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Abstract 

Purpose 

The purpose with this study is to find out how preschool teachers describe their individual 

and collaborative work in relation to handling and preventing the children’s conflicts. Further 

the objective is to discover the role of the individual pedagogue, and the teacher team have in 

conflict situations. To discover the relevance of the teacher team in the children’s conflicts, 

the study will also evaluate how the collaborative work within the team can be made possible.  

Research method 

The data has been collected by interviews to research how the preschool teachers describe the 

individual, and collaborative work with conflicts, and how they perceive the work with 

conflicts. 

Results 

The study shows that the preschool teachers find that it’s important to handle the conflicts 

that emerge among the children. Although the collaborative work within the teacher teams 

varied, the teachers still found it of importance of handling the conflicts within the group. 

According to the preschool teachers, the reason that the collaborative work is crucial is 

because a lack of organization between the pedagogues, results in inconsistent methods for 

handling the children’s conflicts. An organized teacher team is also important because the 

collaboration allow the children to develop and learn from their conflicts.  

 

Key words: Conflict, preschool, teacher teaming, collaborative work, conflict handling, 

conflict prevention.  
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1 Inledning 

Konflikter, både stora och små, uppstår dagligen mellan barnen inom förskolans verksamhet. 

Thornberg definierar en konflikt som en motsättning mellan två eller flera individer och 

uppstår ofta vid splittring av åsikter eller viljor (Thornberg, 2013). Vid vissa tillfällen kan 

barnen lösa problemet på egen hand. Men enligt mina erfarenheter behövs ofta en pedagog 

som kan erbjuda stöd genom att till exempel samtala med dem, försöka hitta en lösning på 

dilemmat som barnen är oense om, alternativt sätta stopp för en situation där barnen är 

upprörda och eventuellt använder våld. Därför upplever jag att pedagogen har en betydande 

roll när det kommer till att hantera konflikter, då yngre barn vanligtvis inte har verktygen för 

att kunna lösa dem själva. Därigenom är det av vikt att pedagogerna har goda kunskaper inom 

konflikthantering för att kunna vägleda barnen i dessa situationer. Men det räcker kanske inte 

enbart med kunskap då det finns flertal pedagoger inom en verksamhet som kan se väldigt 

olika på hur konflikter bör hanteras och därav löser situationen därefter. Det finns olika sätt 

att hantera konflikter på och jag har uppfattat inom olika förskolor, under min tid som vikarie 

samt genom förskollärarutbildningens VFU-kurser, att pedagoger i samma verksamhet kan ha 

väldigt skiftande förhållningssätt när en konflikt ska lösas. Konflikthantering kan diskuteras 

olika mycket inom olika förskoleverksamheter. Inom vissa verksamheter kan det 

gemensamma förhållningssättet variera, vilket gör att de vuxna kan bemöta situationen olika. 

Jag har upplevt att det skapar mycket förvirring bland barnen och de kan bli väldigt upprörda 

då de inte alltid känner sig hörda av alla pedagoger. Eftersom barnen inte alltid ges möjlighet 

att uttrycka sig när pedagogen exempelvis enbart sätter stopp på konflikten, utan att försöka 

lyssna på barnen eller hitta en lösning på problemet.  

 

Det finns målsättningar i förskolans läroplan av skolverket, som begär att verksamhetens 

pedagoger ska erbjuda barnen vägledning för att de ska kunna utvecklas. Enligt läroplanen 

ska verksamheten utvärderas samt utvecklas och barnen ska även ges möjlighet att reflektera 

över dilemman, få stöd i att hantera konflikter, samt uppmärksamma andra individers åsikter 

och värderingar (Lpfö 98, 2016). För att pedagogerna ska kunna utvärdera verksamheten och 

ge barnen stöd, kan samarbete behövas. Därför undersöks i studien hur förskollärare 

beskriver sitt arbete med konflikter inom arbetslaget. Det kan ge en ökad förståelse för vilken 

påverkan ett gemensamt förhållningssätt kan ha på konflikthanteringen. För att ta reda på det 

kommer studien även synliggöra om förskollärarna upplever att barnens konflikter diskuteras 
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och om gemensamma strategier finns för att bemöta konfliktsituationerna. Studien ska även 

undersöka om de anser att det är av vikt att arbeta med konflikthantering och om de upplever 

att det behövs ett gemensamt förhållningssätt inom verksamheten. För att få syn på det 

kommer jag även undersöka vilken roll pedagogen har i arbetet med barns konflikter. 

Därigenom kan man även få en uppfattning om vilken betydelse arbetslagets gemensamma 

arbete har för konflikthanteringsarbetet, samt hur det individuella arbetet kan göras 

gemensamt.  

1.1 Syfte 

Syftet med min studie är att få syn på hur arbetet med hanteringen och förebyggandet av 

konflikter mellan barnen ser ut inom arbetslaget, samt undersöka hur ett arbetslag kan 

möjliggöra ett gemensamt arbetssätt för att hantera konflikter och varför det kan vara av 

betydelse. För att få en tydligare syn på om denna typ av arbete behövs inom arbetslaget 

kommer jag att undersöka vilken roll pedagogerna har enskilt och gemensamt inom 

arbetslaget i barnens konflikter. 

1.2 Frågeställningar 

- Hur beskrivs det individuella och gemensamma arbetet av hanteringen och 

förebyggandet av konflikter? 

- Hur framställs den enskilda pedagogens roll, respektive arbetslagets gemensamma roll 

i barnens konflikter? 

- Vad kan enligt förskollärarna möjliggöra ett gemensamt arbetssätt i ett arbetslag och 

vilken påverkan har det på bemötandet av barnens konflikter? 

2 Bakgrund 

Förskolans verksamhet ska styras av styrdokumenten som beskriver de målsättningar som ska 

lägga grunden för arbetslagets arbete. Eftersom läroplanen ska genomsyra pedagogernas 

förhållningssätt till verksamheten, kan det ge en förtydligad bild av hur styrdokumenten 

påverkar förskollärarnas sätt att se på konflikter samt konfliktarbetet. För att kunna få en 

ökad förståelse för förskollärarnas syn på konflikter och konfliktarbetet, krävs vetskap om 

hur en konflikt definieras och hur de kan uppfattas. 
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2.1 Vad är en konflikt? 

Thornberg definierar en konflikt som en sammanstötning och kan beskrivas som en 

motsättning eller sammandrabbning. Konflikter förekommer om oenighet uppstår inom 

exempelvis skilda perspektiv eller uppsättning av mål (Thornberg, 2013). En konflikt enligt 

Ekstam kan uppstå när personer är oeniga om fakta då individer kan ha olika definitioner på 

diverse dilemman då människor har möjlighet till olika information. Information kan även 

uppfattas olika om hur den ska tolkas. Även metoder och värderingar kan skapa konflikter. 

Det beror på att två eller flera personer inte kan komma överens om tillvägagångssätt, vad 

som är rättvist och vad som anses vara moraliskt eller etiskt. Vidare beskriver Ekstam att 

orsaker till att konflikter uppstår bland annat kan vara att alla parter försöker kräva sin makt 

eller för att skydda sin integritet (Ekstam, 2000). Maltén utmärker konfliktsituationer som en 

metod för att kommunicera. Genom att samtala under en konflikt kan värderingar och synsätt 

synliggöras. På så sätt kan budskap överföras och information mottas. Enligt Maltén är 

anledningen till att kommunikation används i konflikter, att det finns en vilja att påverka den 

andra partens vilja, synsätt och åsikter, samt för att få en reaktion från den andra personen. 

Vidare beskriver Maltén att kommunikation behövs för att ta emot samt föra vidare 

information, uttrycka känslor och behov samt kunna samspela med andra personer och skapa 

eller upprätthålla relationer. Men det kan även vara en metod för att övertyga andra till att 

göra eller tycka likadant och på så sätt använda kommunikationen för att utöva makt i en 

konflikt (Maltén, 1998).  

 

Granath beskriver att konflikter kan upplevas olika. Det är vanligt att bråk anses vara negativt 

eftersom dagens norm tyder på att ett normalt beteende grundas på att kontrollera sina 

känslor, bland annat genom att låta bli att gråta eller visa ilska. Ett lämpligt beteende kan 

upplevas vara lättsamt och utan starka känslor, annars blir stämningen spänd då normen talar 

för att djupare känslor bör skymmas. Även i skolan beskriver Granath att denna 

snällhetskultur existerar. Det innebär att konflikter ses som negativa och därför bör barnen 

hålla en vänlig ton och inte ställa till med bråk, eftersom konfliktsituationer upplevs som 

obehagliga. Att konflikter borde undvikas beror även på uppfattningen om att det kan vara 

besvärligt när känslor kommer till uttryck, då vi enligt normen förväntas hemlighålla eller 

kontrollera dessa för att inte behöva konfrontera dem. Dock menar Granath att det finns både 

konstruktiva och destruktiva konflikter. Barnens sammanstötningar blir negativa om de inte 

får uttrycka sina känslor på ett meningsfullt sätt. Det beror på att det är väsentligt för barnen 
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att få syn på andras perspektiv, men även sina egna. Konflikter kan även användas som 

verktyg för att hjälpa barnen att bekanta sig med sina känslor och därigenom bli mer 

respektfulla mot sig själva och andra. På så sätt kan konfliktsituationer göras betydelsefulla 

för barnen (Granath, 2008). 

2.2 Förskolans läroplan 

Läroplanen för förskolan är regler och mål som gäller i skolan och har framställts av 

regeringen. Den innefattar värdegrunden och riktlinjerna som ska genomsyra verksamheten 

för att förskolan ska uppnå målsättningarna. I styrdokumenten beskrivs även lärarens uppdrag 

i arbetet med barnen och har framställts för att främja barnens utveckling på lång sikt. I 

läroplanen meddelas att verksamheten regelbundet ska utvärderas samt utvecklas. Syftet med 

att ytterligare utveckla förskoleverksamheten är att förbättra förutsättningarna för barnens 

utveckling, och höja undervisningens kvalitet genom organiserat arbete och undervisningens 

innehåll. Det gemensamma arbetet ska även utföras för att granska hur målen tillämpas, samt 

hur verksamheten kan utvecklas för att förbättra barnens förutsättningar för lärande. Barnens 

progress ska dokumenteras, analyseras och bearbetas för att bedöma vilka förutsättningar 

förskolan erbjuder och hur dessa kan vidareutvecklas. Vidare har pedagogerna ansvar att 

främja barnens förmåga i medkänsla och förståelse för andras olikheter. Alla barn ska 

uppmuntras till individuella åsikter samt att de kommer till uttryck. Pedagogerna ska också 

eftersträva att barnen görs delaktiga i verksamheten för att barnen ska uppleva tillit på sin 

egen förmåga. Förskolan har även skyldighet att grunda sitt arbete i barnens erfarenheter, 

intressen samt förutsättningar. Barnen ska erbjudas möjlighet till social samhörighet och 

undersökande genom observationer, dialoger och reflektion. Pedagogen ska även ge barnen 

förutsättningar för att bilda långsiktiga relationer samt kunna känna sig säker i barngruppen 

samt med pedagogerna (Lpfö 98, 2016).  

