används genom hela arbetet.  

2. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur ett antal pedagoger hanterar konflikter i förskolans 

verksamhet.  

 

 Vad är en konflikt? 

 Vilka metoder beskriver pedagogerna att de använder för att hantera konflikterna?  

 Hur skildrar de sitt arbete med att förebygga konflikter? 

 

3. Bakgrund 
I bakgrunden belyser vi vad litteratur och forskning säger inom området konflikter. 

Inledningsvis lyfts begreppet konflikt och dess innebörd. Olika syn på begreppet kommer att 

förklaras liksom grunder till konflikters uppkomst. Bakgrunden är ämnad att ge en inblick i 

varierande metoder för konflikthantering och hur lärare ser på sin utbildning. Slutligen 

beskrivs hur arbetet med att förebygga konflikter kan ske och vad pedagoger behöver ta 

hänsyn till i sitt arbete med barn.   

3.1. Begreppet konflikt 
 

Denna del kommer att handla om vad litteraturen säger om begreppet konflikt, vad det 

innebär. Här beskrivs det vad läroplanen säger om konflikter, vilka olika aspekter det finns i 

en konflikt och vad samhället anser vara normen. Snällhetskulturen som råder i dagens 

förskolor kommer lyftas och människors behov av att få bli arga. Denna del kommer att ge en 

bild av vad en konflikt innebär.  
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3.1.1. Läroplanen och konfliktsituationer 

I läroplanen för förskolan, (Lpfö 98, reviderad 2010) står det:  

 
Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn 

till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och 

synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta 

upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och 

skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder. (s. 4) 

 

Läroplanen lyfter att det är viktigt att lära barnen att ta hänsyn till andra och lyssna till andras 

perspektiv i förskolans verksamhet. Här är pedagogernas förhållningssätt av största vikt då 

barnen lär sig genom de vuxnas sätt att agera.  

 

Thornberg (2005, s.110)
1
 tar upp att konflikthantering är associerad till utvecklingen av 

moraliska färdigheter och att lära sig samordna sina egna behov med andras behov. Det är 

viktigt att använda lämpliga och socialt främjande metoder för att hantera konflikter.  

Thornberg tar vidare upp att användandet av olämpliga strategier vid konflikter kan leda till 

att barnen får svårigheter i sina sociala relationer och kan bland annat utveckla aggression. 

 

När individer befinner sig i en konfliktsituation möts de enligt Friberg och Hakvoort (2011, 

s.11) av skilda åsikter, olika tolkningar av en situation och motstridigheter. Orsaker som 

påverkar konflikten är hur de inblandade parterna känner, vad de har för behov, deras 

attityder, kulturell bakgrund, förhållanden i deras uppväxt samt det föreliggande 

sammanhanget. Friberg och Hakvoort menar att det även finns positiva aspekter i en 

konfliktsituation om den hanteras på ett bra sätt. Parterna får träna sig att uttrycka sina tankar 

och åsikter, de får möjlighet att lyssna in och diskutera andras uppfattningar. De får även 

utrymme att reflektera över sin egen roll, likaväl som motpartens roll i det sociala samspelet, 

samt att de får gå igenom händelseförloppet. Friberg och Hakvoort poängterar dock att ofta så 

är det kommunikationen som brister i en konflikt av olika orsaker.  

3.1.2. Lärare och konflikthantering 

Lundström (2008, s.7) tar upp att begreppet konflikt är mångfacetterat och rymmer allt från 

krig mellan olika länder till små saker som sker mellan två individer. En konflikt kan även bli 

till genom att individers önskade mål inte uppfylls. Konflikter handlar ofta om kamper över 

materiella ting. Lundström (2008, s.19) lyfter även att konflikter i skolan har visat sig ta mer 

tid för pedagoger än vad man vanligtvis vill tro.  

  

Mellan 60- och 80-talet genomfördes det ett antal undersökningar i Sverige i frågan om barns 

konflikter i skolan. Undersökningarna berörde barns upplevda konflikter, vad för typ av 

konflikter det handlade om och hur själva konflikterna gick till. Undersökningen gjordes på 

85 barn i åldrarna 2-12 år och i redovisningen påvisades att det var av betydelse vilken ålder 

och kön barnen hade i förhållande till hur de hanterade konflikter (Lundström 2008, s.19). 

 

Lundström (2008, s.19) förklarar att i undersökningen kom det fram att barnen i åldrarna 7-12 

år hade flertalet konflikter där fokus låg på att de var oeniga om vem som skulle bestämma. 

Flickornas konflikter i samma ålder var till merparten verbala medan pojkarnas konflikter till 

                                                 
1Den vetenskapliga artikeln är hämtad från databasen Eric (via EBSCOhost) ifrån Högskolan i Borås hemsida. Vi 
sökte efter ”conflict management” AND ”preeschool”. Därefter fyllde i vi rutan ”peer Reviwed” och tryckte åter 
igen på sök då den kom upp.  
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större del kunde innefatta riktiga slagsmål. Pedagogerna ingrep mer i pojkarnas konflikter, 

utan att egentligen blivit tillfrågade av barnen. I flickornas konflikter däremot ingrep de mest 

efter att någon hade bett om hjälp. Barnens sätt att lösa konflikter blev allt mer verbala ju 

äldre de blev.  

3.1.3. Synen på konflikter 

Granats (2010, s.11) uppfattning om normen av synen på konflikter är att det inte är okej att 

det finns konflikter. En person ska inte gråta eller vara arg, normaliteten är att visa att man har 

kontroll. När någon går utanför den här normen blir människor oftast illa till mods och kan 

känna sig spända. Om någon öppet visar sig upprörd genom att skrika med gråten i ögonen 

blir denne bemött som för känslig. Personen får höra att den där tonen är otrevlig och att det 

beteendet inte lämpar sig. Omgivning tar även för givet att det ligger något annat bakom 

beteendet som till exempel ett tidigare bråk, taskig barndom eller om det är en kvinna, att hon 

förmodligen har mens. (Granat 2011, s.13-14) 

 

Granat (2011, s.14-16) menar att den snällhetskulturen, där alla ska vara snälla och inte bråka, 

som råder idag i vissa förskolor och skolor bidrar till att intellektet och känslorna blir 

förslappade. Pedagogerna borde istället utnyttja intressekonflikter, ideologier och värderingar 

och lyfta dessa som ett sätt att öva i konflikter. Granat menar att pedagogerna borde få 

möjlighet att se konfliktens frigörande potential och att detta borde ske naturligt. Det är 

uppfriskande att bli arg i lagom dos. Det är utvecklande och gör en ödmjuk att lära sig om 

andras känslor och se deras villkor, sitt eget tänkande utvecklas genom förståelse för andras 

tankar.  Detta ska ske i en miljö som inte känns hotfull. Sen finns det självklart tillfällen då 

ilskan kan visa sig i destruktiva sätt, det är då viktigt att få träna sig i hur ilskan kan hanteras 

på ett bra sätt. 

 

3.1.4. Ilska/aggression 

Göthlin och Widstrand (2011, s.136) tar upp att ilska är en reaktion som visar att det ligger ett 

behov bakom som inte är tillfredställt. Oftast reagerar individer genom att bli arga när de 

anser att någon har agerat felaktigt emot dem. Där kan det vara av vikt att stanna upp och 

fundera över vad som ligger bakom ilskan, det vill säga vilket behov som inte har blivit 

uppfyllt. Göthlin och Widstrand tar vidare upp att görs detta ligger oftast rädsla, sorg, och 

sårbarhet bakom ilskan. Kan individen sedan kommunicera detta på ett konstruktivt sätt bidrar 

detta till att omgivningen får lättare att förstå dennes känslor, och blir mer villiga att hjälpa 

individen att uppfylla det behovet som finns.  

 

Enligt Granat (2011, s.15) så hör det till livet att få bli arg, så arg så hjärtat bultar och svetten 

kryper sig fram. Hon menar att det hör till meningen med livet i det pedagogiska rummet att 

det ibland blir lite obehagligt och till och med farligt. Givetvis kan individen bli arg på ett 

destruktivt sätt, det hon menar är att individen behöver öva sig i vara arg på ett förnuftigt sätt. 

Hon tar även upp vad det innebär för demokratin om människor inte får lära sig formulera sig, 

lyfta sina åsikter och lyssna till andras uppfattningar.  
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3.2. Metoder vid konflikthantering 
 

Denna del kommer att ge en inblick i ett flertal olika metoder som finns för konflikthantering. 

Inledningsvis lyfts hur verksamma pedagoger ser på sin utbildning inom ämnet där 

lärarförbundet har gjort en undersökning. Kommunikationens vikt tas upp och att många 

konflikter uppstår just på grund av bristande kommunikation. Därefter följer flertal olika 

metoder vid hantering av konflikter, med forskning som grund.  

 

3.2.1. Lärares syn på sin utbildning 

Hakvoort (2011, s.20) lyfter att enligt studier som har gjorts är pedagogerna inte nöjda med 

den konflikthantering de fått med sig i sin utbildning. En studie som lärarförbundet (2005) har 

gjort visar att 16 % av pedagogerna har fått detta med sig i lärarutbildning. I lärarförbundets 

(2005) undersökning visar vidare i sitt resultat att 99 % av de pedagoger som ingick i studien 

ansåg att konflikthantering bör vara obligatoriskt i lärarutbildningen. Studien var en 

enkätundersökning som genomfördes via telefonintervjuer och 1291 lärare svarade enligt 

lärarförbundets (2005) svarsfrekvens. Det enda som kan hittas som har koppling till konflikter 

i Läroplanen för förskolan är följande utdrag:  

”Arbetslaget ska… stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt 

reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra” (Lpfö 98, reviderad 2010, s.9) 

 

Lärarnas riksförbund och lärarförbundet (2006) presenterade en undersökning som visade att 

56 % av lärarstudenterna angav att de inte fått någon utbildning alls i konflikthantering. 12 % 

angav att de har fått en fullt tillräcklig utbildning. I studien har 589 studenter svarat enligt 

svarsfrekvensen. Hakvoort (2011, s.21-22) tar upp att den 9 mars 2005 beslutade riksdagen att 

konflikthantering ska ingå lärarutbildningen, men riktlinjerna var för vaga vilket ledde till 

begreppet konflikthantering försvann. I den nya lärarutbildningen med start 2011 ska 

momentet konflikthantering finnas med som ett obligatoriskt moment.  

 

3.2.2. Lösningsinriktad pedagogik 

Enligt Måhlbergs och Sjöbloms (2009, s. 45-46) metod lösningsinriktad pedagogik är det 

viktigaste för att skapa en trygg tillvaro, med god gemenskap, att skapa goda relationer till 

barnen. Ett bra förhållningsätt gör att barnen känner sig respekterade och detta gynnar deras 

utveckling. Måhlberg och Sjöblom tar vidare upp att som lösningsinriktad pedagog ligger 

fokus på det som fungerar snarare än det som inte fungerar. Pedagogens förhållningssätt är 

avgörande i ens sätt att hantera konflikter, detta i sin tur bidrar till hur barnen lär sig lösa 

konflikter. 

 

3.2.3. Kommunikation 

Det som Friberg (2011, s.87-89) centralt tar upp är kommunikationen. Att ha en fungerande 

kommunikation underlättar hanteringen av konflikter. En pedagog får i sin vardag möta olika 

former av konflikter. Den kompetens läraren har i sin förmåga att kommunicera kan vara 

avgörande för hur konfliktens utgång blir. Precis som Friberg tar upp uppstår konflikter i 

mötet mellan människor, där kommunikationsproblem kan vara en av orsakerna. Friberg 

påvisar en kommunikationsmodell som kallas hammarmodellen. Modellen är ett mönster som 

används av såväl pedagoger som vårdnadshavare i kommunikationen med barn. Detta innebär 
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att pedagogen eller vårdnadshavaren säger samma sak om och om igen och för varje gång 

höjs rösten. Det blir en sorts felaktig tolkning att med upprepning och högre röst så går nog 

budskapet fram till slut. Det blir som att slå i en spik med hammaren som Friberg beskriver 

det och med denna modell löses sällan några konflikter. För att undvika konflikter i så stor 

utsträckning som det går på grund av brister i kommunikationen tar Friberg (2011, s.96-100) 

upp att det behövs träning och inlärning på nytt för att bidra till god kommunikation, speciellt 

när olika generationer kommunicerar. En pedagog som är en lika bra lyssnare som talare är en 

god förebild för barnen. Enligt Friberg är en pedagog som god kommunikatör öppen och 

personlig, men inte för privat och han/hon delar med sig av sina upplevelser, åsikter, insikter, 

känslor och erfarenhet. Det gäller dessutom att vara en lika god lyssnare och lyssna in med 

öppenhet och utan förutfattade meningar, detta är dock svårt. Precis som Friberg tar upp vill 

individen gärna flika in när någon talar och berätta om sina egna erfarenheter eller ta upp 

något liknande exempel som denne själv har varit med om. Detta är något som behövs tränas 

upp, att få tala till punkt eller att lyssna till punkt är något alla inte är vana vid enligt Friberg. I 

en konfliktsituation är lyssnandet svårt och de flesta hör gärna det de vill höra även om det 

inte stämmer från en objektiv ståndpunkt. Det handlar ofta om att tolka det som sägs så det 

stämmer överens med sin egen uppfattning av konflikten. 

 

3.2.4. Induktion och maktutövning 

Thornberg (2011, s.75-76) redovisar för begreppen ”induktion” och ”maktutövning” som 

tillvägagångssätt i studier om fostran, vilket kan associeras till hur pedagoger hanterar 

konflikter. Att använda induktion innefattar att pedagogen resonerar och för en diskussion 

med barnet och förklarar varför vissa beteenden är acceptabla medan andra inte är det. 

Pedagogen samtalar med barnet om de logiska följderna och vilka konsekvenser handlandet 

för med sig, samt hur det påverkar andra. Barnet själv får komma med idéer och pedagogen 

lägger fram alternativa sätt för att hantera situationen. Regler förklaras på ett sätt så barnen 

förstår innebörden och skälet till varför regeln finns. Detta bidrar till att barnens utveckling av 

empati och moral stärks i en positiv riktning. Frågor som ”hur tror du det känns för 

henne/honom när du slår eller säger något elakt” gör att barnens bild för det egna handlandet 

och konsekvenserna det får för andra stärks.  

 

Det andra begreppet som Thornberg framvisar är maktutövning. Detta innebär att pedagogen 

använder sin makt som vuxen för att få barnen att underminera sig och lyda. Detta kan göras 

exempelvis genom hot om straff, använda belöningar som morot, att fysiskt avlägsna barnet 

från platsen, skälla eller tala nedlåtande eller ta bort privilegier. Detta sätt relateras till en 

auktoritär fostranstil (se sida 15) om induktionen uteblir. Precis som Thornberg menar går 

dessa två strategier ihop och lärare varierar sig ofta mellan dessa stilar. Det går alltså inte att 

säga att den ena stilen är av godo och den andra av ondo. Att använda en kombination av 

dessa två kan beroende på situation till och med vara främjande då det fångar barnets 

uppmärksamhet och gör att de lyssnar till budskapet.  

