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Sammanfattning 

Förskollärare har ett stort ansvar i förskolan för att skapa en lärorik och trygg miljö i 

verksamheten. Förskollärare ska kunna förebygga och handleda barn i deras konflikter för att 

på bästa sätt låta barn utveckla sin kommunikation och sitt samspel med andra. Barn behöver 

få verktyg för att kunna hantera konflikter och en förståelse för att det är en naturlig del av livet. 

Vårt arbete utgår från Vygotskijs sociokulturella teori och relevant forskning kopplat till vårt 

ämne kommer att presenteras i arbetet.  

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare uppfattar konflikter i förskolan, vilka 

de vanligaste konfliktsituationerna mellan barnen är och vilka konflikthanteringsstrategier 

pedagogerna använder. För att uppnå ett trovärdigt resultat har vi använt oss av kvalitativa 

samtalsintervjuer där sex förskollärare från två olika förskolor har intervjuats. 

 

Studiens resultat utifrån intervjuer visar att förskollärarnas uppfattning av konflikter och 

konflikthanteringsstrategier är att de har gemensam syn. Förskollärarna använder sig av olika 

strategier för att lösa konflikter mellan barn. Resultatet visar att förskollärarna är medvetna om 

vilka typer av konflikter som förekommer och hur de ska bemöta barn i konflikter genom samtal 

men också genom att låta barnen försöka lösa konflikter själva.  
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1 INLEDNING 

Konflikter och konflikthantering upptar en stor del av förskolans vardag för personalen. Det är 

något som pedagogerna på förskolan får hantera. På förskolan sker det dagligen möten mellan barn 

och vuxna som alla är unika och har olika behov. Barnen behöver redan i tidig ålder skapa en 

förståelse för samspel med andra människor. I Läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev. 2016) står det 

att förskolan ska vara basen för ett livslångt lärande och en tryggad verksamhet för barnen att vistas 

på. Lärandet ska bottna i ett demokratiskt arbetssätt och barnen ska få stöd i att skapa empatiska 

hållbara relationer. Konflikterna som individer möter kommer alla se olika ut och de blir då 

berikade med fler erfarenheter inom konflikthantering (Öhman 2003, s 218). Förskolan ska vara 

en plats där barnen är trygga, den ska vara en grund för barns utveckling, deras samspel och för 

deras lärande, vilket också stärks i Läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev. 2016). 

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt 

och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta 

ansvar för gemensamma regler” 

                                                                                             (Lpfö 98 rev. 2016, s. 9). 

 

Då konflikterna kan komma att ske när som helst under dagen är det viktigt att pedagoger vägleder 

barnen i deras konflikter för att hjälpa barnen att utveckla sina sociala förmågor. Hakvoort (2017, 

s. 21) skriver att det finns ett ökat behov av kunskap om konflikthantering och konflikter, vilket 

beror på att fler konflikter uppmärksammas i verksamheten. Ordet konflikt har ofta en negativ 

klang och konflikter ses också som något negativt i förskolan. Dock kan det ur ett pedagogiskt 

perspektiv ses som en utmärkt lärandesituation. Det är då förskollärarnas roll som stöttande och 

behjälplig pedagog blir extra viktig (Öhman 2003, ss. 235-236). När vi varit ute på vår 

verksamhetsförlagda utbildning har vi sett att pedagoger har olika tillvägagångssätt när de gäller 

konflikthantering och hur bemötandet sker i barns konflikter. Vi har valt att studera konflikter i 

förskolan och för att få en bredare syn på hur just pedagoger bemöter barn i deras konflikter och 

konflikthantering. Vi anser att konflikter är ett bra tillfälle för barnen att kommunicera och 

samspela med varandra. Vi vill fokusera på pedagogers förhållningsätt samt vilka strategier det 

använder sig av vid barns konflikter. 
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2 SYFTE 

Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärarna uppfattar konflikter i förskolan. Vi vill 

även undersöka vilka de vanligaste konfliktsituationerna mellan barnen är och vilka 

konflikthanteringsstrategier förskollärarna använder. För att få svar på vårt syfte utgår vi från 

följande frågeställningar: 

 

2.1 Frågeställningar 

· Vilka uppfattningar har förskollärarna om konflikter i förskolan? 

· Vilka är de vanligaste konfliktsituationerna mellan barnen? 

· Vilka konflikthanteringsstrategier använder förskollärarna? 

·  

2.2 Begreppsdefinitioner 

I detta avsnitt presenterar vi de begrepp som vi använder oss av i vår undersökning.  

 

Begreppet konflikt härstammar från det latinska ordet ”conflictus” och kan översättas till det 

svenska ordet sammanstötning. När två eller fler personer är oeniga om något uppstår en konflikt 

(Öhman 2003, s. 218). Hakvoort (2017, ss.32-33) förklarar att begreppet konflikt också är 

tolkningsbart. Det går att beskriva på olika sätt. Ett sätt är att beskriva det är att det förekommer 

en kamp mellan individer. Ett annat sätt att beskriva konflikt innebär att det är idéer som 

konkurrerar ut varandra och på så vis strider mot varandras önskemål och krav. 

 

Begreppet konflikthantering kan förklaras med att här ligger fokus på processen i konflikten. Alla 

konflikter kan hanteras, dock kan inte alla konflikter lösas. Med konflikthantering menas att båda 

sidor få beskriva sina egna känslor men också skapa en förståelse för motpartens (Hakvoort 2017, 

s. 37). Konflikthanteringsstrategi är den metod som pedagogen finner lämplig när de arbetar med 

att lösa konflikterna mellan barnen. Att ha en strategi som är pedagogisk kring konflikthanteringen 

hjälper på så sätt förskolläraren att hantera och strukturera sina tankar i arbetet med de olika 

konflikterna som uppstår (Hakvoort 2017, ss. 35-37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

 

3 BAKGRUND 

Eftersom vårt syfte är att undersöka hur förskollärare uppfattar och arbetar med konflikter i 

barngruppen har vi valt att ta med tidigare forskning där både vuxenperspektiv och barnperspektiv 

på konflikt och konflikthantering lyfts fram. Nedan kommer relevant forskning att presenteras 

utifrån vårt syfte och frågeställningar som är att ta reda på pedagogers uppfattningar och 

förhållningssätt vid barns konflikter. Då vi vill undersöka pedagogers förhållningssätt vid 

konflikthantering har vi valt tidigare forskning som vi finner relevant utifrån studiens syfte där 

bland annat Öhman (2003) beskriver konflikter utifrån fem olika kategorier, en redovisning av 

Doppler Bourassa, Harkins och Methas (2008) studie som handlar om förskollärares uppfattning 

av konfliktbeteenden. Qvarsell (2011) belyser vikten av att vuxna bemöter barn med respekt. Vi 

kommer även att lyfta begreppet empati i förhållande till konflikter och det sociala och 

kommunikativa samspelet mellan barn och vuxna. Det handlar även om empati och pedagogers 

förhållningssätt i konflikthantering utifrån ett könsperspektiv. 

 

3.1 Kommunikation och olika orsaker till konflikter 

Friberg (2017, s. 91-94) menar att en kommunikation som fungerar väl underlättar i sin tur 

hanteringen av konflikter. Konflikter uppstår vid mänskliga möten där kommunikationen är 

bristfällig eller dålig. Friberg (2017) nämner kommunikationskompetens, självinsikt, empatisk 

förmåga och förståelse för sitt eget och andras tänkande som färdigheter som behövs för att kunna 

hantera konflikter. Dessa färdigheter är tecken på mognad och något som inte kan förväntas av 

barn utan något som pedagoger behöver lära ut. Missförstånd är något som är vanligt och som kan 

uppstå trots att kommunikationen fungerar bra. För att förebygga missförstånd krävs 

kommunikationskompetens som innefattar förståelsen för ett aktivt lyssnande. Förståelse för att 

det finns olikheter i kommunikation och en insikt i hur kommunikation används som maktmedel 

och manipulation och hur ett sådant beteende bör bemötas. 

 

3.2 Olika sätt att hantera konflikter 

Doppler Bourassa, Harkins och Metha (2008) genomförde en studie för att ta reda på förskollärares 

uppfattning av olika konfliktbeteenden och konflikter och även hur pedagoger pratar om konflikter 

tillsammans med barngruppen. I studien intervjuades fyra förskollärare både före och efter att de 

blivit observerade. Förskollärarna deltog också i en våldsförebyggande modell som syftar till att 

förebygga våld och konflikter bland barn. Resultat i studien visade på två framträdande teorier för 

pedagoger att hantera konflikter. Det ena synsättet som framkom var ”child-focused solutions” där 

pedagogen gav barnen metoder för att på egen hand lösa konflikter vilket i sin tur visade att det 

skett ett lärande hos barnen. Det andra synsättet ”Teacher-focused solutions” visade på att 

förskollärare ansågs styra i konflikterna utan barnens delaktighet genom att bryta den rådande 

konflikten. Resultatet av studien visade att förskollärarna till sist fick en ny syn på konflikter från 

en mer negativ inställning till ett mer positivt och lärorikt sätt att se på barns konflikter. Detta kan 

även kopplas till Qvarsell (2011, s. 66) som beskriver vikten av att barn behöver mötas med respekt 

genom att få möjlighet och redskap för att uttrycka sig. Det handlar om ömsesidighet och 

förståelse, att barn och vuxna bemöter varandra med respekt. Qvarsell (2011, s. 69) pekar också 

på vikten av ett demokratiskt arbetssätt finns med för de yngre barnen i förskolan att barn tidigt 

får utöva inflytande, ta ansvar samt att lära sig tänka och arbeta självständigt. Även Karlsson (2009, 

s. 180) beskriver i sin studie att ansvar ses som en demokratisk handling i specifika sammanhang 

som samspelar med olika värderingar.  
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Konflikt kan också ses som tillfällen för lärande och vid dessa tillfällen ges då möjligheten att läras 

oss om ansvar, värderingar och demokrati menar Thornberg (2010, s. 77). Han belyser också 

vikten av att barnen själva får försöka lösa konflikten utan att förskollärarna kommer in och tar 

över situationen. Däremot får förskollärarna gärna vara behjälpliga och vägleda barnen. Det vill 

säga att genom kommunikation stötta barnen att komma fram till en lösning. Av detta skäl är 

förskollärarens kompetens kring just kommunikation viktig (Thornberg 2010, s. 78). 

 

Skånfors (2013, s. 50) studie har fokuserat på att förstå och beskriva hur barn i förskolan 

tillsammans skapar kunskap om sitt sociala liv. Resultatet visade bland annat att barn gemensamt 

skapar villkor när de befinner sig på förskolan och att barn skapar normer för tillhörighet som 

baseras på olikheter där ålder och viss kulturell bakgrund spelar in. Barn väljer sina relationer 

utefter gemensamma sociala kunskaper. Skånfors (2013) belyser också att förskolans särskilda 

sociala förutsättning för barns samvaro kan bli påtvingad och att barn kan hantera detta genom 

motstånd. Genom att dra sig undan och distanserar sig från andra barn och vuxna för egen tid eller 

tid med utvalda kamrater från sammanhang där aktiviteter ofta sker.  