 

Däremot redogör inte läroplanen för hur pedagogerna ska gå till väga för att uppnå de mål 

som har utformats. Därför lämnas ett stort utrymme för tolkning. Det medför att pedagogerna 

kan se olika på vilka tillvägagångssätt som ska lägga grunden för att målsättningarna uppnås. 

Stedt redogör för att arbetslagets tolkningsarbete medför ett nyare sätt att reflektera över samt 

ställa sig till styrdokumenten. De nyare styrdokumenten, som framställts under senare år, ska 

genomsyra verksamheten och kräver att pedagogerna är medvetna om hur arbetet ska 

genomföras. De tidigare styrdokumenten har givit tydliga instruktioner för hur lärarna skulle 



5 
 

gå till väga. Därför är det i dagsläget essentiellt att pedagogerna inom arbetslaget tolkar 

styrdokumentet tillsammans för att organisera sitt arbete (Stedt, 2004). Gör pedagogerna 

individuella tolkningar om hur målsättningarna ska uppnås, kommer de förhålla sig olika till 

barnens konflikter. På så sätt sker inget samarbete inom arbetslaget och pedagogerna hanterar 

konflikterna med varierade metoder. 

3 Teoretiska utgångspunkter 

I det här avsnittet presenteras teoretiska perspektiv som kan förtydliga förskollärarnas 

uppfattningar om det gemensamma arbetet och pedagogens enskilda roll, men som även 

ämnar att synliggöra alternativa perspektiv på förskollärarnas uppfattningar. Genom att 

förtydliga hur konflikter kan hanteras och förebyggas, kan pedagogens roll i barnens 

konflikter uttydas men även ge en bild av hur arbetslaget påverkar det individuella arbetet. 

Arbetslaget och pedagogens individuella förhållningssätt kan även tydliggöra hur ett arbete 

med barnens konflikter kan göras gemensamt, samt vilken betydelse det har för barnens 

utveckling i konfliktsituationer. Cohens konfliktpyramid kan också synliggöra vilken 

betydelse ett gemensamt förhållningssätt har för hanteringen av barnens konflikter.  

3.1 Konflikthantering och strategier 

Edman Ståhl uppger att pedagoger kan välja hur de vill hantera en konflikt. Därigenom 

erbjuds barnen metoder för att bearbeta sina konflikter samt finna strategier för dem. För att 

förskolan ska kunna finna en produktiv lösning på konflikthanteringen och för att barnen ska 

kunna hitta tillvägagångssätt som de kan använda sig av på lång sikt, krävs det att 

pedagogerna använder sig av strategier när de hanterar barnens konflikter (Edman Ståhl, 

1999). Dock beskriver Hakvoort att begreppen hantering och lösning i konfliktsituationer, 

inte är synonyma. Det går inte att lösa alla konflikter, men alla konflikter kan däremot 

hanteras. Även synsättet på konflikter har en påverkan på hur de hanteras. Beroende på om 

konflikter ses som negativa eller positiva bemöts de därefter (Hakvoort, 2015). Enligt Ellmin 

innebär hantering av konflikter att analysera anledningarna till att dessa situationer uppstår 

samt att sträva efter att finna passande alternativ för att lösa konflikterna. Utöver 

analyseringsarbetet påverkas konflikthanteringen även av inställningen till personen i 

konflikten. Läraren måste ta hänsyn till barnens behov samt de förutsättningar som finns i 

skolans miljö. Det innebär att det inte finns en specifik metod för att hantera barnens 

konflikter, eftersom varje situation ska bemötas med hänsyn till individen (Ellmin, 1985). 
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3.2 Förebyggande av barns konflikter 

Ekstam menar att olika åsikter finns i alla grupper och på så sätt kan oenigheter uppkomma. 

Däremot finns det fördelar med skilda åsikter eftersom det kan leda till produktiv tillväxt. 

Ekstam redogör även för konstruktiva och destruktiva konflikter. En konflikt, enligt Ekstam, 

kan bli positiv och produktiv när samtliga parters åsikter tas hänsyn till samt att det sker en 

diskussion och analys för hur dilemmat ska lösas. Dessa konflikter anser Ekstam inte ska 

förebyggas då de kan vara utvecklande. Däremot blir en konflikt destruktiv när samtalets 

ämne frångås och diskussioner övergår till personangrepp. Då övergår konflikten till en 

maktkamp och känslorna tar över förståndet. Uppstår en destruktiv konflikt behövs en tredje 

part som är objektiv och kan hjälpa de inblandade att hantera sina känslor och förstånd 

(Ekstam, 2000). Ellmin anser däremot att det är väsentligt att barnens konflikter förebyggs. 

Då en konstruktiv hantering av en konflikt indirekt kan verka som förebyggande, ges 

pedagogerna även ökad kunskap om hur de ska gå till väga under framtida konflikter. I 

hanteringen av en konflikt som redan uppstått ligger fokus främst på att lösa eller ta kontroll 

över situationen för att mildra dess effekter. I det förebyggande arbetet skiftar däremot syftet 

på barnens samspel och miljön. På så sätt behöver inte konflikten lösas efter att konflikten 

redan uppstått. För att kunna förebygga barnens konflikter tydliggör Ellmin att det krävs 

analyser av konfliktsituationerna. För att kunna granska konflikterna måste pedagogerna 

undersöka var konflikterna uppstår, vilka barn som är involverade samt vad som sker under 

situationen. På så sätt kan lärarna få syn på hur de kan skapa fler positiva upplevelser för 

barnen och minska de konflikter som är besvärliga. Med detta menar även Ellmin att det 

förbyggande arbetet ska sträva efter att höja barnens förståelse för varandra och deras 

gemenskap. Det ska även skapa en organiserad och utvecklande miljö som utgår från barnens 

individuella behov (Ellmin, 1985). 

3.3 Förskollärarens roll i barnens konflikter 

Thornberg beskriver en roll som definitionen av människors plats i en social konstruktion. 

Begreppet roll hänvisar till de beteenden som förväntas av en person och har en viss plats i en 

grupp av människor. En roll innefattar även individers förhållningssätt till andra personer, 

samtidigt kan roller enbart finnas i relation till andra roller. Det innebär att lärarrollen endast 

blir betydande i förhållande till elever, studenter eller barn (Thornberg, 2013). Vidare 

beskriver Edman Ståhl att en del av skolans uppgift är att fostra barnen. Förälderns roll i 

fostrandet av barnen är främst att utveckla deras uppförande. Pedagogens yrkesroll innebär 

att handleda barnen för att främja deras utveckling samt lärande genom att inspirera. Dock är 
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det inte pedagogernas uppgift att lära föräldrarna att fostra sina barn, de ska däremot verka 

som komplement till hemmet. I förskolan ska barnen få hjälp att upptäcka strategier i 

situationer som uppstår utanför hemmet, bland annat i konfliktsituationer. Det är viktigt för 

pedagogen att hantera barnens konflikter samt göra dessa situationer konstruktiva för barnen 

då deras inlärning annars blir lidande. Enligt Edman Ståhl kan den vuxna göra en konflikt 

positiv genom att ta en handledande roll och hjälpa barnen att uppmärksamma varandra. 

Pedagogen behöver även hålla sig neutral i konfliktsituationen för att alla parter ska kunna 

känna att de har lyckats. Konflikten kan bli negativ om barnen blir dömda i förväg eftersom 

de på så sätt inte blir hörda (Edman Ståhl, 1999). Thornberg beskriver på likande sätt att 

lärarrollen bland annat innebär att handskas med barngrupper, skapa lärandemiljöer som 

hjälper barnen att utvecklas och att hantera barnens konflikter samt motarbeta kränkningar. 

Då läraren ses som en auktoritär roll har den en stor påverkan på barngruppens samspel och 

kan därmed även influera klimatet i gruppen. Vidare menar Thornberg att barnen kan uppleva 

att det är naturligt att läraren är auktoritär eftersom de accepterar att läraren har makt och 

bestämmer, eftersom skolans struktur är byggd på det sättet. Läraren kan även ha en social 

påverkan på barnen då de har mer kunskap och på så sätt kan vägleda barnen (Thornberg, 

2013). Dessa olika sätt att se på pedagogens individuella roll, kan ge en tydligare uppfattning 

av hur arbetslaget kan arbeta gemensamt vilket förtydligas i nästa del. 

3.4 Arbetslaget 

Assermark och Sörensson beskriver att ett arbete inom arbetslaget innebär att pedagogerna 

organiserar undervisningen eftersom ett samarbete krävs för barnens utveckling. Det beror på 

att ett gemensamt arbete lägger grunden för ämnessamordningen i undervisningen, vilket är 

nödvändigt för betydelsefullt lärande och barnens stimulering. Pedagogerna behöver även ha 

ämneskunskap för att få bättre förståelse för hur verksamheten kan utvecklas. Dock behövs 

samarbetet mellan pedagogerna för att fullfölja förskolans läroplan, då det gynnar 

planeringen av arbetets innehåll och aktiviteter. Anledningen till att ett gemensamt arbete är 

nödvändigt är för att det höjer kvaliteten på innehållet av undervisningen (Assermark & 

Sörensson, 1998). Även Ohlsson redogör för arbetslagets organisation som en metod för att 

uppnå mål. Dock finns det begränsningar i organisationens gemensamma praktik. Det beror 

på att det individuella arbetet inte nödvändigtvis korresponderar med det kollektiva arbetet. 