 

Vid för lite utövande av makt bidrar det till att barnet inte har något skäl till att stanna upp och 

lyssna på budskapet. Däremot kan för mycket utövande av makt ta bort barnets fokus från 

budskapet. En pedagog fungerar som en förebild både för de inblandade parterna, men även 

för de övriga som lyssnar. Hur pedagogen förhåller sig till barnen kan vara avgörande. Hur 

makten används är alltså både en pedagogisk, samt en etisk fråga (Thornberg 2011, s.75).  
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3.2.5. Konflikthanteringsprogram 

Hakvoort (2011, s.40) tar upp att efter olika undersökningar och rapporter har det visat sig att 

barn som fått ta del av konflikthanteringsprogram fått positiv respons, barnen har lättare för 

att lösa och hantera konflikter. Våldet och den fysiska aggressionen minskar, kränkningar blir 

färre och pedagogen får mer tid till att undervisa än att medla i konflikter. Hakvoort (2011, 

s.40) hänvisar även till Johnson & Johnson (1996) undersökning av ”skolmedling och 

konflikthantering i en samarbetsinlärningsprocess”. Där visar resultaten att barn som 

genomgått konflikthanteringsprogram fått större lärdom av konflikter, deras prosociala 

beteende (det vill säga de visar större hänsyn och omsorg för varandra och de hjälper varandra 

i större utsträckning), har ökat och deras förhandlingsförmåga har blivit bättre. Även 

klassrumsklimatet har blivit bättre.  

 

Friberg (2011, s.54-55) tar upp att när en individ hamnar i en konfliktsituation som 

utomstående part är det viktigt att inte skuldbelägga någon av parterna i konflikten. Det är lätt 

att utse en eller flera syndabockar och sker detta blir hanteringen av konflikten svårare. Precis 

som Det är viktigt att hålla sig objektiv och se till själva kärnan i konflikten, sakfrågan. Vad 

konflikten handlar om, vilket förlopp den har haft, vilka det är som är inblandade och vad de 

inblandade har för relationer. Det handlar om att skaffa sig förståelse för konflikten och ta 

reda på vilka behov som ligger bakom. Friberg tar vidare upp att kärnan i konflikten ofta finns 

i de grundläggande behoven. Det är dock svårt att hitta och benämna dessa behov då dessa 

oftast ligger i det undermedvetna. Upptäcks dock vilket behov som ligger till grunden för 

konflikten blir den lättare att förstå, och därmed lättare att försöka hitta metoder för att 

uppfylla dessa behov på bästa sätt. Friberg menar även att vid sidan om dessa behov finns 

även rädslor som driver på beteendet i konflikten. En medvetenhet behövs om att alla behov 

kanske inte kan bli tillfredställda, däremot genom att hitta dessa behov och få ökad förståelse 

kan parterna se vems behov som är viktigast just i denna situation.  

 

3.2.6. Nonviolent communication 

Göthlin och Widstrand (2011, s.127) tar upp att Noviolent communication (NVC) bygger på 

ett förhållningssätt som underlättar vid hanteringen av konflikter. Detta förhållningssätt visar 

på en ömsesidig och respektfull kommunikation som tar bort riskerna för missförstånd. 

Metoden vilar på en demokratisk grund och man arbetar sig fram till en lösning. I Sverige har 

detta begrepp blivit mer känt som ”giraffspråket”.  

 

Giraffen symboliserar enligt Göthlin och Widstrand förmågan att i en konflikt känna empati, 

inlevelse och respekt när han/hon yttrar sin åsikt eller ställningstagande. Genom NVC får man 

lära sig att hantera och förstå konflikter genom konkreta metoder. De vill även lyfta fram att 

konflikter inom NVC ses som naturliga och ett tillfälle för utveckling och förståelse. En 

pedagog som ställs inför konflikter behöver inte bara kunna förstå konflikten och dess orsak 

utan de behöver även kunna agera på ett positivt sätt i såväl egna konflikter som i medlingen i 

en konflikt med andra.  

 

Som Göthlin och Widstrand (2011, s.127-131) påvisar kan NVC hjälpa till genom att ge 

handledning och stöd. Det är dock viktigt att poängtera att det sällan finns en enkel metod 

eller lösning i konflikter, däremot kan det ses som en hjälp på traven. Det svenska 

skolsystemet har tidigare varit byggt på auktoriteter och regler för att reglera konflikter. 

Genom NVC använder man språket och attityden för att hantera konflikter istället för 
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bestraffning/belöning. För att få hjälp i sin kommunikation har Marshall B. Rosenberg
2
 tagit 

fram en modell som Göthlin och Widstrand presenterar. Den handlar om fyra steg som kan 

fungera som vägledning i kommunikationen, både hur man kan lyssna och uttrycka sig. Dessa 

fyra steg är: Observation, känsla, behov, önskan om handling. Inom NVC ligger behoven som 

alla människor har till grund. Genom att förstå och identifiera sina egna behov samt lyssna in 

andras behov skapar man kontakt och förståelse. 

 

Göthlin och Widstrand (2011, s.135) talar om positiva och negativa känslor som människor 

känner som en följd av hur andra agerar. I NVC ses känslor som neutrala och något som 

kommer fram genom de behov som finns. Enligt Göthlin och Widstrand kan individen 

påverka sina känslor i en situation genom att komma underfund med hur denne tänker kring 

situationen. Grunden bakom detta är att komma fram till vilket behov som inte blivit 

tillfredställt.  

 

Pedagoger hamnar ofta i en medlande roll mellan barn som hamnat i konflikt. Precis som 

Göthlin och Widstrand (2011, s.143) tar upp pågår ofta en bedömning i denna medling, vilket 

barn har gjort fel och vilket barn är offret. Här gäller det att lyssna på båda barnen, förstå båda 

två och bry sig om dem lika mycket. Det handlar om att skapa en kontakt mellan barnen så de 

båda får uttrycka sig och sina behov. Det handlar inte om att förstå varför konflikten uppstod 

eller hitta en snabb lösning. Medlaren behöver hjälpa barnen att hantera konflikten genom att 

parterna verkligen hör varandra. Medlaren ska inte ställa sig på någons sida, utan agera 

neutralt, hjälpa dem att prata med varandra och ge båda lika mycket talutrymme.   

 

Göthlin och Widstrand (2011, s.145) beskriver professor Carl Roger som lärare till Rosenberg 

och en viktig inspiratör i utvecklandet av NVC. Enligt Roger är det viktigt att skilja på 

människors handlande och hur människan är som person. Det spelar ingen roll vilken 

handling som utförs, det behövs inte acceptans för den andres handling, utan enbart acceptans 

för dennes människovärde. I en konfliktsituation är det därför viktigt att skilja på 

bedömningen av handlingen och bedömningen av människan. Göthlin och Widstrand tar upp 

att det är viktigt i arbetet utefter NVC i en grupp av pedagoger att alla pedagoger har detta 

förhållningssätt som NVC vilar på. Här behöver alltså lärarna komma överens om 

förhållningssättet och språkbruket, även om det handlar om varje enskild människas förmåga 

att förstå detta kommunikationssätt.  

 

Göthlin och Widstrand (2011, s.146-147) lyfter att det har framkommit, efter att pedagoger 

fått arbeta med NVC, att de har fått en större förmåga att lyssna, samtalet har blivit tydligare 

och de har känt en större trygghet i hanteringen av konflikter. Ur ett barnperspektiv har det 

visat sig att barnen fått hjälp med att förstå sig själva och andra när de har blivit tagna på 

allvar. Pedagogerna har inte undervisat i NVC utan de har fungerat som förebilder i sitt eget 

förhållningssätt. När en konflikt tar vid får barnen tillfälle att utvecklas positivt och detta 

bidrar till att de får en ökad självkännedom och de känner sig tryggare. Barnen får se 

samarbete och ett intresse för relationer och detta lär dem att se sina reaktioner på 

handlingarna istället för att döma personen bakom handlingarna. 

 

 

                                                 
2 Marshall B Rosenberg är grundaren till NVC 
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3.2.7. SET 

Karlsson (2010, s.6) tar upp att i USA har forskare i flera år arbetat inom olika projekt för att 

öka barnens sociala och emotionella förmåga. Detta gjordes bland annat genom ett projekt 

som kallas Paths (Providing Alternative Thinking Skills). År 1999 fick Sverige en egen 

tolkning av Birgitta Kimber. Birgitta Kimber är psykoterapeut och speciallärare, hon kallade 

projektet SET (social och emotionell träning). Det är en metod som ingår i området SEL 

(social och emotionellt lärande).  

 

Kimber (2008) visar ett praktiskt verktyg att använda i arbetet med barns sociala och 

emotionella träning, SET. Kimber lyfter bland annat vikten av att arbeta med barns känslor. 

En känsla i taget i form av de fyra grundkänslorna, arg, glad, ledsen och rädd. Barnen får 

möta en mus som heter Musselina och en katt som heter Nisse. Musselina och Nisse berättar 

sagor om hur de har stött på dessa känslor och lyfter olika situationer. Barnen får berätta sina 

erfarenheter av känslorna, och de lär sig uttrycka sig i jag-budskap. Kimber avslutar med en 

praktisk del för barnen. Barnen får bland annat sångtexter, massagetexter, hur en 

pappersdocka kan byggas och det finns mönster till fingerdockor. Hon rekommenderar att 

barnen samlas två gånger i veckan för att arbeta med SET. 

 

3.2.8. Richard Cohens konfliktpyramid 

Hakvoort (2011, s.33-35) hänvisar i sin bok till Cohens konfliktpyramid. Cohen ägnar sig åt 

skolbaserad medling och är grundare och direktör för en organisation. Han har framställt en 

pyramid som visar fyra nivåer som ett system i hanteringen av konflikter. Det är enligt Cohen 

viktigt att ta hänsyn till alla nivåer i pyramiden samtidigt, samt formen på pyramiden. Första 

nivån är störst och bör få störst uppmärksamhet, andra nivån lite mindre etc. Första nivån är 

en förebyggande nivå, det vill säga de insatser som skolan gör för att främja ett samarbetande 

klimat. Sociala relationer och den sociala kompetensen ligger i fokus. .   

 

Den andra nivån som Hakvoort tar upp handlar om ”konflikter som löses genom förhandling”, 

det vill säga hanteringen. Oavsett hur bra det arbetas förebyggande kommer konflikter alltid 

att uppstå. I denna nivå är det viktigt att parterna i konflikten hanterar situationen på ett sätt 

som leder till en bra upplösning, detta i sin tur bidrar till att parterna utvecklas och får ny 

lärdom i bagaget. Förutsättningarna för detta får parterna i den första nivån där de får lärdom 

om hur konflikterna kan hanteras genom exempelvis diskussioner och förhandling. Detta 

behöver såväl pedagoger som barn utbildning i och tillgodoses med redskap och kunskap som 

kan användas när konflikter uppstår. 

 

Tredje nivån handlar om som Cohen kallar det: ”konflikter som kan medlas”. När parterna i 

konflikten inte kan lösa detta själva kommer en tredje part in och medlar. Detta är vanligt 

inom skolans värld när barnen själva inte kan lösa konflikten och lärare får gå in och hjälpa 

till med kommunikationen. Den tredje parten skall dock inte ta över konflikten utan hjälpa 

parterna att kommunicera med varandra igen. Fjärde nivån kallas Stopp-nivån och handlar om 

när konflikterna inte går att lösa. Man stoppar och förbjuder oönskat beteende och skiljer 

parterna åt. Själva konflikten stoppas dock inte utan det förbjudna beteende stoppas  

(Hakvoort 2011, s.34-35). 

 

Enligt Hakvoort (2011, s.38) finns det delade meningar om hur Cohens nivåer faktiskt ser ut i 

skolan. Hakvoort hänvisar till Dag Hareide som skrivit boken Konfliktmedling (2006) och 

hans uppfattning är att i skolan lägger mest fokus på nivå ett och fyra medan nivå två och tre 

får minst uppmärksamhet. Mycket tid i skolan går till att bland annat stoppa slagsmål och ge 
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tillrättavisningar. Skulle nivå fyra exempelvis krympa innebär det att det gjorts stora insatser 

på de underliggande nivåerna vilket i sin tur innebär att konflikterna blir hanterade och lösta. 

Den första bör få mest uppmärksamhet då det är där goda kommunikationsmöjligheter 

utvecklas och bra sociala relationer uppstår. Fungerar relationerna mellan såväl pedagog och 

barn samt barnen sinsemellan blir konflikterna lättare att hantera och lösa.  

 

3.2.9. Likvärdighetsmodellen 

I denna modell talas det om att alla ska vara likvärdiga, det innebär inte att alla ska vara lika 

(Patfoort 2011, s.158-160). Patfoort talar om att det i likvärdighetsmodellen finns ett 

instrument som kallas fundament. Detta är motsaten till argument och det som ligger till 

grund för våra åsikter. Det kan handla om exempelvis känslor, behov, intressen, målsättningar 

etc. Patfoort framhäver att det är viktigt att inte lägga bedömningar i dessa fundament, då 

omvandlas fundamenten till argument. Det är av vikt att formulera sig i ett jag-perspektiv. Här 

byts till exempel: ”det är viktigt” ut till ”jag anser att det är viktigt”. I likvärdighetsmodellen 

är inte lösningen det viktigaste utan processen till lösningen.  

 

Patfoort (2011, s.160-163) tar upp att yngre barn talar i fundament i början istället för 

argument. Att barnet sedan går över till argument har enligt Patfoort två orsaker. Den ena är 

att barnet sällan blir respekterad av och lyssnad på av vuxna. Patfoort tar upp exemplet när ett 

barn säger: jag tycker inte att min jacka är fin” då svarar ofta den vuxna med att den visst är 

fin. Det är också av denna anledning som barn tenderar till att börja ljuga, t ex ”min jacka gör 

ont”, detta gör barnet för att den inte känner sig hörd och tagen på allvar av de vuxna. Den 

andra orsaken är för att de yngre barnen hör äldre barn och vuxna som tar till argument, de 

härmar sin omgivning.  

 

Det är som Patfoort (2011, s.163-164) tar upp viktigt att lyssna på barnens fundament och ge 

dem respons så de känner sig lyssnade på och respekterade. Fråga varför inte barnet tycker 

jackan är fin och följ upp med att ”jag tycker den är fin på dig”. Det handlar här om att lyssna 

och det innebär inte att någon av parterna har rätt eller fel. Det innebär inte heller att barnet 

får gå ut utan jacka, men genom att låta barnets åsikter bli hörda kan en dialog framföras så 

barnet känner sig delaktig i beslutet att ha på sig jackan. Patfoort (2011, s.164) ger även 

förslag på att pedagogen i denna situation kan tala om för barnet att berätta för 

vårdnadshavaren. Här kanske barnet kan få inflytande och nästa gång få vara med och välja 

jacka vid inköp. Ett fundament kan lätt övergå till ett argument enligt Patfoort (2011, s.171) 

beroende på vilket tonläge som används. Kroppspråk och intonation är viktiga inslag för om 

ett påstående ses som ett fundament eller om det utvecklas till ett argument.  

 

3.2.10. Medling i skolan 

Kostiainen (2011, s.179-184) beskriver medling som modell för att hantera konflikter i 

skolan. Det innebär att medlaren finns där som ett stöd för barnen genom att ställa frågor som 

hjälper de inblandade parterna att uttrycka känslor, behov och ängslan. Medlaren tar inte över 

konflikten utan barnen tar ansvar för konflikterna själva med stöd av pedagogen. Kostiainen 

tar upp att medling tar bort auktoriteten i konflikten där pedagogen agerar domare som 

bestämmer vem av barnen som har gjort rätt, respektive fel. När barnen lär sig att hitta ord för 

de olika känslorna känner de sig bekräftade och förstådda. Medlingen som Kostiainen tar upp 

har fyra olika steg. Det första steget handlar om att redogöra för händelseförloppet. Det 

innebär att alla parter får säga hur de har uppfattat situationen samtidigt som den övriga 

parten/parterna lyssnar. Medlare ställer frågor som visar att denne har förstått rätt och hjälper 
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barnen med att framföra sin redogörelse. Här blir det tydligt att samma situation kan ha flera 

olika tolkningar. Det andra steget som Kostiainen talar om handlar om känslorna bakom 

situationen, hur det kändes för de olika parterna. Medlaren hjälper även här till med att 

exempelvis ge olika förslag på känslor som kan ha uppkommit. Det tredje steget innefattar hur 

parterna hade velat ha det från början. Här fungerar medlaren som ett verktyg för att få 

parterna att samarbeta och hitta kreativa idéer på lösningar och hur de hade kunnat göra det på 

ett annat sätt.  Sista och fjärde steget handlar om en gemensam lösning som passar för alla. 

