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BAKGRUND:
I förskolans verksamhet uppstår det nästan dagligen konflikter. Det innebär att pedagogens 
tillvägagångssätt samt syn på konflikter spelar en viktig roll för hur problemen blir lösta. 
Olika författares åsikter om konflikter och konflikthantering lyfts fram men även tidigare 
forskning som gjorts angående hur pedagoger och barn hanterar konflikter. Studien har sin 
utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet som bland annat innebär att barn lär och 
utvecklas i samspel med andra samt i det sammanhang som de befinner sig i.  

SYFTE:
Syftet med vår undersökning är att studera hur pedagoger i förskolan hanterar de konflikter 
som uppstår mellan barnen.

METOD:
Den här studien inspirerades av den etnografiska ansatsen.  Fyra pedagoger har observerats 
och intervjuats. Den observationsmetod som användes i undersökningen var ”Critical 
incidents”. Därefter gjordes intervjuer/samtal med pedagogerna för att styrka det som kommit 
fram genom observationerna.

RESULTAT:
Resultatet visade att pedagogerna gick tillväga på olika sätt för att hantera de konflikter som 
barnen hamnade i. Ett vanligt tillvägagångssätt bland pedagogerna var att försöka prata med 
barnen om konflikten. Andra metoder som användes var att avvakta, avleda barnen genom att 
visa att det finns mer material eller leda ett barn in i en annan aktivitet samt att reagera på 
barnets känslor etc. De flesta konflikter som uppstod handlade om att barnen ville ha samma 
sak eller att någon förstört för den andre.  
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Inledning

På förskolor sker det konflikter dagligen, därför kändes det betydelsefullt att som 
blivande pedagoger få mer kunskap om olika sätt att agera för att lösa dem. Under vår 
utbildning har det varit några få föreläsningar som mer eller mindre behandlat 
konflikthantering, vilket kändes som för lite. Som blivande pedagoger behövs mer
kunskap om hur förskolan kan bli en god miljö där barnen får hjälp att fungera på ett 
bra sätt tillsammans. Eftersom det i förskolans verksamhet samlas flera barn och 
pedagoger på en plats behöver de lära sig att komma överens och respektera varandras 
känslor och åsikter samt känna att det är tillåtet att visa känslor för varandra. Vi har 
under vår VFU (verksamhetsförlagd utbildning) sett pedagoger som skällt på de barn 
som inte varit överens och bråkat men även andra som har samtalat med barnen om 
situationen. 

I Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998) står det att de som 
arbetar i förskolans verksamhet ska arbeta enligt värdegrunden. Med det menas att 
alla ska bli respekterade för den de är. Varje individ har rätt till självständighet och att
känna att de är lika mycket värda oavsett kön, behov eller bakgrund. Det ska på alla 
svenska förskolor och skolor idag finnas en likabehandlingsplan som visar att alla ska 
få lika stora förutsättningar för att få sina behov tillgodosedda. Det gäller även i 
konfliktsituationer, alla har rätt att säga sin åsikt utan att kränkas. Den människosyn 
som pedagoger har påverkar hur de ser och bemöter barnen i gruppen där de arbetar. 
Människosynen har betydelse för hur var och en uppfattar och respekterar de 
rättigheter och skyldigheter som gäller i det demokratiska samhället de lever i. Därför 
har pedagoger en viktig roll som förebilder för de barn som är en del av förskolans 
verksamhet. Orlenius (2001, s 157) menar att människor sällan ifrågasätter vilken syn 
de har på varandra i sitt vardagsliv. Vilken syn personer har på varandra visar sig 
istället genom vad de säger och gör. 

Syfte 

Syftet med vår undersökning är att studera hur pedagoger i förskolan hanterar 
konflikter som uppstår mellan barnen.

Frågeställning

Vilka metoder använder pedagoger för att förebygga att konflikter uppstår? 

Hur agerar pedagoger i förskolan när barnen hamnar i konflikter med varandra? 

Hur arbetar pedagoger för att hjälpa barnen att reda ut konflikter?
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Begreppsförtydligande 

I det här avsnittet förtydligas några av de begrepp som var viktiga för den här studien, 
det för att du som läsare ska få större förståelse för dess betydelse.

Pedagog: När begreppet pedagog används avser det den personal på förskolorna som 
är utbildade till förskollärare eller lärare med inriktning mot förskolan och 
förskoleklass.

Konflikt: Ordet konflikt används i vår studie för att förklara de situationer när några 
barn inte kommer överens. 

Konflikthantering: Begreppet konflikthantering innebär i den här studien de olika 
tillvägagångssätt som pedagoger använder sig av för att hantera de konflikter barnen 
hamnar i.

Teoretiskt förhållningssätt

Vår studie har sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv.

Sociokulturella perspektiv

Enligt Säljö (2000) är det i arbetet med konflikthantering viktigt att vara medveten om 
att människor lär i samspel med andra samt att det sammanhang som barnen befinner 
sig i påverkar hur de agerar i olika situationer. Samtalet och kommunikationen är 
viktiga redskap för att kunna hantera konfliktsituationer på ett konstruktivt sätt. 
Genom givande samtal och god kommunikation sker färre missförstånd och 
människor får lättare att förstå varandras tankar och åsikter. Det är igenom interaktion 
och samspel med andra som människor lär sig att hantera olika sociala sammanhang. 
De får kunskap om sig själva, om de egna tankarna, känslorna, åsikterna och 
värderingarna. Det är utifrån samtalet med andra som människor formas till de 
sociokulturella individer de är ämnade att vara och lär om de färdigheter som var och 
en behöver kunna för att klara sig i framtida sociala sammanhang. Vygotskij (2001, s 
330-338) skriver bland annat om att barn behöver vuxna och andra kamrater för att 
kunna klara av något de har svårt för. Här spelar pedagogen en stor roll och det gäller 
att han/hon hjälper barnen i deras konflikter. Med hjälp av pedagogens handlande får 
barnen kunskap om konflikthantering. Med pedagogen som förebild blir barnen 
medvetna om hur de i framtiden kan hantera sina och andras konflikter. 

Enligt Vygotskij (2001, s 330-338) kan ett barn ständigt tillsammans med andra samt 
vägledning genomföra och lösa svårare uppgifter än de hon/han klarar själv. I 
interaktion med andra är barnet både starkare och klokare än när det arbetar på egen 
hand. Den gräns mellan vad barn klarar själv respektive behöver hjälp av andra med 
kallar Vygotskij (1978, s 86) den proximala utvecklingszonen. Vygotskij (2001, s 
330-338) menar att under samspelet lyfter barnet sig till en högre nivå där det kan 
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genomföra uppgifter som är för svåra för att klara ensam. Det kan kopplas till Säljö 
(2000, s 13-67) som anser att de kunskaper som uppkommer i samspelet mellan flera 
individer blir en del av den enskilda individen och påverkar hennes tankar och 
handlingar. Det är genom det människor upplever i samspel med varandra som de lär 
om sig själva. Det är genom att leka och interagera med andra som barnet lär sig vad 
som händer och hur han/hon ska hantera det som sker. När barnen får delta, samtala 
och reflektera om det som skett i leken eller andra aktiviteter i verksamheten får de 
ökad förståelse för hur företeelser kan uppfattas och förklaras av andra. Det är genom 
beteenden, tankar, kommunikation samt sociala och kulturella erfarenheter som 
människan uppfattar omvärlden. Slutligen menar Säljö (2000) att det är i samspel med 
andra som sociokulturella hjälpmedel bildas och utvecklas. 

Bakgrund och tidigare forskning

I bakgrunden kommer olika tolkningar av begreppet konflikt att beskrivas, men även 
hur konflikter kan hanteras och lösas. Det här kapitlet har delats in i åtta 
underrubriker: Definition av begreppet konflikt, Orsaker till konflikter, Från negativ 
till positiv syn på konflikter, Förebyggande arbete med konflikter, Pedagogens roll i 
arbetet med konflikter, Metoder för konflikthantering, Känslornas betydelse i 
konfliktsituationen samt Barnens olika sätt att hantera konflikter. 

Definition av begreppet konflikt

Ordet konflikt kan beskrivas på flera olika sätt. Smith (2001, s15-16) menar att ordet 
konflikt kommer från latinets conflictus och betyder sammanstötning, motsättning där 
det sker en kamp mellan olika krafter. Ordet sammanstötning kan förklaras till att 
stöta samman då det är något som görs tillsammans i kontakt med andra. Enligt 
Fagerli, Lillemyr och Söbstad (2001) är en konflikt då det uppstår osämja, kamp, 
olikheter eller en sammanstötning. Konflikter är inget som någon vill ska uppstå men 
heller ingenting att var rädd för.  I och med att människor är olika och har olika mål är 
det lätt att deras åsikter inte stämmer överens med varandra och då uppstår en 
konflikt. Utas Carlsson (2001, s50-51) menar att en konflikt är när några personers 
mål och värderingar är oförenliga, till exempel att de vill göra eller ha samma sak och 
inte kan enas om vem. En konflikt är för henne även då några personer inte kommer 
överens och minst en av dessa har negativa känslor angående situationen. 

Orsaker till konflikter

I litteratur lyfts flera olika orsaker till konflikter fram. Smith (2001, s15-16) menar att 
när människor är i kontakt med varandra berörs de på djupet. En konflikt uppstår då 
människor lägger energi på något de inte är överens om och som påverkar deras liv, 
välbefinnande och/eller effektivitet. Smith (2001, s 15-16) och Wahlström (1996, s 
14) anser att konflikter ofta uppstår på grund av bristande kommunikation, otydlighet 
eller missförstånd. Wahlström (1996, s 14) menar även att de uppfattningar och 
tillvägagångssätt som en person har inte alltid passar särskilt bra ihop med en annans. 
Öhman (2003, s 236-239) anser att konflikter uppstår när två barn har svårt att 
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komma överens om var gränsen går, vilket kan liknas med Lamer (1991, s 20) som 
menar att konflikter uppstår i situationer då barn samspelar med varandra, till 
exempel när de leker och flera vill få sina viljor igenom men inte kan bestämma vems 
som är bäst eftersom flera tycker att just hans/hennes sätt är det bästa. 

Szklarski (1996, s 83-84) kom i sin studie fram till att barn är väldigt känsliga och 
behöver känna ärlighet och rättvisa mellan varandra i barngruppen. Det skapas ofta 
konflikter mellan barn genom svek, fusk eller att någon retas. Ljungberg (1998, s 152-
162) menar att konfliktorsaker kan vara då en person råkar göra någon illa, hindrar 
individen från att delta, retas, stör eller förstör. Han menar även att en konflikt 
avslutas när förutsättningarna ändras, någon börjar gråta, går sin väg, hotar med att 
säga till fröken eller får stöd av andra barn i barngruppen. Szklarski (1996, s 83-84) 
fick även i sin studie fram att motsättningar mellan barn sker då två personer vill ha 
samma leksak eller genom att regler, normer eller principer överskrids, olika 
åsikter/personligheter kan även de skapa konflikter och den situationen som barnen 
befinner sig i kan leda till att det uppstår missförstånd. Smith (2001, s 15-16) anser att 
ytterliggare en orsak till att konflikter uppstår är att något eller några av våra 
grundläggande behov inte uppfyllts helt…

Från negativ till positiv syn på konflikter

I dagens samhälle kan det se ut som Wahlström (1996, s 7) och Utas Carlsson (2001, 
s 50-51) menar att konflikter ofta ses som något negativt. Wahlström (1996, s 7) 
skriver att personer i konfliktsituationer ofta mår sämre både psykiskt och fysiskt om 
de inte hanteras på rätt sätt. Hon anser att den skicklighet som en person innehar 
angående hur konflikter ska hanteras, påverkar hur de möjligheter som finns till 
självinsikt och ökad självständighet utnyttjas. Utas Carlsson (2001, s 50-51) pekar på 
att en konflikt istället borde ses som något positivt som gör att människor växer och 
utvecklas emotionellt. Det gäller att ändra personers föreställningar om konflikter från 
att vara något destruktivt, något dåligt, till att bli konstruktiva, något att växa av.  
Även Wahlström (1996, s7) menar att konflikter kan vara positiva samt att de som 
varit inblandade i en konflikt efteråt både har mognat och lärt sig något om den 
situation de precis har upplevt. Utifrån det kan de få lättare för att hantera liknande 
situationer i framtiden.

