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Abstract 

In this study, the problem area of conflict management in preschool is discussed. The aim of 

the study is to illustrate how pedagogue choose to deal with conflicts between children in 

preschool and to see what strategies the pedagogue use. We also want to find out how 

important the verbal communication is in terms of conflict management. In the study, we use 

qualitative methods where we interviewed pedagogue and observed in the children groups. 

After these moments we linked the observations and interview answers to the literature and 

research we found to be relevant to our study. The result we have shows that our theories can 

be combined with our empirics. Based on our study, the conclusion is, that in most cases, the 

pedagogue try to handle conflicts in constructive manners, that is, that they see children as 

competent and try to support the them in their conflict management. However, our results 

have also shown that pedagogues at times have difficulties in conflict management, but the 

goal and aim is to handle conflicts in a constructive manner. This means that children need to 

get the experience in constructive manners, so they learn how to deal with conflicts in a good 

way in the future.  

conflict, conflict management, preschool, pedagogue, verbal communication, mediation, 

experience 

 

I denna studie behandlas problemområdet konflikthantering mellan barn i förskolan. Syftet 

med studien är att belysa hur pedagoger väljer att hantera konflikter mellan barn i förskolan 

samt att se vilka strategier pedagogerna använder sig av. Vi vill även ta reda på hur stor 

betydelse det verbala språket har i arbetet kring konflikthantering. I studien använder vi oss 

av kvalitativ metod där vi intervjuade pedagoger och observerade i barngrupperna, därefter 

kopplade vi ihop observationerna och intervjusvaren till den litteratur och forskning som vi 

har funnit relevant till vår undersökning. Det resultatet vi fått fram visar på att våra teorier kan 

förenas med vår empiri. Utifrån vår studie kan vi dra slutsatsen att i de flesta fall försöker 

pedagogerna hantera konflikter på ett konstruktivt sätt, det vill säga att de ser barnen som 

kompetenta och försöker finnas till som stöd för barns konflikthantering. Dock har även vårt 

resultat visat att pedagoger vid tillfällen har svårigheter med konflikthantering men att målet 

och strävan är att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Barn bär då med sig den 

erfarenhet som de erövrat till kommande situationer där barnen ställs inför konflikthantering.  
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1. Inledning  

Vi är två studenter på Södertörns högskola som läser till förskollärare med interkulturell 

profil. Under våra vfu-perioder har vi fått bevittna att konflikter sker dagligen i förskolans 

värld och som blivande pedagoger vill vi få mer kunskap om pedagogernas förhållningssätt 

och hur de hanterar konflikter samt kommunikationens betydelse. I dagens samhälle lever vi i 

en interkulturell värld där barn kommer till förskolan med olika bakgrunder, värderingar och 

erfarenheter. Konflikter uppstår när människor blir oense då de har olika åsikter, värderingar 

eller när missförstånd sker.  

 

I förskolans läroplan (Lpfö98, rev 2016:9) beskrivs det hur pedagogerna ska sträva efter 

att ”stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut 

missförstånd, kompromissa och respektera varandra”. Med detta vill vi förmedla hur viktigt 

det är att få kunskap kring konflikthantering mellan barn. Som pedagoger ska vi sträva efter 

att ge varje barn verktyg och stöd för att kunna lösa sina konflikter i en vidare utveckling. 

 

Vårt slutliga mål med denna studie är att få mer kunskap kring konflikthantering samt vilken 

betydelse det verbala språket har i samband med det. Under vår utbildning anser vi att vi har 

fått för lite kunskap kring hur vi ska gå tillväga för att lösa konflikter mellan barn. Utifrån 

detta finner vi studien som intressant och lärorik då vi får ta del av andra pedagogers 

strategier och erfarenheter. Förhoppningsvis leder denna studie till att vi i vårt kommande 

yrke hittar metoder till att hantera olika konflikter. 

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Genom våra tidigare erfarenheter har vi sett ett problemområde inom förskolans värld vilket 

är hur pedagoger hanterar konflikter. Då tidigare forskning visat att bland annat medling är ett 

kraftfullt verktyg för att hantera konflikter är studien syfte att öka förståelsen om socialt 

samspel är en central punkt i konflikthantering. Samt hur den verbala kommunikationen 

tillämpas i dessa situationer. Med begreppet pedagoger i studiens sammanhang menas 

utbildade förskollärare.  

• Vilka tillvägagångssätt använder pedagogerna på förskolan för att bemöta konflikter mellan 

barn i den fria leken? 

• Vilken betydelse får den verbala kommunikationen vid konflikthantering 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Vi har tagit intryck av två olika utvecklingsteorier, Vygotskijs sociokulturella perspektiv då vi 

bland annat kopplar det till verbal kommunikation som är en viktig grund i konflikthantering, 

samt Deweys teori om ”learning by doing”.  

 

Efter det att vi hade sammanställt det insamlade materialet från observationen och 

intervjuerna kom vi fram till att fokusera på två utgångspunkter som vi kommer beskriva i 

nedanstående text. Valet av dessa teoretiska utgångspunkter menar vi är relevanta för vår 

studie då de kan kopplas till både konflikthantering och verbal kommunikation. Vi har valt att 

använda oss av dessa teoretiska utgångspunkter eftersom tankegodset dels återfinns i 

läroplanen, dels är ett fruktbart sätt att synliggöra möjligheter och begränsningar i 

pedagogernas konflikthantering. I analysdelen kommer vi att med hjälp av teorier analysera 

vårt sammanställda material. 

 

Lev Vygotskij (1896-1934) var en psykolog och filosof som levde i Vitryssland. Samma år 

som Vygotskij dog publicerades hans mest betydelsefulla verk “Tänkande och språk” som 

idag är välkänt inom psykologins och pedagogikens värld. Vygotskij var en man med stort 

intresse för kultur och lärande. Vygotskij har haft ett stor betydelse för pedagogiken och hans 

teorier lever kvar i förskolans värld även idag på 2000-talet. Tomas Kroksmark (2003) 

beskriver honom som en pedagogisk psykologisk klassiker (2003:446).  

 

Vi kommer fördjupa oss i vad Vygotskijs teori om det sociokulturella perspektivet står för 

samt koppla det till studien. I Boken om pedagogerna skriver Roger Säljö (2011) som är 

forskare inom pedagogik att Vygotskij ansåg att barnen påverkades av det sociokulturella 

perspektivet när det började kommunicera med sin omgivning. I Vygotskijs teori om det 

sociokulturella bygger perspektivet på att allt lärande sker i sociala sammanhang mellan 

individer (2011:161). Vi anser att denna teori är relevant för vår studie då konflikter och 

konflikthantering sker i interaktion med andra det vill säga genom ett sociokulturellt 

perspektiv.  

 

I förskolans läroplan kan man upptäcka hur mål och riktlinjer utgår från Vygotskijs teorier. 

Exempelvis kan man läsa om att förskolan ska skapa en miljö som bidrar till att barnen 
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stimuleras till att utveckla sin sociala och kommunikativa kunskap. Vidare beskrivs det att 

barn ska få möjlighet att öka sin förmåga till att reflektera samt att få sin åsikt hörd (Lpfö98 

rev.2016:6). Kommunikation är en viktig grund inom ett sociokulturellt perspektiv då man 

med hjälp av bland annat kommunikation skapar kunskap och förmågor. Vygotskij såg 

språket som ett verktyg till utveckling. Enligt Vygotskij är kommunikation viktig för att 

kunna förmedla ens tankar och erfarenheter till andra i sin omgivning (Vygotskij, 2010:39). 

Via samspelet får barnet reflektera, diskutera och så småningom genomföra den kunskap de 

har tagit del av. Som människa är man i ständig förändring och genom samspel har man 

chansen till att bilda erfarenhet och kunskap i varje situation (Williams, 2006:47).  

 

I ett sociokulturellt perspektiv handlar pedagogernas roll om att finnas närvarande för barnen, 

så de kan känna att de får stödet de behöver för att komma vidare i sin utveckling. Det handlar 

alltså inte om att undervisa barnen eller att pedagogen ska vara den som håller i ämnet medan 

barnen ska sitta och lyssna för att få in ny kunskap. Vygotskij teori handlar om att vara 

medforskare som pedagog samt att finnas som en stöttepelare för barnen om de behöver stöd 

och råd i olika situationer (Säljö,2011:161,162).  

 

I boken Vygotskij och de små och yngre barns lärande beskrivs det att pedagogens roll kan 

efterlikna en byggställning. Med kommunikation och dialog kan pedagogerna ge barnen 

kunskap inom ett visst ämne. Pedagogen ska finnas som ett stöd, det vill säga att vara 

tillgänglig för att besvara funderingar och frågor kring ämnet. Så småningom kommer barnet 

kunna behärska ämnet på egen hand och då kan man avlägsna byggställningen. Som pedagog 

är det viktigt att se vad barnet behöver, därför är dialogen oerhört viktig för att få insikt om att 

barnet verkligen har uppnått och innehar den nya kunskapen inom det specifika ämnet (Smidt, 

2010:171). Vygotskij menar att ett faktum för barns inlärning handlar om samarbete där 

barnet lär sig genom imitation, att man med stödet av en pedagog kan lära sig hur man ska 

hantera olika situationer som bland annat konflikter (Vygotskij, 1932: 332).  

 

Den andra teorin vi fördjupar oss i är som ovan nämnt John Deweys välkända begrepp 

“learning by doing”. Dewey var en amerikansk filosof samt pedagog som fick sitt genombrott 

under 1900-talet. Anna Forsell (2011) som är forskare och lärare på Stockholm Universitet 

skriver i boken om pedagogerna att Dewey ville skapa en pedagogik där utgångspunkten för 
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den vetenskapliga kunskapen och själva individen skulle bilda ett demokratiskt samhälle 

(Forsell, 2011:104). Dewey (2015) skriver även i sin text Individen, skola och samhälle att en 

annan viktig utgångspunkt i den pedagogiska filosofin är att individen föds social och är en 

samhällsvarelse. Processen börjar nästan redan vid födseln och formar individens begåvning 

genom hela livet (Dewey, 2015:46). 

 

Vidare skriver Forsell (2011) att Dewey menar att människan har förmåga att forma sitt öde, 

vilket menas att det finns ett egenvärde hos varje individ som har möjligheten att kunna 

påverka och förändra ödet (Forsell, 2011:103-104). Dewey poängterar att förskolan/skolan 

ska forma människan till att bli goda medlemmar i samhället men också att utveckla den 

enskilda individen. Dewey menar då också att individens lärande blir pedagogiskt ytligt om 

intresset och kunskapen inte finns hos de vuxna för att vidareutveckla och se barns lärande 

(Forsell, 2011:104).  

 

Dewey menar att om man ska nå pedagogiska framgångar måste individen, skolan och 

samhället bilda en helhet tillsammans (Forsell, 2011:104). Dewey poängterar i hans 

pedagogiska teori att man ska se handlandet som ett led i en oändlig kedja. Denna kedja 

består av flera olika moment: avsikt - planering - handling - reflektion - bedömning av resultat 

- ny avsikt. Detta är ett aktivitetsbegrepp och kallas för just “learning by doing”. Dewey 

belyser vikten av människans behov genom att samspela med andra människor, för det är i 

samspelet som vi människor lär oss av varandra då vi delar olika erfarenheter (Forsell, 

2011:110).  