Här är det viktigt att se till vad som praktiskt är möjligt att genomföra. Det är dock inte 

beslutet i sig som är viktigt, utan reflektionen till hur man når större förståelse och acceptans.  

 

3.3. Förebyggande arbete 
 

Sista delen av bakgrunden kommer att ta upp olika sätt att arbeta för att förebygga och 

motverka konflikter. Hur social kompetens utvecklas hos det lilla barnet och hur viktigt det är 

att be om förlåtelse på rätt sätt kommer under denna del att lyftas. Olika fostransstilar som 

föräldrar använder sig av kommer även det tas upp.  

3.3.1. Social kompetens 

Ihrskog (2006, s.29) tar upp att det lilla barnet har en vilja från det inre att knyta an till vuxna, 

i första hand modern. När barnet får sitt behov uppfyllt genom att de vuxna ser barnet och ger 

denne bekräftelse, bildar detta en ömsesidighet i kommunikationen. Barnets erfarenheter av 

kommunikation, även tidigt i livet kommer att utgöra en grund för hur barnet sedan utvecklas 

vidare i sin samvaro med andra. Genom att barnet får uppmärksamhet och dess längtan efter 

bekräftelse blir uppfylld kommer lusten efter nya upplevelser och barnet tar initiativ för 

kommunikation. Detta är grunden till social kompetens vilket barnet med tiden kommer vilja 

träna ihop med andra barn.  

 

Ihrskog lyfter begreppet social kognition som innebär förmågan att förstå socialt beteende och 

mänskliga relationer. Detta är ett viktigt begrepp när det talas om hur barn tillägnar sig social 

kompetens. Det handlar om att förstå hur andra människor tänker och känner, att kunna leva 

sig in i andra människors känsloliv och kunna utgå från dennes perspektiv. Känslorna är det 

centrala i mänskliga relationer och det är därför av största vikt att våga känna dem och 

bearbeta dem, detta för att kunna förstå dem och kunna integrera dem i sin personlighet. Barn 

som beskrivs som socialt kompetenta är oftast framåt, positiva och har en god 

självuppfattning, de har en förmåga att läsa av sammanhang och genom detta kunna lösa 

konflikter som uppstår. De kan även knyta nya kontakter genom att de kommunicerar på ett 

förståeligt och tydligt sätt. Det är oerhört viktigt som individ att passa in tillsammans med 

andra. Individen vill känna tillhörighet, vara omtyckt och känna sig behövd, detta framförallt i 

sina förhållanden med de jämnåriga. Barns kompetens inom det sociala området är avgörande 

för att de ska kunna knyta nya kontakter med andra barn och för att sedan kunna hålla den 

relationen vid liv. Genom att skapa relationer med andra får barnet en bättre självbild och 

träning i sociala strategier i sina kamratrelationer med andra barn (Ihrskog 2006, s.30). 

 

Barn har sina första konflikter personligen inom sin familj enligt Perlman, Garfinkel och 

Turrell (2007, s.1). Det är oftast tillsammans med syskonen som de första slagsmålen 

inträffar. Utvecklingspsykologer anser att dessa konflikter som sker i barnens uppväxt är 

viktiga för utvecklingen, men det är skillnad på konstruktiva och destruktiva konflikter. När 

konflikter är konstruktiva innehåller de förhandling, resonemang och att kunna inta andras 

perspektiv. En sådan konflikt leder till ett resultat som är tillfredställande för båda parterna, 



 

15 

 

och kan därmed förbättra och stärka syskonrelationen. Genom konstruktiva konflikter stärker 

barnen sin förståelse för andras sinnen, känslor och avsikter. De förbättrar sin förmåga att lösa 

problem och får mer förståelse för sociala regler. Destruktiva konfliker däremot är långvariga 

och återkommande, de innefattar ofta aggressivitet, att man tvingar syskonet till något eller på 

annat sätt saboterar för sitt syskon. Denna typ av konflikter under barndomen resulterar i 

skadlig utveckling för barnet där de inte får träna på sociala regler eller hur andras känslor och 

viljor kan tolkas (Perlman, Garfinkel & Turrell 2007, s.1-2). 

 

När barn hamnar i konflikter med andra barn finns det olika sätt att lösa detta för att bli 

vänner igen. Ihrskog (2006, s.9-10) tar upp ett sätt att lösa konflikter är när ett av barnen 

väljer att lämna den plats där konflikten uppstod och sedan komma tillbaks först när de ville 

vara med igen. Ett annat sätt är att låtsas som att konflikten aldrig har hänt och ett tredje sätt 

är att be om förlåtelse. Barnen i undersökningen som Ihrskog (2006) gjorde visade olika 

förmågor till att lösa konflikter. Detta innebär alltså att barn har olika strategier att skapa 

relationer och sedan även olika strategier för att hålla dem vid liv.  

 

Thornberg (2011, s.71) tar upp att barn redan i förskoleåldern har en tendens att lösa 

konflikter på egen hand utan att blanda in läraren. Sättet det görs på är oftast att konflikten har 

en vinnare och en förlorare beroende på vilken social status och maktförhållande som råder. 

Det sker alltså inte med hjälp av ett konstruktivt samråd. Thornberg menar att det ligger i den 

pedagogiska värdegrunden att lära elever hantera konflikter på ett positivt sätt.  

 

3.3.2. Förlåtelse 

Friberg (2011, s.124) tar upp att be om förlåtelse inte är samma sak som att underkasta sig den 

andra. Det handlar om att lämna den ilska som finns inom en eller att sluta älta om något 

kränkande. Men precis som Friberg menar så kan ibland ilskan vara så stor att man behöver få 

utlopp för den fysisk, exempelvis genom att kasta något eller slå på något. Det gäller dock att 

inte en annan person blir drabbad av det fysiska utloppet. Det handlar om att känslorna 

behöver få utlopp för att bli redo för förlåtande.  

 

Genom att få utlopp för sina känslor kan förlåtelseprocessen börja, detta genom att personen i 

fråga uttryckligen är villig att lämna situationen bakom sig. Det är här även viktigt att få ge 

uttryck för de känslor som uppkommit i den aktuella händelsen. Personen i fråga accepterar 

att den andra parten inte kunde ha betett sig på ett annat sätt just då. Precis som Friberg 

påtalar så innebär detta inte att beteendet i händelsen accepteras, utan det handlar om att vara 

är villig att lämna sin egen ilska och upprörda tankar. 

 

3.3.3. Fostranstilar 

Enligt Thornberg (2011, s.71-73) är pedagogens relation till barnen en viktig faktor för hur 

väl de klarar av att lösa konflikterna. Hur pedagogen agerar i sådana situationer påverkar 

barnen som färgas av pedagogens förhållningssätt och hanteringsförmåga. De olika 

fostranstilar som Thornberg tar upp handlar om föräldrarnas val av fostringsmetod. Det är 

viktigt att här poängtera att det är en generell bild som visas och individuella skillnader kan 

förekomma. Thornberg påvisar även vilken betydelse fostranstilen får för pedagogerna.  

 

Den auktoritära fostringsstilen innebär att barnen förväntas följa regler utan att ifrågasätta. De 

får även sällan förklarat för sig varför de ska göra på ett visst sätt, det bara är så. Det är lydnad 

och kontroll som eftersträvas och följer inte barnen regler blir de bestraffade. Dessa barn har 
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enligt Thornberg lägre självkänsla, är mer aggressiva och undandragande i samspelet med 

andra barn och vid konflikter använder de metoder som är oresonliga och otrevliga.  

 

En eftergiven fostringsstil handlar om enligt Thornberg att barnen får stort utrymme till att 

göra som de vill. De får fatta sina egna beslut och möts av värme och acceptans av 

föräldrarna. Det ställs inga höga krav och föräldrarna undviker att sätta regler och kontrollera 

barnen. Barnens beteende accepteras även om det är impulsivt och aggressivt. Till skillnad 

från de auktoritära barnen visar dessa barn omognad, brister i självkontrollen, de är mindre 

socialt ansvarstagande, är mer självcentrerade och mer impulsiva och aggressiva i sitt 

beteende.  

 

Oinvolverad fostranstil innebär enligt Thornberg att föräldrarna inte har engagemang i sina 

barn. De är inte involverade och de kan uppleva föräldraskapet som en börda istället för en 

gåva. Om barnet har krav möter de detta till största delen för att slippa en obekväm situation. 

De upprätthåller inte regler och barnen får få verktyg med sig för att klara det sociala 

samspelet. När dessa barn sedan möter skolvärlden får de oftare problem i skolan, de kan bli 

olyckliga, få sämre självkänsla och de kan få ett aggressivt och utåtagerande beteende.  

 

I auktorativ fostransstil förväntar sig föräldrarna att barnen vill samarbeta när det gäller regler 

och krav. Det finns utrymme för barnen att komma med egna synpunkter och åsikter till en 

viss grad. Föräldrarna diskuterar med barnen och förklarar grunderna för vad de vill och 

varför de vill det. Barnen uppmuntras till att vara med och fatta beslut och respekt råder för 

såväl vuxna och barn. Barnen får förklarat för sig varför vissa beteenden är okej medan andra 

inte är det, vilket vilar på resonemang. Dessa barn är vänligt inställda, de har stor 

samarbetsförmåga, de kan resonera, har ett högre självförtroende och social ansvarskänsla, de 

mår psykiskt bättre och har en högre självkontroll än barn från de andra kategorierna. Även 

om denna forskning handlar om föräldrar är det viktigt att som pedagogen även reflektera 

över vad det har för betydelse. (Thornberg 2011, s.71-73). 

 

3.4. Sammanfattning 
 

Bakgrunden har här lyft fram vad en konflikt är och hur man kan arbeta med konflikter, både i 

själva situationen och förebyggande. Att ett barns grundläggande uppfostran påverkar hur den 

klarar av att hantera konflikter har tagits upp, men även hur pedagoger ska arbeta för att 

hjälpa barn för att lära sig att hantera konflikter bättre.  
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4. Teoretisk utgångspunkt 
I den teoretiska utgångspunkten lyfts det två teorier som ligger till grund i vad som tas upp i 

studien. Symbolisk interaktionism bygger på människan förmåga att relatera till varandra i 

sociala samspel, och systemteori som utgår ifrån människan liv som ett system som går att 

dela upp i olika undersystem.  

4.1. Symbolisk Interaktionism 
 

Begreppet symbolisk interaktionism har enligt Johansson (2004, s.19) sin grund i George 

Herbert Meads filosofi. Det skapades dock av Herbert Blumer 1937. Det handlar om hur 

människan har förmågan till att relatera till varandra i det sociala samspelet. Genom andra 

formar vi oss själva. Johansson tar vidare upp att en interaktionist studerar människors möten 

i en mikrosituation, där kärnan ligger i relationer. Johansson (2004, s.83) beskriver att Blumer 

var sociolog och att symbolisk interaktioism har ett filosofiskt och pragmatiskt perspektiv. 

Den uppkom i Chicago tidigt 1900-tal och hade då en stark pragmatisk koppling, att utgå ifrån 

människor handlingar för att förstå förändringar och det sociala livet. George Herbert Mead 

skapade socialbehaviorism och hade enligt Johansson en stor tro till att människan kan 

förändra nuet med hjälp av sin förmåga och sina resurser.  

 

Meads filosofi grundar sig i socialpsykologin. Mead (1972[1934], s.1) tar upp att 

socialpsykologin har som regel att behandla den individuella upplevelsen från en psykologisk 

ståndpunkt, detta görs genom att den hanteras i relation till sociala erfarenheter. Med detta 

menas att erfarenheter som en individ har sätts i kontext med individens sociala samspel. 

Kommunikationen ses som avgörande för socialpsykologin. Individen tillhör en social 

ordning och detta synsätt utgår från individens upplevelser i ett socialt sammanhang. Det går 

alltså enligt Mead inte att skapa en skarp linje mellan socialpsykologin och individpsykologi. 

Socialpsykologin är särskilt intresserad av vilken effekt den sociala gruppen har för den 

enskilde medlemens erfarenheter. 

 

Symbolisk interaktionism är ett synsätt på hur den sociala verkligheten kan analyseras. Trost 

(2005, s.11) tar upp att man är intresserad av att öka förståelsen för det samhälle vi lever i. 

Symbolisk interaktionism bygger på fem element som är grundläggande för att förstå sig på 

teorin. Trost (2005, s.12) betraktar dessa fem delar som viktigast: ”definitionen av 

situationen, att all interaktion är social, att vi interagerar med hjälp av symboler, att 

människan är aktiv, och att vi handlar, beter oss samt befinner oss i nuet”.  

 

4.2. Systemteori 
 

Ramage och Shipp (2009, s.58) tar upp att skaparen av det allmänna begreppet systemteori är 

Ludwig von Bertalanffy. I hans skrifter utvecklade han begreppet i detalj och var en del av 

den grupp som hjälpte till att sprida begreppet globalt. Utan Bertalanffy skulle inte systemet 

ha fått den form som den har idag. Hans språk och begrepp blev kärnan i systemet. Ramage 

och Shipp beskriver att Bertalanffy föddes nära Wien 1901 och dog av en hjärtattack 1972 i 

Usa.  Han var systemtänkare och biolog.  

 

Denna teori utgår ifrån att människans liv är ett system som går att dela upp i olika 

undersystem. Man kan tillexempel dela in förskolan i olika system såsom personal, 
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vårdnadshavare och barn, sedan kan även dela in barnen i åldersgrupper och intressegrupper. 

Detta är en teori som kan användas som metod i kartläggning av barns svårigheter för att 

genom systemindelning komma fram till vart problemet finns och därmed veta vilken del som 

behöver arbetas med (Kimber 2011, s.13). I större och/eller återkommande konflikter kan det 

finnas bakomliggande orsaker. Dessa är viktiga att undersöka och då kan en kartläggning med 

hjälp av systemteori vara ett sätt att komma till roten av problemet.  

 

Andersson (1999, s.19-20) har en systemteoretisk grundsyn vilket innebär att hon ser problem 

som uppstår som en följd av samspel, relationer och kommunikation istället för att det beror 

på en enskild individs personlighetsdrag. Som Andersson menar tas syndabocken med detta 

synsätt bort och likaså tendensen att leta fel. Istället bryts den onda cirkeln genom att hitta nya 

utgångspunkter där man fokuserar på de positiva möjligheterna och kommer bort ifrån 

anklagelser. Andersson beskriver symstemteorin som ett sätt att se människans handlande och 

problem som ett resultat av det sociala samspelet istället för att förklara problemet eller 

handlandet genom att se till en enskild individs egenskaper och brister.  

 

Andersson (1999, s.51-52) tar upp att två centrala begrepp inom systemteorin är cirkulära 

orsaksband och lineära orsaksband. I ett lineärt orsaksband utgår man från att det finns en 

orsak och en verkan. Alltså att enda sättet att lösa ett problem är om en person ändrar sig. 