 

Tallberg Broman (2007, s. 31) lyfter att i många vetenskapliga undersökningar säger sig pedagoger 

inte göra någon skillnad i hur de bemöter flickor och pojkar. De hävdar att det är individen som är 

det centrala. Resultatet av forskningsobservationer säger dock tvärtom, att pedagogerna styrs av 

föreställningar och tankar de har kring kön. Wahlström (2003, ss.18-19) påvisar att beroende på 

om de vuxna uppfattar att det är en pojke eller flicka kan ett och samma barn behandlas helt olika. 

Wahlström (2003, ss. 18-19) menar att det börjar redan när barnets föds, att människan har olika 

förväntningar på flickor och pojkar och därför behandlas de olika utan att vi är medvetna om det.  

 

Wahlström (2003, ss. 14, 82-84) genomförde sina observationer på två förskoleavdelningar i 

Västsverige. Vid observationerna framkom det tydligt att pojkarna agerar handgripligen vid 

konflikter medan flickor undviker konflikter. Det visade sig också att pojkar leker på distans från 

vuxna, ges och tar rollen som ledare samt ges mycket negativ uppmärksamhet. Flickor däremot 

visade sig leka nära de vuxna, ges och tar rollen som hjälpfröken och visar passivitet och lydnad 

istället för att ta egna initiativ. Wahlström (2003) beskriver också vid en observation hur pojkar 

får höra sitt namn i negativ bemärkelse upp emot 75 gånger under ett kort tillfälle. Detta påverkar 

den egna bilden av jaget genom att det skapas en negativ jag-förstärkning. Vidare skriver 

Wahlström (2003) att det är pedagogerna som förser flickor och pojkar med dessa roller i stället 

för att bekräfta dem som individer. Detta menar Wahlström (2003) står i total motsats till vad 

läroplanen säger att pedagoger ska göra. Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev 2016) säger bland 

annat att pojkar och flickor skall ges samma möjligheter att utveckla intressen och förmågor utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller.  

 

3.3 Empati och relationer 

I denna del kommer begreppet empati att presenteras. Då förmågan av att känna empati är en viktig 

del vid konflikthantering. Med andra ord så krävs det en empatisk förmåga för att kunna hantera 

en konflikt på ett konstruktivt sätt, på ett sätt som främjar utveckling. Empati kommer att förklaras 

utifrån en process i tre steg “den goda cirkeln”. Även etiska normer kommer att tas upp där begrepp 

som omsorg, förhållningssätt, hjälpa, trösta, och upplevelser används i nära anslutning till empati 

(Öhman 2003, ss. 29-31). 
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Öhman (2003, s. 29) beskriver empati som förmågan att kunna leva sig in i en annan människas 

känsloupplevelse. Det handlar om handlingskraft, att människan kan göra något för att förändra 

situationen och hjälpa den andre. Det är detta som gör människan mänsklig. Empati beskrivs som 

en process i tre steg (Öhman 2003, s. 30). Där det första steget beskrivs som empatisk förståelse, 

du observerar och fångar upp uttryck, stämning och känsla hos den andre genom att använda dig 

av din känslomässiga och kognitiva kompetens. Du tolkar sedan informationen och handlar utifrån 

dina tidigare erfarenheter, då är du inne i steg två, empatiskt beteende. Hur du har valt att bemöta 

den andra, säga eller göra är en del i denna fas. I steg tre utvärderar du utifrån den andres reaktion 

och drar slutsatser av hur det blev. Om omgivningen reagerar positivt förstärks motivationen att 

agera empatiskt medan vid negativ reaktion minskar motivationen och utvecklingen av den 

empatiska förmågan kan stanna av. Dessa steg beskrivs som “den goda cirkeln”, en cirkulär 

självstärkande process som innehar ingredienser som att iaktta, tolka, handla och utvärdera 

(Öhman 2003, s. 30). 

 

Öhman (2003, s. 49) beskriver vikten av att förskolläraren behöver en plan för hur hon stimulerar 

varje enskilt barn för att utveckla sin empatiska process. Att synliggöra de olika stegen i processen, 

se, tolka, handla och utvärdera. Barn behöver handledas i att känna igen och urskilja olika känslor, 

både hos sig själv och hos andra. Öhman (2008, s. 122) framhåller att det är av betydelse att vuxna 

runt barnet reagerar på barnets känslouttryck. Att lära sig förstå sina känslor, kontrollera och 

behärska dessa utan att för den saken skull undertrycka dem. Förskolläraren behöver handleda 

barnet i att förstå sina känslor och tolka information från den känsla de upplever som då ger 

grunden för den känslomässiga läskunnigheten. Detta är nödvändigt då empati och solidaritet är 

ett viktigt redskap för en öppen, inkluderande och icke-diskriminerande hållning.  

 

Johansson (2007, s. 18) genomförde en studie i förskolan på barn mellan 3-6 år, som syftar till att 

få kunskap om värden och etiska normer som barnen ger uttryck för när de interagerar med 

varandra, samt vilken etik som gynnas i förskolemiljön. Hon fann att barnen värnade och skyddade 

varandra genom att på olika sätt visa omsorg och hindra att någon skadas. När barnen upplevde 

det som att någon behövde stöd eller hjälp, visade de medkänsla för kamratens situation och kunde 

på olika sätt visa närhet, trösta och hjälpa, försvara eller uppmuntra, samt försöka förbättra för sin 

kamrat. Barnen visade en strävan i att förstå andras situation och engagemang i andras upplevelser, 

de försökte anpassa sitt eget förhållningssätt efter detta. En norm som innebär att det inte är tillåtet 

att skada andra, var djupt förankrad bland barnen på förskolan och något som barnen värnade om 

och ofta refererade till när de upplevde att någon blev illa behandlad. Denna norm kunde dock 

brytas ibland av barnen om de upplevde att de egna eller andras rättigheter kränkts eller som sista 

utväg när argumentation inte hjälpte (Johansson 2007, ss. 118-120). 
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4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Vi kopplar vår studie till den sociokulturella teorin och till Cohens teoretiska arbetsmodell. 
 

4.1 Sociokulturella perspektiv - Barns sociala samspel och kommunikation 

Likheten mellan tänkandet och kommunikation betonas i det sociokulturella perspektivet som den 

ryska psykologen och pedagogen Lev S. Vygotskijs tankar och idéer har sin grund i. Säljö (2014, 

s. 36) menar att människan från början är inriktad mot att samspela med andra och är en genuint 

kommunikativ varelse. Säljö (2014, ss. 67, 119-120) förklarar att kommunikation och språk är 

centrala i det sociokulturella perspektivet och utgör länken mellan barnet och omgivningen. Barn 

blir delaktiga i hur människor i dess omgivning uppfattar och beskriver händelser genom att 

kommunicera om vad som sker i lekar och interaktion. Vygotskij menar att människor ständigt 

befinner sig under förändring och utveckling och att vi alltid har möjligheten att ta till oss nya 

kunskaper i samspel med andra människor.  

 

I Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen definieras utvecklingszonen som avståndet 

mellan vad en individ kan prestera ensam och vad en individ kan prestera med hjälp utav stöd. 

Säljö (2014, s. 124) menar att med stöd kan individen lösa problem som individen skulle ha svårt 

att klara helt på egen hand. Säljö (2014) beskriver fyra olika faser där individen lär sig bemästra 

någon form av svårighet, antingen fysiskt eller intellektuellt som individen går igenom i den 

proximala utvecklingszonen. Första fasen beskrivs som att individen inte har någon kunskap inom 

ämnet. I andra fasen får individen kunskap om ämnet med hjälp av vägledning av en mer 

kompetent person. Tredje fasen beskriver att individen nästan klarar av ämnet på egen hand och 

med mindre stöd. I den fjärde fasen behärskar individen ämnet helt på egen hand, utan stöd.  

 

Williams (2006, s. 27) belyser vikten av att de samspel och samtalsklimat som utvecklas bland 

barnen hör samman med de attityder som finns hos de pedagoger som arbetar med barn.    Det 

finns olikheter i hur man tänker, löser problem och kommunicerar, dessa olikheter är viktiga och 

bör tas tillvara på i verksamheten. Pedagogens uppgift är att göra barn uppmärksamma på att det 

finns en mångfald i en barngrupp och att problem kan lösas på många olika sätt. Därför är det 

viktigt att betona den vuxnes närvaro i barns lärande. Barn lär av varandra men behöver den vuxnes 

stöd för samlärande. Även Williams (2006, ss. 47-48) redogör för att lärande, i ett sociokulturellt 

perspektiv, sker genom interaktion människor emellan. Därför är den lärande beroende av stöttning 

och handledning från en mer erfaren och kunnig person. Fokus ligger på samspelet mellan 

individen och det kollektiva, människan befinner sig i ett sammanhang där lärandet sker.  

 

4.2 Cohens konflikthanteringspyramid 

Vi vet att konflikter sker dagligen i förskolan och personalen lägger stora insatser på att arbeta 

förebyggande för att förhindra de flesta konflikter. Nedan kommer vi att redogöra för en teoretisk 

modell som Richard Cohen (Hakvoort 2017, ss. 38-41) har tagit fram. Det är en konfliktpyramid 

som fungerar som en teoretisk arbetsmodell för konflikthantering i skolan. I denna del kommer vi 

beskriva modellen och de fyra nivåer som pyramiden består av.  

 

Hakvoort (2010. s. 19) menar att det är svårt att orientera sig inom området då konflikthantering 

ofta placeras under andra områden som finns under besläktade rubriker såsom 

antimobbningsprogram, värdegrundsarbete, värdepedagogik, våldsförebyggande program. 
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Hakvoort (2010) framhåller att hon använder sig av Richard Cohens konfliktpyramid som en 

pedagogisk modell för att strukturera sina tankar i arbetet med konflikthantering. Cohens modell 

är en pyramid med fyra nivåer som rent visuellt beskriver det ideala systemet för att arbeta med 

konflikthantering. Cohen (Hakvoort 2017. s 38) beskriver att man behöver ta hänsyn till alla fyra 

nivåer samtidigt i pyramiden, att man inte kan hoppa över någon nivå. Alla grundprinciperna är 

enligt Cohen lika viktiga. Nivåerna av konflikthanteringspyramiden består av förebygga, 

hantering, hjälp och stopp. 

 

Förebygga är den första och största delen av pyramiden och benämns som “konflikter som aldrig 

uppkommer eftersom miljön är stöttande” (Hakvoort 2017. s. 39). Den handlar om alla slags 

insatser som värdegrundsarbete, demokratisk skolorganisation och social medvetenhet som gör 

skolan till en stöttande miljö. Det centrala på denna nivå är att utveckla social kompetens och 

sociala relationer.  