 

Värt att nämna är just begreppet erfarenhet som Dewey poängterar i sin pedagogiska teori. 

Begreppet erfarenhet är centralt hos honom och människans erfarenheter måste kvalificeras 

för att sedan kunna lägga en grund för ett lärande. Det som är det viktigaste är den 

reflekterade erfarenheten som vi människor bär med oss genom livets gång (Forsell, 

2011:110). I förskolan och skolan anser Dewey att individens självständighet och 

reflektionsförmåga tränas (Forsell, 2011:115). Det är i förskolan och skolan som individer får 

den levande kunskapen som påminner om det verkliga livet såsom att stimulera barns logiska 

tänkande, verklighetsförankring och barns konstruktiva fantasier (Forsell, 2011:105). I 

förskolans läroplan (Lpfö98, rev 2016:8) står det också att vi förskollärare ska “ge 
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förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimulera att använda sin förmåga” 

vilket Dewey också poängterar som tidigare nämnt.  

 

Både Dewey och Vygotskijs tankar om ”tänkandet” handlar om en ny syn på uppfostran. 

Genom att tillgodose barnets intresse och ha det som grunden till undervisningen gynnas 

barnets fortsatta utveckling (Vygotskij, 1999:73). Deras filosofi handlar om att få barnet att 

tänka och inte att kunskapen ska förmedlas genom lärarnas maktutövning (Vygotskij, 

1999:123). Detta kan vi då koppla till konflikthantering i förskolan då man till exempel via 

medling vill att barnen ska förstå och kunna sätta sig in i den andres perspektiv och känslor. 

Som medlare vill man inte att barnet ska känna sig utsatt utan få chansen att uttrycka sina 

känslor.  

 

Vidare beskrivs det i boken Vygotskij och skolan att deras pedagogik kan enas om följande 

utgångspunkter. Att man som pedagog inte undertrycker barnets naturliga resurser samt att 

inte heller utnyttja dem. Istället för plikt och tvång ska intresset vara i centrum. De menar 

också att den allsidiga utvecklingen är viktigare än ensidig utveckling där barnet får lära sig 

att alla individer är olika samt att undervisningen behövs specificera vid varje barns behov. 

En annan viktig utgångspunkt är att leken är en av grunderna för lärandet. Till sist ska 

pedagogen vara som en handledare för barnet istället för att utöva sin makt eller endast vara 

kunskapsförmedlare (Vygotskij, 1999:73).   

 

3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt använder vi tidigare forskning som är relevant till vår studie om 

konflikthantering och kommunikationens betydelse. I nedanstående text kommer vi redogöra 

för vad tidigare forskning har kommit fram till samt använda oss av övrig litteratur som 

stärker studien. Vi kommer även att beskriva med underrubriker vad en konflikt är, beskriva 

varför medling är ett kraftfullt verktyg samt betydelsen av pedagogernas hantering av 

konflikter.  

 

Konflikter enligt Cohen (2005) kan antingen vara konstruktiva eller destruktiva beroende på 

hur dessa hanteras. Konstruktiva innebär att konflikter hanteras så att alla parter känner sig 

respekterade och hörda. När en konflikt hanteras på ett konstruktivt sätt ökar det förmågan 
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hos barnen att hantera konflikter på ett respektfullt, ömsesidigt samt tillförlitlighet i framtiden. 

Destruktiv konflikt innebär det motsatta, när parterna sätter sig själv i centrum och inte vill se 

den andres perspektiv vilket då leder till att samspelet brister och parterna inte kan gå vidare 

(2005:27). Sammanfattningsvis är det konstruktiva sättet att hantera konflikter ett sätt att 

utvecklas då kommunikationen mellan parterna blir centralt vilket leder till en ökad förståelse 

hos individerna 

 

Tidigare forskning har visat att medling är ett kraftfullt verktyg när det gäller att hantera 

konflikter. Det är viktigt att då veta vad en konflikt är, hur och när den uppstår samt hur 

pedagogerna tillsammans med barnen kan lösa dessa. Inom medling är den verbala 

kommunikationen viktig då alla parter får möjlighet att uttrycka sig och förmedla sina känslor 

och tankar.  

 

Den verbala kommunikationen och medling kopplar vi ihop med både Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv samt Deweys aktivitetsbegrepp ”learning by doing” då allt hänger 

samman. Får barn möjlighet att kommunicera tillsammans med andra i samspel med sin 

omgivning och delar erfarenheter med varandra bidrar det till ett livslångt lärande. Medling 

inom konflikthantering är som sagt ett viktigt verktyg då det kopplas till att pedagogerna 

använder sig av denna metod för att lösa konflikter.  

 

3.1 Vad är en konflikt? 

Konflikter sker mer eller mindre dagligen mellan individer i förskolans värld. Konflikterna 

uppstår när människor är oense om någonting, då ena parten försöker hindra den andra för att 

uppnå sitt mål och tvärtom. Konflikter är oftast komplicerade då individerna emellan inte 

alltid vet vad det är ute efter, vad det egentligen vill eller varför. På grund av detta uppstår det 

då ofta missförstånd eller feltolkningar då man som ena part försvarar sin vilja starkt och då 

uppstår det starka känslor vilket leder till att dessa känslor gör att den andre riskerar att 

förvärra situationen ännu mer (Öhman, 2003:218,219). 

 

Lind (2001) skriver att ordet konflikt betyder sammanstötning och kommer från latinska 

conflictus. Hon menar att det finns ett sätt att kategorisera och se på konflikter. Dessa 
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nedanstående punkter är något som Lind (2001) menar är olika orsaker till att konflikter 

uppstår mellan individer: 

 

• Man har olika mål, intressen och värderingar.  

• Man hindrar någon från att uppnå sitt mål. 

• Man får inte sina grundläggande behov tillfredsställande.  

• Det föreligger fientlighet.  

• Motsättningar råder mellan olika intressen.  

• Motsättningar råder mellan olika livsstilar.  

• Man reagerar på något som man känner sig tvingad att göra.  

• Man missförstår eller feltolkar (2001:9).  

 

I förskolan behöver konflikter inte uppfattas som någonting negativt utan tvärtom kan 

konflikter leda till utveckling- och läroprocesser hos barn, detta genom bra och fungerande 

konflikthantering. Som skrivet ovan kan konflikter uppstå av olika orsaker, när en konflikt 

sker i förskolan är det oftast på grund av en förändring i samspelet då deltagarna har olika 

åsikter, uppfattningar, och värderingar (Hakvoort & Friberg, 2015:13). 

Enligt Ilse Hakvoort & Birgitta Friberg (2015) kan konflikter uppfattas som ett redskap för 

lärande och utveckling. I en konflikt får barnen möjlighet att träna på att sätta ord på sina 

känslor och tankar samt ta del av de andra deltagarnas känslor och åsikter kring situationen 

(2015:29-31). En metod man kan använda sig av för att hantera konflikter i förskolan är 

medling vilket vi i nedanstående text kommer gå in djupare på. 

 

3.2 Medling 

Det finns flera olika strategier för att hantera konflikter och ett sätt är medling. Medling är ett 

kraftfullt verktyg där man försöker sträva efter en överenskommelse eller försoning. 

Processen sker i olika steg, vi kommer att nämna en modell i nedanstående text, och denna 

process är minst lika viktig som att nå målet och meningen. Båda parterna skall efter 

processen känna sig nöjda med lösningen de kommer fram till och förhoppningsvis stärks 

barnets självförtroende i samband med hanteringen av konflikten (Lind, 2001:5,6,16).  

Efter att vi har samlat in materialet för denna studie har vi sett att medling är ett verktyg som 

används flitigt i förskolorna. Därav kommer fokus på medling vara en central punkt genom 
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studien gång. Vi kommer inte att utgå ifrån att pedagogerna har kännedom kring 

nedanstående medlingsmodeller utan vi använder dessa modeller för att tolka händelserna i 

analysen.  

 

Kostiainen (2015) menar precis som Lind (2001) att medling är en bra metod att använda i 

konfliktsituationer mellan barn då de får möjligheten att berätta sin version av 

händelseförloppet. Vidare skriver Kostiainen (2015) att det är viktigt för barnen att försöka 

förstå den andres perspektiv och dennes sanning då det alltid finns två sidor att se på en 

händelse (2015:186). Kostiainen (2015) poängterar vikten av att ett medlingssamtal är till för 

att skydda individen och hens integritet vilket gör att man som medlare i dessa situationer ser 

till att inget barn går emot sin vilja och blottar sina känslor. Barnen i ett medlingssamtal ska 

känna att de har rätt att berätta sin sanning och inte känna sig underordnade på något sätt. 

Barnen ska inte heller få någon stämpel att de har gjort fel och får skulden för 

händelseförloppet (2015:198).  

 

Kostiainen (2015) beskriver att det finns fyra olika faser att hantera konflikter.  

Steg 1 handlar om att de parter som är inblandade i konflikten får återberätta sin version och 

hur konflikten uppstod.  

Steg 2 handlar om att de får berätta hur de upplevde konflikten känslomässigt när den 

uppstod.  

Steg 3 handlar om att finna vägar för att nå fram till ett resultat som de inblandade parterna 

känner sig nöjda med.  

Steg 4 handlar om att redogöra för slutresultatet för att sedan kunna lämna konflikten bakom 

sig och ta med det som sagt (2015:179). 

 

Det viktigaste i ett medlingssamtal är att alla parter för samtalet framåt men att göra det med 

en försiktighet då det är många känslor inblandade. Vi anser att dessa fyra faser är en bra 

grund för pedagogerna att använda sig av vid medling. Barnen får då möjlighet att lära samt 

träna på att uttrycka sina känslor och försöka sätta sig in i den andres perspektiv. Detta blir ett 

verktyg för vidare hantering av djupare konflikter i högre ålder. Vi har därför tagit del av 

Linda Marklunds (2007) medlingsmodell som vi anser är just för äldre barn. Det är en 

djupgående medlingsmodell som vi tror gynnar barnen i äldre åldrar om dem har fått 
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möjlighet att träna på hur konflikter hanteras i förskolan. Om pedagogerna använder sig av 

Kostiainens (2015) fyra faser tror vi att det bidrar till en bra grund för att bygga vidare på 

exempelvis Marklunds (2007) medlingsmodell.  

 

Forskaren Linda Marklund (2007) skriver i sin avhandling Skolmedling i teori och praktik att 

man som medlare kan utgå från en modell att förhålla sig till. Modellen inkluderar rubrikerna 

nutid, dåtid och framtid och nedan förklarar vi vad varje rubrik innebär. 

 

Nutid:  

• Introduktion, förklaring av modell och process. 

• Ramar och grundregler.  

Dåtid:  

• Vad har hänt och hur påverkar det dig? 

• Uppställning av konfliktfrågor 

• Utforska konfliktfrågor 

Framtid:  

• Skapa alternativ - brainstorming  

• Förhandling 

• Formulera överenskommelse  

• Avslut 

 

Som vi beskrev ovan kan denna medlingsmodell ge medlaren en tydlig pedagogisk 

introduktion. Marklund (2007) poängterar att det är viktigt som medlare att inte stirra sig 

blind på medlingsmodellen utan att endast använda modellen som en utgångspunkt i samtalet 

för att påminna sig själv om hur en medling ska/bör gå till. Som medlare är det viktigt, precis 

som både Marklund (2007) och Kostiainen (2015) påpekar, att modellen eller de fyra faserna 

inte tar över eller förhindrar parterna från att säga sitt (2007:124).  