Andersson tar upp ett exempel om en familj där fadern är sträng och kritiserande, modern är 

ledsen och barnet bråkig. I ett lineärt resonemang kan det te sig att fadern kritiserar för att 

trycka ner modern och göra henne ledsen och när modern är ledsen bråkar barnet. Alltså ses 

fadern här som en elak person som får all skuld. Skulle man se det cirkulära orsaksbandet ser 

man istället på situationen som en kedja av händelseförlopp orsakade av samband. Dessa 

samband bildar tillsammans en bakgrund till de upplevda problemen. Utifrån denna syn 

menar Andersson att exemplet ovan kan ses så att när modern blir ledsen börjar barnet bråka, 

när barnet bråkar blir fadern kritisk, när fadern blir kritisk blir modern ledsen och barnet 

bråkar ännu mer. Precis som Andersson beskriver kan denna händelsekedja påbörjas 

varsomhelst. Det kan ha påverkan som ligger utanför familjen som att barnet bråkar på grund 

av något som hänt utanför hemmets väggar, moderna kan ha blivit ledsen för något annat än 

faderns kritik etc.  

 

Kan mönstret till händelseförloppet ses blir det lättare att inte skuldbelägga en enskild person. 

Fokus läggs på effekterna istället för avsikterna. Det är viktigt att gå in och se när ett viss 

beteende utlöser sig, här visar fadern ett kritiskt förhållningssätt när modern är ledsen och så 

vidare. Detta gör man för att få fram ett samspelsmönster och inte en syndabock. Frågar 

istället vem som gjorde det och varför gjorde han/hon så beskylls en individ för problemet. 

Detta undviks inom systemteorin som Andersson (1999, s.53-54) beskriver. Andersson  tar 

vidare upp att med denna syn ser man systemets delar som i samverkan upprätthåller 

problemet. Det är alltså samspelet mellan parterna som förändras och inte enskilda personer.  

 

5. Metod 
Under metod redovisas hur studien har praktiskt genomförts. Inledningsvis tar vi upp 

vetenskapsteori och etnografi, som ligger till grund för genomförandet. Data har samlats in 

genom observationer och intervjuer och därefter bearbetats. I detta avsnitt redogör vi även för 

de etiska ställningstaganden som gjorts under studien, även studiens tillförlitlighet och 

giltighet redovisas.  
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5.1. Vetenskapsteori 
 

Vetenskapsteorin har två huvudområden, positivism och hermeneutik (Thurén 2007, s.16). I 

denna studie fokuseras det på hermeneutik som Thurén (2007, s.94) tar upp handlar om 

tolkningsläran. Precis som Thurén menar är det inte alltid lätt att förstå en annan människa 

och ens sunda förnuft räcker inte alltid till. Människan upplever, känner och tänker på olika 

sätt och den enes handlande kan verka irrationellt för någon annan. Till skillnad från 

positivismen som handlar om iakttagande och logik utgår hermeneutiken från empati och 

inkännande. Det gäller inte bara att begripa något intellektuellt utan att förstå.  

 

Thurén (2007, s.95) tar vidare upp att människan kan sätta sig in i hur andra människor kan 

tänka och känna. Genom att kunna se in i sig själva kan människan därmed förstå andra 

människors emotioner och erfarenheter.  De tolkningar som grundar sig i att människor förstår 

andra människor förekommer oftast inom humanvetenskapen. Detta har varit betydelsefullt 

för denna studie genom ökad förståelse ifrån vår sida om att en situation kan ses ur olika 

perspektiv. De observationer som har genomförts har inte varit till för att skuldbelägga någon, 

utan för att se olika sätt att hantera en konfliktfylld situation.  

5.2. Etnografi  
 

Etnografi är en kvalitativ forskningsansats. Det huvudsakliga syftet är att återge och förstå 

människors ”levda liv”, det vill säga den dagliga praktiken. Fokus ligger på att studera de 

sociala processerna människor emellan
3
. Dovemark (2007, s.135) tar upp att som etnograf 

ligger fokus på att skapa mening och kunna se den sociala världen i olika perspektiv och ha 

förståelse för den. Frågan en etnograf ställer sig är om vad det är som händer i just denna 

situation. Etnografen försöker även att se vilken mening aktören har med sitt handlande och 

hur han/hon ser det ur sitt perspektiv inom frågeställningarna. Detta har vi diskuterat under 

studiens gång genom de observationer vi har gjort för att få fram en så obejktiv bild som 

möjligt av vad det är som har hänt i de olika situatioerna. Vi har dock inte lyft meningen 

bakom handladet då detta enbart hade blivit tolkningar ifrån vår sida.   

 

Inom etnografi finns det tre nivåer, den offentliga, den pragmatiska och den kulturella. Den 

offentliga nivån innefattar officiella texter såsom styrdokument och andra texter som är 

offentliga för dem inom yrket. Den pragmatiska nivån är hur de diskuterar officiella 

dokumenten pedagoger och skolledare emellan. Sist är den kulturella nivån som innebär hur 

livet faktiskt ser ut i verkligheten för barn, pedagoger och skolledare. Av dessa tre nivåer är 

den kulturella i centrum inom etnografin
4
.  

 

Enligt Dovemark (2007, s.106) innebär även etnografi att förstå och beskriva människors 

livsvillkor och den kultur de lever. Dovemark lyfter att det handlar främst om observationer 

av olika sociala förlopp och vad som händer i dessa. Fokus ligger på de handlingar som 

utspelar sig och hur de inblandade personerna uttrycker sig om dessa handlingar.  

 

 

                                                 
3 Odenbring, Ylva. Etnografi, Föreläsning vid Högskolan i Borås den 2012-02-01 
4 Odenbring, Ylva. Etnografi, Föreläsning vid Högskolan i Borås den 2012-02-01 
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5.3. Observation 
 

Rubinstein Reich och Wesén (1986, s.11-12) tar upp att det behövs ett informationsunderlag 

för att kunna analysera det som har skett i en situation. Observationer är iakttagelser som görs 

medvetet och med en bestämd avsikt. Som dokumentation kan använda sig av exempelvis 

inspelning via band eller video, men även vanliga anteckningar. Det finns även de som 

observerar direkt i huvudet, det är dock lätt att observationen inte då ger en exakt bild av 

händelseförloppet. Rubinstein Reich och Wesén tar även upp att det gäller att ha ett syfte med 

sin observation, det vill säga att innan ta reda på vad det är man vill se och varför.  

 

5.4. Intervju 
 

Kihlström (2007, s.47-48) tar upp att förutom observationer kan pedagoger använda sig av 

intervjuer som redskap. Med fördel används en bandinspelare under intervjuer, då kommer 

allt respondenten säger med och den som intervjuar kan höra hur den själv låter och lyssna till 

sina egna frågor. Det gäller att inte låta ledande i sina frågor eller på någotsätt påverka sin 

respondents svar. Detta är speciellt viktigt under en kvalitativ intervju som är en intervjuform 

som till formen liknar ett vanligt samtal. Det som skiljer den är att intervjun har ett speciellt 

fokus och det är av vikt för den som för intervjun att hålla fokusen på ämnet (Kihlström 2007, 

48-51). I kvalitativa intervjuer ligger intresset i att få reda på respondentens uppfattningar och 

föreställningar. Frågorna bör här vara öppna med följdfrågor som följer respondentens svar, 

alltså inget som går att planera i förväg. Under denna studie har vi använt oss av öppna frågor, 

detta för att få fram ett så utförligt svar som möjligt och för att få respondenternas egna tankar 

och reflektioner. Vi spelade in intervjuerna med hjälp av diktafon för att kunna gå tillbaka och 

få ut så mycket som möjligt av intervjusvaren, även för att de skulle bli återgivna på ett exakt 

och korrekt sätt. Frågorna fick de veta först vid intervjutillfället, detta för att få så ärliga svar 

som möjligt.  

 

5.5. Urval 
 

I denna studie har genomförts ute på två förskolor från olika kommuner i Sverige för att samla 

in data. Vi ville befinna oss på förskolor där vi tidigare inte har kännedom och valde därav 

förskolor genom detta. Två veckor innan studien påbörjades berättades det för pedagogerna 

vad studien skulle innefatta och vad den handlade om. Observationerna pågick under två 

dagar på den ena förskola och tre dagar på den andra förskolan. Observationerna innefattade 

två avdelningar på respektive förskolor där alla barn som var på den avdelningen samt alla 

pedagoger, både utbildade och barnskötare. Missivbrev delades även ut (se bilaga 3) till alla 

vårdnadshavare där de fick godkänna observationer för deras barn.  Samtycke ficks av 

samtliga vårdnadshavare. Intervjuerna har genomförts med två pedagoger, en pedagog från 

varje förskola. Båda pedagogerna har förskollärarutbildning. Önskningar fanns dock att 

intervju fler pedagoger men på grund av omständigheter som tid och möjlighet för 

pedagogerna så gick inte detta. Pedagogerna fick först muntlig information och sedan skriftlig 

i form av ett missivbrev (se bilaga 4). De gav sitt samtycke muntligt. Observationerna 

genomfördes på fler pedagoger än intervjuerna, detta på grund av att fler infallsvinklar och 

flera olika perspektiv kunde lyftas. Hur konflikter kan hanteras på olika sätt blir synligare om 

det är olika pedagoger som observeras. Fler observationer har genomförts än vad som 



 

21 

 

framkommer i denna studie, vi har sållat ut de observationer som inte var relevanta gentemot 

syftet.  

5.6. Genomförande 
 

Då målet i denna studie är att se hur ett antal pedagoger hanterar olika konfliktsituationer 

valdes observationer och intervjuer som redskap. I observationerna tittades det efter konflikter 

som uppstår och hur dessa löses i praktiken. Här var pedagogernas förhållningssätt gentemot 

barnen i fokus, exempelvis hur de talade till barnen och vad som sades. Observationerna 

samlades in genom att en situation antecknades på papper. Det fanns svårigheter i att inte 

värdera det som sågs och detta fanns med i åtanke när observationsmallen (se bilaga 1) fylldes 

i. Observationerna var en grund för intervjuerna. Innan data samlades in genomfördes en 

pilotstudie. En gemensam observation och en gemensam intervju genomfördes där det fanns 

möjlighet att se hur metodiken föll sig praktiskt och hur  frågeställningarna fungerade i 

praktiken. Detta gav oss nya idéer om vad att titta efter under observationerna och ledde till 

att ändringar gjordes bland frågorna inför intervjuerna. Exempelvis frågade vi från början hur 

gör ni, detta ändrades till att fråga efter hur pedagogerna själva gjorde, detta för att de skulle 

svara utifrån sig själva. Undersökningen genomfördes sedan på varsin förskola och 

intervjuade en pedagog var.  

 

I intervjuerna (se bilaga 2) har vände vi oss till pedagogerna för att få deras tankar om hur de 

löser konflikter/arbetar förebyggande för att motverka konflikter. Intervjuerna genomfördes 

med ett öppet sinne till vad pedagogerna hade att säga och ställde frågor som gav dem 

möjlighet att svara ärligt. Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafoner för att ge möjlighet 

till en bättre dialog med färre avbrott.  

 

5.7. Analys/bearbetning 
 

En etnografisk analys ska ske som en ständigt pågående process, och reflektion skall ske hela 

tiden. Analysen är alltså inte en separat del i arbetet, utan den börjar redan under tiden 

observationerna sker. Etnografen skall reflektera kring varje genomförd observation och 

intervju för att öka sin förståelse (Dovemark 2007, s.148-149).  

 

Inledningsvis gjordes observationer där vi utgick från en observationsmall. Observationerna 

genomfördes under två-tre dagar där vi med hjälp av papper och penna antecknade vad som 

hände. Detta analyserades tillsammans, renskrevs och återkopplade till bakgrunden. Eftersom 

vi har gjort en kvalitativ studie har hela tiden huvudtanken varit att försöka vara öppen till de 

situationer som har observerats och till respondenternas tankar. Malmqvist (2007, s.131) tar 

upp vikten av att inte försöka styra sina observationer och intervjuer, utan vara följsam och 

öppen.  

 

Därefter genomfördes intervjuer ute i verksamheten. Vi använde oss utav förbestämda 

intervjufrågor, samt exempel från observationerna. Intervjuerna transkriberades och 

analyserades sedan. Enligt Malmqvist (2007, s.125) är det bra att minska och fördela den data 

som samlats in, plocka ut de delar som är relevanta för studien och som besvarar studiens 

syfte. Detta gjordes genom att sortera bort de frågor från intervjuerna som inte gick att koppla 

till syftet, exempelvis frågor där svaren handlade om kollegors sätt att hantera konflikter. 
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Intervjuerna kopplades till både observationerna och bakgrunden innan vi slutligen 

sammanfattade resultatet.   

 

5.8. Etik 
 

Alltid när en forskningsstudie ska genomföras bör studiens etik begrundas. Björkdahl Ordell 

(2007, s.21) beskriver att man alltid ska tänka över om de personer som kommer ingå i 

studien på något sätt kan utelämnas eller komma till skada. Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2002, s.5) beskriver att 

personer som ingår i studien inte får komma till psykisk eller fysisk skada, de får inte heller 

utsättas för kränkning eller förödmjukelse. Detta kan bli svårt då människor kan tolka 

exempelvis kränkande behandling olika. I denna undersökning kan detta problem uppstå om 

vi använder ett utdrag från exempelvis en observation och individen vi observerar inte håller 

med om vår tolkning av situationen. Detta undveks genom försök att vara objektiva och 

diskutera med varandra kring åsikter som uppstod. Även om studien är anonym kan enskilda 

människor som varit med under studien ta illa vid sig av vårt färdiga resultat. Med detta 

menar vi att de situationer som observeras och redovisas i rapporten kommer att bli kritiskt 

granskade och vi kommer ifrågasätta de observationer som gjorts. Det kan från pedagogernas 

synvinkel uppfattas som besvärligt att bli kritisk granskad i sina handlingar. Även om studien 

är anonym kan enskilda individer ändå känna igen de situationer som de har varit med om.  

 

För att skydda individen i studien kan de fyra allmänna huvudkrav på 

forskningen följas. Dessa krav kallas för informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetkravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 6). 

 

Första kravet är informationskravet, det innebär att forskaren har en skyldighet att 

informera de berörda om forskningens syfte. Forskaren ska informera deltagarna om på vilka 

villkor de deltar och vad som gäller för deras deltagande. De ska även bli upplysta om att 

de deltar frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande. Det är även 

viktigt att de som deltar är medvetna om att deras uppgifter som de lämnar enbart används i 

undersökningen och sedan inte vidare (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). Detta krav  har vi tagit 

hänsyn till i den mån att vi i god tid innan studien skulle genomföras har informerat 

pedagogerna muntligt. Vi talade om syftet, studiens innehåll och vad det kommer innebära 

praktiskt. Information gavs även om att studien är en offentlig handling.  

 

Som andra krav är samtyckeskravet som i det stora hela innebär att deltagarna i 

undersökningen själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Ifall deltagaren är under 15 

år måste man ha samtycke från vårdnadshavare (Vetenskapsrådet 2002, s.9). Vi delade ut ett 

missivbrev till vårdnadshavarna där vi gav utförlig information om vår studie. Även 

pedagogerna fick ett skriftligt missivbrev inför intervjuerna. Alla pedagoger på avdelningen 

fick ge sitt samtycke muntligt och de fick information om att de när som helst hade rätt att 

avbryta sin medverkan. För observationerna av barnen fick vi samtycke skriftligt ifrån 

samtliga vårdnadshavare. Barnen informerades och fick ge sitt samtycke muntligt. 

 

Konfidentialitetskravet innefattar att de uppgifter som personerna i undersökningen lämnar 

ska förvaras på ett sätt att obehöriga inte kan få ta del av dem. Det är alltså viktigt att man 

håller ens insamlade fakta hemlig för allmänheten och håller det enbart till för de som är 
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behöriga i undersökningen (Vetenskapsrådet 2002, s. 12). När det gäller det insamlade 

materialet i form av anteckningar och inspelningar har vi förvarat det på ett sådant sätt att 

ingen obehörig har kunnat få tillgång till det. 