Enligt Wahlström (1996, s 14) och Fagerli, Lillemyr och Söbstad (2001) är det viktigt 
att se konflikter som något naturligt som inte går att undvika då flera människor ingår 
i samma verksamhet. Fahrman (1991, s 105-106) anser att en barngrupp där det aldrig 
uppstår konflikter inte behöver vara en bra grupp utan kan bero på passivitet och att 
utvecklingen har stannat upp. Enligt Wahlström (1996, s 14) blir inte en person 
mindre värd bara för att han/hon ofta hamnar i konflikter. Det är viktigt att se det som 
att personer som inte har samma tankar kan komplettera varandra på ett positivt sätt 
och vara varandras tillgångar. Om det här är grundinställningen på konflikter leder 
konfliktlösningen troligtvis till att barnen utvecklas och växer som individer när 
problemet är löst.

Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001, s 111) menar att det trots att konflikter är 
jobbiga, tröttsamma, är de en del av livet som ibland till och med kan vara 
eftertraktade. Med det menas det inte att verksamheten ska sträva efter att skapa eller 
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hitta konflikter. Istället ska en medvetenhet finnas i att det vore naivt att tro att en 
social interaktion skulle kunna pågå under en lång tid utan att några blir osams på ett 
eller annat sätt. Landin & Hellström (2001 s 83-103) anser att det är bra att låta 
konflikter komma upp till ytan, då öppenhet är viktigt för att kunna få till ett bra
samarbete. Olika uppfattningar och erfarenheter av en händelse är ofta en tillgång för 
gruppen. Allas tankar behövs för att skapa ett riktigt bra beslut för hur situationen ska 
fortskrida. 

Förebyggande arbete med konflikter: 

I förskolan samlas många barn med olika viljor, där med uppstår det lätt många 
konflikter. För att få till en fungerande verksamhet kan det därför vara av stor 
betydelse att i arbetslaget arbeta för att förebygga att en del av alla de konflikterna 
uppstår. Löfdahl (2007, s 60-64) menar exempelvis att många svenska förskolor 
traditionsenligt brukar ha någon variant av kompistema varje år. Barn använder ofta 
ett sådant temaarbete till att skapa mening i sina kamratkulturer för att lära sig att 
fungera socialt med sina vänner i barngruppen. För att barn ska kunna ta till sig vad 
som är budskapet bakom temat är det viktigt att de får förståelse för vad som menas 
med begreppet vänskap och att vara snäll och trevlig. Tillsammans kan pedagoger och 
barn skapa sig en gemensam bild av vad vänskap är. På ett liknande sätt menar 
Lindell och Hartikainen (2001, s 200-201) att det i verksamheten behöver finnas 
tydliga gränser och fasta rutiner samt ett konkret arbete med värdegrundsfrågor. 
Exempel på sådana frågor kan vara hur en bra kompis och lärare ska vara. 

Enligt Wahlström (1996, s 15) är det även för att förebygga konflikter viktigt att bli 
bättre på att kommunicera med andra. Det behövs träning i att se och förstå att inte 
alla människor är lika varandra, såväl som att kunna visa sina egna känslor samt förstå 
andras. Det är viktigt att förstå att kroppsspråket har en stor betydelse för hur en och 
samma situation uppfattas av olika personer. Pedagoger behöver även kunna skilja på 
personen ifråga och det problem, missförstånd, som har uppstått mellan individerna. 

Pedagogens roll i arbetet med konflikter

Pedagogen är en förebild för barnen i förskolan, därmed har han/hon en viktig roll när 
det gäller att arbeta med konflikter. Fahrman (1991, s 105-106) menar att eftersom 
barn i förskolan ofta hamnar i konflikter borde inte det viktigaste vara att hålla sig 
undan från konflikter utan istället sträva efter att klara av att lösa dem. Om var och en 
lär sig att klara av konflikterna som uppstår på ett positivt sätt blir de beredda på hur 
de ska gå tillväga i framtida situationer. Enligt Landin och Hellström (2001, s 83-103) 
finns det höga förväntningar från dem som är runtomkring att pedagogen alltid ska 
kunna lösa de konflikter som uppstår i verksamheten. Det är därför viktigt att som 
pedagog våga erkänna att det kan vara svårt att hantera alla konfliktsituationer då 
risken är stor att känna motgång om det misslyckas. 

Landin och Hellström (2001, s 83-103) anser att det många gånger händer att 
pedagogen själv orsakar konflikter på grund av missförstånd. Det är då lätt att 
pedagogen intar en försvarsställning, men istället är det viktigt att våga erkänna sina 
fel. Pedagogen har ett stort ansvar i att hjälpa barnen med att lösa konfliktsituationer 
men det finns en risk att pedagogen tar ifrån barnen chansen att själva utvecklas 
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genom att ta på sig ansvaret för barnens egna konflikter om de aldrig får försöka lösa 
sina konflikter själva. Pedagogen behöver ingripa direkt varje gång han/hon ser någon 
skada eller kränka någon, alltså våga stå för de värderingar som han/hon innehar samt 
tydligt visa vilka grundläggande tankar som finns för hur andra människor ska 
behandlas. Enligt Olsson och Olsson (2000, s 13) påverkar möten med andra 
människor hur barnen utvecklas som personer och vad de lär sig. Löfdahl (2007, s 59) 
påstår att det huvudsakliga tankesättet när det gäller barn och den kultur de lever i 
tillsammans med sina vänner är att det är i samspel med andra som de tolkar den 
kultur som de är omgivna av. De utvecklar därigenom sin kunskap angående vad som 
krävs i den grupp som de är en del av.

Smith (2001, s 15-16) anser att sättet att agera i olika konfliktsituationer påverkas av 
vilken människosyn pedagogen har. För att lösa konflikter är det viktigt att utgå från 
sig själv, sin egen attityd och inställning om var gränsen för det som är en konflikt 
går. Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001, s 111) menar att pedagoger behöver vara 
beredda på att bemöta konflikter samt ha kunskap om hur det går att arbeta med dem i 
och med att de är en ofrånkomlig del av samspelet människor emellan. Genom att ha 
den kunskapen kan det gå lättare att lösa de konflikter som uppstår. Enligt Wahlström 
(1996, s 14) är det betydelsefullt för alla att vara skickliga på att kommunicera med 
andra när konflikter ska hanteras. Öhman (2003, s 236-239) hävdar att det genom att 
lära barnen hur de ska behandla varandra både i ord och handling behöver vuxna vara 
goda förebilder och gripa in när barnen bryter mot de regler som finns angående att 
vara en bra vän. 

Sigsgaard (2003, s 149-189) anser att i de situationer då pedagogerna tappar 
tålamodet och skäller på barnen skapas ännu mer oro, vilket medför att 
konfliktsituationen blir värre än den var innan pedagogen gick in i situationen. 
Utskällningen skapar helt enkelt kroppslig oro och ett tillstånd av stress. Öhman 
(2003, s 61) menar att det istället är angeläget att tid och utrymme ges för att lära 
barnen att hantera de konflikter som uppstår. Det är viktigt att få ett avslut på 
konflikten samtidigt som det finns en medvetenhet om att den inte alltid går att lösa. 
Arbetet med konflikten ska pågå tills alla är tillfredsställda med resultatet. 
Ytterliggare hävdar Öhman (2003, s 236-243) att det är betydelsefullt att ta alla 
inblandade parters upplevelser av händelsen på allvar, i och med att det alltid kan 
finnas flera olika sätt att uppfatta en och samma situation. Alla barn som är 
inblandade i situationen behöver få möjlighet att prata med pedagogen för att kunna 
berätta sin version. Genom att de får tillfälle att göra det kan barnen samtidigt komma 
vidare i sina egna tankar om situationen på samma gång som pedagogen får en inblick 
i barnens avsikter. Varje individ ska få känna sig bekräftad men även på ett tydligt 
sätt få veta att det finns en skillnad mellan vem barnet är som person och hur det 
agerar. Det är betydelsefullt att föra ett samtal med barnet så att han/hon kan sätta ord 
på vad som hände. En pedagog bör aldrig tvinga ett barn att säga förlåt, det är istället 
bättre att låta barnet i fråga komma på ett sätt att få den andra glad igen.

Tillvägagångssätt för konflikthantering

I ett arbetslag är det viktigt att ha ett gemensamt tillvägagångssätt samt använda 
liknande metoder för att skapa kontinuitet för barnen i gruppen. Wahlström (1996, s 
125) har bland annat en metod vid medlingsprocessen i en konflikt som är uppdelad i 
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fyra steg. Det första steget handlar om att ta reda på hur de inblandade ser på vad som 
hände och vad problemet rör sig om. Det andra steget består av att låta barnen berätta 
hur de kände i den specifika situationen. Det tredje består av att ta reda på vad de som 
är del av konflikten vill ska hända efteråt och det fjärde innebär att diskutera vad som 
är möjligt att göra för att kunna gå vidare ut ur konflikten på ett för alla positivt sätt. 
Wahlström (1996, s 9) menar att syftet med sin metod är att skilja på person och 
problem, att ge en struktur att följa i processen samt att hjälpa dem som har konflikten 
att själva komma fram till en lösning. Enligt Lindell och Hartikainen (2001, s 200-
201) ska pedagoger som möter små barns konflikter handla fysiskt genom att ta bort 
barnet från situationen och visa att barnets agerande inte är accepterat. Det gäller att 
pedagogen är vänlig men bestämd, samtidigt som det berömmer barnet när det gjort 
något bra och försöker i första hand se det positiva som barnen gör i olika situationer. 
Det är betydelsefullt att inte vara rädd för konflikter. 

En amerikansk enkätundersökning av Jenkins, Ritblatt och McDonald (2008) visar att 
tid och resurser var något som påverkar hur konflikter mellan barn hanteras av 
pedagogerna. Samtliga pedagoger menade att de skulle behöva mer träning i att 
hantera konflikter.  De flesta ansåg dock att den mest effektiva strategin var att arbeta 
förebyggande och med positiv förstärkning samtidigt som de arbetade med att visa 
samarbetsvilja. Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001, s 110) anser att det går lättare att 
lösa en konflikt om alla inblandade har kommit överens om att ta reda på vad 
problemet är. I första hand ska var och en få tillfälle att uttrycka vad de känner och 
önskar för att få förklara hur det kom sig att konflikten uppstod. När alla sagt sin 
mening är det angeläget att gemensamt komma fram till en lösning. Det är viktigt att 
vara medveten om att det kan vara krävande och stressande att förhålla sig till 
konflikter, men även att det inte finns något tillvägagångssätt som helt och hållet kan 
ta bort problemet. Däremot har det visat sig att det genom att vara uppriktig och att 
aktivt sträva efter en lösning på problemet går att få fram ett positivt resultat. För att 
kunna göra det behöver det finnas en vilja att upptäcka lösningar, ett öppet sinne samt 
kunskap om hur det går till att kompromissa för att komma överens. 

Känslornas betydelse i konfliktsituationen 

I en konflikt spelar känslorna en betydelsefull roll, därför är det viktigt att vara 
medveten om känslornas betydelse i konfliktsituationer. Enligt Weirsø (2004, s 98) 
behövs kunskap och förståelse om hur en konflikt hanteras konstruktivt för att kunna 
lära barnen att hantera sina konflikter på ett positivt sätt. På liknade vis skriver 
Rosenberg (2003, s 60-66) att det är genom hur en individ uttrycker sina känslor som 
hon/han hanterar konflikter. Det krävs att personen ifråga är väl insatt i sina egna 
behov och känslor för att därmed kunna möta andras. Om en människa kan sätta ord 
på sina känslor och behov blir det lättare att veta vad det är han/hon känner och 
behöver, vilket gör det enklare att få kontakt med andra. 

Wahlström (1996, s7) skriver att de flesta människor associerar en konflikt med något 
negativt och att de flesta får obehagliga och/eller oroliga känslor när de tänker på en 
konflikt de varit med om. Vidare menar Wahlström (1996, s 14) att det i en 
konfliktsituation kan vara väldigt svårt att upptäcka det problem som ligger bakom 
konflikten. Det kan illustreras med bilden av ett isberg som det bara syns en tiondel 
av, resten ligger under ytan och är därmed svår att se. På samma sätt är det svårt att 
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upptäcka problemet i konfliktsituationen eftersom det handlar mycket om de 
inblandades känslor. Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001) skriver att eftersom känslor 
alltid är inblandade i en konflikt är det viktigt att vara förberedd på att det inte är 
enkelt att arbeta med konflikter.