 

Andra nivån: Hantering, handlar om “Konflikter som löses genom förhandling”. Denna nivå är 

beroende av första nivån som har en stöttande skolmiljö och ett positivt skolklimat för att kunna 

hantera konflikter. För gruppens och individens utveckling är det av stor vikt att konflikter hanteras 

på ett sätt som möjliggör en konstruktiv utgång på konflikten, vilket bidrar till gruppens eller 

individens fortsatta utveckling (Hakvoort 2017. ss. 39- 40). 

 

Alla konflikter kan inte alltid lösas av parterna själva genom dialog eller förhandling utan kan 

ibland behöva hjälp av en tredje part. Denna nivå kallas för konflikter som medlas och är alltså 

Cohens tredje nivå. Fokus ligger på processen och det är inte meningen att en tredje part ska ta 

över konflikten utan att medla för att få en fungerande kommunikation. För att hantera konflikter 

eller hitta en frivillig lösning är kommunikation en förutsättning (Hakvoort 2017. ss. 39- 40).  

 

Den fjärde nivån av pyramiden är den minsta och här blir inte konflikter lösta utan ett förbjudet 

och oönskat beteende stoppas och parterna skiljs åt, skiljedömda konflikter. Här är beteendet 

aggressivt och våldsamt både fysiskt och verbalt och behöver stoppas då det blockerar 

möjligheterna till dialog och konstruktiva sociala interaktioner samt bromsar lärande processen. 

När en konflikt har eskalerat till denna nivå kan det hända att verksamheten inte har en stabil första 

eller andra nivå och behöver se över de olika nivåerna (Hakvoort 2017. ss. 39- 41). 
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Konfliktpyramiden enligt Cohen (Hakvoort 2017, s.39). 
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5 METOD 

I detta kapitel kommer den kvalitativa metoden att redogöras för och insamlingsmetod intervju 

som vi har valt att använda oss av i vår studie. Vidare beskriver vi urval, genomförande, etiska 

aspekter, bearbetning och analys av material. 

 

5.1 Kvalitativ metod 

Vi har utifrån vårt syfte med att ta reda på hur förskollärare ser på konflikter i förskolan valt att 

använda oss av den kvalitativa metoden i vår studie. Kvalitativ metod kan beskrivas på ett sätt som 

går ut på att man granskar ett visst område och använder sig av exempelvis intervjuer. Genom att 

använda sig utav intervjuer kan man få ut mycket information om vad olika människor vet eller 

upplever om just det område som man vill undersöka (Kihlström 2007, ss. 47-49). Enligt Bryman 

(2018, s. 454) förklaras att en kvalitativ studie kännetecknas av att undersökaren koncentrerar sig 

på ord, fokus ligger på respondentens/ informanternas föreställningar och reflektioner. Enligt 

Kihlström (2007, ss. 53-54) är det viktigt att som intervjuare vara genuint intresserad och lyssna. 

Att verkligen lyssna, då respondenten märker om du inte är intresserad. I och med att vi i vår studie 

har valt att fokusera på förskollärares uppfattningar och reflektioner blir vår undersökning en 

kvalitativ studie. 

 

5.2 Intervju som metod 

När vi började diskutera vilken insamlingsmetod vi skulle använda oss av kom vi fram till att den 

mest relevanta metod för att få svar på våra frågeställningar var intervju. Genom intervju som 

metod kan följdfrågor ställas och därmed kan vi få en större förståelse för respondenternas tankar 

och reflektioner kring pedagogers förhållningssätt och uppfattningar om konflikter och 

konflikthantering. Vi valde att rikta in oss på pedagoger som arbetade med barn i åldrarna tre till 

fem år. Christoffersen och Johannessen (2015, s. 85) redogör för att kvalitativ intervju är den mest 

använda metoden för att samla in data. Metoden är flexibel och kan användas nästan överallt. 

Metoden gör det möjligt att få djupgående och fylliga beskrivningar. Respondenterna känner sig 

oftast bekväma vid intervjun, så länge temat för intervjun inte är för känsligt eller märkligt. Vid 

en intervju är det en person som ställer frågor och som sen följer upp respondentens svar. Syftet 

med intervju är oftast att få en förståelse för eller beskriva något. I vår studie har vi valt att använda 

oss utav kvalitativa intervjuer av semistrukturerad karaktär. Christoffersen och Johannessen (2015, 

s. 85) skriver att detta är en metod att föredra när syftet är att undersöka människors uppfattningar 

och hur de känner för ämnet. Fördelarna med intervjuer är att frågorna kan anpassas och förändras 

under intervjuns gång. Det är alltså möjligt att få ytterligare information för att få tydligare svar. 

Nackdelarna däremot kan vara att de svar du får kan vara begränsade och skulle kunna behöva 

kompletteras med fler metoder, till exempel med observationer. Det var något vi fick avstå i vår 

studie på grund av tidsbrist. Observationer hade gett oss möjlighet att se hur det ser ut i 

verkligheten, då respondenterna i en intervju kan säga saker om hur de tror sig bete sig i olika 

situationer men som blir annorlunda i situationen. Christoffersen och Johannessen (2015, ss. 83-

93) belyser även ytterligare en nackdel vid intervjuer och det kan vara att respondenterna känner 

press att svara korrekt på intervjufrågorna och vi får då inte deras ärliga svar. Under våra intervjuer 

var vi som informanter medvetna om att vara avslappnade och vi ställde några bakgrundsfrågor. 

Vi samtalade allmänt innan vi påbörjade intervjuerna och vi upplyste även om att det inte finns 

några fel svar att ge på våra frågor.  
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5.3 Urval 

I vår studie har vi gjort ett medvetet val av vilka förskolor vi önskade skulle medverka. Vi har 

använt oss utav ett bekvämlighetsurval, även kallad icke-sannolikhetsurval då de två förskolorna 

var kända för en av oss sen innan och låg inom ett lämpligt avstånd. Med bekvämlighetsurval 

menas att forskaren väljer ut deltagare som på något vis är bekanta och lätta att få kontakt med 

(Bryman, 2018, ss. 243-244). Däremot så har valet av intervjupersoner inte varit ett medvetet val 

då vi skickade ut missivbrev till de två förskolorna och lät respektive förskolechef förmedla vårt 

brev och välja ut förskollärare som kunde och ville ställa upp i vår studie och vi önskade att det 

skulle vara utbildade förskollärare som deltog. Utfallet blev att det endast blev förskollärare som 

deltog. Kihlström (2007, ss. 48-49) skriver att det är viktigt att de personer som man intervjuar har 

erfarenhet och kunskap om ämnet som valts. Eftersom vi i vår studie valt att undersöka just 

konflikthantering så blir också svaren tillförlitliga om våra respondenter har erfarenhet och 

kunskap inom just det området. Det är också något som Bryman (2018, ss. 495-498) redogör för, 

att urvalet är av stor betydelse i all forskning. I studien har vi valt att intervjua förskollärare på två 

olika förskolor i samma kommun i en stad i västra Sverige. Vi har sammanlagt intervjuat sex 

förskollärare i olika åldrar och med varierande erfarenhet, tre förskollärare på varje förskola i från 

olika avdelningar. Vi talade tydligt om för intervjupersonerna att det var helt frivilligt att delta och 

att de när som helst kunde välja att avbryta. De intervjuade personerna arbetar med barn i åldrarna 

3-5 år. 

 

5.4 Genomförande 

Vi valde att skicka ut vårt missivbrev (se bilaga 1) till två förskolors respektive förskolechefer som 

var bekanta sen innan. Förskolechefen delgav sen brevet till resterande personal på förskolan och 

vi bokade in två tillfällen på respektive förskola för intervjuer. Resultatet blev att vi fick sex 

förskollärare som var intresserade av att delta i vår studie och låta sig intervjuas av oss. Innan vi 

genomförde våra intervjuer gjorde vi en pilotstudie för att pröva våra intervjufrågor för att 

undersöka om de var relevanta. Efter det valde vi att strukturera om och förändra några frågor. Vi 

ändrade till exempel frågan, - Hur ser du på barns konflikter, positiva och negativa aspekter? Till 

- Ser du några lärandesituationer i konflikthantering för barn och pedagog? Vi fick även våra 

intervjufrågor (se bilaga 2) och vårt missivbrev godkända av vår handledare innan vi besökte 

förskolorna.  

 

Intervjuerna valde vi att dokumentera med ljudupptagning. Kihlström (2007, s. 51) förespråkar att  

använda sig utav ljudupptagning eftersom inget av det informanten säger under intervjun då kan 

förbigås. Detta var även något som informanterna var väl upplysta om och de hade också gett sitt 

medgivande till ljudupptagning. Vi valde att tillsammans hålla i intervjuerna. Däremot var det en 

av oss som ställde frågorna och den andra antecknade stödord och kunde vid vissa tillfällen inflika 

med någon följdfråga. Vi turades om och hade ansvar för tre intervjuer var.  

 

På den ena förskolan fick vi tillgång till ett samtalsrum där vi kunde sitta ostört och genomföra 

våra intervjuer. På den andra förskolan fick vi vid två intervjuer sitta i en gemensam ateljé på 

förskolan och det var tyvärr ingen optimal plats för intervjuer då vi blev störda vid upprepade 

tillfällen av annan personal och barn som kom in och hämtade material. Vid den sista intervjun på 

den förskolan fick vi förflytta oss till ett samtalsrum där vi kunde vara ostörda. Det är av stor vikt 

att intervjuerna kan genomföras på en plats där man undviker moment eller andra personer som 

kan störa under intervjun (Trost 2010, s. 65). Våra intervjuer var mellan 15-45 minuter långa.  
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Kihlström (2007, ss. 49-50) hävdar att det är av vikt att vara medveten om sitt syfte när man 

formulerar intervjufrågorna och utgå utifrån det. Våra intervjuer var av en semistrukturerad 

karaktär som kan förklaras att den som intervjuar utgår ifrån ett frågeschema men att sen 

informanten påverkar vilka följdfrågor som kan tänkas ställas utav intervjuaren. Intervjufrågorna 

kan också vara mer allmänt formulerade kring det relevanta ämnet (Bryman 2018, ss. 459-461). 

Vi inledde intervjuerna med att ställa några bakgrundsfrågor om informanten och sedan några 

frågor om just begreppen konflikt och konflikthantering. De efterföljande frågorna var däremot 

mer specifika och med frågor som, - Kan du ge ett exempel? – Nämn något tillfälle? Vi hade innan 

bestämt oss för att endast ställa följdfrågor om vi kände att det behövdes för att utveckla svaret 

eller för att få ett fylligare intervjusvar. Något som Bryman (2018, s.260) också nämner är att 

följdfrågor kännetecknar en kvalitativ intervju. Forskaren ställer allmänna och övergripande 

frågor, därefter frågor för att fördjupa svaren inriktade på studiens syfte.  

 

5.5 Trovärdighet och Tillförlitlighet 

Vi valde att tillämpa oss av intervjuer i vår studie och då är det avgörande att intervjun går rätt till 

och att de svar vi får fram är trovärdiga och tillförlitliga. För att studien ska vara av kvalitet och 

för att läsaren ska veta att studien är tillförlitlig.  