 

Sista kravet är nyttjandekravet vars huvudsakliga syfte är att se till att de uppgifter som man 

under forskningens gång har samlat in enbart används för forskningsändamål. De får alltså 

inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

Man kan låna ut ens insamlade data till andra forskare där de också ska användas i strikt 

vetenskapssyfte (Vetenskapsrådet 2002, s.14). All data som insamlats används inte i något 

annat syfte än den här undersökningen.   

 

Dessa krav finns som sagt tillför att skydda den enskilda individen i forskningen. Det är 

viktigt att se över dessa krav när man ska genomföra en studie, för att säkra sig själv på att 

man inte har missat något av dessa viktiga huvudkrav innan man startar upp sin undersökning. 

 

5.9. Tillförlitlighet och giltighet 
 
Giltigheten inom etnografi bygger på att kunna urskilja ens egna tolkningar från händelsen 

man observerat. Genom diskussion med andra kan man pröva tillförlitligheten i de data man 

tagit fram. I studien har vi diskuterat med varandra och detta har varit ett sätt att kunna se det 

insamlade materialet med andra ögon. Det kan vara svårt att vara objektiv om man anser att 

den som observerats gör något som helt går emot ens personliga principer. Detta har funnits i 

åtanke under hela arbetet då vi försökt minimera risken för att låta egna värderingar ha 

påverkat resultatet. 

 

Genom att prova de redskap som ska användas i studien ökar giltigheten enligt Kilhström 

(2007, s.231). Detta kallas att göra en förstudie, genom denna förstudie kan sedan problem 

som uppstår undvikas i huvudstudien, exempelvis frågor som behöver skrivas om och 

intervju- eller observationstekniken. Vi genomförde en sådan provstudie och reflekterade 

tillsammans över intervjufrågor och gjorde därefter några formuleringsändringar. I denna 

provstudie användes enbart papper och penna som dokumentation, det framkom då att bästa 

alternativet vid en intervju var att använda diktafoner. För observationerna diskuterades 

materialet ifrån förstudien. Det upptäcktes att detaljrika miljöer framkom omkring barnen, 

detta togs bort. En anledning till detta var att  inte miljön skulle vara igenkännbar för 

människor som vistats på respektive förskola.   

 

Kilhström (2007, s.231-232). tar även upp triangulering som ett sätt att få bra validitet. Detta 

innebär att samma sak undersöks med hjälp av flera redskap. I vårt fall har vi använt oss av 

intervjuer och observationer som redskap i undersökningen av hantering av konfliker på 

förskolan. Tillförlitligheten, det vill säga reliabiliteten handlar om hur trovärdigt resultatet är 

enligt Kilhström. För att öka tillförlitligheten kan intervjuerna spelas in på band. Detta för att 

få med allt som sägs, det är lätt att missa delar av svaren då det antecknas med papper och 

penna. Detta märkte vi av under vår förstudie och även detta är en anledning till att vi valde 

diktafon som redskap under intervjuerna.  
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6. Resultat 
Här kommer utifrån syftet och frågeställningar resultatet redogöras från observationer och 

intervjuer. Resultatet tar upp områden som vad begreppet konflikt innebär, metoder inom 

konflikthantering och förebyggande arbete. Inom varje område finns utdrag ifrån både 

observationer och intervjuer. De personer som har blivit intervjuade kommer här att kallas 

respondenter.  

 

6.1. Begreppet konflikt 

I detta avsnitt framkommer det vad en konflikt innebär och hur pedagogerna agerar i en sådan 

situation. Negativa och positiva aspekter av en konflikt lyfts och olika miljöers 

påverkan.  

6.1.1. Pedagogens syn på konflikt 

Respondenterna beskriver att en konflikt innefattar alla typer av meningsskiljaktigheter som 

skedde i verksamheten. De hade både positiva och negativa erfarenheter av konflikter där 

barn varit inblandade. Respondenterna anser att alla konflikter som löste sig var positiva, de 

talar även om att konflikter blir positiva när pedagogerna ger barn redskap för att lösa 

konflikterna på egen hand som vi ser i utdraget ifrån en intervju nedan: 

 
Ska jag nämna någon specifik erfarenhet så kan vi ta nu innan när ett av barnen inte ville 

gå in, utan sprang och gömde sig uppe i skogen. Då innan jag hann gå dit för att 

egentligen bara tala om för barnet att nu går vi in så hann ett annat barn före. Han 

sprang dit och jag hörde hur han förklarade för det andra barnet att vi måste gå in för att 

få mat i magen och sen ska barnet få vila som den tycker är så skönt. Det var så 

underbart att höra hur det andra barnet verkligen försökte läsa in första barnets känslor 

och använda sig av det för att övertyga. Barnen kom väldigt fort efter det inspringandes 

och det märktes att de hade fått en positiv gemensam upplevelse för jag tror aldrig de 

varit så mysiga mot varandra som de var nu innan maten.  

 

I ovan exempel låter pedagogen barnen själva lösa konflikten. Hon tar ett steg tillbaka för att 

ge barnen en chans att försöka lösa konflikten på egen hand och se hur väl barnen använder 

sig av redskapen de har fått med sig. I ovan citat är detta vad respondenten gjorde, hon tog ett 

steg tillbaka och lät barnen lösa konflikten med de redskap som förskolan försett dem med, 

vilket barnen lyckades mycket bra med.  

 

Respondenterna berättar även att de har negativa erfarenheter av konflikter. Respondenterna 

anser att konflikter kan vara negativa när pedagoger gått in i konflikten utan att vara helt 

insatta i vad som tidigare skett. Det finns en risk att situationen misstolkas och därför inte 

löses på rätt sätt. Detta visar sig i en observation där två pojkar leker tillsammans med bilar 

och den ena pojken tar den andras lastbil, utan att någon pedagog uppmärksammar 

händelseförloppet. 

 
Pojke A leker med den enda lastbilen som finns framme. Pojke B tittar på lastbilen och tar 

den ur handen från pojke A vilket resulterar i att pojke A börjar gråta. Han rusar ut ur 

rummet och slänger sig på golvet i hallen. Pedagogen som har missat konflikten går ut till 

pojken i hallen och försöker trösta honom. Detta gör hon genom att försöka ta hans hand 

och resa honom upp samtidigt som hon fråga vad som hände. Pojke A vägrar resa sig och 
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fortsätter skrika samtidigt som han drar sig ifrån pedagogen. Pojke A:s ansvarspedagog 

kommer tillbaka från rasten och möts av skriket i hallen. Pojken kastar sig runt halsen på 

honom. Pedagogen får ur pojken att det är lastbilen han vill ha, pedagogen går då 

tillsammans med pojken och letar upp en ny lastbil i förrådet.  

 

På grund av pojkens bristande språk fick pedagogen bara reda på att han ville ha en lastbil och 

inte konflikten som låg i grunden. Precis som respondenterna tar upp kan pedagogen ibland 

misstolka situationen och därmed inte ge konflikten en lösning, detta på grund av att 

pedagogen inte har sett situationen från start.  

 

Båda respondenterna lyfter syndabockar som en negativ effekt på konflikter. Ett och samma 

barn kan vara inblandat i flertalet konflikter, vilket leder till en negativ inställning till barnet i 

konfliktsituationer. En av Respondenterna uttalar i intervjun: ”Nu har han varit där, nu har 

hon gjort så igen, det är ju typiskt”. Hon tar upp att även om inte detta sägs rakt ut så kan det 

finnas i tankarna och då kan agerandet utgå efter detta omedvetet. Hon anser att ett positivt 

tänkande är av stor vikt. Det gäller att se barnen som kompetenta och att de klarar av att lösa 

saker på egen hand. Vuxna ska, enligt respondenten, enbart fungera som ett redskap i 

konflikten utifall att barnen behöver stöttning. Ur ett utdrag från en av intervjuerna uttrycker 

respondenten:  

 
Att inte vi gör konflikterna större än vad dom är, så inte vi klampar in lixom utan att 

egentligen veta vad det är som har hänt, ofta är det ju så och då kan det ofta bli nån som 

är lite syndabock som ofta råkar ut för saker eller som ofta är i centrum som får skulden 

och då lägger man ju bara på det här barnet dom bitarna så den bara lever ju upp till de 

här förväntningarna ännu mer nästa gång 

 

6.1.2. Miljö – Konflikt 

Respondenterna beskriver att det finns miljöer där fler konflikter uppstår. I ett av utdragen 

från intervjuerna anser respondenten att det uppstår flest konflikter i situationer när barnen 

väntar i soffan. Inför samling, måltid eller utgång får barnen sätta sig där och invänta övriga, 

vilket respondenten upplevde var miljön där barnen startade flest konflikter. De blev rastlösa 

och tröttande fort på att sitta stilla i väntan. Detta ser vi i utdraget ifrån en intervju:  

 
Jadu… Jag måste nog säga i väntmiljöer. Om man nu kan säga så? Jag menar när 

barnen väntar på samling, mat eller utgång. När de ska samlas i soffan och invänta de 

övriga så tycker jag att det uppstår flest konflikter då de blir rastlösa och får spring i 

benen. 

 

I ett annat utdrag från intervjuerna anser respondenten att de flesta konflikter uppstår när det 

är för många barn på samma ställe. Konflikter kan även uppstå när miljön inte är anpassad för 

de barn som befinner sig där, det finns inte lärorika och roliga saker att göra. När barnen är 

uttråkade och inte hittar något som de finner intressant eller när de inte hittar sin roll i 

gruppen. Respondenterna anser att det inte uppstår lika mycket konflikter i utemiljön som i 

innemiljön. Detta blir tydligt i ett utdrag från en intervju: 

 
Ja ute är det är det ju enklare, där har ju barnen en rymd som finns runtom dom som gör 

att det inte uppstår konflikter, dom är inte ihopträngda på samma sätt. Man kan hitta sin 

egen vrå och ljud blir inte heller så påfallande, inne kan det bli höga ljud och en del barn 

kan bli irriterade, trötta, ledsna och då blir det ju en påverkan av både ljud och 

gruppstorlek och själva rummen som sådana.  
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Det är större utrymme i utemiljön än i innemiljön vilket gör det lättare för barnen att gå ifrån.  

Som det togs upp i utdraget kan det i  innemiljön även lätt uppstå höga ljud som barnen blir 

påverkade av. Detta kan återfinnas i en observation där fyra barn leker i kuddrummet som är 

ett litet rum där ljudnivån lätt blir för hög.  

 
En flicka (4:5) tycker att ljudnivån blir för hög och skriker ”tysta”. Övriga barn lyssnar 

inte utan fortsätter leken på samma ljudnivå som innan. Flicka slår då till ett av de andra 

barnen vilket resulterar i att barnet springer gråtandes ut ur rummet. Barnet möts där av 

en pedagog som tröstar genom att sätta barnet i sitt knä och kramar om barnet. När barnet 

slutar gråta vill den sätta sig i soffan och läsa en bok. Då går pedagogen in i kuddrummet 

och talar om för flickan att man inte får slå sina kompisar. Flickan visar med sitt 

kroppsspråk att hon blir arg och går ut genom rummet och skriker till pedagogen ”Du 

bestämmer inte här”. Därefter smäller hon igen dörren till lekrummet och stänger in sig 

där. Pedagogen skakar på huvudet och sätter sig och läser en bok för barnet som tidigare 

var ledsen.  

 

Flickan visar här tydligt att ljudnivån i rummet är alldeles för hög för henne. En konflikt som 

denna hade antagligen inte uppstått i utemiljön där flickan hade kunnat gå undan på ett annat 

sätt och ljudnivån hade inte heller kunnat öka på samma sätt.  

 

Respondenterna anser att det är viktigt att jobba med miljöerna så att de blir intressanta och 

att det blir roligt för barnen att vara på olika ställen, Detta gör att det blir en naturlig 

uppdelning bland barnen. Respondenterna anser att det är upp till pedagogen att variera 

miljön, lyssna på barnen och observera vad det är de gör och vad de tycker om och hur vi kan 

utmana dem. Respondenterna tar upp att de aktiviteter som genomförs med fördel kan ske 

utomhus. Barnen delas upp i mindre grupper i både inne- och utemiljön.  

 

6.2. Metoder inom konflikthantering 
 

I detta avsnitt tar vi del av hur pedagogernas egna erfarenheter påverkar deras hantering av 

konflikter i sin yrkesroll. Det kommer även att med exempel från observationer och utdrag 

från intervjuer att framgå vilka metoder som används vid hanteringen av konflikter. 

Respondenterna beskriver även från intervjuerna hur de agerar ifall en kollega visar ett 

negativt beteende gentemot barnen. 

6.2.1. Metoder 

Respondenterna använde sig av olika metoder vid hantering av konflikter. Genom utdrag ifrån 

intervjuerna och i observationerna framkommer det att respondenterna använder sig av dels 

Richard Cohens Konfliktpyramid
5
 som handlar om att förhandla och medla i konflikter. 

Pedagogen fungerar som en utomstående part som går in när det behövs. Pedagogen löser 

konflikter genom diskussion där barnen får förklara hur de känner för att de tillsammans skall 

komma fram till en lösning. I observationen kan vi även se Medling i skolan
6
 som metod där 

pedagogen inte tar över konflikten, utan i stället medlar mellan parterna för att komma fram 

till en gemensam lösning. Kommunikationen är viktig för respondenterna. Detta framkommer 

i ett utdrag ifrån en intervju:  

 
Jag försöker att ge barnen en chans att förklara vart det gått fel och att vi tillsammans 

kommer fram till en lösning. Jag tycker det är viktigt att barnen får berätta hur de 

                                                 
5 Richard Cohens konfliktpyramid tas upp på sida 12 i bakgrundsdelen. 
6 Medling som metod tar upp på sida 14 i bakgrundsdelen. 
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känner, vilket jag tror att vi ofta missar i denna hektiska vardag. Man behöver ta sig tid 

och stanna upp för att lösa konflikter på bästa sätt. 

 

I intervjuerna framkommer det att en av respondenterna arbetar med metoden SET (social 

emotionell träning i förskolan) och delvis med Reggio Emilias
7
 filosofi. För respondenten 

handlar det om vilket förhållningssätt hon ska ha gentemot barnen i olika situationer. Det 

innebär att se barnet som starkt, rikt och kompetent och ha det som utgångsläge i 

konfliktsituationer. Pedagogen behöver inte alltid komma med lösningar utan det kan vara bra 

att ibland stå tillbaka och lyssna in vad det är som har hänt, varför och hur tänkte barnen i 

denna situation. Respondenten anser att det är av vikt att fråga barnen vad de kan göra för att 

denna situation inte ska uppstå igen. Barnen ges möjlighet att i första hand försöka lösa 

konflikten på egen hand. Pedagogen poängterar dock att hon givetvis är delaktig och hjälpsam 

så lösningen hamnar på ett positivt och lärande sätt. I en lärande konflikt kan pedagogen vid 

nästa tillfälle gå tillbaka och reflektera med barnen om hur det löste sig förra gången. Detta 

ser vi i ett utdrag från intervjun:  

 
Kanske vara den som inte har lösningarna utan står tillbaka lite med händerna bakom 

ryggen och lyssnar, vad har hänt och varför blev det som det blev och hur tänkte ni nu 

och vad kan ni göra åt det för att det inte ska hända igen, ja barnen får försöka lösa 

konflikten i första hand själva men givetvis måste jag ju vara delaktig så det blir en bra, 

hjälpa dom ibland med konfliktlösningar så att dom landar på ett bra och positiv sätt, på 

ett lärande sätt, att dom har lärt sig något av konflikten så att nästa tillfälle så kommer 

man ihåg det här att så här löste vi det ju sist. Men att det inte är jag som sitter inne med 

färdiga lösningar. 