Wahlström (1996 s 41-91) menar att det är lätt fastna i vad som hände när en konflikt 
ska lösas istället för att försöka reda ut vilka känslor som låg bakom den. Barnen ska 
alltid få möjlighet att visa sina känslor men de måste även få reda på att de inte alltid 
kan få som de vill. I en konflikt är det viktigt att kunna lyssna in vad andra har att 
säga utan att själv hela tiden avbryta. Det är dock svårt att vara en god lyssnare när de 
egna känslorna är inblandade. Då är det lätt att fastna i den egna tolkningen av 
situationen, vilket medför att det inte finns någon öppenhet inför vad andra har för 
upplevelser av samma situation. Olsson och Olsson (2000, s 33) menar att det är 
viktigt att känna sig själv och sina egna känslor för att kunna förstå hur andra 
människor har det. Det krävs mycket tid för att förstå andras situation, det är viktigt 
att kunna lyssna men även tolka icke-verbala uttryck som exempelvis gester och 
tonfall. 

Szklarski (1996, s 151-152) fick i sin studie fram tre olika kategorier av känslor som 
barn kan känna i samband med konflikter, nämligen negativa känslor, positiva känslor 
och neutrala känslor. De negativa känslorna gör att de känner frustration och 
maktlöshet. Den här kategorin kan delas in i två underkategorier. Den första är den 
hämmande som innehåller känslor som rädsla, skam, hjälplöshet, besvikelse, 
sorgsenhet och förödmjukelse. Samtliga av de här känslorna kan medföra att 
handlingsförmågan och initiativförmågan blockeras.  Underkategori nummer två är 
den icke hämmande som väcker känslor som ilska, envishet, hat och hämndlystnad till 
liv. De positiva känslorna innehåller även de två underkategorier. Den första är 
solidaritet och lojalitet som innebär sammanhållning och empati. Den andra är 
spänningen av att se några som hamnat i konflikt med varandra. Det blir som en rolig 
föreställning att titta på. Neutrala känslor innebär att ta distans till konflikterna och 
tycka att de är meningslösa.  

Barns olika sätt att hantera konflikter

Barn har även de sina egna sätt som de använder sig av för att hantera sina konflikter. 
För att undvika att konflikter uppstår var barnens vanligaste sätt att agera enligt 
Green, Cillessen, Rechis, Patterson och Hughes (2008) studie att de turades om, 
delade med sig, blev aggressiva, kom fram till lösningar eller hjälpte varandra. 
Tillvägagångssätt från barnens sida som utnyttjades i mindre grad var väntan, tvång, 
krav, mutning, och manipulation. I en studie av Szklarski (1996, s 130-132) kom tre 
områden fram som barnen som gick i klass 6 skrev att de använde sig av i 
konfliktsituationer. Den Offensiva konflikthanteringen präglas av att barnen 
argumenterade och utnyttjade sin verbala kompetens för att vinna över det andra 
barnet. Inom det området var även psykisk press ett vanligt tillvägagångssätt som 
innebar att barnen genom att visa sig tuffa och vara självsäkra samt med hjälp av 
vänner trycka ner den andre. Fysisk press var en annan strategi som utnyttjades här 
där barnen med hjälp av våld försöker få fördel gentemot de andra personerna som 
var inblandade i konflikten. Sist i det här området använde sig en del barn av metoden 
att muta det andra barnet för att få sin vilja igenom. Det andra området var den 
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defensiva konflikthanteringen som innebar att barnet försvarade sig själv på olika sätt 
för att undvika konflikten samt att förlora. Det gjordes genom att exempelvis fly från 
situationen eller vädjan om hjälp från någon annan, oftast en vuxen. Det tredje 
området var den enande konflikthanteringen som innebar en strävan efter att alla 
skulle bli nöjda med lösningen av konflikten. Det gjordes genom att diskutera 
problemet tillsammans och komma fram till en gemensam lösning, oftast hjälpte 
någon vuxen till vid de här tillfällena men ibland gjorde även barnen det på egen 
hand. Det sista alternativet inom det här området var att be om ursäkt och säga förlåt
till varandra.

Thornberg (2006) delar i sin studie där han använder dockintervjuer in barnens olika 
reaktioner utifrån hypotetiska konfliktsituationer. Han lät barnen få se en 
konfliktsituation angående att två barn vill ha samma roll, vara doktor. Situationen 
visas upp ur olika tänkbara vinklar och barnen får berätta hur de skulle ha gjort i den 
situationen. Syftet med undersökningen är att studera hur de olika barnen agerar i de 
fyra olika konfliktsituationerna som alla består av en interaktion mellan två dockor. 
Den ena dockan står för subjektet och den andra är en likvärdig kamrat av samma 
kön. Varje situation börjar med kamrat dockan som säger att han/hon ska vara doktor 
och då säger subjekt dockan att han vill vara doktor. Därefter kommer fyra olika 
variationer på vad kamrat dockan då säger: 
A, Nej, jag är doktor! 
B, Jag är doktorn, för jag sa att jag skulle vara det först. 
C, Om jag är doktorn så kan du vara den som hjälper till och ger sprutor osv. 
D, Kamrat dockan använder våld genom att slå subjekt dockan i magen.
I analysen delar författaren in reaktionerna i sju olika strategier för vilken strategi 

som används för att lösa konflikten. 1, Aggressiv hävdelse handlar om att använda sig 
av fysisk eller verbal aggression mot den andra. 2, Enkel hävdelse betyder att ignorera 
den andra eller insistera på att få behålla sin situation. 3, Makthävdelse innebär att 
försöka behålla sin position genom att syfta till rättvisa eller ge ett alternativt förslag. 
4, Maktsamverkan handlar om att kompromissa genom att turas om eller att båda kan 
spela samma roll. 5, Medgörlighet innebär att lyda eller underkasta sig. 6, 
tillbakadragande betyder att lämna situationen. 7, vänder sig till en fröken handlar om 
att söka hjälp hos någon av fröknarna. 

Metod

I det här kapitlet beskrivs den forskningsansats som studien har inspirerats av, 
nämligen etnografin. Observation och intervju presenteras som underrubriker i och 
med att det är redskap som ofta används inom etnografin. Här presenteras även 
genomförande, urval, forskningsetik, tillförlitlighet och trovärdighet samt bearbetning 
och analys.

Etnografi: 

Den här studien är inspirerad av den etnografiska ansatsen för att, som syftet är, se hur 
pedagoger arbetar i vardagen på förskolan. Det ger möjligheter att observera hur 
pedagoger går tillväga för att hjälpa barnen. Det finns många olika metoder att 
använda sig av när det gäller att observera men i den här studien används strategin 
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”Critical incidents” som förklaras tydligare senare i det här kapitlet. För att få en 
djupare inblick i pedagogernas tankesätt och strategier utnyttjas även kompletterande 
intervjuer med pedagogerna. Enligt Kullberg (2004, s 11-15) kommer ordet etnografi 
ifrån de två grekiska orden Etno som betyder folk eller nation och graph´ia med 
betydelsen beskrivning. Det innebär att etnografin är en metod som beskriver en 
specifik grupp av människor. Enligt Dovermark (2007, s 134-137) genomförs en 
etnografisk ansats på den plats som avses att studera. Något som är avgörande enligt 
Denscombe (2000, s 93-96) är att forskaren får tillträde till den miljön han/hon har 
tänkt studera. Därmed är det oerhört viktigt att få kontakt med någon som kan öppna 
upp dörrarna till fältet. Innan dess finns ingen möjlighet att påbörja en undersökning. 

Dovermark (2007, s 134-137) menar att det är vanligt att använda flera olika tekniker 
i sin datainsamling, vilket bidrar till en större förståelse för de sociala och kulturella 
företeelserna som forskaren vill få inblick i. Hon anser att det främst sker genom 
observationer, samtal och intervjuer. Kullberg (2004, s 103) lyfter fram Critical 
incidents som ett sätt att observera som fokuserar på speciella situationer. När hon 
själv använde sig av det här tillvägagångssättet var hon aktiv i sitt direkta 
observerande och var hela tiden förberedd med papper och penna eller en liten bärbar 
bandspelare. Det för att vara beredd på att direkt när en kritisk händelse uppstod 
kunna anteckna allt det som hände.  Enligt Dovermark (2007, s 135) är det när en 
etnografisk studie genomförs viktigt att vara lyhörd för att kunna skapa mening i det 
som ses, visa förståelse samt att vara flexibel för att försöka se på saker ur många 
olika synvinklar.

Den grundläggande tanken inom etnografi anser Kullberg (2004, s 45-70) är att det är
viktigt att vara så naturlig som möjligt och att under sin undersökning kontinuerligt 
berätta, beskriva, analysera och tolka sitt material. Innan forskaren går ut på fältet 
behöver han/hon förbereda sig teoretiskt genom att studera liknande forskning och 
teorier kring det ämne som undersöks. Det är en stor hjälp för att se likheter och 
skillnader samt ha en inblick i det som ska studeras, därmed kan det som tycks vara 
osynligt lättare ses. 
De förberedelser som behöver göras innan fältstudien är både tidskrävande och 
omfattande, dessutom är det viktigt att vara noggrann i och med att den kunskap som 
samlas in hjälper forskaren att se det osynliga. Det är väsentligt att reflektera såväl 
som att definiera olika problemfrågor. Dovermark (2007, s 134-137) menar att det 
konstant under fältarbetets gång jämförs beskrivningar från fältet med läst 
information i ämnet och diskussioner med andra. Forskaren behöver reflektera över 
sitt eget handlande samt reaktioner i olika situationer, men även vara medveten om 
sin egen roll och alla de olika val som i slutskedet påverkar resultatet.  

Observation: 

Observationer ger möjlighet att se det som ska studeras med egna ögon. Enligt 
Hartman (1998, s 203) används observationer för att skapa förståelse för varför samt i 
vilka situationer ett visst beteende uppstår och vad som kan ha fått det att uppstå. 
Exempelvis; Varför agerar personen som den gör? Vad ligger bakom beteendet? Hur 
kommer det sig att beteendet uppstått? 
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Løkken och Søbstad (1995, s 36-37) anser att det är viktigt att avgränsa sig vid 
genomförandet av en observation genom att fokusera på ett specifikt ämne. Det på 
grund av att risken annars är stor att forskaren ser allt och ingenting, vilket kan 
medföra att han/hon går miste om det som är väsentligt för undersökningen. För att få 
fram ett tillförlitligt material som är relevant för undersökningen är det av stor 
betydelse att vara uppmärksam och kunna uppfatta vad som händer i gruppen samt det 
rum där de befinner sig. 

Backman (1998, s 29) menar att den metod som väljs ska ge en djupare förståelse för 
det som studeras genom att det blir mer hanterligt och meningsfullt. Det ställs stora 
krav på den som genomför observationen eftersom det finns flera faktorer som kan 
störa under tiden. 

Intervju: 

Pedagogerna i undersökningen intervjuas för att ge större förståelse för varför de 
agerar som de gör i de olika konfliktsituationerna. Hartman (1998, s 199-202) anser 
att intervjun ger kunskap om den intervjuades tankar, åsikter och erfarenheter 
angående det som undersöks. Det är exempelvis positivt att intervjua någon kring ett 
ämne som respondenten är väldigt insatt i. Det kan handla om bland annat 
förskollärares åsikter om barns beteenden. En användbar fråga är till exempel; Vad 
gör du när du tycker att barnen bråkar för mycket? 

Denscombe (2000, s 130-163) menar att det är viktigt att den som intervjuar har en 
god förmåga att föra en konversation för att det ska bli en lyckad intervju. Det är även 
viktigt att begränsa sig och ställa frågor som är relevanta för undersökningens syfte. 
Med intervju som forskningsmetod ger materialet mer genomgripande insikter i ett 
ämne. En intervju är en positiv informationskälla som kan användas för att 
komplettera andra metoder, när inte all den information som behövs har kommit fram. 
I det stora hela är det inte vilka frågor som intervjuaren ställer som spelar in på vilka 
svar som framkommer utan istället hur frågorna ställs. Det gäller att den som 
intervjuar är uppmärksam på vad som sägs för att inte sväva ut i alltför många nya 
frågor. Det är betydelsefullt att inte skynda på respondenten utan låta denna tänka 
efter.