 

Enligt Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2015, ss. 51-56) är reliabiliteten, alltså trovärdigheten i 

en studie är viktig. Detta innebär att insamlandet av data sker på ett grundligt sätt och i tillräcklig 

mängd för att man ska kunna dra några slutsatser av studien. Även Trost (2010, ss. 131-135) 

redogör för att empirin som samlas in ska vara seriös och relevant för studien. Som forskare ska 

du vara medveten om och ta hänsyn till de etiska principerna vilket ökar till trovärdigheten i 

studien. Studien ska endast svara på syftet och inget annat för att vara giltig, även kallad validitet.  

 

Ett vanligt begrepp som används av forskare i kvalitativa studier är tillförlitlighet. Bryman (2018, 

ss. 465-470) beskriver tillförlitlighet utifrån fyra delkriterier. Den första är trovärdighet som 

innebär hur trovärdigt innehållet är i forskarens beskrivning utifrån andra människors uppfattning 

som är en del av det sociala sammanhang som har studerats. Forskaren använder sig då av 

respondentvalidering som innebär att resultatet skall delges de personer som deltagit i studien för 

att de ska kunna godkänna de tolkningar som är gjorda av forskaren. Detta för att resultatet ska bli 

så trovärdigt som möjligt. Det andra kriteriet inom tillförlitlighet är överförbarhet som innebär att 

man eftersträvar ett djup i studien och inte en bredd, där forskningen inbegriper en liten grupp som 

har vissa gemensamma egenskaper. Med detta menas att redogörelsen är fyllig och så väl beskriven 

som möjligt. I vår studie har vi eftersträvat så fylliga beskrivningar som möjligt från vår empiri 

för att styrka vårt resultat. Det tredje kriteriet är begreppet pålitlighet. Pålitlighet innebär att 

forskaren kritiskt granskar alla faser genom hela forskningsprocessen. Vi anser att vi uppnått det 

kriteriet då vi genom vårt syfte och frågeställningar granskat resultatet på ett sådant sätt att vi inte 

frångått detta i resultatet. Det fjärde kriteriet inom tillförlitlighet är möjlighet till att styrka och 

konfirmera, begreppet innebär att det ska vara uppenbart att forskaren inte låtit personliga 

värderingar eller vald teori påverka resultat eller utförande. Vi har i vår studie haft en medvetenhet 

kring detta och vår ingång har varit att hålla oss neutrala och inte lägga några personliga 

värderingar i processarbetet och resultatet. Deltagarna i vår studie kommer att få ta del av vår 

studie när arbetet är klart. 
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5.6 Forskningsetiska principer 

I vår studie har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna som gäller utifrån 

Vetenskapsrådet (2017, ss. 12, 40-41). Björkdahl Ordell (2007, ss. 25-28) och Bryman (2018, ss. 

170-175) skriver att det finns vissa krav forskaren behöver följa för att inte röja några uppgifter 

om de som deltagit i studien. Det får inte komma fram några kännetecken som kan vara 

utmärkande för platsen för förskolan. Inom forskningsetik är den viktigaste principen att 

respondenten har gett sitt samtycke till att delta och att respondenten även har fått information om 

undersökningen innan studien har påbörjats. Informationen ska innehålla studiens syfte och det 

ska finnas information om att respondenten närsomhelst har rätt att avbryta sitt deltagande. 

 

Bryman (2018, s. 170) redogör för de fyra huvudkrav som finns att förhålla sig till. De fyra kraven 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet, informerar om i vilket syfte man gör forskningen, vad som gäller för dem som 

deltar, att det är frivilligt att delta och att deltagaren när som helst kan avbryta sin medverkan 

(Bryman 2018, s. 170). Vi informerade förskollärarna om detta i vårt missivbrev och även när vi 

träffades för intervju. Samtyckeskravet, innebär att deltagarna i undersökningen har gett sitt 

samtycke. Deltagarna har själva rätt att bestämma över sin medverkan. Är deltagarna minderåriga 

så krävs det samtycke från vårdnadshavare (Bryman 2018, s. 170). De förskollärare som vi 

intervjuat i vår studie har alla blivit tillfrågade och fått ge sitt samtycke till att medverka. 

Konfidentialitetskravet, innebär att uppgifter om de som deltar i studien ska skyddas. Alla 

personuppgifter ska förvaras på ett sätt så att inte obehöriga kan komma åt dem. Alla uppgifter ska 

behandlas med konfidentialitet (Bryman 2018, ss.170-171). I vår studie har vi använt oss av 

fingerade namn på förskollärarna och vi röjer inte förskolornas verkliga namn. För att följa GDPR 

riktlinjerna och krav (Bilaga 3). Nyttjandekravet, innebär att den insamlande empirin endast får 

användas till det forskningssyfte som informerats om (Bryman 2018, s. 171). Vi informerade våra 

deltagare att vårt material endast ska användas i detta forskningsändamål. 

 

5.7 Bearbetning och Analys 

När intervjuerna ska analyseras så krävs det att intervjuerna dokumenteras och transkriberas innan 

de är möjligt att utföra en analys på materialet (Christoffersen & Johannessen 2015, s. 92). Det är 

en fördel att påbörja detta arbete direkt efter intervjuerna för att de då finns kvar färskt i minnet. 

När alla intervjuer var genomförda delade vi upp dem sinsemellan oss och transkriberade tre var 

direkt vid datorn. Under intervjuerna antecknade vi också stödord och dessa var till stor hjälp när 

vi transkriberade. Det gjorde att vi kunde få en överblick av intervjuerna och fokusera på det som 

var väsentligt för vårt syfte.  

 

När vi analyserade vårt insamlade material valde vi att använda oss av kodning. Detta beskriver 

Thornberg och Forslund Frykedal (2015, ss. 48-53) är en analysmetod där forskaren först letar 

efter betydelsefulla ord bland sitt insamlade material. De redogör att det handlar om att läsa ord 

för ord eller mening för mening i sina intervjusvar. Thornberg och Forslund Frykedal (2015, ss. 

48-53) redogör för kodning och skriver om att det finns två delar av kodning, öppen kodning och 

selektiv kodning. Även Bryman (2018, s. 369) beskriver kodning och förklarar att det finns två 

delar i kodningen.  
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Vidare skriver Thornberg och Forslund Frykedal (2015, ss. 48-53) att den öppna kodningen är det 

som görs först, då stryker man under ord eller meningar som är relevanta och av betydande 

karaktär. Efter att koderna är framtagna jämförs de med varandra och på så sätt bli likheter och 

skillnader synliga. Därefter sker en sortering och det bildas grupper av de koder som hör ihop och 

de som inte hör ihop. Efter detta skapas kategorier utefter vilka koder som hör ihop. I den selektiva 

kodningen är det de koder som bedöms viktigast och de koder som främst förekommer som ska 

väljas ut. Kategorier och koder som inte tillhör kärnkategorin plockas bort. Kärnkategorin är den 

kategorin eller det begrepp som är den mest betydelsefulla i studien och beskriver viktiga delar 

som är variationsrik och som många av de andra kategorierna har en koppling till eller relation till 

(Thornberg & Forslund Frykedal 2015, s. 53).  

 

När vi hade transkriberat alla intervjuerna läste vi igenom dem tillsammans och började därefter 

med kodning. Vi valde att skriva förskollärarnas svar i olika färg, för att enklare kunna överskåda 

dem. När vi genomfört färgkodningen sammanställde vi svaren under varje intervjufråga och sökte 

efter återkommande ord eller svar som var betydelsebärande för våra frågeställningar. Vi kunde 

på så sätt få en väldigt klar bild över hur de svarat. Därefter skrev vi olika rubriker utifrån våra 

intervjufrågor och de svar som vi fått och jämförde sen svaren. V skapade sen kategorierna, 

konfliktsituationer, konflikhanteringsstrategier och förebyggande arbete. 
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6 RESULTAT  

I detta avsnitt kommer vi att redogöra vad som framkommit under våra intervjuer. Resultatet har 

delats in under olika rubriker som vi har kommit fram till genom analysen av vårt material. De 

olika rubrikerna är Konflikt är när man tycker olika, under denna rubrik kommer vi att redogöra 

för vilka uppfattningar förskollärarna har om begreppet konflikt. Konflikter, hjälper eller stjälper 

det? Denna rubrik redogör för hur ser förskollärarna ser på konflikter ur ett lärande perspektiv.  

Vad är det ni bråkar om egentligen? Under denna rubrik beskriver förskollärarna vad som orsakar 

de vanligaste konflikterna. Hur löser vi detta nu tycker ni? Under denna rubrik redogörs vilka 

konflikthanteringsstrategier förskollärarna använder sig av. De intervjuade har fått fiktiva namn 

för att inte röja deras identiteter. 

 

6.1 Konflikt är när man tycker olika. 

Samtliga förskollärare som deltagit i vår studie beskriver att konflikter är något som dagligen sker 

i förskolan. Enligt de förskollärare som vi har intervjuat så beskriver de begreppet konflikt på 

liknande sätt, de menar att en konflikt eller begreppet konflikt är när två är osams, att man inte kan 

komma överens. Nedan beskriver Victoria vad begreppet konflikt betyder för henne.  

 

“Jag skulle inte säga ett problem, men det är ju nästan som ett problem. För barn 

är det väl det, men för mig är det nästan som att det är en situation som uppstår 

mellan två barn” –Victoria 

 

Victoria uppvisar en ambivalens i förhållande till begreppet. Hon säger att det inte är ett problem 

för att sedan konstatera att det nästan är ett problem. Hon skiljer mellan barnperspektiv och 

vuxenperspektiv när hon talar om begreppet. Josefine däremot är tydlig i sitt svar. För henne är en 

konflikt när två personer inte kommer överens eller missförstår varandra. 

 

“Det innebär att det är två eller flera personer som inte kommer överens eller 

förstår varandras syfte. Någonstans har det skett ett missförstånd mellan två eller 

flera personer.”-Josefine 

 

Detta framkommer även i Karins svar. Hon beskriver att konflikt är när två personer inte kan hålla 

sams eller har olika åsikter.  

 

“Att två personer inte är sams, eller att två människor inte tycker lika om 

någonting.” – Karin 

 

Bea säger att just konflikt kan vara flera olika saker, men återkommer till att konflikt för henne är 

när det är en osämja mellan två barn.  

 

”Det kan innebära väldigt mycket olika saker, en konflikt kan vara när två 

stycken kommer i luven på varandra av någon anledning.” – Bea 

 

Alla förskollärare som deltagit i vår studie anser att just konflikt är när två eller flera personer inte 

kommer överens eller kan hålla sams. Det behöver inte betyda att det är en fysisk konflikt utan de 

flesta berättar om verbala konflikter. De beskriver också begreppet konflikt som något 



15 

 

återkommande i förskolan som kopplas till samspel och lärandesituationer. Förskolläraren Josefine 

berättar att hon hör direkt där en konflikt börjar urarta, då höjs barnens röster.  