Detta styrs i sin tur av hur samarbetet i arbetslaget är strukturerat. Är de gemensamma målen 

otydliga eller inte tillräckligt konkreta, uppstår ett större utrymme för individerna att göra en 

egen tolkning, som kan grundas i det individuella synsättet på hur arbetet ska genomföras. 
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Därefter kan deras handlingar ske baserat på de enskilda tolkningarna. Det gör att målen 

riskeras att inte uppnås. Samtidigt kan förutsättningarna inom varje lokal verksamhet skilja 

sig åt vilket påverkar pedagogernas gemensamma arbete (Ohlsson, 2004). I arbetslagets 

arbete vid barnens konflikter kan Ohlssons beskrivning tolkas som att pedagogerna måste 

synliggöra målsättningarna och förhållningssättet i bemötandet av konfliktsituationerna. Det 

beror på att arbetslaget måste organiseras och struktureras för att handlingarna i praktiken ska 

motsvara förskolans målsättningar. Samtalar och synliggör pedagogerna strategier för hur 

konflikter ska bearbetas, blir arbetet tydligare och pedagogernas förhållningssätt kan bli 

homogent. Är målen och strategierna otydliga behöver pedagogerna tolka på egen hand hur 

konflikterna ska bemötas och behandlas baserat på de individuella tolkningarna. Blossing 

beskriver också arbetslaget som en samarbetande kultur som upprätthåller pedagogernas vilja 

och förmåga att förbättra verksamheten. Det är väsentligt för utvecklingen av lärarnas 

yrkesroll. Men Blossing menar även att det gemensamma arbetet inte är begränsat till en tid 

och plats. Samarbetet är konstant pågående och genomsyrar arbetet i verksamheten ständigt 

(Blossing, 2003). 

 

Assermark och Sörensson definierar arbetet i ett arbetslag som ett organiserat arbete mellan 

lärare och pedagoger, dock är samarbetet en utvecklingsprocess som kan ta olika lång tid 

beroende på de lokala villkoren som finns. Organiseringen ställer kravet att arbetet ändras 

från regelstyrning till målstyrning. Det gemensamma arbetet leder även till att lärarna får 

större influens på undervisningens planering och genomförande. I samband med ett kollektivt 

arbete blir arbetslagets organisation även mer produktivt. När arbetslaget fastställer och 

utformar sina mål ökas ansvaret inom arbetslaget, det ger mer utrymme för pedagogerna att ta 

egna initiativ och större frihet. Det leder i sin tur att verksamheten och undervisningen 

utvecklas och förnyas och lärandet kan bli mer meningsfullt för barnen. Men alla pedagoger 

behöver ha förståelse för varför arbetslagen behövs och dessutom ges möjlighet att få ta del 

av utvecklingsarbetet. Det förutsätter också att det finns ett samarbete och en 

överenskommelse med skolledningen för att pedagogerna ska ges tid till utvecklingsarbetet. 

För att pedagogerna ska kunna arbeta med utvecklingsarbetet krävs även att arbetslaget är 

tillräckligt stort. Assermark och Sörensson beskriver ett fungerande arbetslag i rätt storlek 

som det antalet personer som behövs för att täcka ämneskunskapen som krävs för att uppnå 

undervisningsmålen (Assermark & Sörensson, 1998). Även Maltén argumenterar för att en 

grupp behöver gemensamma mål som stadgar arbetslaget för att kunna bli konsekventa i sitt 

bemötande och förhållningssätt. Det beror på att pedagogerna måste få syn på de mål som 



9 
 

uppnås i verksamheten, samt vilka som utelämnas. En gemensam diskussion är även 

betydande då det framför alternativa arbetssätt vilket resulterar i ökad flexibilitet som i sin tur 

ger barnen förutsättningar för att ta eget ansvar och pedagogens roll blir mer vägledande. För 

att förtydliga målen beskriver Maltén att arbetslaget måste mötas regelbundet och organiserat 

samt föra en dialog om de gällande målsättningarna för verksamheten, normer och 

gemenskap. På så sätt kan pedagogerna utvärdera hur målen uppnås och hur arbetet kan 

utvecklas. Att föra gemensamma diskussioner kan även hjälpa pedagogerna att få syn på 

barnens konflikter. Trots att konflikter kan ses som negativa och bör undvikas, måste 

konflikterna analyseras för att synliggöra orsakerna till dessa situationer, samt hur de bör 

hanteras. Det ger även pedagogerna ett kollektivt ansvar samtidigt som de återkommande 

problemen kan kartläggas. Diskuteras inte barnens konflikter ökar föreställningen om att 

konflikter är ett hinder för det målinriktade arbetet. På så sätt stannar hanteringen av barnens 

bråk av (Maltén, 1998). 

 

Enligt Larsson och Löwstedt finns det dock för- och nackdelar med arbetslag. Arbetslag 

möjliggör ett samarbete mellan pedagogerna. Samverkan krävs för att förenkla arbetet samt 

lösa problem gemensamt, vilket tidigare gjorts enskilt. Men samarbetet leder inte 

nödvändigtvis till gemensam utveckling. För att arbetslaget ska kunna stärka sin 

kompetensutveckling behövs en laganda. Det innebär att pedagogerna kan utmana sina 

arbetskamrater genom att ifrågasätta varandras handlingar och synsätt för att få syn på nya 

perspektiv och alternativa metoder för dilemman som uppstår inom förskoleverksamheten 

(Larsson & Löwstedt, 2014). Grundat i Larssons och Löwstedts redogörelse, behöver 

pedagogerna i arbetslaget inte enbart granska hur de hanterar konflikter. De måste även 

ifrågasätta varandra och synliggöra konflikthanteringsmetoderna för att kunna vidareutveckla 

sitt arbetssätt. Men också möjliggöra ett gemensamt arbete. Dessa olika skildringar av 

arbetslaget kan i denna studie synliggöra hur ett gemensamt arbete kan möjliggöras, samt 

varför samarbetet är av betydelse i arbetet med barnens konflikter. 

3.5 Cohens konfliktpyramid  

Cohens konfliktpyramid är ett system för arbetet med konflikter som Hakvoort redogör som 

idealiskt i skolans verksamhet. Konfliktpyramiden är en modell som består av fyra nivåer 

som bör arbetas med likvärdigt. 
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Figur 1. Cohens konfliktpyramid (i Hakvoort, 2015) 

Hakvoort beskriver den första nivån som den mest omfattande och den innefattar det 

förebyggande arbetet. Den förebyggande nivån omfattar skolans arbete för att förhindra att 

konflikter uppstår genom bland annat en stöttande miljö, värdegrundsarbete samt ett effektivt 

ledarskap i verksamheten. Det förebyggande arbetet är nödvändigt för att möjliggöra barnens 

utveckling i social kompetens. Den andra nivån i pyramiden är hantering och innebär att 

skolan bör hantera barnens konflikter konstruktivt för vidareutveckling av individen, gruppen 

och institutionen. Hanteringen av konflikterna ska ge förutsättningar för att lösa eller hantera 

konflikter på ett konstruktivt vis, genom att låta barnen förhandla och diskutera. Den tredje 

nivån kallas för hjälp och är nödvändig när barnen inte kan hantera konflikterna på egen 

hand. Då krävs en neutral, tredje part som kan medla barnens konflikter. Syftet med den 

tredje parten är inte att ta över konflikten, utan hjälpa till i bearbetningen samt skapa 

förutsättning för en funktionerande kommunikation mellan parterna i konflikten. Den fjärde 

nivån är stopp. När en konflikt inte kan lösas och besvärligt beteende uppkommer, som till 

exempel våld eller kränkningar, kan en konflikt avbrytas utan att ha lösts. Däremot ska 

konflikter inte sättas stopp för på grund av att konflikter ses som negativa och inte får 

förekomma, utan fokus ligger på beteendet som kan vara problematiskt och som leder till att 

konflikten blir våldsam eller hotande. Denna typ av uppförande hindrar konflikten från att bli 

konstruktiv med hjälp av socialt samspel och måste därför sättas stopp för. Vidare beskriver 

Hakvoort att alla dessa nivåer bör uppmärksammas för att de ska kunna bilda en helhet i 

arbetet. Enligt Hakvoort kan det uppfattas som vanligt förekommande att de nivåerna som 

läggs mest fokus på är den förebyggande samt nivån stopp. Däremot läggs inte lika mycket 

uppmärksamhet på hanteringen och hjälp, vilket leder till att barnen inte ges möjlighet att 

hamna i konstruktiva konflikter där den sociala utvecklingen sker. Nivåerna kan ökas och 

minskas beroende på var arbetets fokus ligger, men när skolans arbete främst grundas på 

nivåerna förebygga och stopp ändras pyramiden till formen av ett timglas. Hakvoort 
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beskriver att det blir problematiskt då det är oundvikligt att fullständigt förebygga att 

konflikter uppstår. När fokus enbart läggs på förebyggandet och stoppandet av konflikterna, 

sker ingen hantering och därmed ingen utveckling eller lärandeprocess. Därför är alla fyra 

nivåerna av lika stor vikt. (Hakvoort, 2015) 

 

Figur 2.Timglas (i Hakvoort, 2015) 

Cohens konfliktpyramid kan ses som en strategi för hur arbetslaget bör arbeta med barnens 

konflikter. Modellen synliggör viktiga aspekter i arbetet med konflikter och målar en bild av 

hur pedagogerna bör förhålla sig till konfliktsituationerna som uppstår i både praktiken samt i 

det gemensamma arbetet. I denna studie kan konfliktpyramiden som 

konflikthanteringsstrategi synliggöra hur ett gemensamt arbete kan möjliggöras. 

4 Tidigare forskning  

I detta avsnitt redogörs för tre studier. I studierna synliggörs för-och nackdelar med att arbeta 

i arbetslag, samt hur arbetslagets arbete kan leda till vidareutveckling av förskolans 

verksamhet. I min studie kan det ge en tydligare bild av hur det gemensamma arbetet kan 

möjliggöras, samt vilka strategier som krävs inom arbetslaget för att förbättra samarbetet och 

hanteringen av konflikter. 

4.1 Förskollärarens roll i konflikthanteringen 

En studie om pedagogens roll i barnens konflikter har genomförts av Blunk, Russel och 

Armga. Genom att intervjua samt observera 15 förskollärare ville de ta reda på när lärarna 

väljer att träda in i barnens konflikter, samt hur pedagogerna motiverar dessa val. Detta 

undersöktes för att få en tydligare bild av hur barnen främjas av konstruktiva konflikter samt 

vilken betydelse förskollärarna har i de situationerna. Blunk, Russel och Armga presenterar 

att undersökningen visade olika teman i barnens konflikter som gjorde att pedagogerna valde 

att bemöta dessa. Den vanligaste orsaken till att pedagogerna beslutade att hantera barnens 

konflikter för att förhindra aggressivt beteende eller våld. Flera lärare brukade även avvakta 
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för att se om barnen kunde lösa situationen själva. Det var även vanligt att pedagogerna 

avbröt konflikten utan att samtala med barnen, genom att till exempel ta bort leksaken som 

orsakade konflikten och sedan låta barnen sysselsätta sig med någonting annat. Enbart 1 

lärare av dessa 15, valde att kliva in i barnens konflikter för att samtala med barnen och 

försöka komma fram till en gemensam lösning som gjorde barnen nöjda. Studien visade att 

konflikter i förskolan är oundvikliga. Därför är pedagogernas roll att vägleda barnen för att 

skapa en konstruktiv konflikt samt lösning på situationen. Majoriteten av förskollärarna i 

studien ville främja barnens sociala kompetens genom konflikter. Dock visade studien att om 

barnen inte lyckades lösa sina konflikter på egen hand, var förskollärarna snabba på att 

avbryta dem. Blunk, Russel och Armga redogör för att ett sådant förhållningssätt motverkar 

syftet, särskilt på lång sikt, vilket pedagogerna beskrev var att utveckla barnens sociala 

förmågor. Det beror på att barnen inte görs delaktiga i hanteringen av sina konflikter vilket 

gör att de inte får träna på det. På så sätt blir det synligt att förskollärarnas mål skiljde sig från 

deras förhållningssätt i praktiken. Att avbryta konflikter är ett snabbt sätt att lösa konflikten, 

men det är inte utvecklande för barnen. Därför behöver pedagogerna arbeta med strategier 

och metoder för att hantera konfliktsituationerna. Förskollärarna behöver även få träna på att 

hantera konflikter för att de ska bli produktiva, dock krävs dessutom reflektion över arbetet 

och utfallet (Blunk, Russel & Armga, 2017). Denna studie ger en inblick i hur pedagogerna 

bör förhålla sig i barnens konflikter för att situationerna ska bli utvecklande för barnen. 