Genomförande

(Undersökningen påbörjades med att fundera över vad som skulle vara mest intressant 
att studera. Därefter tog vi kontakt med de förskolor där vår studie skulle utföras, för 
att få tillstånd att observera barnen samt få tillåtelse att observera och intervjua 
pedagogerna. Sedan läste vi in oss på den litteratur som fanns om konflikthantering 
och sökte vetenskapliga artiklar.) När pedagogerna gett oss sitt tillstånd lämnade vi ut 
föräldramedgivandeblanketter (se bilaga 2) till alla vårdnadshavare. När de flesta 
blanketterna hade kommit tillbaka från föräldrarna kunde observationerna påbörjas. 
De genomfördes under tre timmar per dag, antingen på förmiddagen eller på 
eftermiddagen. Intervjuerna på respektive förskola varade ungefär i 20-30 minuter 
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med varje pedagog. En av intervjuerna spelades in på MP3. Løkken och Søbstad 
(1995, s 107) skriver att intervjun blir bättre om den spelas in eftersom det innebär att 
intervjusituationen blir mer naturlig. Det eftersom det finns möjlighet att ha 
ögonkontakt, vara lyhörd för vad den intervjuade har att säga samt se på 
kroppsspråket. De tre övriga intervjuerna skrevs ner under samtalets gång. 

Urval 

Vår undersökning är utförd på två förskolor i två olika städer. Två förskollärare på 
varje förskola är observerade och intervjuade. Avdelningarna som de fyra 
förskollärarna arbetar på består av barn i 3-5 års ålder. 

Forskningsetik

Enligt vetenskapsrådets (2001) etiska principer finns det fyra allmänna huvudkrav 
som en forskare behöver följa, nämligen: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att den som forskar är skyldig att ge tydlig information till 
dem som berörs av undersökningen. Vi informerar i förväg de som ingår i studien om 
vårt syfte samt berättar hur det kom sig att vi valt att göra den. Vi beskriver i 
informationsbrevet till föräldrarna samt de berörda pedagogerna (se bilaga 1 och 2) 
vilka vi är och talar om att studien är en del av vårt examensarbete. 

Med samtyckeskravet menas att var och en ska ha rätt att själv bestämma om han/hon 
vill vara med i undersökningen eller inte. De har också rätt att när de vill avbryta sin 
medverkan i studien. 

Enligt konfidentialitetskravet är forskaren skyldig att se till att ingen som deltar i 
undersökningen kan identifieras av utomstående. Alla namn på förskolorna och de
barn och pedagoger som studeras avidentifieras. Förskolorna heter i vår undersökning
Hakkebakkeskogens förskola, där ”Peter” och ”Petra” arbetar, och Bråkmakargatans 
förskola, där ”Pernilla” och ”Pia” arbetar. Allt det material som kan avslöja förskolan 
samt de studerades riktiga namn bevaras på en säker plats där ingen obehörig kan
komma åt det.

Nyttjandekravet innebär att det material som forskaren får fram i undersökningen inte 
får användas till någonting annat än just den. Därmed kommer det material vi samlar
in inte att användas i något annat sammanhang än i examensarbetet. 

Tillförlitlighet och trovärdighet

När en forskningsstudie genomförs är det viktigt att innehållet håller en trovärdig och 
tillförlitlig nivå. För att vår studie ska bli trovärdig såg vi hela tiden till att återgå till 
syfte och bakgrund för att försäkra oss om att undersökningen följde en röd tråd. Det 
menar Holme och Solvang (1991, s 163) när de skriver att tillförlitlighet handlar om 



13

att lyckas med att få ett realistiskt svar på sitt syfte, med det menas att resultatet av det 
som skulle undersökas enligt syftet och frågeställningarna har blivit undersökta. 

För att bekräfta att vår analys av observationerna stämmer har vi valt att intervjua 
pedagogerna för att få inblick i hur de ser på situationen. Vi diskuterar
observationerna med varandra för att hitta alternativa analyser för att inte påverkas av 
vår egen syn på situationen i alltför stor grad. Det stämmer överens med Dovermark 
(2007, s 150-151) som anser att tillförlitlighet innebär att forskaren behöver vara 
skicklig på att kontrollera, ifrågasätta och teoretisera det material som framkommit 
genom undersökningen. Det är viktigt att undersöka om det finns alternativa 
tolkningar av det material som producerats för att studien ska vara trovärdig. Det är av 
stor vikt att som forskare vara medveten om vilken påverkan hans/hennes grundsyn 
har på arbetets resultat. 
  

Bearbetning och analys

Bearbetningen och analysen av de data som produceras utgår från en kvalitativ analys. 
Det material som kommer fram utifrån observationerna och intervjuerna granskas 
kritiskt och blir genomlästa flera gånger för att det där med ska bli enklare att
upptäcka vad de handlar om och därefter finna olika mönster som övergår till att vara 
olika områden som visar på de tillvägagångssätt som pedagogerna utnyttjar. De data 
som kommer fram genom samtalen och intervjuerna kopplades till de områden som 
observationerna tillhörde. Det för att pedagogernas handlande skulle bli mer 
förståeligt. När resultatet senare bearbetades vidare hittades ytterligare kopplingar 
mellan de olika områdena, vilket medförde att det blev färre områden. 
Analysprocessen pågick hela tiden genom hela studien för att finna mönster som visar 
på olika åsikter och tankar, det i enlighet med Dovermark (2007, s 148). Det gjordes 
genom ständig reflektion och diskussion om hur det som kom fram genom 
observationerna och intervjuerna skulle presenteras så tydligt som möjligt.

Resultat 

I det här kapitlet behandlas det resultat som har kommit fram genom observationer 
och intervjuer. Kapitlet är indelat i tre områden: Förskolornas arbete med att 
förebygga konflikter, Reaktioner vid konflikter och Konfliktlösning med samtalet som 
redskap. Det första området skiljer sig från de andra två genom att det enbart består 
av material som är tagna ifrån intervjuer och samtal med pedagogerna.  De båda andra 
har fått sitt innehåll utifrån såväl observationer som intervjuer och samtal. I det andra 
området reagerar pedagogerna på varierande sätt på barnen i deras konflikter. I det 
tredje reagerar visserligen pedagogerna på barnens konfliktsituation, men det som var 
gemensamt för alla situationer inom det här området var att pedagogernas 
tillvägagångssätt går ut på att samtala med barnen eller åtminstone ha som avsikt att 
samtala med dem om konflikten.
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Förskolornas arbete med att förebygga konflikter

I de intervjuer som genomfördes i undersökningen kom det fram hur pedagogerna på 
de båda förskolorna Hakkebakkeskogens förskola och Bråkmakargatans förskola 
arbetade för att förebygga att konflikter uppstår. Det kom även fram vilken syn de 
olika pedagogerna hade på konflikter, vilket även det är en viktig del i att förebygga 
konflikter i verksamheten.

Bråkmakargatans förskola ansågs av den personal som arbetade där vara en mycket 
lugn förskola där det inte uppstod många konflikter. Pedagogerna berättade att det var 
eftersom de hade så pass tydliga regler och gränser för barnen. Under samtalen med 
Pia och Pernilla berättade de om sitt årliga kompistema som de nu utvecklat med 
hjälp av Granes (2005) sagobok Snick och Snack: Vännerna i Kungaskogen bygger 
en koja. De ansåg att kompistema är ett bra sätt att lära barnen hantera konflikter. I sitt 
temaarbete arbetar Pia och Pernilla med handdockor som föreställer de olika djuren i 
sagoboken. Med hjälp av dem sker samtal med barnen om situationer som till 
exempel vilka egenskaper en kompis ska ha. Barnen får även lära sig sånger som 
handlar om vänskap samt prata om hur man ska vara mot varandra. Utifrån det som 
de kom fram till med barnen har de gemensamt med barnen gjort upp regler för hur 
man ska vara mot varandra på förskolan. Pedagogerna berättade att de tydligt kan se 
att barnen förstått och anpassat sig till dessa regler. Exempelvis påminner barnen 
varandra om någon skulle råka bryta dem. Genom allt det här vill de få alla barn att 
känna sig trygga, sedda och att de ser vikten av att samarbeta med varandra. De 
berättade även att de efter sommaren 2008 inte behövt ta in det antal barn som 
normalt skulle ha tagits in i barngruppen där de arbetar. Anledningen att omkring tre 
barn färre börjat på Bråkmakargatan var att ljudnivån ansetts vara för hög och om 
gruppen varit större hade ljudnivån ökat ännu mer. I samtalen med Pia och Pernilla 
berättade de att de ansåg att det bästa sättet att få ner ljudnivån och därmed även 
minska antalet konflikter var att dela in barnen i smågrupper. Pernilla pratade även 
om att hon ansåg att det är av stor betydelse att visa barnen att man tycker om dem 
som person men att man ogillar dess beteende.

I intervjuerna med Petra som Peter kom det fram att de på Hakkebakkeskogens 
förskola arbetar med att ha barnen indelade i mindre grupper för att därigenom få en 
lugnare miljö och färre konflikter. De pratade även om att det för dem som pedagoger 
var lättare att kunna hantera de konflikter som uppstod genom att ha barnen i mindre 
grupper. På Hakkebakkeskogens förskola har det tidigare varit mycket konflikter. 
Därför ansåg Peter och Petra att det var viktigt att prata med barnen om känslor i 
verksamheten. Det för att göra barnen medvetna om att det inte enbart är deras 
känslor som är av betydelse utan att även andra har känslor som måste respekteras.
Pedagogerna fick även möjlighet att höra vilka känslor som barnen hade kring olika 
företeelser.  

Utifrån intervjun med Peter som arbetar på Hakkebakkeskogens förskola kom det 
fram att han beskriver en konflikt på följande sätt:  

En konflikt för mig det är när barnen inte är överens och… då är det ju en konflikt. 
Det blir en konflikt. För dem är det så värdefullt, för de ser sig själva att de har rätt. 
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För dem är det ju så värdefullt så då blir det en konflikt. Många har ju inte det 
tänkandet att han kanske har rätt eller hon kanske har rätt utan jag har rätt, då är det 
en konflikt. Det blir det, och det är då känner jag att jag kanske behöver gå in och 
hjälpa till… ge båda rätt, fast man försöker komma till en lösning. Så ser jag det 
som. (Intervju med Peter på Hakkebakkeskogens förskola den 27 november 2008)

Lite senare i intervjun vidareutvecklade Peter sin syn på konflikter genom följande 
uttalande som visar att konflikter för honom även kan vara något positivt som medför 
att barnen lär sig något: 

Barn är olika och de har sina personligheter… men jag ser inte det som något 
negativt att barnen hamnar i konflikter, för jag tror att jag försöker omvända det till 
något positivt och jag tror att barnen lär sig otroligt mycket av det, som de kan ha 
med sig senare i livet. För dels är de väldigt framåt de som är i konflikter och tar för 
sig mycket och har lite självförtroende och jag tror de lär sig något under tiden. Får 
det här tankesättet att ”förstår du varför han blev ledsen”, att man får barnen att 
förstå den andres känsla. Det är otroligt viktigt tror jag. Det absolut viktigaste det är 
ju det här att de har ett självförtroende och vågar ta för sig och det gör de här som 
hamnar i konflikter. Det ser man ju bara på om man ser på oss vuxna människor, 
skulle vi säga vad vi tycker så skulle vi hamna i en väldig massa konflikter också. 
Men vi är för fega. Barnen säger vad de tycker så det är inte konstigt att det blir 
konflikter och de är modiga för de vågar säga vad de tycker, det gör inte alltid vi 
vuxna… det är något och ta efter kanske. Man kan tycka att barn blir gnälliga, men 
nej jag tror att de lär sig någonting av det, de som är i konflikter. Det ser man ju bara 
om man har en grupp och arbetar med, det är jättekul att de som kanske inte kommer 
fram i vanliga fall, att man kanske ser att tar för sig lite mer. Men det är ju 
fortfarande de här som tar för sig mycket som syns mest i de här smågrupperna också 
men i det långa loppet så hoppas jag att även de som är blyga lär sig att ta för sig i 
stora grupper. Man måste ju börja någonstans. (Intervju med Peter på 
Hakkebakkeskogens förskolan den 27 november 2008)

Det som Peter säger kan kopplas till Petras tankar om vad en konflikt är. En konflikt 
för henne är något som behöver lösas, antingen genom att barnen får försöka själva 
eller att de får hjälp av någon annan. Den kan vara utvecklande och någonting som 
barnen lär sig av inför framtiden, men det förutsätter att den blir löst på rätt sätt. 
Vidare beskriver hon i intervjun att de i arbetslaget tidigare har testat på att använda 
drama för att göra barnen medvetna om deras konflikter. Det gjorde de genom att 
spela upp konflikter som vid det tillfället var vanliga i gruppen, exempelvis 
situationer som visar på utanförskap. När dramat är framfört fick barnen och 
pedagogerna möjlighet att diskutera situationen tillsammans i gruppen. Petra berättar 
att barnen genom dramatiseringen får möjlighet att se konflikten utifrån, precis som 
pedagogerna ser deras konflikter och förhoppningsvis lär barnen sig något av det. 
Dramatiseringen var ett försök att förebygga konflikter. I intervjun med Petra sade 
hon att barn i förskoleåldern är egoistiska vilket medför att många konflikter uppstår. 
Hon säger att det känns som att barnen har blivit mer egoistiska nu för tiden än vad de 
var förr. Petra berättar att det kan bero på att det är större grupper nu men tror snarare 
att det framför allt beror på dagens samhälle med bland annat all stress som det 
innebär att leva i det. Det var även något som Pia och Pernilla på Bråkmakargatan 
höll med om då de ansåg att det i de stora grupper som finns idag behöver barn ta mer 
plats för att synas och höras. 