 

 

 

3.3 Betydelsen av pedagogernas hantering av konflikter 
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Enligt Öhman (2003) är det viktigt som pedagog att kunna sätta ord på barnens känslor för att 

de i sin tur ska kunna sätta ord på sina egna känslor. Barnet måste få känna att känslan är 

bekräftad innan den kan avta och därifrån kan man diskutera vad som orsakat känslan. Vidare 

skriver Öhman (2003) att tydligheten hos pedagoger är viktig, det vill säga att man uttrycker 

sig både verbalt och med kroppsspråk så att barnen verkligen förstår vad man säger samt att 

kroppsspråket stödjer det som sägs (2003:237,238).  

 

Precis som Johansson & Emilsson (2016) skriver ska pedagogerna vara närvarande och på 

barnens nivå under den fria leken för då har pedagogen möjlighet att hjälpa till i 

kommunikationen mellan barnen. Men samtidigt menar författarna att det är viktigt som 

pedagog att inte ta över samtalet utan att låta barnen försöka hantera och lösa konflikterna på 

egen hand för att inte förhindra barnens utveckling (2016:3). Även Juul & Jensen (2003) 

beskriver att barns förståelse för hur de ska uppträda vid en konflikt kan hämmas om 

pedagogen går in och tar över samtalet för att enbart tillrättavisa barnen (2003:89). Som 

pedagog ska man finnas som ett stöd för barnen, Hwang & Nilsson (2007) skriver att man 

som pedagog kan ställa frågor till barnen för att vägleda dem till att lyssna på varandra samt 

till att försöka hitta lösningar till konflikten (2007:50).  

 

Tomas Ljungbergs (1998) forskning kring samspel mellan förskolebarn visar på att barn har 

en förmåga till att själva hitta kreativa lösningar till konflikter. Det kan vara genom att bjuda 

in den andra parten till lek, säga förlåt eller genom kroppskontakt som via en kram eller en 

mild klappning. Vidare menar Ljungberg (1998) att dessa tillvägagångssätt är viktiga för det 

visar på social kompetens, det synliggör att barnet har en förmåga till försoning efter 

konflikten (1998:256). 

 

Precis som Lind (2001) anser vi att det är pedagogerna som ska visa barnen hur man är en 

empatisk och respektfull kompis samt hur man kan hantera olika situationer fast man inte 

alltid tycker lika. Pedagogerna behöver vara närvarande när konflikter uppstår mellan barn för 

att tillsammans hantera dessa. Konflikthantering är en del av barnets utveckling av sociala 

samspel och därav är det ett viktigt verktyg både för barnet och pedagogen. Att pedagogen 

finns där och stöttar barnet samt att barnet får möjlighet att kunna uttrycka och göra sig 

förstådd (2001:9,10). Vi får inte glömma bort, precis som Juul & Jensen (2003) påpekar, att 
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pedagogerna bär ansvaret för relationen mellan pedagogen och barnet. Det är även pedagogen 

som ska inkludera barnets verklighets värld samt att relationen mellan barnet och pedagogen 

är i gemensamt tycke. Denna ömsesidighet innebär då att både pedagogen och barnet blir 

sedda och hörda på allvar (2003:107,108).  

 

3.4 Att säga förlåt 

För att barnen ska kompensera varandra efter en konflikt gäller det att finna tillvägagångssätt 

för försoning, där vissa barn behöver mer stöd än andra av pedagoger för att finna möjligheter 

till att kompensera den andra parten. Vid sådana situationer kan pedagogen stödja barnet 

genom att ställa frågor som leder till att barnet får tänka kring hur hen kan gå tillväga för att 

gottgöra den andre, som exempelvis “hur ska vi göra nu?”. 

 

Ordet “förlåt” är något som Öhman (2003) problematiserar då det används rutinmässigt och 

som ett krav för att barnen ska försonas. Författaren skriver att man som vuxen ofta ser 

konflikten som löst så snabbt man säger ordet “förlåt”. Fast man egentligen inte har 

reflekterat kring vad som skett, vilket i sin tur betyder att konflikten faktiskt inte är löst eller 

bearbetad. Följden av detta leder till att ordet “förlåt” har mist sin innebörd och används av 

både barn och pedagoger till mesta dels som en snabb lösning vid konflikter (2003:239, 240). 

 

Johansson (2011) har i sin studie kommit fram till att många vuxna tycker ”förlåt” är så 

viktigt att säga att det har lett till att man mer eller mindre tvingar barnen att säga ”förlåt”. 

Johansson (2011) hävdar då att det leder till att vissa barn enbart säger ”förlåt” för att fortsätta 

vidare i sin lek. En fundering kring detta kan då vara, som enligt Johansson (2011), är detta ett 

förhållningssätt som barnet lär sig någonting av? Eller lyder barnet bara de vuxnas regler? 

(2011:191,192).  

 

3.5 Sammanfattning 

Utifrån vad tidigare forskning har visat har vi kommit fram till att den verbala 

kommunikationen samt det sociokulturella perspektivet har stor betydelse för 

konflikthantering. Det vi menar med att det sociokulturella perspektivet har stor betydelse för 

konflikthantering är för att det inte går att hantera konflikter utan att interagera med varandra, 

man behöver alltså då befinna sig i ett socialt sampel för att både hamna i konflikter och lösa 
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dem. Medling som verktyg påvisar att barn lär sig hantera sina känslor, kunna uttrycka dem 

verbalt samt med hjälp av pedagogernas stöd kommunicera med varandra. I och med att 

pedagogernas strategi överensstämmer med Kostiainens (2015) fyra faser får barn träna på att 

det är viktigt att kunna lösa konflikter på ett pedagogiskt sätt och förmedla det man känner 

och tycker. I vår studie kommer vi tolka händelserna bland annat utifrån Kostiainens (2015) 

medlingsmodell. Vi kopplar även ihop medling med ”learning by doing” samt till det 

sociokulturella perspektivet då barn genom medling lär sig av varandra i sociala 

sammanhang. Vår studie bidrar därför till ökad kunskap kring hur pedagoger kan hantera 

konflikter mellan barn i den fria leken samt vilken betydelse den verbala kommunikationen 

får vid konflikthantering.  

 

4. Metod      

Som forskare valde vi att använda oss av två olika metoder, intervjuer och observationer för 

att samla ihop det material vi behövde för att besvara vårt syfte och frågeställning. 

Konflikthantering är ett brett ämne och med hjälp av observationer och intervjuer fick vi 

mycket material att arbeta med. Tidigare forskning har visat att den verbala kommunikationen 

och det sociala samspelet har stor betydelse vid konflikthantering. Vidare har forskning visat 

att medling är ett effektivt verktyg vid hantering av konflikter.  

 

4.1 Urval & genomförande  

Vi har valt att intervjua sex stycken pedagoger, tre på vardera förskola. Förskola 1 är 

lokaliserad i Södertälje kommun och består av sex avdelningar varav en är en 

storbarnsavdelning. Förskola 2 befinner sig i Salems kommun och består av två avdelningar, 

småbarn och storbarn.  

 

Vi började med att ta kontakt med dessa två förskolor som vi sedan tidigare är bekanta med. 

Vi informerade att vi gärna skulle genomföra studien på respektive förskola och fick 

samtycke till det. Vi lämnade ut samtyckesblanketter till varje förälder på de två 5-barns 

avdelningarna vi observera på (se bilaga 2).  

 

Efter att ha fått godkännande till att barnen fick bli filmade började vi att observera dessa 

planerade tillfällen. Vi intervjuade pedagogerna i ca 45 minuter vardera, vi fick godkännande 
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från pedagogerna att använda oss av iPad som spelade in intervjuerna så att vi kunde gå 

tillbaka till videon om det fanns några frågetecken. Under intervjustunderna hade vi med oss 

en intervjuguide som vi hade förberett innan för att stödja minnet i vilka frågor vi ville ställa 

(se bilaga 1).  

 

Valet av dessa två förskolor gjorde vi utifrån att vi sedan tidigare är bekanta med både 

pedagoger och barnen. Vi valde då att intervjua pedagogerna som arbetar med de äldre barnen 

då studien utgår från 5-åringar. Vi valde att fokusera på de äldre barnen då vi hade en 

uppfattning om att de barnen har djupare förståelse för vad konflikter är och hur de kan lösas. 

Observationerna skedde i den fria leken vid två tillfällen per förskola i ca tre timmar vid varje 

tillfälle. På både förskola 1 och 2 skedde observationerna både inom- och utomhus. Vi 

observerade när barn lekte i den fria leken samt vid fåtal samlingar. Vid dessa 

observationstillfällen på förskolorna fick vi ihop intressant och givande material att arbeta 

med då det var fulla barngrupper vilket vi tror bidrog till ökad insamling av data. 

Observationerna ledde till flertal situationer som uppstod inom vårt ämne, alltså 

konflikthantering. Vi fick bevittna konflikter mellan barn där de blev oense med varandra på 

grund av exempelvis en leksak. Vi kommer i resultat/analys presentera utvalda observationer 

som vi fann mest relevanta till studien. Då vi fick in mycket mer material än vad vi hade trott 

fick vi utesluta vissa observationer då vi ville hålla oss inom syftet- och frågeställningarna för 

att inte tappa studiens fokus.  

 

Vi valde även att videofilma observationerna på förskolorna för att kunna analysera dem 

efteråt. Under resultat/analys kommer vi att komplettera det insamlade materialet med en 

observation från våra tidigare vfu-perioder vilket har dokumenterat i tidigare uppsats. Valet av 

denna observation finner vi som relevant då den kompletterar materialet. 

Som vi nämnde ovan så tog vi hjälp av filmning vid observationerna, vi anser att det gynnat 

vår studie då vi fick möjlighet att analysera våra filmade observationer och utifrån det se 

andra perspektiv som vi inte hade reflekterat kring på plats. Enligt Ahrne & Svensson (2011) 

möjliggör videoobservationer en mer djupgående analys av integrationerna mellan barn och 

även mellan barn och pedagoger (2011:114) vilket vi anser är viktigt för att få ett rättvist 

resultat.  

 



 

 18 

Genomförandet av denna studie har skett genom att vi tillsammans suttit och sammanställt 

alla observationer samt intervjuer. Vi har till en början valt att genomföra samtliga intervjuer 

med respektive pedagog för att få ta del av deras svar innan vi genomförde observationerna. 

Intervjuerna har genomförts tillsammans på vardera förskola, vi har efter varje intervju 

sammanställt vad svaren har givit oss. När intervjudelen analyserats klart började vi med 

observationerna för att ha en inblick i pedagogernas syn på konflikthantering och se hur 

observationerna sedan kunde kopplas ihop med intervjusvaren.  

 

Vi har genom hela arbetet suttit tillsammans flera gånger i veckan under denna period för att 

vi ansåg att det skulle gynna vårt arbete samt att vi kände att det var en effektiv metod. Vi är 

nöjda med att vi kunde arbeta med studien tillsammans då vi har prioriterat tid för att 

genomföra denna undersökning på ett sätt som gynnat oss och studien.  