Vidare redogörs för två studier som synliggör olika aspekter inom arbetslagets arbete. 

4.2 Att arbeta i arbetslag 

The Center on Organization and Restructuring of Schools genomförde en studie i USA under 

fem års tid för att ta reda på hur skolors organiserade arbete kunde förändras för att utöka 

barnens sociala och intellektuella kompetens. I denna undersökning låg fokus på fyra 

områden; lärarnas professionella arbete, skolans styrelse, hanteringen av ledarskap hos 

skolorna samt resurserna för funktionsnedsatta elever. Kruse och Louis har granskat fyra 

skolor som deltagit i denna undersökning och som arbetar kollektivt i ett arbetslag, för att 

granska potentiella problem som kan uppstå mellan arbetslag och lärarnas gemensamma 

yrkesroll i skolans genomgripande uppdrag. Det Kruse och Louis fick syn på var bland annat 

att lärande inte sker enskilt, utan att det är en gemensam process. Det kollektiva arbetet som 

utfördes inom arbetslaget hade betydelse för barnens lärande då det resulterade i att lärarna 

arbetade på samma sätt. För dessa lärare som arbetade inom ett arbetslag gjordes en 

gemensam planering vilket gav dem tydligare mål. Det möjliggjorde även en känsla av 
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effektivitet och mer djupgående och reflekterande samtal med kollegorna. De kände sig även 

mindre isolerade, till skillnad från de lärare som arbetade på egen hand. Eftersom det finns 

många uppgifter som lärarna måste arbeta med utanför planeringen beskrev de även att 

planeringen leder till mindre tid i barngruppen. Ett kollektivt arbete skapar möjlighet för 

lärarna att engagera sig mer i barnens emotionella och individuella utveckling och behov. 

Samtidigt är det tidskrävande för dem att upprätthålla en sådan relation till barnen. Det 

hindrade lärarna från att lägga fokus på större samt långsiktiga problem. Kruse och Louis 

upplevde att större dilemman som behövs diskuteras i en större skala, till exempel 

tillsammans med chefer i kommunen utesluts. Det beror på att arbetslaget diskuterade 

problem som uppstod inom deras barngrupper som de arbetade med. På så sätt belystes och 

bearbetades mindre problem, som mest var lokala. Kruse och Louis redogör även för att 

lärarnas relation mellan varandra påverkades. Då lärarna fick en starkare relation med 

varandra, resulterade det dessutom i att de inte vågade ifrågasätta sina kollegors handlingar, 

på grund av rädsla för att såra de andra. Det orsakade att lärarna lade mer fokus på att få 

kollegorna att känna sig bättre, istället för att diskutera samt reflektera över problem mer 

djupgående (Kruse & Louis, 1995). Kruses och Louis studier åskådliggör för- och nackdelar 

med att arbeta inom arbetslag. Det beskrivs vad som möjliggörs inom verksamheten när 

pedagogerna jobbar gemensamt, men även problematik som kan uppstå. Det kan ge en 

tydligare bild av hur ett samarbete mellan pedagogerna görs möjligt, samt vilken betydelse 

arbetslagets arbete har i barnens konflikthantering. 

 

Gordon har utfört en undersökning för att ta reda på hur arbetslag och organisation i skolan 

relateras till lärares inställning till sitt arbete. Studien har genomförts genom strukturerade 

intervjuer med grundskollärare. Undersökningen visade att ett gemensamt arbete höjde 

undervisningens kvalitet. De lärare som arbetade tillsammans var mer villiga att acceptera 

sina begränsningar och visade därför en vilja att utvecklas och förbättra sin undervisning, de 

upplevde även sina kollegor som en tillgång i sitt arbete. De lärare som enbart jobbade 

individuellt var mindre öppna för förändring. Dessa lärare utvecklade inte andra 

ämneskunskaper än sitt egna och deras fokus låg främst på sitt klassrum och den egna 

barngruppen. Att främst arbeta på egen hand visade även att dessa lärare inte nådde ut till 

sina elever på en personlig nivå. Arbetet i arbetslag gav pedagogerna möjlighet att knyta an 

till eleverna och på så sätt bemöta deras behov. De kunde även hjälpas åt att ta sig igenom 

återkommande problem genom reflekterande dialoger, samtidigt som de arbetade mot samma 

mål som de gemensamt kommit fram till. Tillsammans kunde de få hjälp med strategier och 
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inspirera varandra. Studien visade även att ett fungerande arbetslag kräver engagemang, 

ledarskap, målsättningar samt ett samarbete. Dock är en förutsättning för ett funktionellt och 

konstruktivt arbetslag att de har rätt förutsättningar för att genomföra ett gemensamt arbete. 

Sådana förutsättningar är bland annat att lärarna ges avsatt tid och en plats att mötas på 

(Gordon, 1996). I Gordons studie beskrivs varför arbetslagets gemensamma arbete är relevant 

för verksamhetens utveckling, samt hur det gynnar barnens lärande. Det kan förtydliga vilken 

betydelse arbetslaget har för barnens konflikter.  
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5 Material och metod 

Jag har genomfört en kvalitativ studie som har genomförts av telefonintervjuer med fyra 

förskollärare från olika förskolor, för att få en inblick i hur de arbetar med konflikthantering 

inom sina respektive arbetslag. Genom kvalitativa studier beskriver Ahrne och Svensson att 

det blir möjligt att synliggöra socialt samspel och åsikter eller värderingar, till skillnad från 

kvantitativa studier som främst redogör statistik. Genom kvalitativa metoder får forskaren 

mer direkt kontakt med informanterna och får på så sätt även tydligare kunskap samt 

förståelse för personerna som medverkar i studien (Ahrne & Svensson, 2011). Då syftet med 

min undersökning är att ta reda på förskollärarnas syn på pedagogen och arbetslagets 

betydelse för barnens konflikter, har en kvalitativ forskningsansats varit lämpligt för att 

besvara forskningsfrågorna. Då en kvantitativ undersökning riktar sig mot insamling av 

statistisk data, hade studien inte kunnat framföra förskollärarnas upplevelser och deras syn på 

sitt arbete. En sådan studie hade därför främst kunnat framföra systematisk information som 

exempelvis visar hur mycket tid arbetslaget lägger på arbetet med konflikthantering, och om 

informanterna generellt är tillfredsställda med sina förutsättningar. Däremot hade en 

kvantitativ studie inte synliggjort förskollärarnas motivering till sina åsikter. På så sätt har en 

kvalitativ studie gjort det möjligt att få syn på förskollärarnas synsätt och har givit mig 

möjlighet att få ta del av deras erfarenheter samt reflektioner, vilket är en del av studiens 

syfte. 

 

Att genomföra telefonintervjuer kan vara tidsbesparande och ger även informanterna mer 

flexibilitet då intervjuerna inte måste genomföras under arbetstid. På så sätt kan de välja en 

tid och plats baserat på sina preferenser och förutsättningar. Dock menar Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne att det även finns nackdelar med att använda telefonintervjuer som metod. Det 

beror på att intervjuer som utförs genom telefon kan bli formella. Därför krävs förberedelser 

för att samtalet inte ska avta. Det innebär också att telefonintervjuer är mest lämpliga när 

samtalet handlar om sakförhållanden eller individens uppfattningar om villkor eller 

omständigheter i en social omgivning (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Baserat på 

Eriksson-Zetterquists och Ahrnes påståenden om telefonintervjuer har jag inför mina 

intervjuer planerat och förberett frågorna grundligt (Bilaga 2). För att samtalet inte ska stanna 

upp har frågorna kategoriserats inom olika teman för att intervjun ska hållas flytande. Vid 

risk att frågorna inte besvaras fullständigt har även följdfrågor utarbetats för somliga frågor, 

för att förtydliga informanternas svar om de skulle bli bristfälliga eller oklara. Intervjuformen 
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för denna studie skulle kunna ses som semistrukturerad då det fanns förutbestämda frågor. 

Men somliga intervjufrågor var öppna och kunde baseras på informanternas svar, eller mina 

egna tankar som uppstod under intervjun. Dock menar Ahrne och Eriksson-Zetterquist att det 

inte är av betydelse att sätta en gränslinje mellan de olika intervjuformerna, som till exempel 

strukturerad, semistrukturerad eller ostrukturerade intervjuer. Det beror på att kvalitativa 

intervjuer kan genomföras på olika sätt och antalet fasta och öppna frågeformuleringar kan 

varieras. Därför kan de olika intervjuformerna vara svåra att definiera. Frågorna kan även 

lämpas efter turordning och belägenhet. Om intervjuformen för en kvalitativ studie måste 

definieras, kan frågorna och därigenom svaren, bli begränsade. Därför menar Eriksson-

Zetterquist och Ahrne att det är av större vikt att variera frågornas struktur beroende på 

situationen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011).  

5.1 Urval 

För studien har jag intervjuat fyra förskollärare som arbetar på olika förskolor som är 

oberoende av varandra och ligger i olika delar av landet. Förskollärarna jobbar för närvarande 

med barn i olika åldersgrupper, eller har alternativt erfarenhet av att arbeta med barn i andra 

åldrar. De har även olika lång erfarenhet inom läraryrket. För att bibehålla deras anonymitet 

har jag valt att kalla dem för Förskollärare A, B, C och D 

 

• Förskollärare A arbetar för närvarande med barn i åldrarna ett till fem. Hen har 

förskollärarutbildning och har varit förskollärare sedan 2013. Förskollärare A har inte 

haft utbildning inom konflikthantering, men har haft kurser med inslag av konflikter 

och konflikthantering. 