Reaktioner vid konflikter
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Utifrån våra observationer och intervjuer kom det fram tre olika reaktioner som 
pedagogerna hade vid de konfliktsituationer som observerades. De tre olika 
reaktionerna är fysisk reaktion på barnets känslor, att avvakta för att se vad som 
händer samt att avleda situationen genom att erbjuda en annan aktivitet.

Fysisk reaktion på barns känslor

Utifrån en av observationerna på Hakkebakkeskogens förskola kunde observatören se 
att Peter uppmärksammade att en av flickorna lät upprörd, han reagerade på 
situationen igenom att klappa flickan på huvudet utan att säga något till henne. Det 
var följande situation där Albin och Moa sitter och pärlar:

Moa och Albin sitter vid bordet och pärlar på pärlplattor. Moa ser ut att råka göra
sönder det som Albin pärlat. 
- Förlåt!  Säger Moa och tittar på Albin. 
Albin lämnar stolen och börjar gå iväg. Moa ser upprörd ut och skriker flera gånger:
- Man får inte säga till fröken när man sagt förlåt! 
Peter kommer in i rummet och klappar Moa på huvud samtidigt som han pratar i 
telefon. Efter det fortsätter både Albin och Moa att sitta tillsammans och pärla.
(Observation på Hakkebakkeskogens förskola)

I den här situationen såg det ut som att Moa råkade göra sönder Albins pärlplatta. Hon 
sade direkt förlåt till Albin. Under ett samtal med Peter berättade han att det troligtvis 
var stort för Moa att säga förlåt vilket medförde att hon såg upprörd ut när Albin inte 
såg ut att ta hennes förlåt på allvar. Vidare talade Peter om att han inte var medveten 
om att det pågick en konflikt i rummet. Han kom inte heller ihåg situationen, vilket 
medförde att det blev svårt att veta varför han gick in i rummet. Han pratade i telefon, 
gick in i rummet och gick fram till Moa, klappade henne på huvudet, vilket medförde 
att hon slutade skrika. I samband med det satte sig Albin ner för att fortsätta med sin 
pärlplatta. Genom nedanstående citat utifrån intervjun med Peter berättar han allmänt 
om varför han tror att det kom sig att han lyckas lösa konflikter utan att vara 
medveten om dem:

Jag gick bara in och gjorde någonting och det gick tydligen bra. Jag tror ändå att jag 
är lite sådan att jag har det i bakhuvudet på något sätt att även om jag inte är insatt i 
själva konflikten, tror jag att jag har den grundtanken att jag inte ska göra någon stor 
grej av det utan kanske bara som i det här fallet ge Moa en klapp på huvudet. Det 
räcker bara att de får någon slags bekräftelse. (Intervju med Peter på 
Hakkebakkeskogens förskola den 27 november 2008)

Avvaktande konfliktlösning

Pedagogernas grundsyn på konflikter var att det är viktigt att avvakta och se vad som 
händer för att ge barnen en chans att själva försöka lösa konflikten. En situation där 
Peter använde sig av det tillvägagångssättet synliggörs i följande observation:  

Linnea, Adam och Ellen är vid ett av träden ute på gården. Adam sitter på trädets 
rötter och Linnea ser arg ut och tittar på Adam samtidigt som hon säger flera gånger:
- Det är min stol!
Adam sitter kvar. Peter kommer gående och tittar snabbt på barnen, men går förbi 
dem och efter en stund har alla tre lämnat trädet. Hela tiden har Ellen stått och tittat 
på. (Observation på Hakkebakkeskogens förskola)
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I den här situationen gick inte Peter in i situationen utan tittade på den och gick förbi. 
I samtal med honom efteråt berättade han att det var ett medvetet val från hans sida. 
Peter menar exempelvis att det är lätt att gå in för tidigt i en situation där det ser ut 
som att barnen bråkar, vilket kan medföra att saken enbart blir värre. Det kanske inte 
ens var en konflikt ifrån första början. Vid det här tillfället berättade han att han inte 
ville gå in i situationen på grund av att han ansåg att det var en situation som barnen 
klarade av på egen hand. Nästa observation visar även den på hur Peter avvaktar för 
att se vad som ska hända:

Ludvig leker i lekhallen och går till den röda poolkudden. Då kommer Albin och 
Moa springande och sätter sig i den. Ludvig drar och sliter i poolkudden samtidigt 
som han skriker åt Albin och Moa: - Jag ska ha den!
Samtidigt står Peter längst upp i trappan tillsammans med observatören som ser att 
Peter tittar rakt på konflikten. Efter en kort stund lämnar Moa och Albin poolkudden 
och Ludvig drar iväg kudden och lägger poolkudden på tjockmattan precis under 
ribbstolen. (Observation på Hakkebakkeskogens förskola)

Peter berättade efteråt att han valde att avvakta för att ge Ludvig möjlighet att själv 
försöka få sina kompisar att flytta på sig. På följande sätt uttalade Peter sig angående 
tillvägagångssättet att avvakta:

Det gäller att ha tålamod och inte gå in för fort… det är svårt för ibland rusar man in 
för tidigt och så var det kanske inte någon konflikt för barnen egentligen utan om 
man hade väntat tio sekunder så hade det gått över… går man in direkt så… är det ju 
man själv som gör det till en konflikt så lite tålamod tror jag är viktigt, att avvakta 
och se vad som händer. (Intervju med Peter på Hakkebakkeskogens förskola den 27 
november 2008)

De två situationer som har tagits upp angående avvaktande konfliktlösning har gett 
Peters tankar bekräftelse när det gäller att en konflikt kan gå över snabbt genom att 
barnen klarar det på egen hand om den vuxne avvaktar och ser hur situationen 
utvecklas. Petra uttalade sig på ungefär samma sätt, nämligen att det är viktigt att 
avvakta för att barnen därigenom ska få en chans att på egen hand försöka lösa 
konflikten.

Avledande konfliktlösning

Ett annat sätt att reagera på barnens konflikter är att göra valet att avleda barnens 
uppmärksamhet mot något annat. I en konfliktsituation på Bråkmakargatans förskola 
uppstod en konflikt som Pia valde att avstyra genom att hjälpa det ena barnet att 
komma på något annat att göra.

Linus kommer till pysselbordet och sätter sig. Kasper säger: - Linus stör. 
Pia: - Linus, du får gå och dansa i samlingsrummet med de andra istället. 
Linus: - Nej. 
Pia: - Men de stora barnen har sina grejor där. Vi kan spela spel istället. 
Pia plockar fram ett spel åt Linus och han sätter sig för att leka med det. 
(Observation på Bråkmakargatans förskola)

I det här exemplet berättade Pia att hon ville få Linus att hitta på något annat att göra. 
Hon visade respekt för att barnen vid pysselbordet verkade vilja vara ifred. Pias 
lösning accepterades av Linus. Pia berättade att Linus inte såg ut att veta vad han ville
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göra vilket troligtvis medförde att den här konflikten uppstod. Pia valde då att avleda 
honom i konflikten genom att föreslå att han skulle spela spel, vilket medförde att 
situationen lugnade ner sig.

Följande situationer synliggör hur Pia använder förskolans resurser för att avleda 
konflikten mellan barnen:

Kasper och Sofia ritar och klipper vid pysselbordet. Nathalie och Hanna är också 
med. Pia är långt ifrån och hör inte att Kasper och Sofia bråkar om limmet. Sofia går 
och säger till Pia som följer med henne till Kasper. 
Kasper: - Den hade jag fröken! 
Pia: - Men jag hämtar mer lim. 
Pia går iväg. Barnen pysslar vidare. Pia kommer tillbaka och säger: - Ni har 
jättemycket saker på golvet. Ni får dela med er. 
Sofia: - Vill du dela det här ljusgröna?
Pia går iväg. Barnen verkar vara överens och pysslar vidare. (Observation på 
Bråkmakargatans förskola)

Nathalie säger: - Jag hade den saxen! 
- Nej! säger Kasper och lägger undan saxen i hyllan bakom sig. Kasper ger Nathalie 
en annan sax och en bit papper. Kasper säger: - Vi skulle dela med oss! (Observation 
på Bråkmakargatans förskola)

I den första konfliktsituationen sade Pia att hon hört barnen på håll och förstod att de 
behövde hjälp att komma överens. Pia lät Nathalie, Sofia och Kasper säga var och ens
åsikt om situationen och förklara vad som var fel. Pia kom därefter fram till en 
lösning genom att hämta mer material. Barnen lyssnade, accepterade och förstod 
antagligen vad hon sade. Den tredje observationen från pysselbordet visar på hur 
barnen kan komma fram till ett sätt att försonas på. 

Lite senare vid pysselbordet tar Kasper alla silkespapper och samlar ihop dem och 
lägger i ett kuvert. Sofia ser ledsen ut och gråter. Hon har inte några saker. Efter en 
stund kommer Pia och säger att de ju skulle dela med sig. Pia plockar ur sakerna ur 
kuvertet och delar upp dem. Sedan går hon. Sofia och Kasper fortsätter att vara oense. 
Båda börjar gråta. Pia kommer tillbaka och frågar vad som är fel. Det visar sig handla 
om en liten bit silverpapper som bägge vill ha. Pia säger att hon kan hämta mer. Sedan 
vänder hon sig till observatören och säger att barnen är trötta för de brukar alltid leka 
mycket bra ihop.
Kasper säger: - Ska vi säga förlåt nu? 
Sofia svarar: - Ja. 
Kasper: - Förlåt. 
Sofia: - Förlåt. 
De pratar med varandra om att Pia ska hämta mer silverpapper. Sofia ropar till henne 
för att påminna om det. (Observation på Bråkmakargatans förskola)

I den här situationen blev båda barnen ledsna och grät men det var Sofia som började. 
Sofia grät troligtvis på grund av att hon inte hade några saker. Sedan när Pia hade 
hjälpt dem blev båda ledsna på grund av att de ville ha samma sak, nämligen en liten 
bit silverpapper. Under samtalet med Pia berättade hon att orsaken till att barnen inte 
kom överens var att de var trötta för att det var i slutet av dagen. Hon sade att Kasper 
och Sofia brukar leker mycket bra. I den sista situationen fick barnen förklara vad 
som var fel innan Pia kom fram till en lösning. Kasper och Sofia kunde sedan själva 
komma fram till ett sätt att försonas på, genom att säga förlåt till varandra.



19

Konfliktlösning med samtalet som redskap

Pedagogerna använde olika former av samtal som redskap i arbetet med konflikter 
mellan barnen: Konfliktlösning genom tillsägelser samt Samtal om vad som hände. 

Konfliktlösning genom tillsägelser

I en av konfliktsituationerna valde Pernilla att säga till barnen att lugna ner sig när en 
konflikt pågick. Det var följande exempel då Linus, Benjamin och Robin leker 
riddare.