 

”När barnen höjer rösterna och det inte är skratt med längre, då fattar jag att det 

är något på gång. ”- Josefine 

 

Detta är något som är gemensamt för vad alla förskollärare säger, att det hörs på ljudnivån och 

barnens röster i gruppen när en konflikt uppstår. Det är ljudnivån som är en avgörande faktor om 

situationen kan benämnas som en konfliktsituation. Samtliga förskollärare i studien uttrycker 

tydligt att de vet vad en konflikt är och de är också överens om att konflikter kan vara till nytta. 

 

6.2 Konflikter, hjälper eller stjälper det? 

Konflikter i förskolan är vanligt berättar både Victoria och Hanna. Victoria påpekar även att 

konflikter oftast ses som något som är dåligt. Det är något som hon dock inte tycker själv. I 

konflikter övar barnen på sin kommunikativa förmåga, de får öva på samspel och lär sig empati 

berättar Victoria. Hanna berättar att hon inte tänker att alla konflikter är av ondo. Hanna berättar 

att hon tänker på samarbete när hon hör ordet konflikt. Förskollärarna menar att de ser 

lärandesituationer i konflikterna som sker på förskolan.  

 

“Första jag tänker på är samarbete faktiskt, att en konflikt inte behöver vara 

något negativt. Utan en konflikt kan få vara liksom, det är bra att ha konflikter. 

Det kan leda till något ännu bättre. Sen behöver de ju inte alltid leda till de bättre 

heller, att dom ryker ihop hela tiden och inte kan lösa det själva. Att det 

upprepas, det hjälper inte att vi har sagt till dom flera gånger.” – Hanna 

 

Även Victoria påpekar att det är bra för barn att få träna på att möta motgångar ibland. En konflikt 

kan vändas till något positivt i slutändan om man lärt sig något av den. 

 

”Jag brukar ju alltid säga det, att man stärker ju sig själv genom att kanske gå på 

lite tuffa motgångar och det kan ju vara en positiv grej vid en konflikt då, att man 

får träna sig själv att få ta sig ur en jobbig situation.” – Victoria 

 

Karin i sin tur betonar barnets rätt att få uttrycka sig och menar då verbala konflikter. Men hon tar 

även upp fysiska konflikter som ofta uppstår när språket inte räcker till eller när känslorna tar över:  

 

“På ett sätt är det ju bra att barn, konflikter, ja, det är väl bra att barn lär sig att 

uttrycka sig och att dom får visa vem dom är och att dom har rätten att uttrycka 

sig. Negativa aspekter, den är ju den att det kan bli handgripligen konflikter, 

fysiska. Att barn inte kan prata ordentligt eller reda ut det. Att det blir slagsmål.” 

– Karin  

 

Konflikter menar Marie startar ofta med ett missförstånd, vilket kan leda till att barnen börjar slåss. 

Marie betonar vikten av att pedagogen finns i närheten när barn själva inte kan lösa konflikterna. 

Hon säger:  

 



16 

 

”Det kan ligga en leksak på golvet som något barn kanske bara har lagt där 

tillfälligt för att barnet kanske behövde gå på toa. Så kommer ett annat barn och 

tar leksaken, fast leksaken inte var ledig. Men det kunde ju inte han veta. När det 

blir bråk om såna saker och barnen börjar slåss. Då måste ju vi finnas där och 

hjälpa dem lösa det.– Marie 

 

Karin i sin tur menar på att barn ofta bråkar om leksaker, vem som hade leksaken först eller att 

barn bråkar om vem som ska vara först i ett visst sammanhang. Även i Karins uttalande kan man 

utläsa att pedagogens närvaro är viktig. 

 

”Nämen det är, att det var jag som vill ha, den var min först. Jag ska ta först. Jag 

vill ha det legot, nej men den vill jag ha!”– Karin 

 

Bea betonar vikten av språket, och att yngre barn inte alltid kan uttrycka sig verbalt och därför inte 

kan lösa konflikten genom att diskutera med sin kompis. Yngre barn använder då kroppsspråket 

för att uttrycka sig. Där utav upplever Bea att våld i konfliktsituationer förekommer oftare bland 

de yngre barnen. Hon säger: 

 

”Barn är ju olika, de löser ju saker på olika sätt. Av erfarenhet vet jag att mindre 

barn har lättare att ta till våld när de inte får som de vill. Jag tänker att det beror 

på att de inte har språket ännu och kan de inte lösa bråket med att prata med 

varandra är det lätt att det kan smälla till.”– Bea 

 

Samtliga förskollärare anser att konflikter är lärorika för de inblandade barnen. Dock när det blir 

fysiska konflikter ses de som onda, då går förskollärarna in och bryter direkt kan vi avläsa utav 

samtligas svar. 

 

Marie och även Karin menar på att konflikterna ofta skapas i samband med att det uppstått ett 

missförstånd medan Victoria, Josefine och Bea också påpekar att det kan beror på vissa 

kommunikationssvårigheter. Vad vi förstår av analysen är att det lätt kan bli missförstånd när det 

är svårt med kommunikationen. Vi kan dock se att förskollärarna beskriver att de fysiska 

konflikterna blir fler ju mindre barnen är. Bea och beskriver att barnen hanterar konflikter på olika 

sätt.  

 

När barnens språkliga kompetens inte räcker till är det lätt att det blir negativa konflikter i 

barngruppen, detta redogör samtliga deltagare i studien för. Alla förskollärare styrker att det är 

missförstånd som orsak till många konflikter i förskolan. Oavsett om de beror på språkliga 

kommunikationssvårigheter eller inte.  

Något som alla förskollärare beskriver under intervjuerna är att det som är viktigast är att 

kommunicera. Kommunikation är en viktig del av konflikthantering och detta lägger samtliga 

förskollärare stor vikt vid.  

 

6.3 Vad är det ni bråkar om egentligen? 

När vi ställde frågan om vilka som är de vanligaste konflikterna i förskolan fick vi liktydiga svar 

från majoriteten av förskollärarna. De anser alla att de flesta konflikter handlar om artefakter. 
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Alltså om materiella ting. Majoriteten av förskollärarna beskriver det som att det då är just leksaker 

och att behöva vänta på sin tur som är orsaken till många konflikter.  

 

Hanna beskriver problematiken med att bara ha en sak av vissa leksaker, att det då ofta blir bråk 

för att flera barn vill ha samma leksak. Hanna menar på att pedagogerna då får gå in och lösa dessa 

konflikter. 

 

“Det är ofta vi behöver hjälpa barnen att lösa deras bråk när de bråkar om just 

leksakerna. Vi har ju inte så att alla barn kan leka med till exempel den röda 

traktorn. Vi har bara en röd och så vill två barn ha just den röda samtidigt.” – 

Hanna 

 

Josefinebeskriver precis som Hanna att leksaker är något som är vanligt återkommande vilket barn 

bråkar om. Josefine säger att hon uppleveratt leksaker blir mer intressanta om de är upptagna. 

 

“Det är märkligt det där, att barn alltid vill ha just det som det andra barnet leker 

med just då, precis som att de väntar på att det ska bli upptaget, för då blir 

leksaken intressant. “- Josefine 

 

Victoria resonerade om att de i deras barngrupp jobbar aktiv med att träna på turtagning och hon 

upplevde inte att materiella ting skapar fler konflikter utan att det istället beror på språksvårigheter 

eller svårigheter med det sociala, att barnen inte lyssnade på varandra till exempel eller bråkade 

om vem som fick vara med eller inte.  

 

”Jag upplever att det kan bli mycket bråk om vem som får vara med och leka eller 

inte. det är mycket så här, Du får inte vara med oss om du gör si eller så.” – 

Victoria 

 

Victoria tycker att många bråk handlar om vem som får vara med och inte i leken. Victoria menar 

på att barn kan använda sig av härskarteknik.  

 

6.4 Hur löser vi detta nu tycker ni? 

Det är tydligt att Victoria, Karin, Bea, Josefine, Marie och Hanna är väl medvetna om sin roll som 

förskollärare och vilket ansvar de har för att alla barn ska bemötas individuellt och utefter sina 

egna unika egenskaper. De uttrycker på liknande sätt att alla barn har lika värde och är lika 

värdefulla. Detta är något som alla sex förskollärare berättar om under intervjuerna. På alla 

förskolor berättar de att de arbetar aktiv med att förebygga konflikter utifrån olika strategier. En 

strategi som alla förskollärare vi intervjuade använder sig av är samtal. Då alla påpekat att 

kommunikationen är en viktig del av just konflikthantering.  

 

Förskollärarna berättar också om vikten av att vara en närvarande pedagog. De finns likheter i allas 

svar på frågan om deras förhållningssätt till barns konflikter, då alla är överens om pedagogens 

närvaro vid konflikthantering är en förutsättning för att kunna få bra lärandesituationer för barnen. 

Victoria och Hanna nämner att de är närvarande båda två, dock menar Hanna på att hon kanske 

inte alltid är med i leken. Däremot är hon närvarande i rummet. Hanna betonar att det är viktigt att 

pedagogerna delar upp sig och är närvarande med barnen för att få ett lugn i barngruppen. Hanna 
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menar att pedagogerna inte behöver vara med i leken bara de är närvarande för att på så sätt 

undvika konflikter mellan barnen. 

 

”Att vara en närvarande pedagog. Vi försöker ju dela upp oss, Då blir det mindre 

konflikter, och då märker vi ju det att barnen bli ju lugnare. Även om inte vi är 

med i leken. Så blir ju det ett lugn liksom. Så det tror jag, det är, försöker vi ju 

verkligen få till att vi är närvarande pedagoger i leken då” - Hanna. 

 

Ett liknande resonemang berättar Victoria om, på deras avdelning är pedagogerna med i lekar och 

hjälper även barnen att starta upp lekar och är på så sätt en stöttande pedagog i samspel mellan 

barnen. Där de får ta hänsyn till varandra och olika lekregler såsom samförstånd ömsesidighet och 

turtagande. Eftersom det finns en närvarande pedagog så kan många konflikter stoppas innan de 

urartar till att bli fysiska. 

 

”Vi är ju oftast med i lekar. Vi försöker dela upp oss så gott vi kan, att man 

kanske tar några barn åt sidan, sätter sig som i språkrummet eller går in i 

hemvrån. Man startar upp en lek. Man är med” - Victoria. 

 

Karin berättar att de i första hand låter barnen lösa konflikter själva om det inte är av allvarlig sort, 

att hon försöker lyssna på barnen, fråga vad som sker och prata kring känslor för att sätta ord på 

vad det är som händer och hur man kan lösa konflikterna. 

 

”Jag försöker att backa lite. Och så lyssna, vad händer, vad händer inte. Och så 

märker man det här spårar ut. Dom kommer inte till nån lösning. De kommer inte 

ur sina positioner. Så kan man gå in. Jag undrar hur det går för er? Hur går det 

här, hur känns det här? Det är väl typ dom strategier jag har. Försöker lyssna” - 

Karin. 

 

Även Bea arbetar med att lyfta och diskutera konflikter för att barnen skall få en förståelse för  vad 

som händer och hur man löser konflikter och en vidare förståelse för att det inte ska hända igen. 