 

• Förskollärare B är utbildad förskollärare och har varit verksam i 21 år. Den nuvarande 

barngruppen är ett till tre år. Förskolläraren har inte haft utbildning i 

konflikthantering, men beskriver att de har läst specialpedagogik, vilket behandlar 

barnens agerande och samspel som är en väsentlig del av barnens konflikter.  

 

• Förskollärare C jobbar för nuvarande med barn i åldrarna ett till tre. Hen blev 

färdigutbildad förskollärare i januari 2017, men har innan dess arbetat som pedagog i 

11 år. I utbildningen ingick en kurs om kris- och konflikthantering. 
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• Förskollärare D arbetar med barn i åldrarna tre till fem och har varit verksam 

förskollärare i 40 år. Hen har ingen utbildning i konflikthantering, men har tagit del av 

föreläsningar om barnens konflikter. 

5.2 Genomförande 

Vid första kontakt med förskollärarna skickades ett informationsbrev (Bilaga 1) ut till 

förskollärarna som visat intresse för att delta i studien. I brevet beskrivs studiens syfte, 

information gällande utförandet av intervjun samt informanternas rättigheter. På så sätt gavs 

pedagogerna möjlighet att få vetskap om hur intervjun skulle gå till, samt vilka 

förutsättningar som medföljer. Därefter fick de besluta om de ville delta i studien. Efter 

informanternas godkännande fick de föreslå tid samt datum för intervjun baserat på egna 

preferenser och förutsättningar. Intervjuerna varade cirka 40-50 minuter och spelades in med 

informanternas godkännande. Inspelningarna har underlättat transkriberingen då de har givit 

möjlighet att återgå till samtalen för att skriva ner förskollärarnas svar ordagrant. Efter varje 

intervju har informanternas svar nedtecknats för att sedan kunna framläggas i 

undersökningens resultat. För att besvara studiens forskningsfrågor har de uttalanden som kan 

ge svar på undersökningens ändamål valts ut och presenteras under forskningens resultat. 

5.3 Bearbetning och analys 

De inspelade intervjuerna har lyssnats igenom och enskilt transkriberats i separata dokument, 

för att sedan kunna jämföra svaren och vilka resultat som kunde uttydas. Därefter har 

förskollärarnas svar kategoriserats baserat på forskningsfrågorna och resultatens olika teman 

har kunnat bildas. På så sätt har jag även kunnat få syn på likheterna samt olikheterna i 

informanternas utlåtanden. Att transkribera förskollärarnas svar har varit tidskrävande, men 

även gjort det möjligt att bekanta sig med materialet. Processen har underlättat analysen på så 

sätt att informanternas svar gör sig påminda och därigenom blir resultatet tydligare.  

5.4 Forskningsetik 

Under studien har jag utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska krav och dess fyra 

huvudkrav, det vill säga informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Enligt Vetenskapsrådet innebär det att medverkan i studien är frivillig och 

informanterna har rätt att avbryta sitt deltagande när som helst och de har givit samtycke till 

att vara med. Alla rätt till anonymitet och data som samlats in kommer att raderas när studien 
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är avslutad (Vetenskapsrådet, 2002). Innan varje intervju har förskollärarna blivit 

informerade om de etiska kraven i informationsbrevet (Bilaga 1) som skickades ut, för att de 

ska vara medvetna om sina rättigheter, men även mina skyldigheter under studiens gång. 

Därefter har alla godkänt sin medverkan. All insamlad data, det vill säga ljudinspelningarna 

samt transkriberingarna, har omhändertagits på så sätt att enbart jag har åtkomst till den. I 

studien hålls alla förskollärare anonyma genom fiktiva namn och hemlighållna arbetsplatser. 

Efter att studien är avslutad kommer allt material att tas bort.  
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6 Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer studiens resultat redogöras för, samt tolkas för att kunna besvara 

forskningsfrågorna. Eftersom olika delar av intervjuerna tydligt kunde kopplas samman, har 

studiens resultat och analys delats upp i olika teman för att få en tydligare uppfattning av 

förskollärarnas svar. Genom att undersöka hur förskollärarna definierar och uppfattar barnens 

konflikter, kan man få syn på vilken roll den enskilda pedagogen och arbetslaget har i 

bemötandet av barnens konflikter. Vidare studeras förskollärarnas uppfattning om 

pedagogernas individuella roll för att kunna synliggöra hur det enskilda och hur det 

gemensamma, arbetet skiljs åt, samt vilken betydelse rollerna har i hanteringen av barnens 

konflikter. För att ta reda på hur förskollärarna upplever att de arbetar med konflikter, fick de 

beskriva hur de förebygger och hanterar barnens konflikter. Genom att granska dessa olika 

aspekter kan man, med hjälp av teori och tidigare forskning, upptäcka hur det gemensamma 

arbetet inom arbetslaget kan möjliggöras och varför det är relevant för konflikthanteringen.  

6.1 Hur konflikter definieras och uppfattas av förskolläraren? 

Förskollärarna definierade främst konflikter som en situation som uppstår när de inte kommer 

överens eller blir oense om någonting. 

Ja, en konflikt kan ju vara av olika karaktär tänker jag. Konflikt kan ju vara att 

man inte är ense bara över någonting, men att man ändå nöjer sig med att man 

tänker och tänker olika. Eller så kan det vara en konflikt där man till varje pris vill 

ha det så som man vill. En konflikt kan ju se väldigt olika ut tycker jag. Och det 

som definierar en konflikt, ja, men är det kanske att man tycker eller tänker olika 

om någonting. Och att man vill kanske försöka påverka den andra.  

– Förskollärare A 

Förskollärare A beskriver att konflikter kan definieras som barnens åtskilda åsikter eller 

viljor. Barnens konflikter kan även definieras som barnens önska att få sin vilja igenom och 

påverka den andra parten till sin egen fördel. På liknande sätt redogör Maltén för att en del av 

konflikter är att ha inflytande över den motsatta parten för att påverka dennes viljor, 

inställningar och attityder. Därför har kommunikationen en väsentlig del i en konfliktsituation 

(Maltén, 1998). Det kan förstås som att konflikterna kräver kommunikation mellan de 

involverade parterna, för att en konfliktsituation ska uppstå och upprätthållas. Eftersom 

konflikten ses som en metod för att förmedla sina olika viljor, krävs ett tillvägagångssätt för 

att förmedla sina känslor och intentioner. Förskollärare B förklarar kommunikationen mellan 

de yngre barnen och menar att konflikter kan orsakas av en bristande kommunikation. Därför 

kan interaktionen tolkas som både verbal och kroppslig. 
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I det sammanhanget jag jobbar, då jobbar jag med ett- till treåringar och då kan jag 

tänka mig att en konflikt uppstår mellan två som vill arbeta med samma leksak till 

exempel. Om ett barn sitter och leker med en leksak och det andra barnet 

upptäcker att; åh, vad roligt det är att arbeta med den där leksaken, jag vill också 

arbeta med den och försöker ta den här leksaken från den andra individen. Då 

uppstår ju en konflikt. En konflikt är ju när ett barn blir arg, eller slåss. En konflikt 

kan uppstå genom att ett barn inte kan uttrycka sig till ett äldre barn, kan inte 

uttrycka sig eller har ett annat modersmål. Och då skapar en konflikt, men 

egentligen är det inte en konflikt utan ett sätt att försöka kommunicera. Men det 

kan bli en konflikt därigenom.  

– Förskollärare B 

I detta uttalande beskriver även Förskollärare B att konflikter kan grundas på att uttrycka 

känslor. Maltén ger även uttryck för att konflikter inte enbart är en metod för att 

kommunicera, men även ett behov av att förmedla känslor och åsikter (Maltén, 1998). Därför 

skulle konfliktsituationer kunna upplevas olika, både av de involverade barnen men även av 

pedagogen som ska hantera situationen. Eftersom Granath menar att dagens norm talar för att 

känslor ska kontrolleras och att visa frustration, ilska och sorg inte ses som önskvärt. Därför 

bör dessa känslor döljas, för att det skapar obehaglig atmosfär och kan leda till konflikt, 

vilket bör undvikas. Granath påstår däremot att det är av vikt för barnen att ge uttryck för sina 

känslor i konflikter för att få ökad förståelse för andras perspektiv, men också sina egna 

(Granath, 2008). Dessa påståenden tyder på att konflikter kan uppstå på grund av känslor, 

samt att det kan vara en del av konflikten. Trots det, kan konflikter tolkas som en obehaglig 

upplevelse, fastän det är en naturlig del av konflikten samtidigt som det kan vara ett behov att 

förmedla sina känslor. Däremot förklarar Förskollärare D att konflikter i grunden inte är en 

positiv upplevelse för barnen, men att det är naturligt att de uppstår. Får barnen stöd av en 

vuxen som kan vägleda barnen, kan konflikten bli en lärandesituation. 

Det är klart att det inte är positivt, men det vore konstigt om de inte hade konflikter 

för att det är ju naturligt kan jag väl säga. Och det är utvecklande när man får hjälp 

av oss vuxna runtom, som kan vägleda och man lär sig alltid. Så man får väl säga 

att det är positivt.  

– Förskollärare D 

I uttalandet kan man uttyda en likhet till Granaths påstående om att den rådande 

snällhetskulturen leder till att konflikter bör undvikas, men att de är nödvändiga för att barnen 

ska kunna utvecklas genom att uttrycka sina känslor och får större förståelse för sig själva 

och andra (Granath, 2008). Även förskollärare C menar att begreppet har en negativ klang till 

sig, men att konflikter är givande om de leder till vidareutveckling. Dock förutsätter det att 

konflikten diskuteras för att pedagoger och barn ska kunna ta lärdom av den. 

Det beror väl på hur det artar sig. Men man tänker alltid när man hör ordet, så 

tänker man alltid att det är negativt. Men en konflikt kan ju leda till utveckling om 

man lär sig av den. Om man pratar om den efteråt kan man ju alltid lära sig av vad 
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som hände och hur man kan göra nästa gång.  

– Förskollärare C 

Man kan därför uttyda att konflikter kan ses som naturliga, men att det är av betydelse att de 

bearbetas trots att situationen upplevs som besvärlig. Även Hakvoort menar att det inte är 

möjligt att lösa alla konflikter som uppstår. Däremot kan alla konflikter hanteras och 

inställningen som pedagogen har till konflikter kan påverka hur de bemöts. Om konflikter 

upplevs som negativa hanteras de därefter (Hakvoort, 2015). Trots Hakvoorts redogörelse, 

tycks Förskollärare D och C anse att även om konflikter kan upplevas som negativa, blir de 

utvecklande under rätt förutsättningar. Därför kan det utläsas att konflikterna bör bearbetas, 

fastän de upplevs som negativa eftersom situationerna kan leda till utveckling. 