Linus, Benjamin och Robin leker med riddare. Robin ropar: - Linus! Ta bort din hand! 
Robin vänder sig mot observatören och säger: - Linus tar inte bort sin hand. 
Pernilla som är en bit ifrån säger: - Linus, Benjamin och Robin nu lugnar ni ner er. 
Pojkarna slutar leka med riddare och börjar klättra på pallar och några låga bord 
istället. De sjunger samtidigt som de klättrar. Pernilla går iväg. (Observation på 
Bråkmakargatans förskola)

I det här fallet fick barnen en tillsägelse av Pernilla, det berodde troligtvis på att de 
var högljudda. Barnen slutade leken de hållit på med men fortsatte leka tillsammans.
Ytterliggare ett tillfälle då Pernilla handlade genom att säga till barnen visas nedan:

Två pojkar, Benjamin och Andreas, bråkar om att ligga under högen med puffar som de 
har byggt tillsammans i puffrummet. Andreas säger: - Benjamin, du får inte ligga där.
Benjamin ligger kvar. Pernilla kommer in och frågar vad de gör. Hon säger: - Det är 
dags att städa för vi ska äta mellanmål. 
Barnen slutar bråka och börjar städa istället. (Observation på Bråkmakargatans 
förskola)

Troligtvis var det så att Andreas hade hört att det var dags att städa för att det var dags 
för mellanmål, därför ville han antagligen tala om det för Benjamin. Konflikten 
avslutas när Pernilla kommer in och säger åt barnen att de ska städa, vilket möjligtvis 
bekräftade att Andreas kände att han hade rätt. Pernilla syftade på att hon inte såg den 
här händelsen som en konfliktsituation utan att Andreas ville tala om för Benjamin 
om en regel de bestämt gemensamt på förskolan.

Följande observation beskriver hur några flickor inte tillåter ett par andra flickor att 
leka i samma rum som dem. I samtal med Pernilla kom det fram att hon gärna ville få 
flickorna att säga vad som var fel för att tillsammans med dem kunna komma fram till 
ett slutresultat som alla skulle vara nöjda med. Det synliggörs bland annat i följande 
observationer:

Klara, Lisa, Anna, Olivia och Mia leker i puffrummet. Lisa knuffar ut Anna därifrån 
och säger: - Du får inte vara här!
- Jo! säger Anna.
Pernilla hör flickorna eftersom hon sitter vid datorn runt hörnet från puffrummet. Hon
ropar: - Hallå! Varför ropar ni så? 
Alla flickorna blir tysta och fortsätter leka. Anna går tillsammans med Olivia och Mia
iväg ifrån puffrummet. Lisa och Klara stannar kvar. Pernilla fortsätter skriva på datorn. 
(Observation på Bråkmakargatans förskola)

I det här exemplet såg inte Pernilla vad som hände eftersom hon satt bakom en vägg. 
Hon berättade att hon hört att barnen lät upprörda och ville med sin fråga veta vad 



20

som hände. Barnen svarade inte utan slutade sin konflikt och delade upp sig i olika 
rum, troligtvis på grund av att de tog Pernillas fråga som en tillsägelse. I ett samtal 
med Pernilla kom det fram att hon hade velat höra barnens åsikter om situationen för 
att få veta vad de inte var överens om. Hon berättade att när barnen inte svarade såg 
hon det som att de löst konfliktsituationen på sitt eget sätt eftersom hon sett barnen 
göra det vid tidigare tillfällen och vet att de kan komma överens. Pia och Pernilla 
talade om att det ofta är mycket att göra, vilket medför att de inte alltid kan agera på 
det sätt som de helst hade velat.

Nedanstående citat visar en liknande situation där Pernillas fråga antagligen tolkades 
av barnen som en tillsägelse:

Linus, Benjamin och Leah leker i dockvrån.
Linus ser upprörd ut och Leah säger: - Kan du (riktat till observatören) ta bort Linus 
här ifrån? 
Linus svarar: - Nej! 
Pernilla går förbi och säger: - Vad gör ni för något?
Leah säger inget mer utan fortsätter leka vidare. Linus stannar kvar i dockvrån med 
Leah och Benjamin. (Observation på Bråkmakargatans förskola) 

Vid det här tillfället fanns inte Pernilla tillräckligt nära för att se vad som pågick. 
Pernilla berättade under ett samtal att hon ville höra barnens åsikter om situationen.

I samtliga observationssituationer som har tagits upp i konfliktlösning genom 
tillsägelser har pedagogerna aldrig skällt på barnen utan observatören menar att Pias 
och Pernillas uttalanden sades med en lugn ton som dock verkade tolkas som 
tillsägelser av barnen. Det kan kopplas till det som Pia och Pernilla berättade om att 
de är överens om att de inte ska skälla på barnen, det eftersom de ansåg att barnen 
bara blir rädda om de blir utskällda. På Bråkmakargatan användes en del tillsägelser 
men som vi tidigare nämnde var det i en lugn ton och dem syftade till att hjälpa 
barnen att visa var gränsen går för vad som är rätt och fel. Pedagogerna på den 
förskolan menar att barn behöver gränser för att tydligt veta vad som är tillåtet. 
Pernilla och Pia talade om att de gärna ville samtala med barnen om situationen men 
att det i och med att det är så mycket som behöver göras inte finns tid till det.

Samtal om vad som hände

I några konfliktsituationer som observerades gick Peter och Petra på 
Hakkebakkeskogens förskola in och hjälpte barnen att gå vidare ur konflikten. Det 
gjorde de genom att prata med barnen om vad som hänt och därefter tipsa dem om hur 
de skulle lösa problemet. Följande situation visar hur Peter samtalar med Moa och 
Noah kring deras konflikt:

Noah och Moa är i hallen för att klä av sig sina ytterkläder efter att ha varit ute. Moa 
använder en pall för att kunna hänga upp sina kläder men står inte för tillfället på den. 
Noah kommer fram till Moa och tar utan att säga något pallen ifrån henne. Moa ser ut 
att bli arg på Noah. Båda drar i pallen. Noah skriker: - Jag vill ha den nu.
På samma gång skriker Moa: - Jag hade den först. 
Peter hör skriket och kommer och frågar: - Vem var det som hade pallen först? 
Noah säger: - Moa hade den först men jag behöver den nu. 
Då säger Peter till Noah: - Då får du låta Moa ha den först så får du vänta på din tur.
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Moa tar pallen och drar den mot sin plats. Linnea står vid sin plats som är bredvid 
Moas. När Moa är på väg till sin plats hamnar Linnea i vägen för henne. Moa börjar
skrika igen. Peter säger då till Moa: - Du behöver inte bli så arg. Det räcker med att du
ber Linnea att hon ska flytta sig. (Observation på Hakkebakkeskogens förskola)

I den här situationen valde Peter att gå in i situationen och ta reda på vad som hände. 
Det berodde troligtvis på att ljudvolymen från de båda barnen var hög och det såg ut 
som att det pågick en dragkamp mellan barnen om vem som skulle ha pallen. När 
Peter fick reda på att Moa hade den först fick Noah inse att han får vänta på sin tur 
och accepterade det som Peter föreslog. Moa tog pallen och drog den mot sin plats 
men Linnea stod i vägen och Moa såg arg ut när hon tittade på Linnea. I ett samtal 
med Peter berättade han att barn i förskoleåldern ofta är egoistiska och har svårt att se 
att någon annan hade det eftertraktade föremålet först. De tänker i stället lätt att ”nu 
behöver jag den” och tar sedan saken utan att tänka på att ett annat barn hade den, 
vilket lätt kan leda till konflikter liknande den som beskrevs ovan.

I den konfliktsituation som följer nedan hör inte observatören vad barnen säger men 
ser att Petra går in och samtalar med Albin och Elin:

Det är lunchdags och alla barnen sitter vid bordet och ska börja äta då observatören 
plötsligt märker att Elin och Albin som sitter mitt emot varandra vid ett av bordet ser ut 
att diskutera något. Det sitter ingen vuxen med dem just då så Petra som sitter vid ett 
annat bord säger till barnen vid sitt bord: - Jag ska bara gå och hjälpa barnen vid det 
andra bordet lite.
Petra går och sätter sig vid det andra bordet och pratar med de två barnen. (Observation 
på Hakkebakkeskogens förskola)

Från sin position kan inte observatören i det här fallet höra vad Elin och Albin pratar 
om på grund av de andra barnens samtal. Petra berättar efteråt om situationen för 
observatören, vilket innebar att informationen om vad som hände i situationen ändå 
kom fram. De två barnen Albin och Elin hade hamnat i konflikt med varandra då Elin 
hade upptäckt att Albin hade fått färg på sin tröja. Elin hade då sagt till Albin att han 
nu måste slänga sin tröja. Albin ville inte slänga sin tröja för den var alldeles ny. Petra
sade att det här troligtvis handlar om att Elin själv har erfarenhet av att hon har behövt 
slänga en tröja på grund av att hon hade fått färg på den, därför menade Elin att även 
Albin kommer att behöva slänga sin.

De observationer och tankar som hittills har tagits upp angående att samtala med 
barnen har skett på Hakkebakkeskogens förskola. Liknande situationer har även hänt 
på Bråkmakargatans förskola. Här följer ett exempel:

Nathalie börjar gråta när Kasper plockar bort flera papper och förstör ett för henne. Pia 
som är en bit bort och plockar upp efter mellanmålet säger: - Vad gör ni? Ni får vara 
kompisar istället. 
Nathalie: - Jag ville inte ha sönder den. 
Kasper gör roliga miner för att göra Nathalie glad men hon går iväg till ett annat rum 
och leker med andra barn. Pia fortsätter att plocka undan efter mellanmålet. 
(Observation på Bråkmakargatans förskola)

Här såg inte Pia vad som hände men frågade barnen och Nathalie berättade. Samtalet 
blev däremot inte långvarigt och Nathalie går någon annanstans. Pia berättade att 
barnen i exemplet ofta leker mycket bra men påstod att de på eftermiddagen och i 
slutet av veckan lätt tappar tålamodet för varandra.
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Diskussion

Följande kapitel är uppdelat i fyra underrubriker: Metoddiskussion, 
Resultatdiskussion, Didaktiska konsekvenser samt Förslag till fortsatt forskning. 

Metoddiskussion

Den etnografiska ansatsen har hjälpt oss att få en djupare inblick i hur förskollärarna 
på de förskolor vi var på arbetade med konflikthantering. Det gav oss en större 
kunskap om hur deras tankar och handlingar förenas. Enligt oss kan det vara lätt att 
som forskare påverkas utav det som pedagogerna säger och tolka det som setts med 
deras ögon i stället för sina egna. Vi var under undersökningen hela tiden medvetna 
om att det är viktigt att som forskare känna till sin egen roll i studien. Det på grund av 
att vi innan hade läst att bland annat Dovermark (2007, s 134-137) skrev att forskaren 
behöver reflektera över sitt eget handlande och om de egna tankarna påverkar det som 
setts och hörts. En medvetenhet behövs enligt henne om att forskarens egna val 
påverkar resultatet. Det här var en tanke som hängde med oss och var till en god hjälp 
för att inse att vår egen tolkning av situationerna påverkar vårt resultat, i och med att 
en sak kan uppfattas på olika sätt. 

Under våren 2008 bestämde vi oss för att skriva om konflikthantering och genomföra 
en studie som var inspirerad av den etnografiska ansatsen. Sedan ändrade vi oss och 
bestämde oss för att videofilma en dag i en förskola. Men till slut lade vi ner bägge 
idéerna för att arbetet antagligen skulle bli för stort. Vi valde slutligen att fokusera på 
observation som metod men att använda intervjuer som tillägg för att bekräfta det vi 
sett.

Som observations strategi använde vi oss av strategin critical incident. Det blev till en 
stor fördel för undersökningen, eftersom det hjälpte oss att fokusera på det som var
relevant för studien. Vi kunde vara en del av verksamheten men ändå beredda att med 
anteckningsblocket redo stanna upp och anteckna när det uppstod en konfliktsituation. 
En svårighet med att vara en del av verksamheten under vissa perioder då inget hände 
var att det var lätt att missa situationer som var relevanta för undersökningen. Det på 
grund av att exempelvis någon pratade med oss eller på något annat sätt tog vår 
uppmärksamhet från situationen. Kan hända hade det varit bättre att vara ute och 
observera fler dagar än de fyra dagar var som vi var ute och observerade. Om vi hade 
varit ute under fler dagar kan det hända att vi hade sett flera tillvägagångssätt för 
konflikthantering.  Trots det kände vi att det material som kom fram genom 
observationerna var tillräckligt för att få ett bra och trovärdigt resultat.