 

4.2 Intervjuer & observationer 

Vi har använt oss av två olika metoder, intervjuer med öppna frågor samt observationer. 

Anledningen till att vi har valt att använda oss av kvalitativa metoder är för att vi anser att 

exempelvis intervjuer med öppna frågor ger mer utvecklande och djupare svar på vår 

intervjuguide. 

 

Fördelen med denna intervjumetod är att den intervjuades uppfattningar och föreställningar 

hamnar i centrum vilket leder till ett bredare material att arbeta med när vi besvarar vår 

frågeställning och syftet i denna studie (2011:78). Genom att använda små urval är det lättare 

att hålla en röd tråd genom uppsatsen samt att inte sväva för långt ifrån vårt syfte. Som 

forskare i denna studie anser vi att det är viktigt att begränsa sig genom att hålla sig till 

frågeställningen och syftet vilket även Patel och Davidson (2011) påpekar som en viktig 

faktor för ett undersökningsarbete (2011:53). 

 

En annan fördel med att göra en intervjuguide med öppna frågor är framförallt att den 

intervjuade personen har chans att kunna uttrycka sig och förklara innebörden i frågan. För att 

få ett djupare svar och att den intervjuade inte ska känna sig begränsad är det viktigt med 

följdfrågor då hen har möjlighet att vidareutveckla sitt svar. Vi precis som Patel och Davidson 

(2011) anser att semistrukturerade intervjuer är användbara eftersom formen gör det möjligt 
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att leda tillbaka samtalet till studiens syfte och frågeställningar i händelse om samtalet glider 

in på annat (2011:78). Patel och Davidson (2011) belyser även vikten av att kritiskt granska 

frågorna vilket vi valt att göra (2011:82). Vi har kritiskt granskat frågorna tillsammans med 

en gemensam vän till oss som arbetar som förskollärare. Vi har skapat en intervjuguide med 8 

frågor som täcker syftet och frågeställningen som vi kommer att ha nytta av när vi 

sammanställer materialet.  

 

Varför vi inte använder oss av strukturerade frågor är för att vi anser att intervjun då blir 

begränsad och i vår studie behöver djupare svar kring hur pedagogerna arbetar med 

konflikthantering (Ahrne & Svensson, 2015:53). Tanken med vårt val av metod är att 

intervjuerna ska ge oss ett bredare perspektiv om vilka strategier de använder sig av på 

förskolorna samt att med observation får vi chansen att se hur pedagogerna uttrycker sig i 

naturliga sammanhang (2011:87-88). 

 

Den andra metoden vi valde är ostrukturerade observationer i barnens fria lek. Genom att 

använda sig av ostrukturerade observationer får vi på ett naturligt sätt se hur pedagoger väljer 

att hantera konflikter i praktiken samt vilken betydelse kommunikationen har. Denna metod 

anser vi är passande till vår studie då vi får möjlighet att analysera observationerna från olika 

perspektiv då vi tror att det fanns en risk för missat material när vi var i verksamheten (Ahrne 

& Svensson, 2011:114).  

 

Valet av att inte schemalägga observationerna är för att inhämta så mycket information som 

möjligt inom vårt ämne under observationstillfällen. Vi använde oss av icke deltagande och 

passivt deltagande vid observationerna, det vill säga att vi inte påverkade det vi undersökte 

utan vi var åskådare. Valet av denna observationsmetod var för att uppfatta händelseförloppet 

och handlingssättet som skedde i naturliga sammanhang (Patel och Davidson, 2011:95). 

Vilket i sin tur bidrog till att vi kunde studera situationerna utifrån vår uppfattning.  

 

Observationer anses som relevant då det väcker många tankar och reflektioner, styrkan med 

att observera ger oss en tydlig bild om hur pedagogerna arbetar praktiskt i och med 

konflikthantering i förskolorna. Enligt Patel och Davidson (2011) anses observationer som 
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användbara när vi ska samla in information inom ett visst område som sker i naturliga 

sammanhang och som berör beteenden (2011:87).  

 

4.3 Etik 

Valet att intervjua föll naturligt då vi ville komma åt deras syn- och tankesätt. Förskolornas 

pedagoger informerades om att alla intervjusvar skulle vara anonyma och att förskolans namn 

inte skulle nämnas. Detta är ett etiskt dilemma av etiska frågor som vi forskare ställs inför, 

precis som Stukát (2005) nämner (2005:131-132).  

 

Vi utgick från de etiska principerna som finns för svensk forskning, vetenskapsrådet (2002) 

har fyra inriktningars krav som studien förhåller sig till.  

 

Informationskravet innebär att alla som blev intervjuade fick informationen av oss vad studien 

kommer handla om samt att de blir informerade om att det inte är obligatoriskt att delta i 

studien. 

Samtyckeskravet är att de som valde att vara delaktiga i studien gav oss en bekräftelse på det. 

Konfidentialitetskravet handlar om att informationen deltagarna givit oss blir omhändertagen 

av enbart oss som är delaktiga i forskningen. 

Nyttjandekravet är att informationen som samlats under studiens gång enbart används och 

kommer i uttryck för forskningssyfte. 

 

4.4 Validitet & Reliabilitet 

Patel & Davidson (2011) skriver att man som forskare behöver förförståelse och lärdom om 

olika faktorer som sker under ett forskningsarbete, i vår studie strävar vi efter att nå en 

optimal validitet det vill säga att använda oss av metoder som är relevanta för vår studie för 

att få trovärdiga resultat på studiens frågeställning. Med filmningen kunde vi kontrollera 

svaren från intervjuerna och på så vis kunde vi ifrågasätta det som sagt. Våra intervjufrågor 

var genomtänkta och betydelsefulla för studiens syfte då resultatet kan kopplas till teorier. 

Med en optimal reliabilitet inom exempelvis sammanställningen av intervjuerna påverkas 

tillförlitligheten av antalet intervjuer som genomförts (Patel och Davidson, 2011:103). 

 

4.5 Bearbetning av data & avgränsning 
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Då intervjuerna spelades in med hjälp av en iPad behövde dessa transkriberas. Efter varje 

intervju avlyssnades det inspelade samtalet och transkriberades till pappersform. Vi valde att 

sammanställa intervjuerna i textform för att lättare kunna analysera och ta till oss materialet 

på ett enklare sätt, transkriberat material. Enligt Stukát (2005) ger just transkriberade 

intervjuer en helhetsbild av vad den intervjuade pedagogen sagt och minskar risken för 

subjektiv tolkning (Stukát, 2005:40). Efter att ha sammanställt intervjuerna valde vi att 

avgränsa det insamlade materialet och ta bort genusfrågorna då vi kände att tiden samt att 

studiens syfte blir för brett med genusperspektiv inom denna tidsram.  

 

Som vi tidigare nämnt så har vi använt oss av videoobservationer vilket har bearbetats då vi 

har haft möjlighet att gå tillbaka till materialet för att analysera det utifrån olika perspektiv. 

Under analyseringen har vi utgått från vår frågeställning för att fokusera på det vi undersöker 

det vill säga hur pedagoger hanterar konflikter mellan barnen.  

 

5. Resultat & Analys 

I denna del kommer vi att presentera resultat av våra observationer och intervjuer. Vi kommer 

att skriva det i en löpande text där vi beskriver händelser i form av citat. Efter varje händelse 

eller citat avslutas det med en analysdel kopplat till våra teorier och tidigare forskning. Vi 

kommer beskriva situationerna genom att benämna barnen med nummer, detta innebär inte att 

det är samma barn i de olika händelserna utan det är ett sätt att hålla dem anonyma.  

 

5.1 Konflikter mellan barn 

Från observationerna har vi valt ut fyra olika händelser som uppstod mellan barnen på 

förskolorna i femårsåldern. De huvudsakliga konflikterna handlar om när barn är oense om 

någonting. Dessa fyra situationer vi valde ut är upprepade konfliktsituationer som ofta uppstår 

i en förskoleverksamhet. 

 

Händelse 1 utspelar sig i byggrummet där tre barn sitter på mattan och leker med bilar. Det 

fanns ingen pedagog i rummet när konflikten uppstår, utan det är en iPad som filmade hela 

händelsen som vi efteråt såg. Citatet är mellan två barn som är oense om vem som hade bilen 

först. 
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Barn 1: den röda bilen ska vara i garaget här borta, du ser där alla andra bilarna står. 

Barn 2: men jag hade bilen den röda bilen först, ge mig den!!!! 

Barn 1: men fattar du inte att den ska stå i garaget med de andra bilarna? 

Barn 2: men jag hade faktiskt bilen först, den är min, ge mig den!!! 

Barn 1: fröken, fröken, fröken, jag vill ha den här röda bilen för mig själv, han får inte bilen. 

Pedagogen kommer in i rummet. 

Pedagog: vad är det som har hänt här? 

Barn 2: men fröken, bilen är min, den är min. Jag hade den först. 

Barn 1: men fröken, han fattar inte att den ska stå i garaget. Med alla andra bilar. 

 

Analys. 

I denna situation kommer pedagogen in för att ett barn har ropat efter fröken då barnet inte 

kan lösa konflikten på egen hand. Barnet väljer att ropa efter hjälp då vi tror att barn 1 inte 

känner att hen kan lösa konflikten själv och behöver pedagogens stöd. I händelsen som 

utspelar sig väljer pedagogen att använda sig av medling som strategi. Pedagogen sätter sig 

ner bredvid barnen på mattan och försöker förstå bådas perspektiv. Barnen får då chans att 

uttrycka sig och det hela leder till slut till att barn 2 får tillbaka sin bil och ställer den i garaget 

och barn 1 är nöjd då hen också fick sin vilja igenom. I och med att pedagogen använder sig 

av medling som metod så värdesätter hon kommunikationen och visar barnen att via verbal 

kommunikation kan man förstå varandra på ett bättre sätt. 

 

I studien framkommer det tydligt att Vygotskijs teori om det sociokulturella perspektivet har 

betydelse i konflikthantering då det med hjälp av pedagogens kommunikation mellan barnen 

hjälper parterna att förstå varandra. Detta påverkar barn positivt då det med hjälp av sin 

omgivning utvecklar sitt lärande i samspel med andra och i detta fallet med medling som 

metod. Genom att barn får erfara sådana situationer tar det med sig den kunskapen de erfarit 

till andra liknande situationer (2011:161). Vygotskij poängterar vikten av pedagogernas 

närvaro, det är främst att vara medforskare och finnas som stöd för barnet samt redogöra för 

vilka strategier barn kan använda sig av vid olika konflikter. Det är just med stödet av 

pedagogerna som barn kommer vidare i sin utveckling (2011:162 ). Vi tror att pedagogen är 

väl medveten om att medling är en bra strategi när det gäller att hantera konflikter och bär på 

den kunskapen som behövs för att lösa ovanstående händelse.  
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Händelse 2 utspelar sig en eftermiddag då tre barn lekte rollekar i hemvrån varav ett barn 

kommer gråtandes därifrån ut till pedagogen som befinner sig i ateljén tillsammans med fyra 

andra barn. 

 

Barnet kommer gråtandes ut till pedagogen för att få hens uppmärksamhet. Pedagogen reser 

sig för att möta det ledsna barnet som berättar att ett annat barn hade ryckt dockan ifrån hen. 