 

Förskollärare A beskriver också att konflikter kan upplevas olika, vilket beror på konfliktens 

innehåll. Om konflikten blir kränkande eller våldsam är den negativ. En positiv konflikt 

innebär däremot att barnen får, med hjälp av pedagogen, hantera samt bearbeta konflikten för 

att få syn på hur situationen kan hanteras. 

Det kan absolut vara både och. En negativ konflikt kan ju vara när någon kanske 

blir kränkt på något sätt, utav den andre. Det är ju ganska negativt. Eller när man 

går till det fysiska, när man ja, tar till med lite nyp eller riv eller slag eller så. Det 

är ju inte heller så bra. Det är ju negativt tycker jag. Och positivt skulle ju kunna 

va att man, att barnen får liksom resonera och man hjälper dem lite och få syn på 

det som barnen kanske inte ser. Det är utvecklande med konflikter också på något 

sätt.  

– Förskollärare A 

Förskollärna har beskrivit att olika faktorer kan orsaka att en konflikt upplevs som negativ, 

däremot krävs en vuxens stöd för att situationen ska göras positiv. Det leder in på pedagogens 

roll i barnens konflikter som diskuteras i nästa stycke, förskollärarens syn på pedagogernas 

roll i hanteringen av konflikter. 

6.2 Förskollärararens syn på den enskilda pedagogens roll i hanteringen av konflikter 

Förskolläraren beskriver vilken roll de upplever att pedagogen har individuellt i barnens 

konflikter.  

För att vägleda barnen. För de har inte lärt sig hur konflikter fungerar och då är det 

jätteviktigt att man vägleder hur man gör vid konflikter. Att vi ger dem verktyg.  

– Går det att göra alla barn nöjda? Om inte hur gör man då? 

Nej, jag tänker väl att det går inte alltid. För att ibland kan de ju gå därifrån och 

vara arga på varandra. Men jag tänker ändå att så länge man har pratat om det så 

har man gjort det man kan. Och då är det inte jätteviktigt att alla är glada alla 

gånger, men de har i alla fall pratat om det. Jag tänker att diskussionen är väl ändå 

det viktigaste på något sätt.  

– Förskollärare C 
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Förskollärare C beskriver pedagogens roll i barnens konflikter som vägledande. Det beror på 

att barnen inte har vetskap om metoder för att hantera konflikter på egen hand. Det mest 

väsentliga för pedagogen är dock inte att tillfredsställa barnen genom att finna en lösning som 

gör båda barnen nöjda. Förskollärare C beskriver att det som är betydelsefullt är att 

konflikten har diskuterats samt bearbetats med hjälp av en pedagog, dock är det 

eftersträvansvärt att barnen blir nöjda och känner sig tillfreds med hur situationen hanterats. 

Att pedagogen ska ha en vägledande roll, är även ett krav som ställs i förskolans läroplan, 

som markerar att det är pedagogens ansvar att stödja barnens delaktighet i verksamhet för att 

de ska känna förtroende för sin egen kapacitet (Lpfö 98, 2016). Baserat på Förskollärare C:s 

uttalande kan man därför uttyda att genom pedagogens stöd, möjliggör barnens förtroende i 

sin individuella förmåga. Det beror på att pedagogen kan hjälpa barnen igenom en 

konfliktsituation för att parterna ska kunna känna att de har lyckats. Barnens utveckling av 

den egna kapaciteten skulle även kunna tolkas som barnens utveckling av att hantera 

konflikter på egen hand. Eftersom Edman Ståhl menar att barnen kan utveckla sin förmåga att 

hantera sina konflikter genom de vuxnas stöd. Det beror på att förskolan gör det möjligt att 

uppleva situationer som inte vanligtvis uppstår i hemmet. Därigenom kan pedagogen 

handleda barnen genom konflikterna för att de ska få syn på strategier för att hantera dem 

(Edman Ståhl, 1999). På så sätt kan pedagogen hjälpa barnen att få syn på strategier för att 

lösa konflikterna självständigt. Även Förskollärare A beskriver att barnen bör utveckla sin 

förmåga att hantera sina konflikter, samt att de i förstahand bör få lösa sina konflikter 

självständigt.  

Den är viktig för att den ska hjälpa barnen. Förskollärarens roll i en 

konflikthantering är att visa på barnen olika intressen och åsikter i konflikten. Det 

är inte alltid pedagogens roll att lösa konflikten. Det är pedagogens roll att hjälpa 

barnen att lösa konflikten. 

– När ska man kliva in i en konflikt? 

Ja, det är ju också lite svårt. För det har vi försökt tänka på, att man kanske är lite 

snabb som pedagog in i en konflikt, och vill hjälpa dem att reda ut innan de har fått 

pröva själva. Och det är många gånger som barnen löser konflikten. Det kan ju 

vara ett barn som till exempel som kanske ger med sig, fast den egentligen tyckte 

eller tänkte, men inte har samma status i gruppen som den, den diskuterade med 

eller har en konflikt med. Och då ger den sig. Och då kan man ju diskutera rätt 

eller fel. Just hur konflikten blev löst, men vi kände egentligen. Jag tycker det är 

hårfint, men jag tycker man ska försöka låta barnen lösa konflikten själva. Men 

samtidigt måste man ta varje enskilt barn. Det beror på vilka barn som är 

inblandade i konflikten.  

– Förskollärare A 

Här beskriver Förskollärare A att pedagogen inte enbart har en vägledande roll i barnens 

konflikter. Den vuxna har även ansvar för att låta barnen försöka lösa sina konflikter på egen 

hand, samt avgöra när den vuxnas hjälp är nödvändig och därför måste träda in. Däremot kan 
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en viss problematik uttydas genom detta förhållningssätt. Det beror på att Blunk, Russel och 

Armgas studie visar att det är vanligt att pedagogerna avvaktar med att bli involverade i 

barnens konflikter, för att se om de kunde hantera situationen själva. Då uppstod en 

problematik eftersom pedagogerna i studien enbart avbröt konflikten när de involverades i 

konflikten. Det berodde på att de vuxna enbart avbröt konflikten och inte bearbetade den 

tillsammans med barnen genom att söka en gemensam lösning. I studien framgår samma 

problematik som Förskollärare A beskriver, att pedagogerna var för snabba med att kliva in i 

barnens konflikter. Trots att det fanns en föreställning om att barnen skulle utvecklas genom 

konfliktsituationerna, gavs inte barnen möjlighet att hantera den på egen hand. Det orsakar 

dock att barnen inte ges möjlighet att lära sig av sina konflikter, då de måste bearbetas för att 

bli konstruktiva och lärorika (Blunk, Russel & Armga, 2017). Därför kan pedagogens roll 

tolkas som betydande för barnens utveckling i konfliktsituationer, eftersom det krävs en 

handledande part i konflikten. Även Edman Ståhl beskriver att lärarens roll är väsentlig, då 

det är den vuxnas ansvar att handleda barnen genom konflikten för att den ska kunna bli 

utvecklande (Edman Ståhl, 1999). Därför kan det förstås att konflikter som enbart avbryts, 

utan att bearbetas, inte blir utvecklande för barnen. Även Haakvort talar för detta i 

beskrivningen av Cohens konfliktpyramid. Däremot bör konflikter enbart sättas stopp för när 

situationen i fråga är kränkande eller när aggressivt beteende förekommer, eftersom de inte 

leder till utveckling. Om konflikten inte innefattar våld eller personangrepp bör de däremot 

hanteras och försöka lösas för att leda till utveckling (Hakvoort, 2015). Det kan tolkas som att 

konflikter inte bör avbrytas eller undvikas för att de upplevs som besvärliga. Därför kan 

pedagogens roll ses som vägledande för att hjälpa barnen att få syn på strategier för att 

hantera konflikter. Men också för att kunna göra konflikterna till lärandesituationer. På 

samma gång krävs det en tolkning av pedagogen som måste avgöra om en konflikt kan göras 

konstruktiv. Den vuxna kan därför uppleva att en konflikt är destruktiv och därför sätta stopp 

för situationen, utan att försöka hantera den trots att det inte förekommer aggressivt eller 

kränkande beteende. 

 

Förskollärare B ansåg även att pedagogens roll innebär att ta hänsyn till barnens 

förutsättningar och utveckling.  

Läraren är en förebild men framför allt är läraren den som har kunskap om var 

någonstans de här individerna ligger i sin utveckling, hur och då kan hjälpa dem 

igenom... Om man tänker de här yngsta barnen som jag jobbar med, men även 

äldre. Båda ser ju sig själva som den som blir attackerad så att säga. Så att vinsten i 

det hela är långsiktig. Att man lär sig förstå att man kan inte alltid få som man vill. 

Och det är någon som kan bli arg på en och jag kan lära mig att vara arg. Jag kan 
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hantera mina känslor. Så egentligen finns det ingen rättvisa i en konflikt.  

– Förskollärare B 

Förskollärare B beskriver att pedagogens handledning ska ske baserat på individen som 

infinner sig i en konflikt. På så sätt kan man se den vuxna som auktoritär. Edman Ståhl menar 

att det beror på att pedagogen kan bestämma på vilket sätt de vill hantera barnens 

konfliktsituationer (Edman Ståhl, 1999). Eftersom pedagogen har möjlighet att besluta hur en 

konflikt ska bemötas menar Ellmin att det är den vuxnas uppdrag att analysera konflikten 

som uppstår för att basera bemötandet grundat på situationen. Därför måste läraren 

uppmärksamma individens behov samt skolmiljöns förutsättningar (Ellmin, 1985). Baserat på 

dessa resonemang kan pedagogens roll anses vara vägledande med hänsyn till barnens behov, 

eftersom utvecklingen ska ske med barnens förutsättningar som utgångspunkt. 

 

Förskollärare D lägger däremot större vikt vid att pedagogen ska verka som en förebild för 

barnen. 

– Varför är läraren viktig? 

Vi är ju modeller. De kan ju inte det här när de föds. Man måste lära sig, se 

modeller, metoder, hur man gör. Och då är det ju toppen det här när vuxna spelar 

teater. Det glömmer de aldrig. Sen går de hem och berättar att Karin tycker 

Förskollärare D är ful i håret. Då får man förklara det där. Och de tycker det är så 

hemskt, när den ena fröken bär sig så illa åt.  