Resultatdiskussion

I resultatdiskussionen kommer följande underrubriker att användas: synen på 
konflikter, förebyggande metoder, metoder för konfliktlösning, faktorer som påverkar 
konfliktlösning och försoningsbeteenden.  
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Synen på konflikter

Samtliga pedagoger som observerats i undersökningen anser att en konflikt är då barn 
inte kan komma överens med varandra. Det stämmer bra ihop med det som Lamer 
(1991, s 20) menar när hon skriver att konfliktsituationer uppstår när barn samspelar 
med varandra och deras viljor går isär, alltså att båda anser att de har rätt och att deras 
tankar är bäst. När den här typen av konflikter uppstår anser pedagogerna som vi 
intervjuade att det är viktigt att som pedagog gå in och stödja barnen i konflikter. Det 
ska undvikas att ge någon av barnen mer rätt än den andre, samtidigt som en 
gemensam lösning diskuteras fram. Öhman (2003, s 236-239) bekräftar det 
pedagogerna pratade om när hon skriver att barnen ska tas på allvar i sina konflikter i 
och med att det i en konfliktsituation kan finnas flera olika sätt att se på en och samma 
situation. 

I samtal med Peter och Petra på Hakkebakkeskogens förskola framkom det att de inte 
ansåg att det var något negativt att barnen hamnade i konflikt med varandra. Peter 
berättade under intervjun att han ansåg att de barn som ofta hamnar i konflikter gör 
det på grund av att deras självförtroende är så stort. I och med att de vågar stå för vad 
de tycker hamnar de lätt i konflikter. Det modet som de här barnen har var något som 
han ansåg att vuxna kanske borde ta efter. De barnen som Peter syftar på vågar stå för 
var det tycker och menar precis vad de säger. Det är något som inte alltid alla vuxna 
vågar. Många vuxna håller istället tyst och behåller sina tankar inombords istället för 
att framföra sin åsikt. Vi håller med om Peters tankar på grund av att vi har upplevt att 
många barn har en gemensam egenskap nämligen ärlighet, vilket innebär att de ofta 
säger vad de tycker och tänker. Det är enligt oss därför betydelsefullt att uppmuntra 
barnen att stå för sin åsikt i och med att det är en viktig egenskap att ha med sig inför 
framtiden. Barnen bör dock vara medvetna om att det är en grundläggande tanke att 
respektera andras känslor och att kunna uttrycka sina tankar och åsikter utan att skada 
någon. Det här är även något som det står om i Läroplanen för förskolan 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s 7) angående att barnen ska utvecklas till att bli 
öppna och visa respekt för varandra.  Som tidigare nämns anser Peter att konflikter 
inte är något som är enbart negativt utan något som leder till utveckling och lärande, 
vilket medför att det är bra att låta allas tankar och åsikter komma fram samt att 
respektera dem. De lär sig även hur de kan hantera de konflikter som de hamnar i på 
egen hand i framtiden. Petra menade istället att barnen lär sig mycket av situationen 
men att det krävs att konflikten hanteras på ett positivt sätt. Wahlström (1996, s 7) och 
Utas Carlsson (2001, s 50-51) har som åsikt att personer som varit inblandade i 
konflikten när de funnit en lösning har både mognat och lärt sig något nytt om livet.  
Där med anser de att det är viktigt att se till att människor tar till sig tanken att 
konflikter kan vara något positivt och att det går att arbeta konstruktivt med dem. Den 
tankegången har även Landin och Hellström (2001, s 83-103) som anser att det är bra 
att låta konflikter komma upp till ytan och att det är viktigt att låta allas åsikter 
komma fram. Det i och med att alla olika tankar och idéer som finns ofta är en 
tillgång för gruppen.

Förebyggande metoder

För att underlätta arbetet med konflikter använder förskolorna sig av olika 
tillvägagångssätt för att förebygga att de uppstår. Löfdahl (2007, s 60-64) menar att 
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många svenska förskolor traditionsenligt brukar ha någon variant av kompistema 
varje år. För att barnen ska kunna ta till sig vad som är budskapet bakom temat är det 
viktigt att de får förståelse för vad som menas med begreppet vänskap och att vara 
snäll och trevlig. Tillsammans kan pedagoger och barn skapa sig en gemensam bild 
av vad vänskap är. På ett liknande sätt menar Lindell och Hartikainen (2001, s 200-
201) att det behövs ett konkret arbete med värdegrundsfrågor i förskolan. Exempel på 
sådana frågor kan vara hur en bra kompis och pedagog bör vara. Bråkmakargatans 
förskola hade utvecklat sina redan mycket omtyckta kompistemaveckor genom
Granes (2005) sagobok Snick och Snack: Vännerna i Kungaskogen bygger en koja. 
Den bygger på lpfö98 och värdegrunden. Vi har sökt om den sagan och funnit att flera 
förskolor i Sverige använder sig av den. I det temaarbetet används handdockor som 
gestaltar de olika karaktärerna i sagan. Med dockornas hjälp gestaltas olika 
vardagssituationer som kan uppstå när människor samspelar med varandra. I 
Thornberg (2006) och Green et al. (2008) studier användes dockor för att se hur 
barnen reagerade i och hanterade olika konfliktsituationer. Vi anser att det är ett bra 
tillvägagångssätt därför att det på ett konkret sätt gör både barn och pedagoger 
medvetna om hur de reagerar på och hanterar konfliktsituationer. 

Pedagogerna på båda förskolorna berättade att de arbetade mycket med att ha barnen i 
smågrupper på grund av att de ansåg att gruppen blev tryggare och lugnare i och med 
det. På samma sätt menar Wahlström (1993, s 30-31) att det är i samspelet med andra 
människor som individen blir tryggare i sig själv. Ju mindre gruppen är desto tryggare 
samspel. När medlemmarna i gruppen känner sig bekräftade, ökar tryggheten. Det är 
viktigt att gruppen är tillräckligt liten för att alla ska bli sedda och hörda och få chans 
att våga säga sin åsikt. 

Tillvägagångssätt för att lösa konflikter

Vårt syfte var att ta reda på vilka tillväggångssätt som pedagogerna använde för att 
hantera de konflikter som uppstod mellan barn i förskolan. I vårt resultat fick vi fram 
ett antal olika strategier som användes på förskolorna. De bestod bland annat av att 
avvakta, samtala med dem som är inblandade i konflikten, avleda barnen etc.

På Bråkmakargatans förskola kom det även fram att en del av Pia och Pernillas försök 
till samtal kring konflikten istället togs som en tillsägelse som medförde att de slutade 
bråka och inte diskuterade problemet till konflikten. Säljö (2000, 13-67) menar att när 
barn får delta, samtala och reflektera om det som skett i leken eller andra aktiviteter i 
verksamheten får de ökad förståelse för hur företeelser kan uppfattas och förklaras av 
andra. Med det syftar vi på att det är viktigt att ha ett välfungerande kommunikativt 
samspel för att samtal och medlande ska fungera på ett lärorikt och utvecklande sätt. 

I vårt resultat kom vi fram till att Pernilla och Pia använde sig av det material som 
finns för att hantera de konflikter då barnen ville ha samma sak. Det här sättet 
medförde att konflikten upphörde men det hade antagligen varit mer givande för 
samtliga inblandade om det istället hade skett ett samtal kring situationen. Dessutom 
är det med tanke på den dåliga ekonomin som ofta finns i förskolan kanske inte den 
bästa metoden att använda sig av material som konfliktlösning. Istället är det bra att 
lära barnen att dela med sig och samsas om det material som finns. Green et al. (2008) 
kom i sin studie fram till att barn ofta löser sina problem genom att turas om, dela 
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med sig eller hjälpa varandra. Vi tror att barnen därför genom uppmuntran lär sig det 
automatiskt. 

På båda förskolorna kunde vi se situationer där barnen visar upp något som kan liknas 
vid Ljungbergs (1998, s 152-162) förklaring av försoningsbeteendet. Han menar med 
det begreppet att barn hittar egna lösningar på sina konflikter genom att bjuda in till 
lek eller någon annan aktivitet, säga förlåt, att ta kroppskontakt genom att kramas 
eller att ge någon något som han/hon vill ha. Han menar även att konfliktlösning 
fungerar bäst om barnen i konflikten hade en god relation innan konflikten uppstod. 
Förmågan att använda fungerande försoningsbeteenden efter konflikter hör ihop med 
hur pass socialt kompetenta barnen i konfliktsituationen är. På Hakkebakkeskogens 
förskola uppstod en konflikt där barnen blev osams då den ena flickan såg ut att råka 
förstöra pojkens pärlplatta. Det första hon gjorde var då att säga förlåt till honom. 
Dessvärre verkade inte det tas på allvar av pojken som ändå tänkte säga till fröken. 
Flickan hade dock gjort ett försök att försonas med pojken. Vid händelsen på 
Bråkmakargatans förskola försonades två av barnen som satt vid pysselbordet. De 
hade tidigare bråkat med varandra. De försonas genom att den ena frågar den andre 
om de ska säga förlåt och båda två gör det. Detta gör de båda barnen utan påverkan av 
någon av pedagogerna. Pia var del i situationen men löste inte situationen genom att 
be dem säga förlåt, utan det kom barnen på helt på egen hand. Pia hjälpte däremot 
barnen att komma vidare ur konflikten. Hon lyssnade på dem och gav dem förslag på 
hur de kunde gå vidare. Barnen godtog hennes lösning och kunde sedan komma fram 
till ett sätt att säga förlåt till varandra. Enligt oss visar det på att barnen med stöd av 
någon annan, till exempel en pedagog, klarar av att hantera situationer som han/hon 
själv har svårt för. Det kan kopplas till Vygotskij (2001, s 330-338) som säger att 
barnet i samspel med andra är både starkare och klokare än vid arbete på egen hand.

Om en pedagog är säker och trygg i sin yrkesroll kan han/hon lösa konflikter utan att 
själv vara medveten. I en observationssituation som det går att läsa om i resultatdelen 
gjorde Peter det genom att klappa en flicka som lät upprörd på huvudet, vilket 
lugnade ner hela situationen. Den grundinställning till konflikter som Peter hade 
innebar att det är viktigt att inte göra en stor sak av situationen utan enbart något som 
ger barnen bekräftelse. Öhman (2003, s 236-239) menar att varje individ ska få känna 
sig bekräftade men även på ett tydligt sätt få veta att det finns en skillnad mellan vem 
barnet är som person och hur det agerar. Det här var något som Pernilla höll med om 
när hon sade att man kan tycka om en person men inte dess beteende. 

Faktorer som påverkar konfliktlösning

I förskolorna som studerades kände pedagogerna att det inte alltid är så lätt att lösa 
konflikterna på det sätt som de helst hade velat på grund av allt annat som måste 
göras för att verksamheten ska fungera. Vi håller med Öhman (2003, s 61) om att det 
är viktigt att tid och utrymme ges för att lära barnen att hantera de konflikter som 
uppstår. Det är betydelsefullt att få ett avslut på konflikten samtidigt som det finns en 
medvetenhet om att den inte alltid går att lösa. Arbetet med konflikten ska pågå tills 
alla är tillfredsställda med resultatet. På grund av att förskolorna idag har stora 
barngrupper och att pedagogerna har mycket annat som ska hinnas med har vi 
upptäckt att det lätt blir stressigt. Det medför att det blir svårt att ta vara på alla 
konflikter. Det är många barn som naturligtvis kräver tid och kraft utan att för den 
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delen vara bråkiga. Samtliga pedagoger berättade att de känner stress över att de inte 
hinner med att ge alla barn lika mycket tid när det samtidigt är andra saker som disk, 
planering och annat som ska utföras. Ofta sker oförutsedda händelser som hindrar 
pedagogerna från att hantera konfliktsituationen i lugn och ro med barnen. All den 
stress som förekommer medför att pedagogerna inte hinner reflektera över 
situationerna samt sina handlingar. Det får till följd att pedagogerna agerar negativt 
gentemot barnens konflikter eller att de i konflikten går tillväga på ett sätt som går 
emot hur man innerst inne vill. Det stämmer överens med flera av de 
konfliktsituationer som observerades på Bråkmakargatans förskola. Både Pernilla och 
Pia kände att de inte alltid kunde hantera konflikterna på det sätt de helst hade velat 
på grund av allt annat som behövde göras. Det medförde att de hade goda avsikter 
men att det inte alltid kunde handla på det sätt det helst hade velat. 

Vi har även observerat att barn ofta lättare hamnar i konflikter när de är trötta 
framförallt på eftermiddagen och i slutet av veckan. Jenkins, Ritblatt och McDonald 
(2008) kom i sin studie fram till att den bästa kombinationen av metoder för att 
hantera konflikter i förskolan är att arbeta förebyggande, uppmuntra barnen när de 
löser sina konflikter samt att vara samarbetsvillig. 