Pedagogen väljer att ta med sig barnet och gå in till hemvrån för att möta det andra barnet 

som sitter med dockan i knät. 

Konversationen som sker i hemvrån: 

 

Pedagog: varför tog du dockan?? 

Barn 1: jag vill leka med dockan.  

Barn 2: men den är ju min!!  

Barn 1: men jag vill också leka med den.  

Barn 2: du får vänta på din tur, till jag är klar.  

Barn 1: men du haft den jätte länge.  

Barn 2: näää, jag hade den inte länge.  

Pedagog: du vet väl att vi inte rycker leksakerna från varandra? Här på förskolan får man 

vänta på sin tur. 

Barn 2: juste, ge mig den då. Fröken sa. 

Barn 1: vill inte! (håller hårt i dockan) 

 

Pedagogen löser då konflikten genom att ta dockan från barn 1 och ge dockan till barn 2 som 

kom gråtandes till pedagogen. Pedagogen talar om för barnet att det inte är snällt att rycka 

leksakerna ifrån sina kompisar och att man inte gör så på förskolan. Hon talar även om för 

barnet att hen ska be om förlåtelse till sin kompis utan att egentligen veta vem som hade 

docka först eller hur hela händelsen hade utspelat sig. 

 

Analys. 

I den här situationen ser vi att pedagogen väljer att hantera konflikten genom att utöva sin 

makt, hon tar ifrån barnet dockan för att ge den till det andra barnet. Precis som Juul & Jensen 
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(2003) anser vi att pedagogen i denna händelse går in och tar över samtalet för att tillrättavisa 

barnet samt talar om för barnet att hen ska be om förlåtelse. Anledningen, tror vi, är för att 

snabbt få ett slut på konflikten. Vilket är precis vad Öhmans (2003) studie visar på, att 

pedagoger tvingar barnen att säga förlåt för att få en snabb lösning på konflikten (2003:239). 

 

Vygotskij menar i varje situation kan bidra till utveckling och lärdom om pedagogen är 

närvarande och stödjer barnet i olika situationer (Williams, 2006:47). Men i detta fall anser vi 

att pedagogen inte hade tillräckligt med kunskap om hur hen skulle hantera konflikter samt 

vilka strategier som kan användas för att gynna barnen i sin utveckling. Något annat vi 

upptäckte under våra observationer var att pedagogerna upprepade gånger, på bägge 

förskolorna, valde att lösa konflikter på liknande sätt. Detta var något vi reflekterade kring 

och tror att det kan bero på att vissa barn har svårare med samspelet och försöker bli delaktiga 

genom att exempelvis rycka till sig leksakerna. Vid många av fallen tillrättavisade 

pedagogerna barnen då det ofta var ett och samma barn som hamnade i dessa konflikter 

dagligen.  

Händelse 3 har ett upprepande mönster som kopplas till de båda förskolorna. Genom våra 

observationer har vi sett att tillrättavisade mellan barn sker mer eller mindre dagligen i 

förskolans värld. Händelsen utspelar sig vid aktiviteter såsom sångsamlingar.  

 

Barnen samlas sittandes runt mattan och ska ha sångstund. Barnen och pedagogerna börjar 

sjunga ” i natt jag drömde något som, jag aldrig dröm förut”. Varav ett barn sjunger fel och 

många i barngruppen ser det som ”störande” och tittar tröttsamt på barnet.  

 

Barn 3: i natt jag drömmer nått som jag alltid drömmer om förut.  

Barn 1 slutar sjunga och tystar ner barn 3 genom att sucka och tillrättavisa sången. 

Barn 1: såhär sjunger man faktiskt. I natt jag drömde något som, jag ALDRIG drömt förut. 

Barn 3: i natt jag drömmer nått som jag ALDRIG drömmer om förut. 

Barn 1: nej, såhär! i natt jag drömde något som, jag aldrig drömt förut…… 

Barngruppen slutar att sjunga. 

 

Barn 1: du sjunger alltid fel (suckar). 

Barn 2: men det gör inget att man sjunger fel, det har fröken sagt. 
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Pedagogen sitter tyst på sin plats. 

Barn 3: men fröken har sagt till mig också att man får sjunger fel.  

Barn 1: men det är jobbigt, jag glömmer vad jag ska sjunga. 

Barn 3: men fröken säger att om man försöker så spelar det ingen roll om det blir lite fel 

fattar du väl. 

Barn 1: mm.  

Barn 2: jag gör iallafall som fröken brukar göra och bara sjunger med. 

 

Analys. 

I dessa situationer har vi sett att barnen har tagit del av det som pedagogerna brukar säga till 

barnen när det uppstår sådana konflikter. Det verbala språket är viktigt för att lösa konflikter 

speciellt för att ett barn ska känna sig hörd och sedd av de andra. Genom att prata om 

händelsen på detta sätt och förmedla att det inte gör någonting att ett barn sjunger exempelvis 

fel tyder på att kommunikation är viktigt i konfliktsammanhang. I denna händelse ser vi 

tydligt att barnet använder sig av ”learning by doing” då hen påpekar i händelsen att 

pedagogen brukar hantera konflikter på ett pedagogiskt sätt genom att använda sig av 

kommunikation. På så sätt relaterar barnen tidigare erfarenheter till att försöka lösa konflikter 

på egen hand. Precis som Dewey poängterar är samspelet och delade erfarenheter det som är 

viktigaste för barns fortsatta lärande. Genom att vi delar erfarenheter med varandra och tar del 

av dessa utvecklas barnet i samspel med andra och i sin tur förmedlar det vidare, vilket vi kan 

se i dessa situationer (Forsell, 2011:110).  

 

I händelse 4 befinner sig två barn i byggrummet en sen eftermiddag. Pedagogen är närvarande 

under hela händelsen. Vi kommer att dela upp denna situation i två delar, där första delen är 

både barnen och pedagogen inblandade och den andra situationen är endast de två barnen 

involverade.  

 

Barnen sitter på mattan i byggrummet och bygger med lego varav ena barnet knuffar den 

andra och tar legobiten ifrån hen. Pedagogen sitter bredvid och ser händelsen som utspelar 

sig.  

Barn 1: aaaaaaaaj!!! Sluta, det gör ont. 

Barn 2: ha ha, det gjorde inte alls ont. 
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Pedagog: vad är det som händer? Varför skriker ni på varandra? 

Barn 1: hen knuffa mig jättehårt!!! 

Barn 2: nähä, det gjorde jag inte alls. 

Barn 1: jo det gjorde du, du tog min legobit. Du vet faktiskt inte hur det känns på mig. 

Barn 2: lägg av, jag slog dig inte ens hårt. 

Pedagog: men ni vet väl om att vi inte slåss här på förskolan? 

Barn 2: men jag vill ha legobiten. 

Barn 1: jag skulle precis bygga den här (pekar). Titta då fröken jag fick ett märke (gråter).  

Pedagog: men ojdå, titta nu vad ledsen din kompis är. Hur gör vi nu för att reda upp 

situationen och för att kompisen ska bli glad igen? 

Barn 2: förlåt. 

Pedagog: ska du inte ge en kram till kompisen också? För då kanske det känns bättre. 

Barn 1 och 2 kramas och bygger vidare.  

 

Senare under samma observationstillfälle med de två ovanstående barn, dock ingen pedagog i 

närheten. Följande konversation utspelar sig mellan dem:  

Barn 2: men titta vad du har gjort nu?!?! Du har tagit sönder mitt hus. 

Barn 1: meh, det går att laga den. 

Barn 2: det tog ju jättelång tid att bygga mitt hus, dumma dig (börjar gråta). 

Barn 1: sluta gråta, bygg den bara! 

Barn 2: men du förstörde (gråter ännu mer). 

Barn 1: men förlåt (kramar om barn 2). Jag ska hjälpa dig. 

Barn 1 bygger upp huset igen. 

Barn 1: titta vad coolt, jag gjorde såhär. 

Barn 2: jaaaaa, så kan man göra såhär också…... 

 

Analys. 

I den första händelsen ser vi hur pedagogen använder sig av medling för att lösa konflikten 

som uppstår mellan barnen. Vi ser hur pedagogen agerar precis som Lind (2001) menar, hen 

försöker få barnen att känna empati och respekt gentemot varandra genom att ställa frågor 

som ger barnen möjlighet till att sätta sig in i den andres perspektiv. Här ser vi även att 

ordet ”förlåt” har en stor betydelse för att lösa konflikter då barnet uppmuntras till att 
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säga ”förlåt” när pedagogen frågar hur man går tillväga för att kompisen ska bli glad. Vilket 

vi i denna situation tolkar som att barngruppen har arbetat med tidigare då barnet hastigt 

slänger ur sig ett ”förlåt” och leker sedan fortsätter.  

 

I den andra konversationen som utspelar sig under samma observationstillfälle kan vi koppla 

händelsen till Ljungberg (1998) som menar att barn har en förmåga att själva hitta kreativa 

lösningar till konflikter via exempelvis kroppskontakt eller en inbjudan till lek. När barnet ser 

att kompisen verkligen är ledsen visar hen empati genom att krama och säga förlåt vilket gör 

att de andra barnet känner sig sedd och hörd och kan återgå till leken igen. Vi anser att barn 1 

hittar en kreativ lösning på konflikten då hen bygger upp huset igen och tillgodoser barn 2 

känslor. Denna situation kan också kopplas till våra teoretiska utgångspunkter då barnet i 

första situationen blir påmind av pedagogen att visa empati och sedan tar eget initiativ i nästa 

situation.  

 

5.2 Konflikthantering enligt pedagogerna  

I nedanstående text redogör vi för fyra utvalda frågor som vi har sammanställt från 

intervjuerna med pedagogerna. Vi valde dessa fyra då vi känner att det är de viktigaste 

frågorna inom förskolans värld gällande konflikthantering. Som blivande pedagog är det 

betydelsefullt att veta vad en konflikt är för en själv, hur dessa hanteras, om det finns 

tillräckliga kunskaper kring ämnet samt om hur konflikter förebyggs.  

 

Efter varje titel kommer intervjufrågan presenteras. Vi tar även hjälp av sekvenser i 

observationerna som stärker pedagogernas svar genom deras handlingar. Vi kommer 

tillsammans med teoretiska utgångspunkter och de utvalda svaren analysera med hjälp av vad 

forskning har visat och tolka pedagogernas syn på konflikter och hantering av dessa.  

 

5.2.1 Konflikt som begrepp 

 

• Vad innebär begreppet konflikt för dig? 

 

Majoriteten av pedagogerna svarade på följande sett: 
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I förskolan handlar det oftast eller alltid om när det är människor som blir oense med 

varandra. Det kan handla om leksaker, turtagning m.m. Ena barnet bli frustrerad när hen inte 

får sin vilja igenom vilket leder till att konflikter uppstår då andra parten inte vill ge med sig. 

Konflikt betyder inte att det är något dåligt som uppstår utan att barnen här får chansen att 

träna och lära sig nya saker när en konflikt uppstår. Barnen får möjlighet via exempelvis 

medling, diskutera händelsen så att båda parterna känner sig nöjda. Vi brukar ofta påminna 

barnen när en konflikt uppstår att det är bra att diskutera kring konflikten samt prata i 

helgrupp om begreppet konflikt. Dock anser pedagogerna att det finns några barn som alltid 

hamnar i onödiga konflikter då hen inte känner empati samt att dessa barn inte kan diskutera 

kring händelserna på grund av att de inte kan sätta sig in i andras perspektiv.  