 

I observationen nedan löser respondenten en konflikt med hjälp av de metoder hon tidigare 

nämnt. Hon lyssnar på barnen som får berätta sina versioner och hon låter barnen försöka lösa 

konfliken själva. Hon ger dem inte klara direktiv, utan ställer istället frågor för att leda barnen 

in på rätt väg.  

 
Flicka A och flicka B har hamnat i konflikt om en leksak som de båda två vill ha. Flicka 

B knuffar till flicka A, detta ser pedagogen och går då emellan. Hon tar isär barnen och 

sätter sig på huk framför. Hon frågar sedan barnen om vad det är som har hänt. Flicka A 

säger ”Jag hade den” och pekar på leksaken. Hon vänder sig till flicka B som hade 

knuffats och ber denne att berätta sin version. Flicka B säger att hon vill ha leksaken. 

Pedagogen frågar Flicka B om hon kan fråga efter leksaken på ett annat sätt istället för att 

knuffas. Flicka B vänder sig till flicka A och frågar om hon kan få leksaken. Flicka A 

svarar att hon vill leka med den en stund till, men att flicka B kan få den när hon är färdig. 

Pedagogen frågar flicka A om hon kan berätta hur hon kände sig när hon blev knuffad till 

flicka B. Flicka A säger: ”Jag blev ledsen och lite rädd, man får faktiskt inte knuffas” 

Pedagogen svarar att det har hon rätt i och vänder sig åter igen till flicka B, pedagogen 

frågar om hon förstår att flicka A blev ledsen när hon knuffades. Flicka B svarar tyst 

”förlåt”. Pedagogen säger att flicka A får leka med leksaken en stund till och att hon 

sedan ska ge den till flicka B. Flickorna går iväg till ett annat rum.      

  

Vid den efterföljande intervjun berättar respondenten att hon använder sig av metoden SET. 

Metoden handlar om känslor och att beskriva i jag-form vilket flickorna i observationen också 

får göra. Respondenten ger barnen utrymme att uttrycka sina känslor och låter dem tala till 

punkt. Hon går ner på deras nivå och försöker med hjälp av medling att lösa konflikten.  

 

 

                                                 
7
 Reggio Emilia är en pedagogk som ursprunligen kommer ifrån Italien. 
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6.2.2. Personliga erfarenheter som grund för konfliktmetod 

Respondenterna berättar att deras personliga erfarenheter ibland kan påverka deras sätt att 

hantera konflikter. I ett av utdragen ifrån intervjuerna anser Respondenten att de påverkade 

henne till att vara känsligare i konfliktsituationer då hon som liten hade väldigt få konflikter i 

hemmet. Hon anser att allt som man har varit med om påverkar en.  

 

I ett annat utdrag från intervjuerna har en respondent en liknande syn på hur ens erfarenheter 

påverkar ens hantering av konflikter. Hon lyfter att:  

 
Det som ligger i ens privata ryggsäck påverkar omedvetet ens yrkesroll. Det viktiga är att 

de erfarenheter man har och det man stöter på i sitt privata liv inte påverkar din yrkesroll 

på ett negativt och oprofessionellt sätt. Det gäller att se det som har hänt mig som inte 

var bra på ett lärorikt sätt och se hur jag kan använda detta på ett sätt som gagnar 

barnen positivt. Du bör se dina erfarenheter som en styrka och inta det lösningsbara 

förhållningssättet, allt går att lösa och man har en positiv inställning till det man har lärt 

sig i sina erfarenheter. 

  

Det respondenten här tar upp är att det är viktigt att skilja på privata roller och yrkesrollen. 

Även om ens erfarenheter påverkar en ska man som pedagog alltid försöka hålla ett 

professionellt förhållningssätt i sin yrkesroll. Det optimala är att som respondenten tar upp, 

omvandla sina negativa erfarenheter till något positivt som sedan kan hjälpa en i sitt arbete 

med barn. 

 

6.2.3. Kollegors hantering av konflikter   

Inom förskolans verksamhet arbetar man i arbetslag, oftast om tre personer. Respondenterna 

berättar att de någon gång har upplevt att en kollega hanterat en konflikt på fel sätt och hur de 

har agerat.  

 

Båda anser att det är viktigt att vara ödmjuk oavsett personlig åsikt. De ser inte sig själva som 

experter och tycker att det är viktigt att lita på sina kollegors yrkeskompetens. En av 

respondenterna tog dock även upp att det har funnits tillfällen då hon inte har hållit med om 

sina kollegors tillvägagångssätt. Då har hon hanterat det genom att prata med personen efteråt 

i enrum och då ifrågasätta hur den tänkte i situationen och vad som låg till grund till 

handlandet.  Respondenterna väntade till efteråt för att kunna ta sin kollega åt sidan för att 

fråga hur den tänkte. De tar även upp att man ska fråga på ett sådant sätt så kollegan inte 

upplever ett nederlag eller att kollegan anses dålig. Man kan till exempel säga som en av 

respondenterna uttrycker det: ”jag såg att det här hände, hur tänkte du då?” på ett vänligt sätt. 

Respondenterna lyfter vikten av att absolut inte gå in i själva situationen för att prata med sin 

kollega. Om det inte handlar om kränkande behandling för barnet, då är det ett måste att gå in. 

I ett utdrag från intervjuerna tar Respondenten upp att då kan det vara bra gå in och ta över 

konflikten, exempelvis genom att lägga en arm runt kollegan och fråga om kollegan vill ha 

hjälp. Oftast svarar kollegan då med ett ”ja, tack” och den kollegan kan då gå därifrån.  

 

Oftast handlar det, enligt respondenten, om att kollegan haft för mycket kring sig sen den 

dagen och man ser att personen är helt slut och inte klarar mer. Det är viktigt att vara vänligt 

hjälpsam och även här poängterar hon att det är viktigt att göra detta på ett sätt som inte 

kränker kollegan. Detta är något respondenten anser att det behövs mer träning i, hur 

arbetslaget stöttar varandra, trots alla utbildningar och kurser. Oftast är det känsligt att gå in 

och fråga en kollega hur denne tänkte i en viss situation och det är en träning, enligt 
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respondenten, att göra det på ett bra sätt. I annat fall kan en helt ny konflikt uppstå kollegorna 

emellan.  

 

6.3. Förebyggande arbete 
 

Avslutningsvis vill vi i vårt resultat visa pedagogernas beskrivningar ifrån intervjuerna av det   

praktiska arbetet med förebyggande av konflikter. Vi tar även här upp vad de har fått för 

kompetensutveckling inom ämnet.  

 

6.3.1. I praktiken 

Båda respondenterna arbetar förebyggande gällande konflikter. De har olika arbetssätt som 

liknar varandra. I den ena intervjun berättar Respondenten att de arbetar med att vara en bra 

kompis och har haft ett temaarbete om värdegrunden. De diskuterar med barnen om vad en 

bra kompis är och gör olika samarbetsövningar.  

 

I den andra intervjun förklarar respondenten att hon använder hon sig av SET som 

utgångsläge. Det handlar om att arbeta med barnens känslor. När det gäller SET så arbetar 

hon med detta praktiskt genom att ha barnen i mindre grupper. Just nu arbetar hon med 

fyraåringarna. Hon arbetar strukturerat efter en manual med känslor, varje känsla för sig, arg, 

glad, ledsen och rädd. Barnen får träffa en liten mus vid namn Musselina som berättar sagor 

om de olika känslorna som hon har upplevt. Sen får barnen beskriva var den känslan sitter hos 

dem, de får beskriva när de till exempel blir arga och hur det känns. Barnen får även beskriva 

hur de själva kan göra när de blir arga. De beskriver med egna ord hur de kan agera när 

känslan uppstår. Vissa kanske vill gå åt sidan medan andra vill prata om det.  Detta hålls 

levande hela tiden och det går att gå tillbaka till detta när situationer uppstår, till exempel: 

”kommer ni ihåg vad vi pratade om när Musselina var här om arg”, ”ja just de så skulle man 

ju...”. Pedagogen anser att det viktigaste är att de lär sig jag-budskapet, att kunna tala ur ett 

jag perspektiv. Det är dock inte alltid lätt att beskriva sina känslor på detta sätt, framför allt 

inte för de yngre barnen. Däremot är det alltid bra att prata om det, lyfta det och synliggöra 

det. Detta lyfts i ett utdrag från en av intervjuerna: 

 
Vi som personal behöver ju försöka skapa ett utrymme och ett klimat som gör det möjligt 

för barnen att föra samtal med varandra i mindre grupper, de ska kunna beskriva och 

uttrycka det som händer och vad de känner.  

 

 

Reggio Emilias filosofi kommer även in här i och pedagogen tror att barnen kan hitta 

lösningar och göra bra saker. Ett annat sätt att arbeta förebyggande med konflikter är enligt 

respondenterna att se till att barnen har intressanta saker att göra som enligt barnen är 

spännande, lärorika och som de känner sig delaktiga i.  

6.3.2. Kompetensutveckling 

Inom kompetensutveckling skiljer sig våra respondenters erfarenheter. En av Respondenterna 

har inte fått någon kompetensutveckling inom konflikthantering, men det är något hon skulle 

önska att få. Hon tror att ämnet glöms bort när fokus nu ligger på språk och matematik. Hade 

hon haft möjlighet hade hon gått en kompentensutveckling inom konflikthantering. 
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En annan av respondenterna har däremot fått kompetensutveckling genom sin SET-

utbildning. Hon har även gått en kurs i ”det svåra samtalet” där hon har fått lära sig att 

förhålla sig till svåra konflikter, händelser och frågor. Det är viktigt att en pedagog kan 

förhålla sig på ett  på ett professionellt sätt när det händer svåra saker. Det är av vikt hur det 

svåra kan lyftas, synliggöras och hur man för ett samtal kring det. Alla som arbetar i hennes 

verksamhet har haft en kvinna vid namn Anna Boije på besök som talar om att vara vänligt 

hjälpsam, att se sina medmänniskor som medupptäckande och medforskare, detta gäller både 

barn, kollegor och vårdnadshavare. Att se sin omgivning som möjligheter och omöjligheter. 

Ett sätt att hantera konflikter är att ärligt lyssna på varandra. Pedagogen anser att hantering av 

konflikter är en viktig del av yrkeslivet.  

 

6.4. Sammanfattning 
 

Genom våra intervjuer och observationer ser vi att metoderna kan skilja, men att målet ändå 

är det samma. Kompetensutvecklingen är inte samma på de olika förskolorna, utan detta 

skiljer sig.  

 

Respondenter är eniga om vad begreppet konflikt innebär och även att konflikthantering är en 

viktig del inom förskolans arbete. De enades om att miljön påverkar och att reflektera över 

hur de bättre kan anpassa miljön efter barnens behov.  

 

I observationerna framgår det att alla konflikter inte har en ultimat lösning, men att 

pedagogerna ändå försöker ge barnen de bästa redskapen till att lösa sina konflikter. 

Pedagogerna kan inte alltid se hur konflikten uppstår, men det gäller då att vara lyhörd och 

försöka läsa in vad som har hänt och hur de på bästa sätt kan lösa händelsen.  

 

7. Diskussion 
 

I denna del kommer vi att diskutera vårt resultat i relation till bakgrund och teori. 

Diskussionen presenteras i samma ordning som resultatet redovisats. Vi kommer även här att 

diskutera val av metod och avslutningsvis lyfta fram några didaktiska konsekvenser som 

studien har fört med sig. 

 

7.1. Resultatdiskussion 
 

7.1.1. Begreppet konflikt 

En konflikt kan enligt Lundström (2008, s.7) ses på många olika sätt och innefatta allt från 

små åsiktskillnader mellan två personer, till krig mellan olika länder. Begreppet innefattar 

alltså alla olika typer av meningsskiljaktigheter. Respondenterna delade Lundströms syn på 

konflikter och sa att alla gånger då de inte enades med barnen var konflikter. Även vi ser på 

konflikter på detta sätt. En konflikt kan uppstå både mellan barn och barn eller mellan barn 

och pedagog. Det kan bland annat handla om när barnen inte är överens om ett matriellt 

föremål, när barnen misstolkar varandras intentioner, när barnen inte vill göra något 

pedagogen vill att de ska göra, exempelvis städa, äta upp grönsakerna eller gå ut, det kan även 

handla om att parterna har olika åsikter i en sakfråga. Det som kännetecknar en konflikt enligt 
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vår uppfattning är att känslor är inblandade, oftast starka känslor, till exempel arg, ledsen, sur, 

sårad eller rädd.  

 

7.1.2. Positiva och negativa konflikter 

Konflikter som sker i barns uppväxt kan vara både konstruktiva (positiva) och destruktiva 

(negativa). Dessa konflikter är väldigt viktiga för barnets utveckling. Konstruktiva konflikter 

leder till att barnet får större förståelse för andras perspektiv och har lättare att acceptera 

andras känslor. Destruktiva konflikter utvecklar däremot barnet på ett negativt sätt genom att 

barnet inte lär sig att tolka andra känslor och viljor, de har inte fått den träning i sociala regler 

som är avgörande i sociala samspel (Turell 2007, s.1-2). För respondenterna innebär positiva 

konflikter att situationen går att lösa, och negativa när de inte går att lösa eller när pedagogen 

misstolkar situationen. Här kan vi se att resultatet skiljer sig från Turell, men vi anser att detta 

kan bero på att Turell går in på följderna av positiva och negativa konflikter, medan 

respondenterna tog upp vad som skilde dem åt. För oss innefattar begreppen både 

respondenternas och Turells svar. När en konflikt går att lösa blir den positiv och barnen lär 

sig hur löser en konflikt kan lösas, därmed utvecklar de förståelse för andras perspektiv. När 

en konflikt däremot inte går att lösa eller pedagogen har misstolkat situationen leder det till att 

barnet inte får den övning som kan passa i situationen.  

 

I observationen där två pojkar hamnar i konflikt om en lastbil (se sida 24) kan vi se hur 

pedagogen genom att inte ha varit med från början, misstolkar situationen och löser därför 

inte konflikten. Här går barnen miste om möjligheten till lärande i konflikthantering. Barnen 

får då inte möjlighet att prata med varandra och bearbeta vad som hände. Hade pedagogen 

varit där och sett konflikten från start tror vi att det hade funnits ett annat tillvägagångssätt. 

Pedagogen hade då kunnat ge barnen verktygen och möjlighet att uttrycka sina känslor och 

tillsammans kunnat komma fram till en lösning på konflikten. Granat (2011, s.14-16) tar upp 

att pedagoger bör se konflikter som ett lärande tillfälle, det är en möjlighet för barnen att 

utveckla sin förståelse för sina egna känslor och för hur andra tänker och känner. Hon anser 

att konflikter är tillfällen att öva på hantering. Tillfälle för detta försvann i observationen om 

pojkarna med lastbilen.  