Petra på Hakkebakkeskogens förskola pratade under intervjun om att hon upplevde 
det som att barn är mer egoistiska i dag än vad de var förr. Det kan ha med för stora 
barngrupper att göra men hon trodde att det framförallt handlade om dagens samhälle 
som bland annat innebär ett liv i stress. En tanke vi fick när Petra pratade om att det 
kan handla om att det idag är större barngrupper än det var förr var att barnen kanske 
behöver vara mer egoistiska nu än tidigare för att bli sedda. På Hakkebakkeskogens 
förskola var det fullt antal barn inskrivna medan pedagogerna på Bråkmakargatans 
förskola hade något färre barn på grund av att de barn som började under hösten 
ansågs vara stökigare i förhållande till de barn som tidigare gick där. Det färre 
barnantalet skulle medföra att de lättare kunde hinna med alla barnen i gruppen. Vi 
menar att det i vår studie inte spelat någon betydlig roll att barngrupperna var olika 
stora i och med att båda förskolorna arbetade med att ha barnen indelade i mindre 
grupper. Här kommer vi att tänka på det som Nilsson (2005, s 36) menar med att en 
stor grupp kräver mer energi av rolltagarna än en liten grupp då det är fler faktorer att 
ta hänsyn till. Där med blir eventuellt inte alla individer i gruppen bekräftade i den 
grad de har behov för. I små grupper märks det om ett eller flera barn är frånvarande, 
men i större grupper är det lätt att någon försvinner i mängden. Petra trodde 
framförallt att anledningen till att barnen idag är mer egoistiska beror på dagens 
samhälle med all stress som det innebär att leva i det. Även det är en tanke som fick 
oss att tänka efter. Kanske handlar det om att barnen inte hinner få lugn och ro utan 
påbörjar nya saker utan att avsluta en sak först. Det medför att de inte får möjlighet att 
komma ner i varv och känna sig riktigt trygga. Om det är på det sättet behövs det i 
vårt samhälle arbetas extra mycket med att skapa en harmonisk miljö där alla kan 
känna sig trygga. 
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Didaktiska konsekvenser

Utifrån undersökningen har det kommit fram flera exempel på hur det går att arbeta 
med konflikthantering. De tillvägagångssätt som kändes mest givande var att samtala 
med barnen om vad som hände eftersom det känns relevant i ett demokratiskt 
samhälle där alla har rätt att göra sig hörda och säga sin åsikt. Får barnen lyssna till 
vad var och en har att säga om en situation lär de sig att förstå hur andra tycker, 
tänker och känner. Anledningen till att samtalet kändes betydelsefullt är på grund av 
att alla barn har rätt att känna sig bekräftade och bli tagna på allvar. Det stämmer 
överens med det som står i Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 
1998) om att värdegrunden bygger på att alla ska bli respekterade för den de är. 
Utifrån det resultat som kom fram angående samtal med barnen är det viktigt att vara 
noga med att inte ta någons perspektiv utan istället ta allas känslor och åsikter på lika 
stort allvar. 

Ett annat tillvägagångssätt som skulle vara betydelsefullt att få arbeta med som kom 
fram genom vårt resultat är avvaktande konfliktlösning. Det eftersom det är viktigt att 
inte ta ifrån barnen chansen att själva försöka lösa de konflikter de hamnar i. Efter 
observationerna och intervjuerna kunde vi se att det är viktigt att som pedagog ha 
tålamod samt avvakta och inte direkt gå in för att lösa en konflikt. På ett liknande sätt 
menar Fahrman (1991, s 105-106) att barn för det mesta klarar av att hantera sina 
konflikter bättre än vad vuxna tror. Ibland kan de dock behöva lite hjälp och det är då 
det är dags att som pedagog gå in och stötta barnen. Då är det viktigt att inte ställa sig 
på någons sida utan hjälpa barnen att tillsammans komma fram till en lösning utan att 
vara dömande. Det är av stor vikt att ha tålamod under arbetet med konflikter i och 
med att problemsituationen kan bli större om pedagogen blir arg och skriker på 
barnen. Det överrensstämmer med det som Sigsgaard (2003, s 149) menar när han 
skriver att det inte hjälper att skälla på barnen i konfliktsituationen, det gör oftast bara 
situationen värre. På ett liknande sätt pratade Peter om att det är viktigt att ha tålamod 
med barnen i deras konflikter. Om uthålligheten hos pedagogerna är tillräckligt stor 
blir inte barnen utskällda, vilket kan medföra att det blir en mer harmonisk tillvaro för 
alla på förskolan.

Petra berättade att de på Hakkebakkeskogens förskola tidigare hade testat att vid 
några enstaka tillfällen dramatisera vanligt förekommande konfliktsituationer inför 
barnen. Det för att efteråt kunna diskutera dramat med barnen vilket innebar att 
barnen därigenom fick tänka till och förhoppningsvis blev de då mer medvetna om 
hur deras konflikter såg ut ur andras perspektiv. Det här är ett tillvägagångssätt för att 
förebygga konflikter som vi är intresserade av att prova att använda i framtiden som 
pedagoger i förskolan. Vi är dock väl medvetna om att det inte fungerar i alla 
barngrupper, därför anser vi att det är viktigt att se till gruppen, testa olika 
tillvägagångssätt och se vad som passar bäst bland de barn som är en del av 
verksamheten. Efter att ha hittat ett sätt som känns positivt är det betydelsefullt att 
inte köra fast och använda det i all framtid. Det i och med att det räcker att några barn 
tillkommer eller att någon försvinner för att det ska bli en helt ny barngrupp med nya 
förutsättningar. Att vara lyhörd och anstränga sig för att se alla barn är viktigt trots att 
det i en stor barngrupp kan vara otroligt svårt. Därför skulle vi vilja att barngrupperna 
i förskolans verksamhet blev mindre för att där med öka möjligheten för att alla barn 
ska bli sedda och få sina behov tillgodosedda. Det är dock inte särskilt lätt att få 
igenom ett förslag om mindre grupper i förskolan i dagens samhälle då trycket är stort 
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och det är många barn som behöver en förskoleplats. Om det är på det sättet att vi blir 
tvungna att arbeta i stora barngrupper kommer vi att sträva efter att dela in oss så 
mycket som möjligt i smågrupper för att där igenom göra att det blir lugnare. Det 
skulle förhoppningsvis underlätta vårt arbete.

Som avslut kommer här ett citat av Kierkegaard (1859) som passar bra in på vår 
studie och som flera av våra lärare haft med på sina föreläsningar under vår 
utbildning:

At man, naar det i sandhed skal lykkes en at føre menneske
hen til et bestemt sted, først og fremmest maa passe paa at
finde ham der, hvor han er og begynde der.
Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst. Enhver der ikke kan det,
han er selv i inbildning,
naar han mener at kunne hjælpe den anden

Förslag på fortsatt forskning

Under genomförandet av den här studien kom vi att tänka på flera intressanta 
undersökningsområden med koppling till vår. Ett ämne som vi gärna hade velat 
undersöka vidare vore hur konflikter mellan pedagogerna påverkar verksamheten 
samt vilka olika variationer av konflikter som de hamnar i under sitt arbete 
tillsammans i verksamheten.

Vidare hade det varit intressant att forska kring de eventuella konflikter som uppstår 
mellan pedagogerna och barnens vårdnadshavare. Vad krävs för att det inte ska uppstå 
konflikter mellan dessa parter? Kan pedagogerna förhålla sig på ett professionellt sätt 
gentemot dem? På vilket sätt hanterar pedagogerna den här sortens konflikter?

Tack

Vi vill tacka alla barn, föräldrar och pedagoger på de förskolor där vi utfört vår studie. 
Ett stort tack vill vi även ge till vår handledare Anita Eriksson för all den hjälp vi fått 
med vårt examensarbete. Vi vill även tacka de som tillhörde vår handledargrupp för 
alla de konkreta tips som de har gett oss. Slutligen vill vi tacka alla de som ställt upp 
och läst vårt arbete för att ge oss respons och tips om hur vi skulle kunna utveckla 
arbetet till det bättre.  
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Bilagor

Bilaga 1:

Information till förskollärare

Hej! 

Vi är två studenter från Högskolan i Borås som läser till lärare med inriktning mot förskolan. 
Under hösten skriver vi vårt examensarbete. Det vi bestämt oss för att undersöka är hur 
pedagoger i förskolan hanterar de konflikter som uppstår emellan barnen. Anledningen till att 
vi har valt att studera det här är på grund av att vi tycker att det är viktigt att vi som blivande 
förskollärare har kunskaper om hur man skapar en bra miljö där barnen får hjälp med att 
fungera på ett bra sätt tillsammans i barngruppen. 

Vi ska genomföra observationer och intervjuer för att få kunskap om hur förskollärare går 
tillväga när konflikter uppstår mellan barn i gruppen. 

Du som deltar i vår studie har rätt att själv bestämma om du vill delta eller inte. Du får även 
avbryta din medverkan när du själv vill. Vi kommer inte att nämna vare sig förskolor, barn 
eller pedagoger vid deras rätta namn för att det därmed inte ska gå att identifiera exakt var vi 
utfört vår studie vårt eftersom vårt examensarbete är en offentlig handling som kommer att 
kunna läsas av andra. Slutligen kommer de uppgifter som samlas in endast att användes som 
material för vårt examensarbete.

Vi vore väldigt tacksamma om ni vill delta i vår undersökning men respekterar om ni av 
någon anledning inte vill.

Om det är något ni undrar över är det bara att ni tar kontakt med någon av oss.

Med vänliga hälsningar

Ann-Charlotte Johansson
xxxxxx@utb.hb.se
Tel: xxxxxxxxxx

Julia Dahlgren
xxxxxxx@utb.hb.se
Tel: xxxx-xxxxxx

Jag godkänner mitt deltagande i undersökningen



Bilaga 2:

Informationsbrev till föräldrarna:

Hej!

Vi är två studenter från Högskolan i Borås som läser till lärare med inriktning mot förskolan. 
Under hösten skriver vi vårt examensarbete. Det vi bestämt oss för att undersöka är hur 
pedagoger i förskolan hanterar de konflikter som uppstår emellan barnen. Anledningen till att 
vi har valt att studera det här är att vi tycker att det är viktigt att vi som blivande pedagoger 
har kunskaper om hur man skapar en bra miljö där barnen får hjälp med att fungera på ett bra 
sätt tillsammans i barngruppen

Vår tanke är att utföra observationer av hur pedagogerna på den förskola där era/ert barn går 
agerar när det uppstår konflikter mellan barnen. För att kunna göra det behöver vi er tillåtelse 
att observera ert/era barn. I första hand är det alltså pedagogerna som vi kommer att titta på 
men att vi också får observera era/ert barn är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra 
vår studie. 

Det är ni/du som förälder som bestämmer om barnet får delta i vår studie, och ni har också rätt 
att avbryta barnets medverkan under studiens gång. Vi kommer inte att nämna vare sig 
förskolor, barn eller pedagoger vid deras rätta namn för att det därmed inte ska gå att 
identifiera exakt var vi utfört vår studie vårt eftersom vårt examensarbetet är en offentlig 
handling som kommer att kunna läsas av andra. Slutligen kommer de uppgifter som samlas in 
endast att användes som material för vårt examensarbete.

Vi vore väldigt tacksamma om vi får er tillåtelse att observera era barn men respekterar om ni 
av någon anledning inte vill. 

Fyll i föräldramedgivandelappen och lämna in den på förskolan så snart som möjligt.

Om ni undrar över något angående vår studie är det bara att ni hör av er till någon av oss. 

Med vänliga hälsningar

Ann-Charlotte Johansson
xxxxxxx@utb.hb.se
Tel: xxxxxxxxxx

Julia Dahlgren 
xxxxxxx@utb.hb.se
Tel: xxxx-xxxxxx



Bilaga 3:

Exempel på följdfrågor efter observationer:

Vi berättar om en konfliktsituation vi sett och ställer följdfrågor utifrån det vi sett och det 
pedagogen berättar.

Vad är en konflikt för dig? Hur tänker du om konflikter?

Hur kom det sig att du handlade som du gjorde?

Har ni någon speciell modell som ni brukar använda er av?

Brukar liknande situationer uppstå ofta? 

Har du testat olika sätt att hjälpa barnen gå vidare i konfliktsituationer?

Brukar dessa barn ofta hamna i konflikt med varandra? Om så är fallet hur jobbar ni för att 
hjälpa dem att komma överens?