 

Sekvens från våra observationer när två barn bråkade om att ha prinsessklänningen på sig i 

utklädningsrummet. Vi kopplar ihop sekvensen med ovanstående svar från pedagogerna: 

Barn 1: fröken! Jag är ledsen, hen tog min prinsessklänning.  

Barn 2: nähä, det är inte din. Det är faktiskt förskolans.  

Barn 1: sluta, jag vill ha den först 

Pedagog: minns ni när vi pratade om vid samlingen igår? 

Barn 1: nä? 

Barn 2: jag minns fröken, eller jag tror du sa så här, du sa att vi blir bättre kompisar när vi 

bråkar.  

Barn 1: aa juste!!! Du sa såhär, att vi får lösa det själva för då blir vi smartare. 

Pedagog: ja nästan så, i och med att konflikter uppstår och sättet ni lär er att hantera dessa 

så kommer det oftast något bra ur det hela. Ni lär er att prata om händelsen och löser 

konflikter tillsammans tillslut. Men självklart ska vi fröknar hjälpa er så att ingen blir ledsen. 

Ska vi fortsätta leka nu? 

Barn 1 & 2 tittar på varandra och går åt varsitt håll. 

 

Analys.  

Vi tror att barnen i sekvensen ovan vill tillfredsställa pedagogen genom att svara snabbt på 

den ledande frågan som ställs samt komma fram till en snabb lösning som egentligen visar på 

att konflikten inte blir helt bearbetad. Det vill säga att barnen inte fick möjlighet att diskutera 
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kring händelsen utan pedagogen valde endast att informera om vad som tidigare har sagts vid 

samlingen och låter händelsen rinna ut i sanden.  

 

Vi anser precis som Hakvoort & Friberg (2015) att konflikter är ett värdefullt redskap för 

barns fortsatta lärande och utveckling. Men då är det viktigt att barnen får möjlighet att kunna 

uttrycka sig och berätta sin version av det som hänt för ett fortsatt lärande. Om vi kopplar 

pedagogernas svar till den verkliga händelsen ser vi att det brister då pedagogen påbörjar en 

process genom att påminna barnen om vad som tidigare sagts. Men hen valde inte att 

vidareutvecklar konversationen då barnen redan har tillgodosett vad pedagogen vill höra, 

enligt vår mening. Hade pedagogen gjort som hen menade i intervjun skulle hen ha låtit 

konversationen fortlöpa tills båda parterna fått berätta sin version av händelsen och känna sig 

nöjda.  

 

Som pedagog är det viktigt att veta vad en konflikt innebär och varför den uppstår. Man 

behöver då närma sig barnen för att ha en förståelse varför det uppstod en konflikt där och då. 

Det positiva pedagogen gör på sekvensen ovan är att påminna barnen om vad dem pratat om 

tidigare angående konflikter vilket kan leda till att barnen känner trygghet och är villiga att 

hantera konflikterna. Men då processen avslutas så som den gör vet vi inte säkert att barnen 

känner sig sedda och hörda när dem går sin väg. Det vi kan koppla ihop med pedagogernas 

svar i sekvensen är att pedagogen är medveten om att konflikter uppstår när människor är 

oense. 

 

5.2.2 Hantering av konflikter 

 

• Hur väljer du att hantera konflikter mellan barn? 

 

5 av 6 pedagoger svarade på ovanstående fråga på liknande sätt:  

Man försöker hantera konflikter mellan barn genom att låta barnen tala med varandra. Man 

vill ju att barnen ska kunna lösa konflikterna själva genom att kommunicera, men att man 

som pedagog finns där som ett stöd, att medla. Som pedagog att vara närvarande, kunna 

hjälpa till genom att ställa frågor där parterna får uttrycka hur de känner och hur de tror att 
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kompisen känner. Man vill inte att barnen ska säga förlåt bara för att, utan målet är att de 

ska känna empati och respektera varann.  

 

En av pedagogerna svarade: 

Jag frågar barnen vad som hänt och låter dem berätta det med egna ord för att de sedan ska 

be om förlåtelse till varandra. Om det är så att barnens konflikt handlar om vem som hade 

vad först tar jag bort objektet och låter barnen gå iväg för att finna något annat att leka med. 

Jag tycker alltid att det är viktigt att säga förlåt för det innebär att man blir sams och därefter 

kunna gå vidare i leken.  

 

Sekvens från observationerna när två barn bråkade om vem som hade dockan först i hemvrån, 

kopplas också ihop med ovanstående svar från intervjun: 

Barn 1: fröken, fröken, fröken, fröken, vet du? Får jag säga en sak? 

Pedagog: ja absolut! 

Barn 1: men fröken, lyssna då!! Hen tog dockan från mig, jag hade den först. 

Barn 2: fröken, fröken, jag faktiskt hade dockan först! Inte hen. 

Barn 1: nej, nej, nej!! Så var det inte. Jag hade dockan först. Fröken! Ge mig dockan.  

Pedagog: men vet ni vad? Nu tar jag dockan och ni får berätta vad som har hänt först. 

Barn 1: men jag hade den först!  

Barn 2: nej, jag hade den! 

Pedagog: kan inte ni leka tillsammans med dockan då? 

Barn 2: men jag vill ha dockan själv. 

Barn 1: men fröken, hen drog dockan från min hand.  

Pedagog: men vet ni vad, nu tycker jag att ni säger förlåt till varandra och jag ta dockan med 

mig hit bort så får ni leka med något annat. 

 

 

 

Analys. 

Sättet pedagogen hanterar konflikten på kopplar vi till Öhman (2003) som anser att 

ordet ”förlåt” används som ett krav för att barnen ska försonas samt till att lösa konflikten 

snabbt. Öhman (2003) menar även att ordet ”förlåt” används rutinmässigt då pedagogen i 
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detta fall vill hitta ett slut på konflikten genom att avsluta den med ett ”förlåt”. Vi ser tydliga 

kopplingar med den ena pedagogens svar och sekvensen från observationen då hen försöker 

få barnen att prata om händelsen samt att hen avslutar den direkt efter att de fått säga sitt. 

Detta är en form av medling som pedagogen använder sig av men som inte räcker så långt i 

processen då hen bryter mitt i diskussionen för att be barnen säga ”förlåt” och gå vidare i en 

annan lek.  

 

Under våra vfu-perioder har vi sett att pedagoger använder ordet ”förlåt” för att lösa 

konflikten så snabbt som möjligt. Vi har sett under dessa perioder att precis som i Johanssons 

(2011) studie, tvingar pedagogerna barnen att säga ”förlåt” till varandra. Vi anser att man som 

pedagog inte bör tvinga barnen till att säga ”förlåt” för då förlorar ordet sin mening.  

 

5.2.3 Förebyggande arbete kring konflikter 

 

• Arbetar ni för att förebygga konflikter mellan barn? Om ja, i så fall hur 

 

Samtliga pedagoger svarade att de arbetar för att förebygga konflikter: 

Vi arbetar dagligen med att förebygga konflikter. Genom att vara närvarande som pedagog i 

barns lek samt ha berikat med material som förebygger att barn inte hamnar i konflikter. Att 

ha en miljö som inspirerar barn till att kunna leka med varierande saker gör att barn inte 

alltid behöver ha den leksaken som kompisen har. Givetvis uppstår det ändå konflikter hos 

barn men att då sker det oftast med ett och samma barn och inte alla samtidigt vilket leder till 

att det blir lättare att kunna hantera den konflikten och ge tid att lösa den. Vi pratar mycket 

om känslor med barnen, hur man är en bra kompis samt att man som kompis inte säga elaka 

saker eller slåss som leder till att man sårar varandra i förskolan.  

 

Sekvens från tidigare vfu-perioder när tre barn diskuterade kring matbordet, pedagogen 

befinner sig i köket för att fylla på vatten: 

Barn 1: du är bjuden på mitt kalas på helgen. 

Barn 2: jag vet, jag har köpt en jättestor present till dig men jag ska inte säga vad det är för 

jag vill skratta då. 

Barn 3: men är jag också bjuden? 
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Barn 1: asså nej jag vill bara att hen ska komma på mitt kalas på helgen (pekar på barn 2).  

Barn 3: nu blir jag ledsen, jag vill komma. Snälla!!!? 

Barn 1: men mamma har redan köpt jäääätte mycket godis så du får inte plats faktiskt.  

Barn 2: men fröken säger att vi inte får prata om kalas på förskolan för någon kan bli ledsen 

då. 

Barn 3: men snälla får jag komma? jag kan köpa en jättestor present till dig också.  

Barn 1: okej, jag ska fråga min mamma sen när hon kommer. 

Barn 2: jaaaaa, vad kul!!! 

Barn 3: okej, jag ska fråga min mamma också om jag får komma för jag vill äta godis.  

 

Analys. 

Vår tolkning av denna sekvens är att barnen diskuterar om ett ämne och inser att detta 

egentligen inte bör diskuteras på förskolan för det kan leda till en konflikt. Det som sker är att 

barnen till en början är oense då ena barnet inte är bjuden på kalaset men att de hittar en 

lösning för stunden så att det inte leder till att konflikten bryter ut och någon blir ledsen. 

Pedagogen i detta fall är i rummet bredvid och hör hela diskussionen men väljer inte att 

avbryta det hen gör utan låter diskussionen fortsätta och se vart den leder till. När pedagogen 

sedan ansluter sig till matbordet väljer hen att inte kommentera händelsen utan de fortsätter att 

äta sin lunch.  

 

Vi tror att pedagogen medvetet valde att inte kommentera diskussionen då barnen själva hade 

kommit fram till en lösning där alla parter känner sig tillgodosedda. Precis som Johansson & 

Emilsson (2016) menar så är det bra om pedagogen inte tar över samtalet då det är bra för 

barnen att försöka hantera och finna lösningar på egen hand vilket vi ser att barnen gör i 

denna situation. Konflikten bröt inte ut då barnen har arbetat med att förebygga konflikter 

under en längre period i barngruppen och kom på sig själva att detta är något som bör lösas 

utanför verksamheten.  

 

5.2.4 Kunskaper kring konflikthantering  

 

• Känner du att ni som pedagoger har fått tillräckliga kunskaper om hur ni ska hantera olika 

konflikter? 
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Majoriteten av pedagogerna menade:  

Att kunskapen man har kring konflikthantering är från den erfarenheten man har fått genom 

åren då man arbetat inom förskolan. På förskolan är det vanligt att konflikter sker då det är 

en plats där en grupp jämnåriga barn möts och samsas med allt som förskolan har att 

erbjuda. Många av barnen får även lära sig att vänta på sin tur då det inte är samma 

förutsättningar som i hemmiljön. Det innebär att pedagoger får vara med att lösa konflikter 

dagligen, vilket även har varit något man arbetat mycket kring i arbetslaget. Man sitter under 

reflektionstider, apt och olika möten för att diskutera vilka strategier och modeller man kan 

använda sig av vid konflikthantering. 