Hon säger:  

 

”Man kan lyfta upp det, man diskuterar alltid, man lyfter alltid upp det, och 

försöker få barnen medvetna kring händelsen och hur man kan arbeta för att man 

inte ska hamna där igen…” - Bea. 

 

Marie betonar vikten av samtal, kommunikationen mellan barn och pedagog. Pedagogens uppgift 

att prata kring händelser med barnen för att lära barnen att lösa konflikterna själva. Då menar Marie 

på att man även lär barnen stötta varandra i konflikthantering. 

 

”Att vi hela tiden pratar om, att man pratar efter en dum situation att om detta 

händer igen hur ska vi göra istället? Och jag tycker att om man gör det så stöttar 

barnen varandra i det också” - Marie. 

 

Detta tyder på att det finns ett gemensamt synsätt hos dem om hur de går tillväga vid barns 

konflikter och hur de hanterar konflikterna. Josefine och Karin berättar båda två att de försöker 
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stötta barnen och vägleda dem genom konflikterna. Likaså berättar Marie och Bea att de försöker 

att inte gå in och bestämma över barnen utan finns där som ett stöd. Så som vi nämnt innan så är 

då kommunikationen betydande, brister det i språket så ökar sannolikheten att konflikter kan 

uppstå. Bea påpekar att när barnen blir arga och blir utåtagerande så får man vänta tills barnet 

lugnat ner sig för att kunna lösa konflikten. Givetvis måste man avbryta om barnet skadar sig själv 

eller någon annan, säger Bea. De berättar om att deras mål är att få barnen att leva sig in i andras 

situation. Att få en empatisk förmåga. Även här såg vi likheter hos alla förskollärare, att de ansåg 

att det var lättast att låta barnet lugna ner sig innan pedagogen kan hjälpa, dock ska pedagogen 

alltid vara närvarande.  

 

Alla är överens om att konflikter i förskolan definitivt går att förebygga, de kommer dock alltid att 

uppstå konflikter på något sätt.  

 

Josefine berättar att de arbetar med att få barnen så delaktiga som möjligt i konflikthanteringen. 

Hon berättar att genom boksamtal och olika dramatiseringar uppmuntrar de barnen till att våga 

prata om sina känslor och upplevelser. 

 

”Då tycker jag att litteratur och drama är en del, att dom liksom får va med och 

skapa olika scenarion, skapa egna berättelser, att gör det till en naturlig del av 

vardagen. Att vi är oense ibland” - Josefine. 

 

Även Victoria redogör för att det är ypperliga lärandetillfällen att samtala om känslor, empati och 

värdegrund när det uppstår konflikter. De förklarar att de hjälper barnen att sätta ord på sina känslor 

genom att bekräfta dem. De berättar att när barnen blir medvetna om sina egna känslor och andras 

känslor får de också verktyg för att på egen hand lösa konflikter. På detta sätt menar de att barnen 

blir delaktiga i konflikthanteringen. 

 

“Kan du berätta vad som hände? Hur kände du dig då? Jag förstår att du kände 

så när det hände…” – Victoria 

 

I vår analys förstår vi att de även är eniga om att ha ett empatiskt och opartiskt förhållningssätt 

gentemot barnen när det uppstår konflikter. Då vår fråga ställdes ur ett könsperspektiv, “bemöter 

du barnen olika utifrån deras kön”? så blev svaren från deltagarna att de har en förhoppning på att 

bemöta det enskilda barnet oavsett kön, att det är deras mål.  

Karin berättar att hennes förhoppning är att möta alla barn lika oavsett kön. Om det alltid är så i 

verkligheten vågar hon inte svara på. 

 

”Jag vill säga absolut nej på denna, men jag kan ju inte på säkerhet säga att det 

inte är så. Tyvärr. Jag försöker bemöta dom hur dom är. Inte efter kön. Jag 

försöker tänka så. Ja kan ju inte svara på att jag alltid gör det. Men jag försöker 

tänka utefter barn och inte kön. För det är ett barn, det är inte en flicka eller 

pojke, det är ett barn” – Karin 

 

Även Josefine försöker att tänka medvetet och bemöta barnen utifrån deras individ och inte deras 

kön. Men att hon heller inte kan vara säkra på att hon alltid gör det. 
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”Jag hoppas inte det, men jag har inga förväntningar på att jag inte skulle, jag 

tror absolut att jag gör skillnad men jag kan inte säga direkt hur. Men jag har ju 

en ingång själv att möta individen, att det är det jag tänker när jag hamnar i en 

konflikt när jag ser den, inte så att jag har förväntningar på att en flicka skulle 

klara mer än en pojke, jag vet inte, jag kan inte svara på vad resultatet blir för det 

kan mycket väl vara så att jag gör skillnad på pojkar och flickor men jag har inte 

den ingången när jag möter dom” – Josefine 

 

Marie tror själv att hon gör skillnad i hur hon bemöter flickor och pojkar även om hon försöker att 

inte göra skillnad. Marie menar på att det finns med från hennes egen uppväxt och att det beteendet 

är svårt att bryta. Men är man medveten om det och försöker tänka på det så kan man också göra 

något åt det.  

 

”Det tror jag att det gör, även om man försöker tänka på det medvetet att det inte ska  de, va skillnad 

så tror jag att man omedvetet man har med sig det liksom hur det va när man själv växte upp, man 

kommer på sig själv att nu ska jag inte göra skillnad. Jag tror att det är viktig att man faktiskt är 

medveten om det. Att det är väldigt lätt att göra skillnad” – Marie 

 

Victoria, Bea och Hanna säger att de är väldigt medvetna om att alltid bemöta individen och 

absolut inte efter kön. Victoria menar på att hon inte gör någon skillnad i hur hon bemöter pojkar 

och flickor men svaret blir dock tveksamt då hon uttrycker att hon i princip löser konflikter på 

samma sätt oavsett kön. 

 

”Nej, jag skulle inte säga att jag ser olika på det. Jag är ganska neutral. Jag löser 

konflikter på samma sätt i princip” – Victoria 

 

Bea anser sig ha arbetet länge och därför ser sig själv som neutral och bemöter barn precis på 

samma sätt oavsett kön. Svaret blir dock inte självklart då hon uttrycker det som att ”jag tror inte” 

för att sedan säga att hon inte gör någon skillnad. 

 

”Nej. Jag har jobbat så länge, det är min uppfattning. Jag tror inte, jag är väldigt 

könsneutral när det gäller det, jag gör ingen skillnad. Eh utan jag bemöter och 

går alltid in i ett lågaffektivt bemötande och bemöter precis på lika villkor om 

man säger” – Bea 

 

Även Hanna är bestämd i sitt svar om att hon inte bemöter barnen olika utifrån deras kön. Men 

också Hanna uppvisar ett ambivalent svar då hon uttrycker att hon tror att hon inte gör någon 

skillnad för att sedan säga att hon inte gör någon skillnad. 

  

”Nej. Det tror jag faktiskt inte. Nej jag är väldigt rak på det. Alltså oavsett om 

man är pojke eller flicka så har man liksom samma tillmötesgående, liksom hur 

man hanterar konflikter liksom. Men jag gör inte olika på dom. Det gör jag inte” 

– Hanna 

 



21 

 

Victoria, Bea och Hanna är bestämda i sina svar gällande att de inte gör någon skillnad i hur de 

bemöter barnen utifrån ett könsperspektiv. Samtidigt som de uppvisar ett ambivalent svar då de 

uttrycker att de tror att de alltid bemöter flickor och pojkar på samma sätt.  

 

Sammanfattningsvis visar förskollärarna trots att de skiljer sig i sina svar att de är medvetna kring 

sitt egna förhållningssätt vid barns konflikter och hur de bemöter barnen. De reflekterar kring 

strategier och hur de ska agera i konfliktsituationer. Gemensamt för alla är att de betonar vikten av 

kommunikation, att aktivt lyssna på barnen och låta varje barn komma till tals. När allt kommer 

omkring vill de uppmana barnen till att bli självständiga och kunna lösa sina konflikter på egen 

hand. Att ge barnen tid och utrymme att själva lösa konflikterna är en viktig del i det anser samtliga.  
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7 DISKUSSION 

I detta avsnitt kommer metoden som använts diskuteras utifrån vårt syfte och frågeställningar. 

Resultatet kommer även att diskuteras i relation till Cohens konflikttrappa, den proximala 

utvecklingszonen och tidigare forskning. Vi kommer ge en redogörelse för det som fungerat bra 

och det som inte fungerat lika bra med valet av kvalitativ metod. Avslutningsvis kommer förslag 

på vidare forskning att tas upp.  

 

7.1 Metoddiskussion 

Vi har fått svar på vårt syfte och frågeställningar genom en kvalitativ studie med intervju som 

metod. Vi använde oss utav semistrukturerade intervjuer vilket innebär att det finns ett bestämt 

frågeschema där följdfrågorna kunde anpassas utifrån vad respondenten svarar (Bryman 2018, s. 

260). Innan vi påbörjade våra intervjuer genomförde vi en pilotstudie på några för oss kända 

personer för att ta reda på om våra intervjufrågor var relevanta för vårt syfte och frågeställningar. 

Resultatet blev att vi ändrade vissa frågor och även valde att plocka bort några. Följdfrågorna 

anpassades dock för att kunna få ett fylligare resultat och en större förståelse för vad respondenten 

svarar. Följdfrågorna ställde vi när vi upplevde att vi fick ett för tunt svar och bad respondenten 

utveckla eller ge ett exempel. I vissa fall fick vi ställa samma fråga igen när vi märkte att personen 

missuppfattade frågan eller inte höll sig till ämnet, för att styra in dem på rätt ämne igen. 

 

Vi upplevde det som en trygghet att vara två vid intervjuerna där vi redan innan bestämde vem 

som ställde frågorna och den andra gjorde anteckningar och ställde följdfrågor vid behov. Våra 

intervjuer tog mellan 15 till 45 minuter där vissa respondenter svarade kort och koncist och andra 

hade längre svar med mer exempel. Vi anser att vi gav respondenterna tillräckligt med tid att svara 

på varje fråga och att vi inte var rädda för tystnade som kunde uppstå då respondenten behövde 

fundera på sitt svar.  

 

Vi upplevde att det var till vår fördel att spela in intervjuerna istället för att anteckna. Då kunde vi 

istället fokusera på intervjun och respondenternas svar. Innan vi började intervjuerna var vi noga 

med att förklara hur många frågor vi hade och vilka kategorier frågorna utgick ifrån. Efteråt 

transkriberade vi intervjuerna. Transkribering innebär att man ordagrant skriver ner allt som sägs 

under intervjun. Vi upplevde att transkriberingen var tidskrävande och precis som Bryman (2018, 

s. 580) beskriver bör man vara realistisk när det gäller hur många intervjuer man klarar av, både 

att genomföra och transkribera. Vi delade upp intervjuerna och transkriberade tre intervjuer var, 

detta ansåg vi vara ett bra sätt för oss, då det arbetet tog lång tid. 