– Förskollärare D 

Då barnen inte har förmåga att hantera konflikter självständigt under de tidiga åldrarna, är 

pedagogens roll att framträda som förebild och exempel för barnen. Det beror på att det 

hjälper barnen att få syn på hur de kan hantera sina konflikter på egen hand. Även Edman 

Ståhl talar för att pedagogen ska inspirera barnen för att stödja deras utveckling. Med hjälp av 

pedagogen kan barnen få syn på strategier för att hantera konflikter (Edman Ståhl, 1999). 

Baserat på dessa uttalanden kan pedagogens roll ses som vägledande, genom att sätta 

exempel för hur barnen kan hantera sina konflikter. 

 

Förskollärare B beskriver att pedagogen bör hantera konflikter baserat på barnens 

individuella behov. 
Alltså man ska se båda parter. Och sen ska man vara kunnig i barns utveckling, 

alltså utvecklingspsykologi. Så att man vet var någonstans barnen befinner sig 

generellt i sin utveckling. Då har man också möjligheter att hitta strategier för att 

hjälpa barnen i och ur konflikten.  

– Förskollärare B 

Förskollärare B menar att de strategier pedagogen bör använda sig av ska baseras på barnens 

behov. Men det är även av vikt att alla involverade barn uppmärksammas för att kunna 

vägledas genom situationen. Det kan därför tolkas som väsentligt för pedagogen att ta hänsyn 
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till alla parter som är involverade i konflikten. Enligt Edman Ståhl beror det på att den vuxna 

måste bemöta båda parter neutralt för att de ska känna sig framgångsrika i hanteringen och 

lösningen av konflikten. Eftersom pedagogen i förväg bedömt den ena parten som skyldig, 

blir de inte hörda och deras behov tillgodoses inte (Edman Ståhl, 1999). Därför krävs det av 

pedagogen att barnen i konflikten bemöts neutralt. 

 

Förskollärare C berättar att för att kunna få syn på barnen, krävs det att konflikten bearbetas. 

Jag tänker att först måste man väl försöka ta reda på hur det har gått till, att få en 

hel bild av vad som har hänt. För det är inte alltid man ser alla steg i konflikten, 

och sen att man pratar med båda barnen och försöker få fram en gemensam lösning 

utifrån hur de tycker man ska lösa det, så mycket det går. Men när de är yngre kan 

man ju alltid försöka ta hjälp att rita eller använda bilder men känslokort eller 

någonting, så att de kan få hjälp till språket. Eftersom de har svårare att prata med 

varandra.  

– Förskollärare C 

Av Förskollärare C beskrivs att för att kunna uppmärksamma båda parter måste pedagogen få 

en helhetsbild av hur konflikten uppstått. Det kan dock vara problematiskt när den vuxna inte 

varit närvarande och kunnat se vad som orsakade konflikten, samt hur den har gått till. En 

annan svårighet kan även uppstå om barnen inte har utvecklat språket tillräckligt för att kunna 

förmedla händelseförloppet. Då menar Förskollärare C att pedagogen kan använda sig av 

olika hjälpmedel för att de ska kunna uttrycka sig. Därför kan pedagogens tillvägagångssätt 

för att hantera konflikter, tolkas som en influens i barngruppen eftersom den vuxna kan 

möjliggöra ett sätt att kommunicera. På så sätt menar Thornberg att läraren är en auktoritet i 

barngruppen, eftersom den vuxna kan påverka barnens samspel. Därigenom har de inflytande 

över den rådande stämningen i gruppen. Därför krävs det att den vuxna vägleder barnen 

genom deras konflikter (Thornberg, 2013). På så sätt blir det nödvändigt att pedagogen kan 

hjälpa barnen att hitta strategier, även när de saknar det verbala språket. Även detta blir ett 

sätt för pedagogen att utgå från barnens behov, då de tar hänsyn till barnens bristande 

språkkunskaper och hittar alternativa metoder för barnen att uttrycka sig. Däremot beskriver 

Förskollärare A att hanteringen av konflikter främst bör ske verbalt. 

Ja, det är ju det här ständiga dilemmat som förskollärare när man inte varit med 

precis just när det hände. Men det är väl just att försöka hjälpa barnen där och då, 

och sätta ord på det de tänker eller känner. Och hjälpa dem. Ja men helt klart 

verbalt och om du frågar utifrån min roll som förskollärare, jag ska vara med och 

hjälpa barnen i konflikten så tänker jag just att jag ska få dem att lyssna på 

varandra. Hjälpa dem liksom och hur blev det här nu, jag var inte med här, när det 

här hände om det handlar om en spade till exempel. Att jag hade den först osv. Att 

man försöker någonstans få dem att lyssna på varandra, hur kände i det här? Vad 

tycker du? Det är nog min roll som pedagog.  

– Förskollärare A 
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Saknar barnen förmåga att uttrycka sig verbalt, menar Förskollärare A att pedagogen ska 

hantera konflikten genom att sätta ord på deras känslor. På sätt kan en strategi ses som ett sätt 

att hjälpa barnen att kommunicera. Det kan även förstås av Malténs uttryck att konflikter ska 

verka metod för att kommunicera egna åsikter, värderingar samt känslor (Maltén, 1998). 

Däremot menar Granath att känslor inte bara ska kommuniceras verbalt under en konflikt. 

Det är också nödvändigt att barnen får visa sina känslor i konflikter för att de ska få upptäcka 

sina egna och andras känslor, samt kunna benämna dessa. Får barnen inte ge uttryck för sina 

känslor konflikten destruktiv. Det bottnas i att barnen får ökad förståelse för andra, samt sig 

själva genom att uppmärksamma olika känslor och åsikter. Därigenom får barnen även mer 

respekt för sig själva och kamraterna. Därför bör konfliktsituationer användas som 

hjälpmedel för att förmedla känslor och konflikten kan på så sätt bli meningsfull (Granath, 

2008). På så sätt kan pedagogens roll ses som stödjande genom att främja barnens 

kommunikation, samt benämna känslor och hitta metoder för barnen att uttrycka sig. 

6.3 Arbetslagets konfliktarbete och förskollärarens syn på ett kollektivt förhållningssätt 

Förskollärare B beskriver att det även är av vikt att ha ett gemensamt förhållningssätt i arbetet 

med barnens konflikter.  

Den ska ju bygga på forskning bland annat, sen ska den ju också bygga då på 

bland annat utvecklingspsykologin. Och jag tycker absolut att man ska ha 

kunskapen. För att har du inte den då är det ju också svårt att se hur man ska kunna 

tackla en konflikt. Och har du inte den kunskapen så kanske du inte heller kan 

förstå när man diskuterar om konflikthantering.  

Jag tror att det är oundvikligt att hantera dem på exakt samma sätt, men vi för hela 

tiden dialogen kring om hur vi bör se på en konflikt. Och är det så att man 

upplever att konflikten inte löses på ett pedagogiskt sätt, eller med en metod som 

gör att barnen inte utvecklas, då kan ju jag efteråt fråga hur min kollega tänkte i 

sammanhanget. Och sen kan ju det bli en positiv sak för att det kan bli ett 

pedagogiskt samtal om hur man kan göra i en konflikt. För att jag kanske ser det 

fel från mitt håll. Och pedagogiska samtal leder ju alltid till utveckling.  

– Förskollärare B 

Förskollärare B beskriver att det är av vikt att pedagogerna har relevanta ämneskunskaper för 

att både kunna hantera och diskutera barnens konflikter, däremot är ofrånkomligt att 

pedagogerna hanterar konflikter på olika sätt. Att samtliga pedagoger inom ett arbetslag har 

relevanta ämneskunskaper, kan därför tolkas som grundläggande för ett samarbetande 

arbetslag med ett gemensamt förhållningssätt. För att kunna skapa ett fungerande arbetslag 

menar Assermark och Sörensson att pedagogerna behöver det antal lärare eller pedagoger 

som tillsammans kan täcka de ämneskunskaper som krävs för att uppnå lärandemålen. Det är 

även nödvändigt för att kunna vidareutveckla verksamheten. Ett gemensamt arbete bidrar 
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även till att pedagogerna får större inflytande på planeringen samt genomförandet, vilket 

innebär större frihet. På så sätt höjs även ansvaret hos pedagogerna då målen har blivit mer 

synliga och de gemensamma tillvägagångssätten har fastställts. Därigenom blir arbetslaget 

mer produktivt och barnens lärande blir mer meningsfullt då verksamheten och 

undervisningen förbättras och förnyas (Assermark & Sörensson, 1998). Enligt Assermark och 

Sörenssons påstående krävs även ett visst antal pedagoger inom ett arbetslag för att det ska 

kunna vara fungerande. Men enligt Förskollärare B kan även bristande ämneskunskaper inom 

ett arbetslag försvåra det gemensamma arbetet. Dock förs en ständig dialog i arbetslaget om 

den kollektiva synen på konflikter, samt reflekterande och analyserande samtal. Förskollärare 

B beskriver även att det är av betydelse att kunna ifrågasätta varandras tillvägagångssätt för 

att kunna reflektera situationer och därigenom utvecklas. Baserat på detta resonemang kan 

även samarbete vara avgörande inom ett fungerande arbetslag. Dock krävs det även att 

pedagogerna kan reflektera över och ifrågasätta varandras förhållningssätt. Enligt Larsson 

och Löwstedt möjliggör samarbetet arbetslagets gemensamma arbete. Dock leder samarbetet 

inte alltid till en kollektiv utveckling. Alla parter i ett arbetslag måste kunna utmana varandra 

genom att synliggöra och problematisera varandras handlingar. På så sätt kan pedagogerna få 

syn på olika perspektiv och strategier, annars sker ingen kollektiv utveckling (Larsson & 

Löwstedt, 2014). Det kräver dock ett samspel mellan pedagogerna, vilket även kan skapa en 

viss problematik. Kruses och Louis studie visar att lärarna i arbetslaget byggde en stark 

relation med varandra, vilket även resulterade i att de inte vågade ifrågasätta sina kollegor i 

rädsla för att göra den andra ledsen. Därför fokuserade lärarna på att få varandra att må bättre. 

På så sätt blev det gemensamma arbetet lidande då det inte uppstod gemensamma dialoger 

där arbetssättet analyserades djupgående. Det hindrade i sin tur verksamheten från att 

utvecklas (Kruse & Louis, 1995). Förskollärare D beskriver också svårigheterna med att våga 

konfrontera kollegorna och förklarar problematiken i det. 

Ja, det är viktigt. Det är trygghet. Att de vet att man ska inte bli rädd när fröken 

kommer. Det är klart att den som har gjort dumheter, om man säger så, ska 

naturligtvis känna i kroppen att den har gjort fel. Men de ska inte vara rädda. Men 

det ska kännas lite i alla fall.  