 

I utdraget från intervjun där ett barn sprang in i skogen och inte ville gå in (se sida 23) finner 

vi exempel på en positiv konflikt där barnen använder sig av de verktyg som de fått genom 

tidigare erfarenhet. Situationen beskriver hur ett av barnen inte vill gå in när det är tid för 

detta. Barnet väljer då att springa upp i skogen och innan pedagogen hinner prata med barnet 

går ett annat barn dit. Det andra barnet läser in första barnets känslor och använder sig av 

detta när den försöker övertyga till ingång. I detta exempel kan relateras till andra nivån i 

Richard Cohens konfliktpyramid som Hakvoort (2011, s.33-35) tar upp. Denna nivå handlar 

om konflikter som löser sig genom förhandling. Barnet i konflikten löser det genom att lyfta 

saker som det andra barnet tycker om såsom att vila och äta. Barnet möter här det andra 

barnets behov och försöker hitta lösningar som gör att den andre vill själv gå in. Enligt vår 

tolkning visar detta att barnet har fått bra förutsättningar genom första nivån som innebär 

förebyggande insatser. Barnet har lärt sig tidigare hur hantering av konflikter ska gå till och 

tillämpar detta i situationen.  
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7.1.3. Hantering av konflikter 

Lundström (2008, s.19) tar upp att barn blir mindre fysiska och mer verbala, i konflikter, ju 

äldre de blir. Hon tar även upp att flickor redan från början är mer verbala i sina konflikter än 

vad pojkarna är. Därmed ingriper pedagogerna inte lika mycket i flickornas konflikter, utan 

ingripandet sker till merparten i pojkarnas konflikter där fysiskt våld förekommer. Det vi kan 

utläsa ifrån resultatet är att de verktyg som behövs för att hantera konflikter saknas i 

situationerna där våld tas till som utväg. I observationen där två flickor vill ha samma leksak 

(se sida 27) låter pedagogen flickorna lösa sina konflikter till merparten själva, vilket också 

ger dem ännu mer träning inom hanteringen av konflikter. Pojkarna här får däremot inte 

samma typ av träning, utan har en pedagog som ingriper och tar över konflikten, därmed sker 

det heller ingen utveckling för pojkarna att med ord lära sig hantera en konfliktsituation.  

 

Med ålder utvecklar barnen mer verbalförmåga och kan då lösa konflikter med ord, istället för 

våld. Friberg (2011, s.87) lyfter att kommunikationen bör vara fungerande för att kunna lösa 

konflikter på ett tillfredställande sätt. Hon tar upp att barn och pedagoger behöver träna på att 

kommunicera. I situationer där våld inte förekommer bör pedagogen ta ett steg tillbaks och 

lyssna in vad som sägs. Respondenterna tog upp att det kan vara av vikt att gå in efter själva 

konflikten och där komma med frågor till barnen om vad som gick fel och hur det hade 

kunnat lösas på annat sätt. Vi anser att gå in efteråt och prata med barnen kan vara en god 

möjlighet för att träna kommunikation både för barnen och pedagogen. Pedaogogen kan få en 

större inblick i vad det var som hände och lyssna på hur barnen själva upplevt situationen och 

hur de löste den. Barnen får träning i att uttrycka sig och de får möjlighet att reflektera över 

situationen när de inte befinner sig i affekt. Pedagogen kan även jämföra sin egen tolkning av 

situationen med barnens versioner, detta kan enligt vår uppfattning göra det lättare för 

pedaogen att se situationen ur ett barns perspektiv.  

 

7.1.4. Syndabockar 

I resultatet framkom det att en negativ effekt av återkommande konflikter är att ett eller flera 

barn kan utses till syndabockar. Detta är oftast barn som vid flera tillfällen hamnar i olika 

konflikter. I sådana fall kan det leda till att pedagoger blir negativ inställda till dessa barn och 

därmed har en förutfattad mening om barnen. Friberg (2011, s.54) talar också om detta när 

hon tar upp att det är lätt att skuldbelägga någon i en konfliktsituation, då uppstår 

syndabockar. När en konflikt uppkommer gäller det enligt Friberg att vara objektiv och se till 

sakfrågan istället för vilka som är inblandade. Respondenterna talade om att som pedagog ha 

ett positivt tänkande, det handlar om se barnet som kompetent och inte döma någon på grund 

av tidigare erfarenheter.  

 

Andersson (1999, s.20) beskriver systemteorin som ett sätt att se de problem och agerande 

som människor utför som en följd av social samverkan, istället för att se människans brister 

som problemet. Systemteorins synsätt motverkar syndabocken och benägenheten att leta fel. 

Fokus läggs istället på att se det positiva i människan, istället för att hamna i onda cirklar med 

anklagelser. För att motverka uppkomsten av syndabockar kan de två centrala begreppen 

inom systemteori vara till hjälp, cirkulära och lineära orsaksband. Precis som Andersson 

(1999, s.51-52) tar upp skapas syndabockar genom en lineär utgångspunkt där det finns en 

orsak och en verkan. Det blir en persons ansvar att ändra sig och sitt beteende, genom detta 

blir den personen utsedd till syndabocken. Genom att istället se från det cirklulära 

orsaksbandet kan uppkomsten av syndabocken kapas. Detta genom att det bildas en bakgrund 

som Andersson beskriver. Olika samband skapar en kedja av händelseförlopp som i sin tur 

bildar bakgrunden till problematiken som uppfattas.  
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Precis som Friberg (2011, s.54) beskriver är risken för syndabockar stor. I vårt resultat 

uttrycker båda respondenterna att syndabockar är en negativ effekt på konflikter. 

Respondenterna beskriver att när ett barn vid flertal tillfällen är inblandad i konflikter kan 

detta skapa en negativ inställning hos pedagoger för detta barn. Som det framkom från en av 

respondenterna i vårt resultat kan ett negativt förhållningssätt angående ett barn leda till att 

agerandet utgår ifrån detta omedvetet. Enligt vår uppfattning är det detta agerande, även om 

det är omedvetet som kan ge barnet stämpeln som syndabock. För att motverka detta anser vi 

precis som respondenterna att det är viktigt att ha ett positivt tänkande. Enligt vår mening är 

pedagogens förhållningsätt gentemot detta barn av största vikt. Det gäller att se till situationen 

i sig och inte till vilka barn det är som är inblandade, visa alla parter i konflikten lika stor 

respekt och förståelse. Som det framkom i vårt utdrag från en intervju (se sida 25) så lever 

detta barnet som är utsedd till syndabock upp till dessa förväntningar ännu mer nästa gång. 

Detta barn kan få en roll i gruppen som syndabock och det är lätt för pedagogerna att ge 

barnet skulden vid nästa tillfälle, detta i de fall då pedagogen inte vet vad som har hänt.   

 

Göthlin och Widstrand (2011, s.143) tar upp att det finns en risk i en medlingssituation att 

pedagogen bedömer konflikten. Detta innebär att det utses ett offer och en syndabock i 

situationen. Det gäller att undvika att hamna i detta tänk, medlaren ska vara neutral och inte 

ställa sig på någon sida. Pedagogen bör ge alla inblandade parter samma talutrymme och 

lyssna på alla lika mycket. Det är viktigt att visa förståelse för alla parter. Respondenterna 

lyfter i vårt resultat att vuxna ska fungera som ett redskap i konflikten utifall att barnen 

behöver stöttning. I medlingen kan det tänkas på det cirkulära orsaksbandet som har enligt 

Andersson (1999, s.51-52) ett fokus på att se effekterna istället för avsikterna. Mönster i 

händelseförloppet blir tydliga, ses dessa mönster av medlaren kan det bli lättare att visa 

förståelse för alla parter och lyfta orsaken bakom konflikten istället för att skuldbelägga någon 

av parterna.   

 

7.1.5. Metoder inom konflikthantering 

Genom observationer och intervjuer kunde vi se att respondenterna använde sig av tre olika 

metoder, dessa var Richard Cohens konfliktpyramid, medling i skolan, SET. 

Kommunikationen är i alla tre metoderna av stor vikt och togs på allvar av respondenterna. 

Det var viktigt för dem att barnen fick uttrycka sig och att de som pedagoger inte tog över 

konflikten. I första hand får barnen själva komma med förslag själva om hur situationen går 

att lösa, men om detta inte går tar pedagogerna initiativet och kommer med förslag på 

lösningar som de diskuterar fram tillsammans med barnen.  

 

Richard Cohens konfliktpyramid innebär enligt Hakvoort (2011, s.33) att man i fyra nivåer 

arbetar med konflikter för att förebygga och hantera. De fyra olika nivåer går ihop och ska 

fungera som en pyramid där den största delen längst ner tar mest tid och den minsta delen 

längst upp tar minst tid. Delen längst ner är det förebyggande arbetet, och nivå ett som ska ta 

minst tid är nivån där konflikter inte går att lösa och där pedagogen ska gå in och stoppa 

konflikten. Detta är i fall där konflikten rent av är olösbar och beteendet i den är förbjudet.  

 

Detta kan ses i observationen där en flicka anser att ljudet är för högt (se sida 25). Hon blir 

ignorerad av de övriga barnen och slutligen slår hon ett annat barn. Pedagogen går efter att ha 

tröstat barnet som blivit slagen in och säger till flickan att det agerandet (att slåss) inte är 

acceptabelt. Konflikten stoppades där av pedagogen och den blev inte löst på ett konstruktivt 

sätt. Vi tror inte riktigt på att det finns konflikter där det bara går att säga stopp och sen är det 
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inte mer. Alla konflikter måste bearbetas och diskuteras. Barnen i konflikten behöver förstå 

varför det inte är okej att agera som de gjorde och hur de borde agerat istället. Det finns ett 

behov även här att diskutera hur de olika parterna kände sig och varför de agerade som de 

gjorde. För flickans del var konflikten inte löst då hon visade genom sitt kroppspråk och 

genom att skrika åt pedagogen att hon fortfarande var arg. I detta fall fick flickan en 

tillsägelse att det inte är okej att slåss, vilket det inte är, men det kanske hade varit bättre om 

flickan fått berätta sin version av händelsen, grunden till varför hon blev så arg. I denna 

situation hade även den symboliska interaktionismen som Johansson (2008, s.83) tar upp 

kunnat vara till hjälp. Genom att studera barnens möten och hur de formar sig genom det 

sociala samspelet hade det blivit lättare att se varför flickan blev arg och vilken effekt de 

övriga barnen hade på flickans agerande. Detta kan även fås fram genom cirkulära orsaksband 

inom systemterorin som Andersson (1999, s.51-52) tar upp. Här hade flickans agerande 

kunnat ses som ett resultat av det sociala samspelet och inte på grund av hennes personliga 

egenskaper.  

 

Fokus i metoden Medling i skolan som lyfts av Kostiainen (2011, s.179) är kommunikation. I 

situationen med flickan som tycker att ljudnivån blir för hög anser vi att denna metod hade 

varit en bra utgångspunkt om den genomförs på rätt sätt. Det är viktigt att ge barnen 

talutrymme och möjlighet att utveckla sin förståelse för andra, men även för sig själva. Denna 

metod kan även kunnat ta bort ”syndabockstämpeln” som vi upplevde att flickan i denna 

situationen fick. En svårighet som vi uppfattar i en sådan situation som med flickan är att hitta 

en gemensam lösning, det kan vara svårt att få barnen att arbeta för att tillsammans få lika 

mycket tillbaks från konflikten. Dock tror vi att barnen utvecklar denna förmåga genom 

kontinuerligt arbete med bland annat metoder som medling i skolan och genom att de får 

tillfälle att lära sig av konflikter.  

 

SET är en metod som är mer styrd än de övriga metoderna. Det finns en färdig manual att 

utgå ifrån och det krävs en särskild utbildning för att arbeta med denna metod.  Kimber (2008) 

som har utvecklat SET med en svensk tolkning fokuserar på barnens känslor. Med praktiska 

verktyg ska denna metod främja barnens sociala och emotionella utveckling. Respondenten 

som arbetar med metoden har en positiv inställning till den och anser att det är bra övningar i 

den som hjälper barnen att bearbeta sina känslor. Det är viktigt i denna metod och enligt 

respondenten att barnen får tillfälle att ge uttryck i jag-budskap. 

 

I den observation (se sida 27) där två flickor hamnar i konflikt över en leksak arbetar 

pedagogen efter metoden SET. Detta ser vi genom att pedagogen hjälper flickorna att ge 

uttryck för sina känslor i jag-form. Pedagogen försäkrar sig även om att flickorna förstår 

varandras känslor. Enligt vår uppfattning är detta en viktig aspekt i hanteringen av konflikter, 

att lyfta känslor för att bidra till att barnens empatiska förmåga stärks. Barnen blir även mer 

medvetna om vilka känslor det är som uppstår i just den situation som pågår. Till exempel, 

detta gör mig arg eller jag blir ledsen när du säger så. Detta ökar även barnens förståelse till 

hur andra känner och att de har kunnat uppleva samma situation på olika sätt.  

 

SET går även att koppla till Symbolisk interaktionism  och den filosofi  som lyfts av Mead  

(1972[1934], s.1) där grunden ligger i att människan har en förmåga att relatera till varandra i 

sociala situationer. I alla sociala sammanhang interagerar människor med varandra, detta kan 

vi se i SET där fokus ligger på det sociala samspelet och hur människor relaterar till varandra.  

 



 

35 

 

7.1.6. Förebyggande arbete 

Båda respondenterna arbetar förebyggande för att motverka konflikter, både med temaarbeten 

och specifika metoder. Att vara en bra kompis lyftes som något av vikt när det gällde 

förebyggande arbete. När barn övar sig på att vara en bra kompis får de olika verktyg för att 

hantera konflikter.  

 

Av de två respondenter vi intervjuade hade endast en av dem fått kompetensutveckling inom 

ämnet. Detta går att återfinna i den studie som lärarförbundet (2005) genomförde som handlar 

om konflikthantering i lärarutbildningen. Där visar det sig att det var en väldigt liten procent 

(12 %) som hade fått konflikthantering i sin utbildning. Vi anser att när det gäller 

förebyggande arbete inom förskolan i området konflikthantering spelar utbildningen en stor 

roll.  För att kunna ge barnen verktyg behöver pedagogerna utbildning i vilka verktyg som 

finns att tillgå. Haakvoort (2011, s.21) lyfter att från och med den nya lärarutbildningen med 

start från 2011 skall momentet konflikthantering vara obligatoriskt. Detta anser vi kommer att 

öka kunskapen inom konflikthantering och bidra med förebyggande metoder ute i 

verksamheten.   

 

Ihrskog (2006, s.29) tar upp att social kognition handlar om en förmåga att förstå relationer 

och sociala beteenden. När det gäller barns sociala kompetens är detta ett viktigt begrepp, det 

innebär att kunna sätta sig in i andras perspektiv och känslor. Ihrskog (2006, s.19) tar vidare 

upp att det centrala ligger i just känslorna. Det är viktigt för barnen att lära sig bearbeta dem 

och att de ska våga känna dem, detta för att de ska kunna införliva dem i sin personlighet och 

få förståelse för hur de känner. Även här kommer arbetet med SET in som respondenten från 

våra intervjuer använder i sitt förebyggande arbete mot konflikter, även där är det känslor som 

ligger i fokus.  