 

När det var dags att få fram vårt resultat av studien valde vi att använda oss utav en tematisk analys 

och färgkodade alla våra svar under olika huvudrubriker som stämde in på våra frågeställningar. 

På så sätt fick vi en klar bild på vad det egentligen var som våra respondenter svarat (Kihlström 

2007, s. 54). Kodning är av stor betydelse eftersom man får en konkret bild över de kategorier som 

hör till de olika dimensioner som ska kodas, och en viss vägledning i hur man kan tolka 

dimensionerna (Bryman 2018, s. 370).  

 

Om vi skulle genomföra vår studie igen hade vi gärna använt oss utav både intervjuer och 

observationer, detta för att kunna ställa frågor utifrån förskollärarnas handlingar i 

konfliktsituationer. Då hade vi kunnat anpassa våra intervjufrågor utefter vad vi observerat och 
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möjligtvis fått andra svar. Då vår studie endast är genomförd på två förskolor kan vi inte ge en 

specifik slutsats om förskollärares reflektioner är de samma i övriga förskolor i Sverige.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Vårt syfte med studien var att undersöka hur förskollärarna uppfattar konflikter i förskolan. Vi 

ville även undersöka vilka de vanligaste konfliktsituationerna mellan barnen är och vilka 

konflikthanteringsstrategier förskollärarna använder. I denna del kommer vi att diskutera och 

jämföra sambandet mellan våra intervjuer och vårt syfte. Tidigare forskning, vald teori och 

resultatet kommer vara vårt stöd för denna diskussion.  

 

7.3 Vilka uppfattningar har förskollärare om konflikter i förskolan? 

Något som framkom tydligt under analysen av våra intervjuer var att samtliga förskollärare som 

deltagit i vår studie delade uppfattningen om att konflikt var när två eller fler personer inte kom 

överens. Av resultatet i vår studie kan vi se att förskollärare anser att konflikter i förskolan både 

kan ses som positiva och negativa. De beskriver att en konflikt kan ses som en lärandesituation 

beroende på hur den hanteras. Detta stämmer överens med den studie som genomfördes av Doppler 

Bourassa, Harkins och Metha (2008) där pedagogerna gav barnen metoder för att på egen hand 

lösa konflikter vilket i sin tur visade att det skett ett lärande hos barnen. Det framkommer i 

intervjuerna att samtliga förskollärare anser att konflikter kan leda till något positivt och att 

konflikter kan bli till ett tillfälle för lärande. 

 

Förskolläraren Hanna nämner dock i sin intervju att konflikter kan leda till något negativt, att vissa 

konflikter är svåra att lösa som när barn ofta ryker ihop och blir fysiska i sin konflikt. Det här kan 

även kopplas till Öhman (2003) som bland annat beskriver en utav konfliktorsaker som “reaktion 

på fientligt bemötande” alltså att barn kan reagera på om denne blir bemött på ett otrevligt sätt och 

då blir fysisk i sin reaktion. Hakvoort (2017, s. 35) menar på att våld inte kan likställas som en 

konflikt utan är ett sätt att ge uttryck åt en konflikt. Öhman (2013, ss. 182-183) beskriver att barn 

som inte kan beskriva sina känslor med ord ofta känner sig missförstådda och uppgivna, dessa 

barn behöver mycket stöd från pedagogerna för att språket ska kunna utvecklas.  

 

Då en av våra frågor ställdes ur ett könsperspektiv, “Bemöter du barnen olika utifrån deras kön”? 

svarade Karin, Josefine och Marie att de har en förhoppning på att bemöta det enskilda barnet 

oavsett kön, att det är deras mål men att de inte kan vara säkra på att de gör det. Medan Viktoria, 

Bea och Hanna var mer säkra på att de bemöter alla barn lika oavsett kön. Tallberg Broman (2007, 

s. 31) styrker att i många vetenskapliga undersökningar säger sig pedagoger inte göra någon 

skillnad i hur de bemöter flickor och pojkar, men att forskningsobservationer säger tvärtom. Alltså 

stämmer Viktorias, Beas och Hannas svar väl överens med vad forskningsobservationerna säger, 

att pedagoger tror sig bemöta alla barn lika oavsett kön. 

 

7.4 Vanligaste konflikten 

Som ett resultat av vår analys kan vi se att förskollärarna upplever att de flesta konflikterna beror 

på att barnen bråkar om leksaker. Josefine beskriver att barn alltid vill ha just den leksaken något 

annat barn leker med, att en upptagen leksak är mer intressant. Dessa konflikter kan kopplas till 

Cohens andra nivå i konfliktpyramiden, där konflikter löses genom förhandling (Hakvoort 2017, 

s. 39). Skånfors (2013, s.51) beskriver hur barn i förskolan tillsammans skapar kunskap om sitt 

sociala liv. Barn väljer sina vänner utefter gemensamma och sociala kunskaper. Detta kan tänkas 
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gå att koppla till att barn är intresserade av samma leksaker då de har gemensamma kunskaper och 

samma intressen. Medan Victoria upplever att det blir mycket bråk kring vem som får vara med 

och leka och inte. Skånfors (2013, s.51) hävdar att barn tar efter vuxna, beroende på hur pedagoger 

agerar och bemöter andra resulterar i hur barn bemöter andra människor. Därför är det viktigt att 

pedagoger är medvetna om sitt förhållningssätt i konfliktsituationer. När barn utesluter andra barn 

i leken är det viktigt att vuxna går in och talar kring hur man bemöter sina vänner och hur det känns 

att bli utesluten från gemenskap. Öhman (2003, ss. 196-197) belyser vikten av att bekräfta barnets 

känsla, att aldrig bemöta ett barn med likgiltighet eller nonchalans. Erkänner man inte barnets 

känslor är risken stor att barnets känsloregister begränsas och möjligheten att leva sig in i andras 

och sin egen känsla minskar.  

 

7.5 Vilka konflikthanteringsstrategier använder förskollärare? 

Karin nämner i sin intervju att det är bra att barn får lära sig att uttrycka sig i konfliktsituationer. 

Detta belyser även Qvarsell (2011, s. 66), vikten av att barn behöver mötas med respekt genom att 

få möjlighet och redskap för att uttrycka sig. Alla förskollärare är överens om pedagogens närvaro 

vid konflikthantering är en förutsättning för att kunna få bra lärandesituationer för barnen. Med 

närvaro menar förskollärarna att de är med i rummet där lek och konflikter utspelar sig. Detta kan 

kopplas till Vygotskijs teori (Säljö 2014, ss. 67, 119-120) om den proximala utvecklingszonen, 

den definieras som utvecklingszonen med avståndet mellan vad en individ kan prestera ensam och 

vad en individ kan prestera med hjälp utav stöd. Alltså att det är viktigt att det finns vuxna i 

närheten som stöttar barnen i deras kommunikation och konfliktlösning när det behövs. Det är 

också något som styrks av Fribergs (2017, s. 91) beskrivning av att barn behöver lära sig att 

kommunicera med hjälp av pedagoger. Victoria berättar att hon både är med i leken och är med 

och startar upp för att vara en stöttande pedagog i samspel med barnen. Detta kan kopplas till första 

nivån i Cohens konfliktpyramid (Hakvoort 2017, s. 39) som beskriver miljön som stöttande och 

där konflikter då inte uppkommer. Säljö (2014, ss. 119-120) beskriver att den vuxna blir då den 

kompetenta individen som stöttar individen som behöver stöttning vilket då är barnet. Att det finns 

trygga och goda relationer mellan barn och vuxna underlättar för förskolläraren att se när och hur 

barnet behöver extra stöttning vilket stämmer överens med den proximala utvecklingszonen och 

den sociokulturella teorin. Samspel och kommunikation är en av grunderna till att utvecklas och 

för det framtida lärandet (Säljö 2014, ss. 37, 104-105, 119-120).  

 

Victoria berättar att på deras avdelning är pedagogerna med i lekar och hjälper även barnen att 

starta upp lekar och är på så sätt en stöttande pedagog i samspel mellan barnen. Där de får ta hänsyn 

till varandra och olika lekregler såsom samförstånd ömsesidighet och turtagande. Eftersom det 

finns en närvarande pedagog så kan många konflikter förebyggas eller stoppas innan de urartar till 

att bli fysiska. Kopplat till Öhman (2008, s. 122) som framhåller att barn behöver handledas i att 

känna igen och urskilja olika känslor, både hos sig själv och hos andra. Detta kan pedagogen hjälpa 

till med när denne både är med och startar upp och är med i leken. Förskolläraren har då möjlighet 

att handleda barnen i den empatiska processen som Öhman (2003, s. 30) beskriver i tre steg, att 

barn lär sig empatisk förståelse, empatiskt beteende och utvärdera utifrån andras reaktioner och 

dra slutsatser av hur det blev. Så beskriver också Bea och Marie, att de pratar och diskuterar med 

barnen och att deras mål är att utveckla barnens empatiska förmåga. Josefin menar på att bästa 

sättet att arbeta med förebyggande konflikthantering är med drama och litteratur i förskolan., att 

de får vara med och skapa olika scenarion. Detta belyser även Öhman (2003, ss. 158-159) att 
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genom val av tema i dramaleken kan förskolläraren införa just de aspekter av sagan som hon vill 

att barnen ska fördjupa sin kunskap i, till exempel ett existentiellt dilemma eller en känsla.  

Under vår analys framkommer det att förskollärarna i vår studie arbetar med att förebygga 

konflikter för att skapa en harmonisk och trygg barngrupp. Detta kan vi koppla till Cohens 

konflikthanteringspyramid som Hakvoort (2017, ss. 38-41) redogör för. Den första delen handlar 

om det förebyggande arbetet, vilket innebär att det ligger fokus på just de sociala relationerna och 

barnens sociala kompetens. Bea och Marie beskriver hur pedagogerna arbetar med att prata kring 

konflikterna med barnen, hur de sätter ord på vad som hänt och hur de ska göra för att inte hamn 

där igen. Detta belyser också Öhman (2003, ss. 198-199) att man genom att dela med sig av sina 

erfarenheter och genom att sätta ord på vad du tror pågår inom barnet hjälper du barnet att utforska 

sitt känsloregister och upplevelser. I direkt anknytning till den tredje nivån i Cohens 

konfliktpyramid (Hakvoort 2017, ss. 39- 40) där en tredje part behövs för att medla i 

konflikten nämner Marie att ibland får pedagogerna gå in och medla i en konflikt, till exempel när 

barnen börjar slåss då de inte är överens eller vill ha samma leksak. Hanna beskriver precis som 

Marie att barn kan ryka ihop och slåss ibland då de inte kan lösa det själva, men att det kan vara 

något återkommande som pedagogerna inte lyckas reda ut Detta kan kopplas till den fjärde nivån 

i Cohens konfliktpyramid (Hakvoort 2017, ss.39-40) där konflikter ofta är aggressiva och inte går 

att lösa. Här menar Cohen på att lärande processen bromsas och att verksamheten behöver se över 

de olika nivåerna då en stabil grund förmodligen saknas.  