 

Några av pedagogerna uppfattade att vår fråga handlade om kunskapen de fått under sin 

utbildning och svarade: 

Under studietiden känner vi att utbildningen inte gav tillräcklig med kunskaper kring 

konflikter samt konflikthantering, utan den lilla kunskap och erfarenhet man hade kring 

ämnet var via de konflikter som uppstod när man var ute på sin praktikplats. Vilket ledde till 

att när man var nyexaminerad var konflikthantering den största utmaningen samt rädslan att 

inte räcka till.  

 

En pedagog gav ett exempel på en konflikt som uppstod när hen var nyexaminerad utan 

tidigare erfarenheter då konflikten hanteras på ett sätt hen inte skulle gjort idag:  

Jag var med om en konflikt som uppstod i kapprummet när jag och ett barn hamnade i 

konflikt på grund av kommunikationsbrist. Jag bad barnet upprepade gånger att sätta på sig 

galonbyxorna men barnet sprang bara iväg samt satte på sig sin overall. Jag blev upprörd då 

det kändes som att jag endast tjatade på barnet att sätta på sig galonbyxorna då jag försökte 

förklara flertal gånger att det är blött ute. Barnet ifråga tittade på mig frågandes och brast ut 

i tårar då jag fortsatte att tjata att hen skulle sätta på sig galonbyxorna. Idag hade jag försökt 

visa med tecken som stöd då detta barn inte hade den verbala kommunikationen som jag 

trodde hen hade. Jag kände inte barnet tillräckligt för att förstå att hen inte kunde koppla 

ordet galonbyxor till föremålet. Därför anser jag att det är viktigt att man i förskolan 

använder sig av exempelvis tecken som stöd eller symbolbilder då alla barn inte kan koppla 

ordet till föremålet vilket de andra strategierna hjälper till med.  
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Analys.  

Anledningen till att vi valde denna intervjufråga att analysera är för att vi anser att pedagoger 

bör ha kunskap om hur de ska hantera konflikter i förskolan. Exemplet pedagogen tog upp 

handlade inte om konflikter mellan barn utan om pedagog och barn men vi anser att det är en 

viktig fråga att ta upp. Detta kan vi koppla till det som Juul & Jensen (2003) påpekar, att 

pedagogen bär ansvaret för relationen mellan dem. Det innebär att relationen är ömsesidig där 

både barnet och pedagogen blir sedda och hörda på allvar vilket inte skedde i exemplet ovan.  

 

Vi kan även koppla detta till ”learning by doing” då pedagogen inte hade några tidigare 

erfarenheter om hur hen skulle hantera situationen om den verbala kommunikationen inte var 

tillräcklig samt att hen inte sett eller varit med om liknande situationer tidigare. Hade 

pedagogen varit med om liknande händelser tidigare hade hen vetat hur denna situation skulle 

hanteras genom att se hur andra pedagoger valt att lösa denna konflikt. Därav har inte 

pedagogen fått delade erfarenheter genom ”learning by doing” av andra pedagoger i exemplet 

ovan. Pedagogen menade att idag hade hen vetat hur denna konflikt borde ha hanteras i och 

med att hen fått delade erfarenheter från andra pedagoger efter att händelsen utspelade sig.  

 

 

5.3 Sammanställning av resultat och analys 

Efter att vi har sammanställt materialet samt analyserat det ser vi hur alla händelser kan tolkas 

utifrån våra teoretiska utgångspunkter. Under studiens gång har vi fått insikt om att den 

sociala arenan i barns värld har en stor betydelse för deras utveckling. Vi har även förstått att 

barns kompetens påverkar deras beslut i hur dem hanterar konflikter, till exempel att barn 

visar empati när ett annat barn är ledsen eller förstår sammanhanget när en konflikt uppstår.  

 

Vi har sett under våra tidigare vfu-perioder att det blir problematiskt när barn inte har 

förmågan att visa empati med sina kompisar, många gånger är det ett och samma barn som 

hamnar i konflikter som egentligen inte behöver leda till en konflikt. Detta barn hamnade i 

onödiga konflikter kontinuerligt då hen inte hade förmågan att sätta sig in i andras perspektiv 

och känna av hur kompisen kände. Vi har erfarit att det mer eller mindre finns ett barn i varje 

barngrupp som ständigt hamnar i konflikter med andra barn. Dock får man inte glömma bort 
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att det är barn och alla utvecklas i sin egen takt men att vi som pedagoger behöver finnas där 

som ett stöd när konflikter eskalerar.  

 

Om vi återgår till studiens syfte och frågeställning kan vi koppla det till att vårt syfte blivit 

besvarat i resultat/analys, det vill säga att studiens syfte var att undersöka om socialt samspel 

är en central punkt i konflikthantering samt hur den verbala kommunikationen tillämpas i 

dessa situationer. Samt att vi har kunnat besvara våra frågeställningar under studiens gång 

som knyter an till studiens syfte.  

 

• Hur hanterar pedagogerna konflikter mellan barn i den fria leken? 

• Vilken betydelse får den verbala kommunikationen vid konflikthantering? 

 

Under studien har vi som forskare insett att det sociala samspelet är något som måste finnas 

då konflikter uppstår och hanteras i den sociala arenan. Under observationerna har vi sett att 

barnen samspelar med varandra för att lösa konflikterna som uppstår vilket vi anser besvarar 

studiens syfte, att socialt samspel är en central punkt i barns konflikthantering. 

Vi har även sett under studiens gång att den verbala kommunikationen förenklar hantering av 

konflikter då barn får möjlighet att sätta ord på sina känslor och uttrycka dem. Med hjälp av 

pedagogernas stöd och den medling som ges får barnen erfara hur man kan gå tillväga för att 

hantera konflikter där slutligen alla parter förhoppningsvis känner sig tillgodosedda. Då vi i 

vår analys ser att medling är ett kraftfullt verktyg för att lösa konflikter ser vi även att 

pedagogers strategi är den verbala kommunikationen.  

 

Som forskare har vi sett att konflikter uppstår dagligen i den fria leken bland barnen på 

förskolan. Utifrån våra analyser anser vi att det är viktigt som pedagog att ha kunskap kring 

konflikthantering då det resulterar till en mer pedagogisk verksamhet som gynnar barns 

utveckling och lärande samt självkänsla. Ju mer kompetens pedagogen har desto 

gynnsammare blir det för barnet. Hanteringen av konflikter är något barnet sätter i minnet och 

därför behövs bra strategier eftersom barn utvecklas och lärandet sker i det sociala samspelet. 

Det är exempelvis inte optimalt att endast rycka dockan från de ena barnet till de andra utan 

att någon som helst kommunikation sker vilket var något vi reflekterade över i analysen.  
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Slutligen tror vi att vår närvaro påverkade pedagogerna i deras hantering av konflikter då vi 

sett under våra vfu-perioder att konflikthantering inte alla gånger hanterades på ett 

pedagogiskt sätt. Vi valde därför att göra denna undersökning då pedagogernas strategier 

många gånger var att rycka bort föremålet och sära på barnen för att få en lugnare stund. Dock 

kan det vara så att pedagoger fått mer kunskap eller arbetat med konflikthantering därav 

resultatet i analysen.  

 

6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra syftet för vår undersökning, vi använder oss av dessa 

underrubriker:  

 

• Metoddiskussion  

• Resultatdiskussion 

• Vidare forskning 

• Slutsats 

 

6.1 Metoddiskussion 

Våra avgränsningar i studien har varit våra två vfu-platser med inriktning mot femåringarna. 

Vi valde även att intervjua endast utbildade förskollärare som under studien gång har 

betecknas som pedagoger. Vi har inte tagit hänsyn till pedagogernas arbetslivserfarenhet då vi 

var intresserade av att se hur pedagogerna i verksamheten hanterar konflikter oavsett 

erfarenhet. Självklart har vi nu i efterhand förstått att erfarenheterna som pedagogerna bär på 

kan ha en stor betydelse i hantering av konflikter, då till exempel nyexaminerade inte har den 

erfarenheten i praktiken utan bär på ny kunskap, forskning och olika teorier. Detta är något 

som vi kan koppla till oss själva då vi inte alls har lika mycket erfarenhet som pedagogerna i 

studien har när det kommer konflikthantering.  

 

Det som vi reflekterat över efteråt är att det kan finnas en nackdel med att ha gjort studien på 

våra vfu-platser då vi känner pedagoger och barn sedan tidigare vilket resulterar till att vi 

möjligtvis redan har förutfattade meningar kring hur pedagoger samt barn hanterar konflikter. 

Vi tror att det kan vara en anledning till att vi uppfattade det som att vår närvaro påverkade 

pedagogernas val av strategier vid konflikthantering. Även fast vi gick in med inställningen 
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att vi skulle vara icke deltagande under observationerna var det svårt då barnen kände igen 

oss. Dem såg även oss som pedagoger och ville för det mesta vara runt omkring oss vilket 

kanske inte hade skett om vi hade varit på förskolor som vi inte var bekanta med.  

 

I intervjudelen kände vi att det var bra material att arbeta utifrån men att svaren kunde ha varit 

mer utvecklande då tiden inte räckte till och man märkte att pedagogerna blev stressade. Nu i 

efterhand har vi reflekterat kring att man hade kunnat lämnat ut en blankett med frågor som 

pedagogerna i lugn och ro kunnat utveckla sina svar utan någon tidspress vilket kanske hade 

lett till mer djupare svar. Detta tror vi hade bidragit till att vi hade fått mer material att koppla 

till de utvalda händelserna ihop med vår analys.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Utifrån studiens resultat har vi kommit fram till att konflikter ofta uppstår när barnen bråkar 

om ett objekt eller är oense med varandra. Våra resultat bekräftar därmed Linds (2001) och 

Öhmans (2003) tidigare forskning. Som pedagog är det viktigt att ha kännedom om vad som 

orsakade konflikten och vilka strategier som bör användas för att hantera konflikten. Ett 

praktiskt sätt för att kunna förebygga konflikter är om pedagogerna har kunskap om vad som 

ligger till grund för de olika konflikterna. Som vi har sett under vår studie handlar det som 

sagt om att barnen bråkar om ett objekt, till exempel i händelse 2 angående dockan.  

Vi har diskuterat händelse 2 i efterhand och resonerat att orsaken till att denna konflikt 

uppstår är för att det endast finns en docka på den avdelningen. Vi tror att detta kan 

förebyggas genom att köpa in fler dockor till avdelningen då fler barn kan leka tillsammans 

med dockorna och inte enbart en i taget vilket leder till att fler barn vill ha samma objekt och 

det skapar konflikter. Pedagogen valde att hantera denna konflikt genom att rycka objektet 

från barnet och sedan lämna tillbaka dockan till barnet som kom gråtandes. I denna situation 

reflekterade vi kring att pedagogen kanske valde denna strategi just för att det inte finns fler 

dockor på avdelningen samt att konflikten om objektet uppstår mer eller mindre dagligen.  

 

Enligt tidigare forskning är konflikter något man ska se som positivt då barn utvecklar sitt 

lärande i ett socialt samspel om konflikten hanteras konstruktivt, det vill säga att alla parter 

känner sig sedda och hörda (Cohen, 2005). Dels utvecklas barns individuella lärande i och 
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med att de få möjlighet att uttrycka sina känslor och får sätta sig in i den andres perspektiv 

vilket gör att barnet utvecklar sin empati för andra människor (Lind, 2001). 