 

Detta kan vi återigen se i vår observation (se sida 25) där en flicka anser att ljudnivån är för 

hög, hon blir arg och slår ett annat barn ser vi tydligt att hon ger utlopp för sina känslor, i 

detta fall på ett destruktivt sätt. Enligt vår uppfattning blev flickans känslor inte helt bemötta i 

denna situation som vi tidigare har nämt. Exempelvis kunde pedagogen ha pratat med flickan 

om vad det var som hade hänt och varför hon blev så arg, därefter kunde pedagogen ha visat 

förståelse för flickans känslor, men att agerandet inte var okej. Flickan behöver få förståelse 

för att det är okej att bli arg, men man får ändå inte slåss. Pedagogen kunde försett henne med 

de rätta verktygen för att konflikten skulle fått en lösning. Det hade även varit utvecklande för 

flickan att få höra hur barnet som blev slagen uppfattade situationen och hur det barnet kände 

i den situationen, detta för att utveckla barnens sociala kompetens. Genom att i denna 

situation även tillämpa systemteori som Andersson(1999) lyfter kan detta underlätta i 

hanteringen. Med detta menas att pedagogerna lyfter händelseförloppet för barnen och 

därigenom skapar förståelse för alla parter. Genom detta kan barnen ges erfarenhet av  hur ett 

händelseförlopp kan utvecklas till en konflikt. I denna observation kan det urskiljas ett lineärt 

orsaksband enligt vår uppfattning. Med detta menas att det kan te sig att flickan slår ett barn i 

ilska och barnet som blev slagen blir ledsen av flickans utåtagerande. Genom att istället se 

situaionen ur ett cirkulärt resonemang som Andersson (1999) tar upp kan vi lyfta ett 

alternativt förhållningssätt gentemot situaitionen i observationen. Detta kan göras genom att 

pedagogen förklarar händelsekedjan för alla iblandade barn. Flickan blev arg då ingen 

lyssnade på henne och mötte upp hennes behov, hon visade denna ilska genom att slå ett annat 

barn. Här får vi förstålse för bakgrunden till flickans agerande, det var fel att slåss men det 

finns förstålse även för flickans bakomliggande känslor. Hon blir inte pålagd 

syndabockstämpeln. Detta kopplas även till den symboliska interaktionismen som 

Meads(1972[1934]) filosofi grundar sig på. De övriga barnen får tillfälle att reflektera över 
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hur vikten av att lyssna på varandra och hur upplevelser sätts i relation till sociala 

erfarenheter.  

 

7.2. Metoddiskussion 
 

Vi var på det klara redan från början med vilken typ av metoder som skulle användas. 

Kvalitativa intervjuer (se Kihlström, 2007)  och observationer kändes som självklarheter för 

att nå syftet. Först genomfördes först en pilotstudie där fokus låg på analysering av vårt sätt 

att genomföra observationer och intervjuer. Under denna pilotstudie uppmärksammades att 

vissa frågor var irrelevanta för syftet och då föll några frågor bort. Under observationerna i 

pilotstudien sågs även saker vi hade missat i observationsmallen och kunde därmed lägga till 

punkter för att få ett mer tillförlitligt resultat.  

 

I urvalet valde vi att intervjua två pedagoger och observera två förskolor. Vi hade dock önskat 

att kunna intervjua fler pedagoger med olika utbildningsgrader för att få fram skillnader och 

likheter. Anledningen till att det inte blev så var på grund av tidsbrist och att övriga pedagoger 

på platserna vi var på tackade nej till intervjuer. Hade mer tid funnits hade vi gärna gått ut till 

fler förskolor, dock hade arbetet förmodligen blivit för stor i omfång.  

 

Under våra intervjuer använde vi oss av diktafon som redskap, detta anser vi underlättade till 

stor del under själva intervjusamtalet. Vi kunde koncentrera oss på den som intervjuades 

istället för att sitta med ansiktet i ett anteckningsblock. Detta ger även att respondenten en 

känsla av engagemang och intresse från den som intervjuar.   

 

Observationerna (se Rubinstein Reich och Wesén, 1986)  genomfördes med papper och 

penna, vid möjlighet hade vi istället velat använda oss av videoinspelning. Detta för att det är 

lättare vid analysering och vi hade tillsammans kunnat diskutera resultatet. Det är även lätt 

med en videoinspelning att se händelsen ur ett annat perspektiv vid ett senare tillfälle.  

 

7.3. Didaktiska konsekvenser 
 

Inledningsvis vill vi lyfta vikten av att i ett arbetslag diskutera ihop sig och komma fram till 

en gemensam syn på vad en konflikt innebär och hur man vill arbeta med dessa. Att använda 

sig av samma metoder ger barnen en kontinuerlig träning i hanteringen av konflikter. Sker 

arbetet på olika sätt inom arbetslaget kan det bli svårt för barnen att förstå vad som förväntas 

av dem. Risken är också att ett barn hanterar konflikter på sådant sätt som ses som rätt av den 

ene, men fel av den andre.  

 

Vi tror även att det är viktigt att välja metoder som passar arbetslaget bäst, kanske inte ta en 

metod rakt av utan att göra den till ens egen och tillsammans komma fram till ett sätt som 

man vill arbeta utefter. Metoderna som lyfts i detta arbete bör ses som utgångslägen och inte 

färdiga mallar, det är viktigt att utforma sin egen metod med hjälp av beprövade metoder. Alla 

arbetslag är olika, likaså alla barngrupper, och det gäller att hitta det som passar just den 

gruppen av människor.  

 

I metoder som exempelvis SET finns det en färdig manual att gå efter. Den kan med fördel 

anpassas efter den barngruppen som för tillfället går på förskolan. För att få full tillgång till 
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materialet krävs en speciell utbildning. Det tar tid men den vilar på en stabilgrund. Barnen lär 

sig att hitta sina känslor och uttrycka dessa på ett sådant sätt som de har nytta av när 

konflikter uppstår. Sagorna i metoden är lätta för barnen att relatera till och de får sätta ord på 

sina egna erfarenheter när de hamnat i situationer där känslorna uppstår. (Kimber 2008) 

 

Studien har visat olika metoder att arbeta förebyggande med konflikthantering. Även här är 

det viktigt att pedagogerna i arbetslaget pratar ihop sig om vilket arbetssätt de vill arbeta 

utefter. Studien har visat att det finns olika vägar att ta för att arbeta förebyggande, 

exempelvis arbeta utefter barnens känslor eller utefter värdegrunden.  

 

Störst vikt är lagd på kommunikationen inom konflikter, att reflektera över hur man tilltalar 

barnen och vilket talutrymme som ges. Barn behöver träna sig i att uttrycka sig och att lyssna 

på andra. Detta lär sig barnen genom att vi som pedagoger ger dem utrymme att tala och tar 

oss tid att lyssna på deras åsikter och tankar. Vi kan även stötta dem genom att ge förslag på 

känslor och begrepp, om de inte hittar orden själva. 

 

Att motverka syndabockar (se Friberg, 2011) är en viktig aspekt enligt vår uppfattning i 

arbetet inom förskolans verksamhet. Alla barn som är inblandade i en konflikt behöver få det 

utrymme som de behöver för att ge uttryck för sin version och sina känslor. Det är just detta 

som vi har tolkat som själva lärande tillfället. Det är viktigt att få berätta vad det är som har 

hänt och hur det har fått de inblandade parterna att känna. En viktig aspekt är att få möjlighet 

till att förstå den andre parten och se till ett annat perspektiv än sitt eget för att konflikten ska 

bli konstruktiv. En syndabock som har utsetts riskerar att förlora denna möjlighet om 

syndabocken ofta är den som får skulden i en konflikt. Det är viktigt att som pedagog vara 

medveten om att syndabockar lätt kan utses omedvetet. Genom att reflektera över sitt eget 

förhållningssätt gentemot alla barn inom sin verksamhet kan ge en grund till att motverka att 

syndabockar uppstår.  

 

Medling i skolan är en metod som lyfts av Kostiainen (2011, s.179) som innebär att låta 

barnen ta ansvar för konflikten. Pedagogen skall enbart agera medlare och inte domare. Även 

denna metod har fyra olika steg, där första steget är redogöra för händelseförloppet 

(Kostiainen 2011, s.182). Det innebär alltså att berätta vad som har hänt och lyssna på den 

andre parten i konflikten. Andra steget är känslorna bakom konflikten och tredje steget är hur 

barnen hade velat ha det egentligen. Sista steget skall vara en gemensam lösning som passar 

alla där barnen tillsammans enas om vad som är bäst. Genom att ha tillämpat denna metod i 

situationen med flickan från observationen (se sida 25) hade konflikten möjligtvis fått ett 

annat utgångsläge. Både flickan och det barnet som blev slagen borde med stöttning av 

pedagogen fått möjlighet att genomgå dessa fyra steg. Båda barnen hade förhoppnigsvis då 

känt sig lyssnade på och de hade fått möjlighet att uttrycka hur de såg på händelsen och hur de 

kände, båda barnen hade här kunnat få sina känslor bekräftade.  Barnet som blev slagen hade 

kanske fått större förståelse för flickans ilska, och flickan hade kanske förstått varför det är fel 

att slåss.  
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7.4. Förslag till fortsatt forskning 
 

Som förslag till fortsatt forskning hade det varit intressant att gå in på djupet i de olika 

metoderna som vi belyser. Studera förskolor som arbetar utefter metoderna och se hur de 

fungerar i praktiken, även att se skillnaden på barnens utveckling under metodens gång.  

 

Ett ytterligare förslag som ligger i framtiden är att göra en studie kring konflikthantering när 

den nya lärarutbildningen, där momentet konflikthantering ingår, blivit etablerad och 

studenter med utbildningen börjat komma ut i verksamheten. Intressant att se skulle vara ifall 

de är nöjda med sin utbildning inom ämnet och ifall det ger praktiska färdigheter.   

 

Forskning som belyser skillnaden mellan hur pojkar/flickor behandlas i konfikter utefter deras 

kön hade varit en intressant utgångspunkt för vidare forskning. Vilken skillnad finns i både 

hanterandet av konflikter och sättet barnen bemöts från ett genusperspektiv.  

 

8. Tack 
Vi vill härmed tacka medverkande i observationerna och intervjuerna. Tack går även till vår 

handledare för hennes stöd och hjälp genom hela arbetets gång.        
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Bilaga 1 - Observationsmall 
 

 Var/hur uppstår konflikten? 

 När går pedagogen in i konflikten? 

 Löser barnen konflikten själva? 

 Löser pedagogen konflikten åt barnen? 

 Hur löser pedagogen/barnen konflikten? 

 Vilket förhållningssätt har pedagogen? 

 Ger pedagogen barnen kommandon eller tar pedagogen en diskussion om konfliktens 

härkomst? 

 Vid större konflikter, blir det konsekvenser av barnens handlande? 

I så fall vilka konsekvenser? 

 Får alla inblandade parter lika stort talutrymme?  
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 
 

 Vad är en konflikt för dig? 

 Arbetar du efter någon specifik metod när konflikter uppstår? 

 Kan du berätta något om hur du arbetar förebyggande med konflikthantering? 

 Har du några positiva erfarenheter av konflikter mellan barn? 

- kan du ge exempel? 

 Har du några negativa erfarenheter av konflikter mellan barn? 

- kan du ge exempel? 

 Anser du att dina personliga erfarenheter påverkar hur du hanterar barns konflikter? 

 Har du fått någon kompetensutveckling inom ämnet konflikthantering? 

- Om ja, Berätta hur du använder den kunskapen i din verksamhet? 

- Om nej, är det något du önskar att få? 

 I vilken miljö anser du att det uppstår det mest konflikter? 

 Finns det mönster i vilka barn som startar konflikter? 

 Har du upplevt att kollegor inte löst konflikter på ett tillfredställande sätt? 

- hur har du i så fall agerat? 
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Bilaga 3 – Missivbrev till vårdnadshavare 
 

Hej vårdnadshavare!  

Mitt namn är xxx och jag studerar min sjunde och sista termin på högskolan i Borås där jag 

utbildar mig till förskollärare. Tillsammans med en kurskamrat, xxx, kommer vi nu att 

påbörja examensarbetet som kommer handla om hantering av konflikter i förskolan. Vårt 

syfte med studien är att undersöka hur pedagogerna hanterar konflikter och hur de arbetar 

med detta förebyggande. De frågeställningar som vi kommer att utgå ifrån är följande: 

 

 I vilka situationer uppstår det konflikter mellan barn och pedagoger? 

 I vilka situationer uppstår det konflikter mellan barn och barn? 

 Vilka metoder använder pedagogerna för att hantera konflikterna?  

 Hur arbetas det för att förebygga konflikter? 

 

Detta innebär att fokus kommer att ligga på pedagogernas förhållningssätt och metoder i 

konfliktfyllda situationer. 

 

Vi kommer att utföra studien med hjälp av observationer och intervjuer, jag kommer att 

befinna mig på Ert barns förskola för att genomföra detta och min kurskamrat kommer att 

befinna sig på en annan förskola. Intervjuerna kommer att ske med pedagogerna medan 

observationerna kommer att inkludera även barnen. Under själva genomförandet kommer 

enbart jag, min kurskamrat och vår handledare att ta del av det insamlade materialet. Arbetet 

kommer att vara anonymiserat vilket innebär att enskilda barn, pedagoger, förskola och 

kommun inte kommer att framgå i arbetet. Som dokumentation kommer vi att använda oss av 

diktafoner,  papper och penna. Vi kommer inte att använda oss av fotografering eller 

videoinspelning.  

 

All medverkan är frivillig och jag kommer även att informera barnen och få deras samtycke 

innan observationerna genomförs. Ni/barnen kan närsomhelst avsluta er medverkan. Den 

slutliga rapporten kommer att vara offentlig vilket innebär att den kommer finnas tillgänglig 

för allmänheten.  

 

För att kunna genomföra studien behöver vi Er hjälp genom godkännande för att få observera 

Ert barn i förskolan. Skriv under det bifogade formuläret och lämna in till förskollärarna på 

ditt barns avdelning så snart som möjligt.   

 

Tack för Er tid och samverkan. Vi hoppas att detta ska bli en trevlig och lärorik process.   

 

Har ni frågor eller synpunkter får Ni gärna maila mig på: 

xxx@student.hb.se 

 

Med vänliga hälsningar / xxx 

mailto:xxx@student.hb.se
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Bilaga 4 – Missivbrev till pedagogerna 
 

Hej!  

Mitt namn är xxx och jag studerar min sjunde och sista termin på högskolan i Borås där jag 

utbildar mig till förskollärare. Tillsammans med en kurskamrat, xxx, kommer vi nu att 

påbörja examensarbetet som kommer handla om hantering av konflikter i förskolan. Vårt 

syfte med studien är att undersöka hur pedagogerna hanterar konflikter och hur de arbetar 

med detta förebyggande. De frågeställningar som vi kommer att utgå ifrån är följande: 

 

 I vilka situationer uppstår det konflikter mellan barn och pedagoger? 

 I vilka situationer uppstår det konflikter mellan barn och barn? 

 Vilka metoder använder pedagogerna för att hantera konflikterna?  

 Hur arbetas det för att förebygga konflikter? 

 

Detta innebär att fokus kommer att ligga på Ert förhållningssätt och metoder i konfliktfyllda 

situationer. 

 

Vi kommer att utföra studien med hjälp av observationer och intervjuer, jag kommer att 

befinna mig på Er förskola för att genomföra detta och min kurskamrat kommer att befinna 

sig på en annan förskola. Intervjuerna kommer att ske med Er pedagoger medan 

observationerna kommer att inkludera även barnen. Under själva genomförandet kommer 

enbart jag, min kurskamrat och vår handledare att ta del av det insamlade materialet. Arbetet 

kommer att vara anonymiserat vilket innebär att enskilda barn, pedagoger, förskola och 

kommun inte kommer att framgå i arbetet. Som dokumentation kommer vi att använda oss av 

diktafoner,  papper och penna. Vi kommer inte att använda oss av fotografering eller 

videoinspelning.  

 

All medverkan är frivillig och jag kommer även att informera barnen och få deras samtycke 

innan observationerna genomförs. Ni och barnen kan närsomhelst avsluta er medverkan. Den 

slutliga rapporten kommer att vara offentlig vilket innebär att den kommer finnas tillgänglig 

för allmänheten.  

 

Tack för Er tid och samverkan. Vi hoppas att detta ska bli en trevlig och lärorik process.   

 

Har ni frågor eller synpunkter får Ni gärna maila mig på: 

xxx@student.hb.se 

 

Med vänliga hälsningar / xxx 

 

mailto:xxx@student.hb.se