 

7.6 Didaktiska konsekvenser 

Målet med vår studie har varit att besvara vårt syfte, att undersöka hur pedagoger uppfattar 

konflikter i förskolan, vilka konflikthanteringsstrategier pedagogerna använder och vilka 

konflikter som är vanligast mellan barnen.  

 

I förskolan uppstår konflikter hela tiden och ansvaret ligger hos oss pedagoger att ge barnen de 

verktyg de behöver för att kunna hantera dessa. Det förhållningssätt som vi pedagoger har 

avspeglar sig på barngruppen och påverkar hur de agerar vid konflikter. Av detta skäl är det viktigt 

att vara medveten om hur du som pedagog bemöter kollegor och barn, att visa respekt och 

ödmjukhet för varandra. Målet är att vara bra föredömen för barnen så att de kan behandla sina 

vänner på samma sätt. 

 

I vår studie så uppmärksammade vi att kommunikation spelar en stor roll vid konfliktsituationer. 

Vårt språk är en förutsättning vid konflikter och det är en stor del av att hantera konflikter. Vi 

kunde se att samtliga förskollärare som vi intervjuat ansåg att det är viktigt att lyssna på barnen 

och föra dialog med dem, höra barnens versioner när det uppstår konflikter. För att se till varje 

enskilt barns behov utgör kommunikationen en betydande del för att kunna tillgodose det. Friberg 

(2015, ss. 98-100) skriver att konflikter kan uppstå på grund av bristande kommunikation. Det 

krävs att du som pedagog har det som kallas kommunikationskompetens, vilket innebär att 

pedagogen då är en lika god talare som en god lyssnare. En pedagog ska vara lyhörda för barnens 

behov och de ska även lyssna aktivt.  

 

Förskollärarna beskriver att en närvarande pedagog som lyssnar, stöttar och pratar kring 

konflikterna är ett bra arbetssätt för att hjälpa barnen att lösa dessa. Detta belyser också Doppler 
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Bourassa, Harkins och Metha (2008) i sin studie att pedagogerna gav barnen metoder för att på 

egen hand lösa konflikter vilket i sin tur visade att det skett ett lärande hos barnen.  

När pedagoger arbetar aktivt med att förebygga konflikter i förskolan har det stor betydelse för 

barns sociala utveckling och deras förmåga till samspel. Likaså sparar det också tid för 

verksamheten när man har en fungerande konflikthanteringsstil. Bristande konflikthantering leder 

ofta till ännu fler konflikter. Därmed kan barngruppen bli orolig och planerade aktiviteter kanske 

behöver ställas in eller avbrytas. Däremot anser vi att konflikter också kan bidra till utveckling om 

det hanteras på rätt sätt. Av konflikter kan vi lära oss att reflektera, utvecklas och lära oss att 

hantera våra känslor.  

 

Att arbeta förebyggande med konflikter kan vara att dela upp barnen i mindre grupper, arbeta med 

den fysiska miljön i förskolan och vidare kompetensutveckling hos pedagogerna med fokus på 

konflikthantering. När arbetslaget har ett gemensamt förhållningssätt och arbetar pågående med 

att reflektera kring konflikthantering kommer det gynna både barngrupp och pedagoger till att få 

en både mer rofylld och lustfylld vardag. 

 

Något som vi också vill lyfta är vikten av att pedagoger bemöter barnen med positiva 

förväntningar. Detta för att barn har en benägenhet att uppfylla det som förväntas av dem, antingen 

det är positivt eller negativt (Öhman 2003, ss. 41-43). När vi uppmuntrar barnen och visar att vi 

har förtroende för dem och förväntar sig att barnet kommer klara av vissa aktiviteter eller moment 

så stärks barnets identitetsutveckling. Att skapa en trygg och tillitsfull relation till varje barn är 

betydelsefullt i arbetet med konflikthantering. 

 

7.7 Vidare forskning 

Då vår studie riktat sig hur pedagogers förhållningssätt ter sig vid barns konflikter och hur de ser 

på konflikter i förskolan hade det varit intressant att även kunna observera verksamheten för att se 

om det vi fått fram i vår studie stämmer överens med vad som sker i verkligheten. En fortsatt studie 

på hur barnen själva löser konflikter och hur de påverkas av förskollärarnas förhållningssätt i 

konflikthantering skulle ge oss en bra helhetsbild. Det hade varit intressant att få ett barns 

perspektiv på studien. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 
 

 

 

 
 

Hej! 

Vi heter Lina Björklund Andersson och Jenny Åkerblom Olsson. Vi läser sista terminen på 

förskollärarutbildningen i Borås. Vi skriver vårt examensarbete om konflikter och 

konflikthantering i förskolan. Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger ser på 

konflikter i förskolan. Vi vill även undersöka pedagogers förhållningssätt vid barns konflikter och 

vilka konflikttyper det beskriver utifrån ett könsperspektiv. Vi skulle vara oerhört tacksamma om 

ni ville medverka i vår studie genom att delta i en intervju.  

Intervjun kommer att ta ca 45 minuter och vi vill gärna dokumentera intervjun med ljudinspelning. 

Materialet i studien kommer att hanteras av de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet 

har utformat. Detta innebär att du som deltagare har informerats om studiens syfte och att 

deltagandet är frivilligt samt att ni kan när som helst avbryta ert deltagande i studien. Under hela 

studien är ni anonyma och det material som vi samlar ihop kommer att raderas efter att studien är 

klar. Materialet kommer endast att användas till detta examensarbete.  

 

Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss 

 

Tack på förhand  

Med vänliga hälsningar  

 

Lina Björklund Andersson   Jenny Åkerblom Olsson 

tfn: xxxx-xxxxxx   tfn: xxxx-xxxxxx  

E-post    E-post:  

 

 

Handledare  

Kristina Bartley 

tfn: xxxx-xxxxxx 

Intuitionen för Akademi 3 

E-post:  
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Bilaga 2 

 

 

BAKGRUNDSFRÅGOR 

 

• Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

• Examensår? 

• Fanns konflikthantering i din utbildning? 

• Har du fortbildat dig inom konflikthantering? 

 

INNEBÖRDEN AV BEGREPPEN KONFLIKT OCH KONFLIKTHANTERING 

 

o Vad innebär begreppet konflikt för dig? 

o Vad innebär konflikthantering för dig? 

o Hur ser du på barns konflikter? Positiva och negative aspekter.  

o Ser du några lärandesituationer i konflikthantering för barn och pedagog? 

o Vad anser du vara den vanligaste konflikten mellan barn? 

 
KONFLIKTER OCH KÖN 

 
o Beskriv vad du anser vara den vanligaste konflikten mellan, flicka/flicka – 

pojke/pojke, pojke/flicka.  

o Tror du att ditt förhållningsätt för barns konflikthantering ser olika ut 

beroende på kön och i så fall hur? 

o Tycker du att pojkars och flickors konflikthantering ser olika ut? 

 
FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH ARBETSSÄTT 

 

o Hur ser ditt förhållningssätt och arbetssätt till barns konflikthantering ut? 

o Hur anser du att barn kan vara delaktiga i konflikthantering? 

o Vilka konflikthanteringsstrategier har ni på förskolan? 

o Hur arbetar du för att förebygga konflikter mellan barnen? Nämn några 

exempel.  

o Hur har din syn och ditt arbetssätt på att hantera konflikter mellan barnen 

utvecklats? 

o Vilket synsätt har ni i arbetslaget vad gäller konflikthantering? 
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Bilaga 3 

 

 
 

Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om dig  

Som en del av kursen 11FK75 vid högskolan i Borås utför vi en studie med syftet att ta reda på 

hur pedagoger hanterar och förebygger konflikter mellan barn.  

Vi som utför studien skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv, närmare bestämt ditt 

namn för underskrift av att du samtycker om att vara med i studien.  

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 

(a) i dataskyddsförordningen (samtycke).  

Uppgifterna kommer att användas av oss samt vara tillgängliga för lärarna på den aktuella kursen 

och centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna kan dock vara att betrakta som allmänna 

handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall någon begär det i enlighet med 

offentlighetsprincipen. 

Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES eller tredje land som EU-kommissionen beslutat har 

en skyddsnivå som är adekvat, dvs. tillräckligt hög enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna 

kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga. 

Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras så att inga 

uppgifter kan spåras till dig. 

Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du kan 

när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina uppgifter kommer då inte att användas mera. 

På grund av lagkrav kan högskolan dock vara förhindrade att omedelbart ta bort uppgifterna. 

Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan.  

 

_____________________________ 

 Underskrift  

_____________________________  

Namnförtydligande 

_____________________________ 

Ort och datum  
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Information om behandlingen av personuppgifter 

Din personliga integritet är viktig för oss på Högskolan i Borås. Därför är vi angelägna om att all 

behandling av personuppgifter sker på ett korrekt och säkert sätt i överensstämmelse med gällande 

lagar och förordningar. Högskolan följer bland annat dataskyddsförordningen, mer känd som 

GDPR. 

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter inom 

högskolans verksamhet. Om du har några frågor kring hur dina personuppgifter behandlas kan du 

läsa mer om hur högskolan behandlar personuppgifter på vår webbplats, 

http://www.hb.se/dataskydd. Du är också välkommen att kontakta ansvarig för den aktuella kursen 

med frågor. 

 

Dina rättigheter 

• Högskolan är öppen med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta vilka 

personuppgifter som vi behandlar om dig kan du kostnadsfritt en gång per år begära ett 

utdrag med information om detta (ett så kallat registerutdrag). För att beställa ett 

registerutdrag kan du använda blanketten för begäran om registerutdrag på högskolans 

webbplats, http://www.hb.se/dataskydd. 

 6. I vissa fall kan vi komma att be om samtycke (godkännande) till att behandla dina 

personuppgifter. Om du lämnar sådant samtycke kan du när som helst ta tillbaka detta. Vi 

kommer då inte att fortsätta behandla dina personuppgifter. På grund av lagkrav kan vi dock 

vara förhindrade att omedelbart radera uppgifterna.  

7. Du har rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, dvs. 

beslut som fattas på teknisk väg utan mänsklig inblandning. Högskolan fattar inte några sådana 

beslut. 

8. Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter i ett allmänt använt format för att överföra 

dessa till en annan personuppgiftsansvarig.  

9. Du har rätt att få dina personuppgifter ändrade eller kompletterade om de skulle visa sig 

vara felaktiga eller ofullständiga. 

10. Du har rätt att i vissa fall få behandlingen av dina personuppgifter begränsad eller avslutad.  

11. Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter raderade.  

12. Du har rätt att klaga på högskolans behandling av dina personuppgifter till 

Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

 

Kontakta oss 

Personuppgiftsansvarig  

Högskolan i Borås  

501 90 BORÅS  

Tel. 033-435 40 00  

E-post: registrator@hb.se 

Org.nr: 202100-3138 

Dataskyddsombud 

ÅsaDryselius E-post: dataskydd@hb.se 
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