 

Vi anser att konflikter bör finnas i förskolan just för att det leder till lärdom och utveckling 

men att det är viktigt att det inte är för mycket onödiga konflikter i en barngrupp som till 

exempelvis i händelse 4. I händelsen bråkar två barn om en legobit varav pedagogen är 

närvarande när barnen påbörjar konflikten. Vi anser att denna händelse kunde blivit en onödig 

konflikt om pedagogen inte hade varit närvarande och diskuterat tillsammans med barnen då 

det lätt eskalerar och konflikten bryter ut i och med massa känslor. Vi menar då att man som 

pedagog bör se hur ens barngrupp fungerar och om det är onödiga konflikter som kan 

förhindras vilket ledde till att i nästa situation som uppstod löste barnen konflikten själva utan 

pedagogens stöd. Enligt Öhman (1996) kan onödiga konflikter uppstå i en otrygg barngrupp 

därför anser vi att det är viktigt som pedagog att vara närvarande, stöttande och vägledande så 

att barnens konflikter inte bryter ut i onödan.  

 

Under studiens gång har vi sett att det uppstår många konflikter under en vardag på förskolan. 

I och med att konflikter sker dagligen i barngruppen hanteras dessa ibland på ett destruktivt 

sätt då pedagogerna inte hinner med samtliga konflikter. Pedagogerna hinner inte alltid stödja 

varje barns konflikthantering på grund av olika faktorer, detta kan innebära såsom för stor 

barngrupp, få pedagoger i barngruppen, onödiga konflikter som sker samtidigt fast dessa 

egentligen kan förebyggas om pedagogerna är närvarande. När det sker många konflikter 

samtidigt och pedagogerna inte har möjlighet att finnas närvarande hanterar barnen ofta 

konflikterna på ett destruktivt sätt och väljer exempelvis våld istället för att kommunicera 

med varandra.  

 

Som vi tidigare har nämnt i sammanställningen av resultat/analys kom vi fram till att medling 

via verbal kommunikation är ett betydelsefullt verktyg för barns konflikthantering. I 

undersökningen ser vi att pedagogerna använder sig av en form av medling, med det menar vi 

att pedagogerna inte helt följer Kostiainens (2015) modell till punkt och pricka. Vi har 

upplevt att pedagogernas sätt att hantera konflikter kan förstås utifrån Kostiainens (2015) 

modell då barnen fått återberätta vad som hänt, hur de känner sig samt får ta del av den andra 

partnerns perspektiv. Då pedagogernas konflikthantering granskas utifrån Kostiainens (2015) 
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fyra faser kan vi se att pedagogerna och barnen inte alltid redogör för de slutsatser de kommit 

fram till. Därmed anser vi att det är en form av Kostiainens (2015) medlingsmodell som 

pedagogerna medvetet eller omedvetet använder. Som vi tidigare har nämnt tror vi att 

Marklunds (2007) modell kan vara för komplicerad och svår för pedagogerna att gå igenom 

med barn på förskolan.  

 

Vi har även diskuterat kring dessa medlingmodeller och kommit fram till att Marklunds 

(2007) modell kan användas till äldre barn, då många av barns konflikter i förskolan måste 

hanteras omgående för att barn ofta inte kan återkoppla eller minns händelsen dagen efter. I 

och med att konflikter på förskolan bör hanteras omgående anser vi att Marklunds (2007) 

modell är mer anpassad för skolbarn då modellen tyder på att konflikter hanteras i efterhand 

och är en mer djupgående konflikthantering samt en längre process. Däremot Kostiainens 

(2015) modell ser vi är mer anpassad till förskolebarnen då man har möjlighet att hantera 

konflikten direkt och att barnen förhoppningsvis kan sätta sig in i varandras perspektiv och 

komma fram till en bra lösning tillsammans. Detta resonemang kopplar vi till studiens 

frågeställningar då pedagogernas strategier har varit att hantera konflikterna omgående och 

med hjälp av den verbala kommunikationen.  

 

Som pedagog är det viktigt att vara en bra förebild för barnen då de tar lärdom av hur 

pedagoger hanterar konflikter. Vi anser inte att metoden i sig är den viktigaste utan att barnen 

i en konflikthantering känner att de har stöd från pedagogerna, känner sig hörda och sedda 

samt får uttrycka sina känslor i processen. Genom socialt samspel lär och utvecklar barn sina 

tidigare erfarenheter samt tar dela av varandras kunskaper i en oändlig kedja vilket det 

sociokulturella perspektivet handlar om. Precis som medlingsprocessen blir den modellen 

beprövad och nya kunskaper skapas och delas med varandra. Detta leder till att barn får 

möjlighet att återupprepa processen i likande händelser och försöka hantera dessa genom 

delade erfarenheter. Vilket vi kopplar ihop med en av våra teoretiska 

utgångspunkter ”learning by doing”.  

 

6.3 Vidare forskning 

Vi har under utbildningen insett hur viktigt det är med konflikthantering i förskolan. Genom 

en trygg och harmonisk atmosfären i barngruppen bidrar det till att barnen känner trygghet till 
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varandra samt pedagogerna, detta tror vi skapas med bland annat rätt hantering av konflikter. 

Vi anser därför att det är viktigt att förebygga konflikter och tala med barnen om respekt och 

empati samt hur man är en bra kompis vilket bidrar till en trygg atmosfär. Dock har vi sett 

under våra vfu-perioder samt under studiens gång att det öppna klimatet i förskolans värld 

inte alltid är så tryggt som vi kanske tror, då pedagogerna i vissa fall inte alltid är närvarande 

när en konflikt uppstår mellan barn. Vi tror att tryggheten och självförtroendet hos barn som 

befinner sig i en konflikt när pedagogen inte är närvarande kan hämmas av det och känna 

skuld i och med konflikten. I och med att alla människor är olika så kan ena parten känna sig 

underordnad och om detta blir ett upprepande mönster hos ett och samma barn genom 

destruktiv hantering av konflikter tänker vi att det kan leda till mobbning. Därför skulle det 

vara intressant att undersöka om destruktiv konflikthantering kan leda till mobbning.  

 

6.4 Slutsats 

I nedanstående text kommer vi presentera våra egna tankar efter genomförd studie. 

 

Vi har insett att pedagogernas strategier när det gäller konflikthantering är otroligt viktigt 

inom förskolan då barn utvecklar sitt lärande genom hela förskoletiden. Dock blev vi 

förvånade att pedagogerna hanterade konflikter på ett så konstruktivt tillvägagångssätt under 

studiens gång. Innan vi började med undersökningen hade vi uppfattningen om att dessa två 

förskolor skulle hantera konflikter på ett mer destruktivt sätt då vi sett det under våra vfu-

perioder. Studien ledde till en positiv bild då vi fick erfara hur man kan hantera konflikter på 

ett konstruktivt sätt. Visserligen har vi sett att i vissa fall har konflikter hanteras på ett mer 

opedagogiskt sätt genom till exempel att rycka dockan ifrån barnet. Vi tror att det kan ha 

berott på att pedagogen varit stressad eller att vid det tillfället har tiden inte räckt till för att 

medla mellan barnen utan man vill endast avbryta konflikten direkt.  

 

Som vi tidigare nämnt tror vi att vår närvaro kan ha påverkat pedagogerna i deras hantering av 

konflikter då vi förväntade oss ett mer destruktivt tillvägagångssätt än vad som visades i 

studien. Vi drar slutsatsen att pedagogerna har mycket kunskaper kring konflikthantering samt 

hur de väljer att hantera dessa på ett konstruktivt sätt. Vi tror att denna hantering många 

gånger skedde på grund av vår närvaro och studiens syfte då det kändes som pedagogerna fick 

en tankeställare och tänkte på sitt bemötande vid konflikthantering. Detta bekräftades även i 
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många samtal med pedagogerna på förskolorna då konflikter sker i princip hela tiden under en 

dag på förskolan. Pedagogerna menar att de vill hantera samtliga konflikter på ett konstruktivt 

sätt men att tiden och orken inte räcker till alla gånger vid hantering av konflikter utan man 

vill bara släcka bränderna.  

 

Förskolan är en social arena där barn får möjlighet att lösa konflikter med hjälp av medling 

som ett socialt och kommunikativt verktyg, samt med ”learning by doing” där barn stimuleras 

och utbyter erfarenheter i ett sociokulturellt perspektiv det vill säga genom interaktion med 

varandra. Detta bidrar till att pedagoger har möjlighet till att ”stimulera barns samspel och 

hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera 

varandra”, precis som vi nämnde i inledningen (Lpfö98, rev 2016:9). 

 

Som vi beskrev i inledningen står vi fast vid att vi har fått för lite kunskap under vår 

utbildning kring hur man kan hantera konflikter. Vi hade velat se att konflikthantering 

utsträcker sig genom hela utbildningen då konflikthantering är betydelsefull för alla paret i 

verksamheten och en stor del i vårt blivande yrke. Som då blivande pedagoger bär vi på ett 

stort ansvar gällande konflikthantering, i och med det ovannämnda, är vi verkligen redo för 

detta? 
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7.1. Bilaga 1 

Intervjuguide till pedagogerna 

 

1. Vad innebär begreppet konflikt för dig? 

2. Hur väljer du att hantera konflikter mellan barn? 

3. Har ni i arbetslaget/verksamheten en gemensam konflikthanteringsmetod?  

4. Känner du att ni som pedagoger har fått tillräckliga kunskaper om hur ni ska hantera olika 

konflikter?  

5. Arbetar ni för att förebygga konflikter mellan barn? Om ja, i så fall hur 

6. Hanterat du konflikter olika beroende på vad barnet har för kön? Om ja, i så fall hur 

7. Hur tänker du kring ordet “förlåt”?  
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7.2 Bilaga 2 

Samtyckesblankett till föräldrar 

 

Hej föräldrar! 

Vi är två studenter från Södertörns högskola och vi läser till förskollärare. Vi ska påbörja vårt 

examensarbete i oktober månad och vårt intresse ligger i att undersöka pedagogers hantering 

av konflikter mellan barn i förskolan samt betydelsen av den verbala kommunikationen i 

dessa sammanhang. Vår önskan är att samla in material från denna förskola till vår studie 

genom observationer och genom att filma pedagoger samt barn i vardagen. Vi kommer även 

intervjua pedagogerna på förskolan för att veta hur dem ser och arbetar kring 

konflikthantering. För att vi ska kunna genomföra denna studie önskar vi er tillåtelse att 

observera samt filma hur pedagogerna arbetar kring era barn. 

 

Filmerna ligger till grund för vår studie och kommer endast att användas för bruk i vår analys 

kring konflikthantering. Det vill säga att filmerna inte kommer visas för någon annan än oss 

två och är endast till för denna studie.  

Vi vore väldigt tacksamma om ni kunde lämna besked så fort som möjligt. Vid frågor 

kontakta oss via telefon eller mail. 

Tack på förhand! 

 

(            )  jag godkänner att mitt barn blir videofilmat.  

 

 

(            )  jag godkänner inte att mitt barn blir videofilmat.  

 

Ort & datum:  

Namnunderskrift: 

 

Med vänliga hälsningar 

Sofie Karlsson, mail: xxxxxxx Mobil: xxxxxxx 

Tania Fermano, mail: xxxxxxx Mobil: xxxxxxx 