– Har du på din nuvarande verksamhet, eller någon tidigare, upplevt att 

konfliktsituationer hanteras olika beroende på pedagog? 

Ja, det är jättesvårt. Mycket svårt, att säga till en vuxen kollega som man tycker 

om och trivs med. Men man kan säga att det är vissa saker man inte tycker om, det 

är jättesvårt. Det bästa är ju att man säger det rakt ut på ett bra sätt. Men det är 

svårt. Sen kanske man kan ta upp det som punkter så här, hur gör vi i de olika 

rutinerna. Ibland kan man tro att man har samma idéer om saker och ting. Men sen 

när man pratar om dem, kan man höra att det är olika. Just nu har vi det absolut 

inte så. Och då kanske man kan mejsla omkring det, att man säger det på ett 

neutralt sätt, hur man tänker om olika situationer. Om man har svårt att säga rakt ut 
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att jag tycker att du är för hård där. Fast det är ju fel, det är fel att inte göra det men 

det är svårt.  

– Förskollärare D 

Det kan uttydas att det upplevs som besvärligt och obehagligt att ifrågasätta kollegorna i 

arbetslaget, dock är det nödvändigt för att det är på så sätt arbetet kan göras gemensamt. Det 

beror på att om arbetet inte diskuteras, synliggörs inte hur verksamheten och undervisningen 

kan förbättras. Ett gemensamt arbetssätt kan därför också ses som ett möjliggörande av ett 

kollektivt bemötande av barnens konflikter, förutsatt att samarbetet fungerar. Gordon redogör 

i sin studie att pedagoger som var öppna för diskussion, kunde lättare erkänna sina svagheter. 

Därigenom var de även mer villiga att förbättra det individuella undervisningsarbetet och se 

övriga pedagoger som en tillgång i utvecklingen av arbetet. Studien visade även att de lärare 

som jobbar självständigt, utan arbetslag, inte lyckades nå ut till sina elever på en personlig 

nivå. På så sätt kunde barnens alla behov inte tillgodoses (Gordon, 1996). Det visar på att 

arbetslagets samarbete är nödvändigt både för att kunna utveckla arbetslaget, men även 

verksamheten och barnens lärande. Som nämnt ovan är en del av pedagogens roll att 

tillgodose barnens behov i konfliktsituationer, vilket försvåras vid bristande samarbete. 

 

Förskollärare C menar att det är betydande för pedagogerna att framföra tydliga mål och 

syften för att gemensamt kunna hantera barnens konflikter. 

Men det gäller ju liksom att man har pratat igenom vad man har för 

förhållningssätt till konflikter. Och att man har kommit fram ungefär till hur man 

gör i konflikter. Så att man har ett gemensamt mål och syfte i en konflikthantering. 

Det tror jag är grunden för att få ett gemensamt förhållningssätt i de lägena. Och 

sen är det ju svårt, även om man pratar genom saker så kan det hända saker när 

man gör det praktiskt även om man har pratat mycket om det. Man måste hela 

tiden vara uppmärksam att det liksom fungerar. Och det är väl det man använder 

mycket reflektion till tänker jag, i verksamheten och arbetslaget. Man reflekterar 

över såna här saker för att hela tiden hålla det levande och man ska vara medveten 

om hur det fungerar.  

Jo, men jag upplever nog att vi gör ungefär likadant faktiskt, att vi har ett 

gemensamt förhållningssätt i arbetslaget.  

– Förskollärare C 

Enligt Förskollärare C är det väsentligt att synliggöra de gemensamma målen och att det 

möjliggörs genom analyserande samt reflekterande samtal för att ständigt vidareutveckla 

verksamheten. Att ha gemensamma dialoger är även betydelsefullt för att synliggöra det 

egna, samt andras, arbetssätt och hur det kan förnyas och utvecklas. Även Maltén talar för att 

tydliga gemensamma mål leder till ett mer konsekvent arbetssätt och bemötande av barnen. 

Det grundas i att pedagogerna behöver synliggöra de gemensamma målen för att kunna bli 

medvetna om de mål som uppnås, samt vilka som förbigås. Ett ökat kollektivt arbetssätt 

bidrar även till förhöjd flexibilitet inom arbetslaget vilket hjälper barnen att kunna ta mer 
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självständigt ansvar. På så sätt blir den vuxnas roll vägledande i högre grad. Att pedagogerna 

regelbundet reflekterar över barnens konflikter leder även till att orsakerna och naturen av 

sammanstötningarna uppmärksammas. Det kan hjälpa arbetslaget att finna strategier för hur 

konflikterna bör hanteras. Diskuteras inte barnens dilemman, avtar det målinriktade arbetet 

och hanteringen av deras bråk (Maltén, 1998). Malténs beskrivning kan därför förstås som att 

ett gemensamt arbete möjliggör den enskilda pedagogens roll i barnens konflikter, eftersom 

tydligare målsättningar leder till ett mer effektiviserat och målmedvetet arbete. Det kan 

medföra möjligheten för pedagogerna att få syn på hur barnens konflikter kan göras 

konstruktiva.  

 

 Förskollärare A beskriver att konflikter diskuteras till viss grad, men att det vidare inte sker 

någon reflektion över hur de hanteras av arbetslaget.  

Ja, det är ju också lika viktigt då egentligen. Jag känner det nu när du trappar så 

här att man reflekterar inte så jättemycket. Man reflekterar över att det finns 

konflikter på gården eller inomhus. Men man pratar inte så jättemycket om hur 

pedagoger faktiskt hjälper till att lösa konflikterna. Jag vet egentligen inte om det 

beror på att man vet hur man gör. En osynlig regel lite hur vi som pedagoger 

jobbar, eller om det är så bara att vi som pedagoger inte reflekterar över det. Men 

jag känner spontant att vi borde reflektera över det. För det är inte så självklart, det 

är ganska svårt med konflikter. 

Alltså jag tror någonstans att man försöker använda samma, man vet ju hur det 

ligger till.  

– Förskollärare A 

Det kan uttydas att pedagogerna i arbetslaget underliggande har en gemensam syn på hur 

konflikter borde hanteras, eller att det i varje fall diskuteras. Däremot synliggörs inte deras 

förhållningssätt i praktiken. Det kan tolkas som problematiskt då målsättningarna riskerar att 

bli otydliga för pedagogerna, vilket kan leda till att konfliktsituationerna hanteras olika. Det 

förklarar Ohlsson med att det krävs organisation inom arbetslaget för att de gemensamma 

målen ska kunna uppnås. Det beror på att det enskilda arbetet i praktiken annars inte 

överensstämmer med arbetslagens gemensamma målsättningar och arbetssätt. Därför behövs 

tydliga mål. Annars blir pedagogernas utrymme till egna tolkningar större. Därigenom 

bemöter pedagogerna konflikter med den egna tolkningen till grund. Det kan resultera i att 

målen inte uppnås (Ohlsson, 2004). Att synliggöra målen inom arbetslaget blir på så sätt en 

metod för att förtydliga det gemensamma arbetet med konflikthanteringen. 

 

Förskollärare B beskriver hur arbetslaget jobbar med konflikthantering och vad 

som kan anses vara av vikt i diskussionerna. 
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Ja, vi har diskuterat det väldigt mycket och vi har diskuterat det just utifrån 

utvecklingspsykologin. För individer vi vet har behov av stöd i konflikthantering, 

mer stöd än andra där ligger alltid en utvecklingsplan. Så att vi kan hjälpa de här 

individerna i och ur de eventuella konflikterna uppstår. Vi diskuterar att individen i 

sig skapar ju inte konflikter för att individen på något sätt är elak eller dum. Utan 

det är situationen som skapar konflikten. Och då försöker vi jobba utifrån 

situationen, vad för individen in i situationen? Och då skapa en annan situation än 

den som skulle uppstått i sammanhanget. Har individen redan skapat den här 

situationen så att en konflikt har uppstått, då hjälper vi båda individerna att förstå 

sammanhanget, genom samtal.  

– Finns det ett gemensamt arbetssätt för att hantera konflikter, till exempel i form 

av en konflikthanteringsmodell eller strategi? 

Nej, vi har ingen nedskriven modell. Metoden utgår från att vi jobbar med de här 

yngsta barnen, och de allra yngsta barnen kanske inte kan uttrycka sig verbalt då 

uttrycker man sig kroppsligt. Det sätt att medvetandegöra de yngsta barnens 

utveckling, alltså hur de utvecklas. För har du koll på generellt hur en människa 

utvecklas då har du också möjlighet att skaffa strategier vid olika sammanhang. Så 

du kan inte ha samma strategi för alla individer, men den strategi du ska ha, alltså 

du ska inte undvika konflikter. Utan du ska låta det bli konflikter och jobba utifrån 

dem. Det kan va en strategi. Jag har ju pratat med andra kollegor, de vill ju helst 

undvika konflikter.  

– Förskollärare B 

 

Trots att det inte finns en given strategi eller modell för konflikthantering som Förskollärare 

Bs arbetslag utgår efter, utarbetas andra strategier. I förstahand diskuteras barnens behov, 

vilket Förskollärare B menar lägger grunden för pedagogernas förhållningssätt. Det kan 

tolkas som att arbetslaget inte behöver en färdig modell eller strategi för att hantera barnens 

konflikter, eftersom barnens behov ska lägga grunden för hur konflikten hanteras. Även 

Ellmin anser att förutbestämda modeller för konflikthantering inte är nödvändigt. Det beror 

på att konflikthanteringsstrategierna ska baseras på barnens behov. Varje enskild situation ska 

bemötas grundat på de barn som är involverade. Därför krävs ett reflekterande arbete av 

pedagogerna, för att hitta lösningar med hänsyn till barnens behov (Ellmin, 1985). Ellmins 

förklaring kan förstås som att pedagogerna i arbetslaget, bör reflektera över barnens 

individuella behov och baserat på de faktorerna hantera barnens konflikter. 

 

Förskollärare A beskriver att det inte finns en utarbetad handlingsplan för konflikter. 

Däremot utgår de i arbetslaget från likabehandlingsplanen som betonar vikten av att motverka 

kränkningar. 

Nej, vi har likabehandlingsplanen som vi jobbar med såklart. Den tar mycket upp 

det som kan ingå i en konflikt. Och då vet vi hur vi ska agera därefter, såklart att 

ingen ska bli kränkt osv. Men det är också en hårfin linje, vad innebär egentligen 

det att bli kränkt i en konflikt? Hur vet vi om barnet blir det osv? Det är jätteviktigt 

att diskutera kring tänker jag. Jag kommer ta med mig det här nu. 

– Vad brukar ni diskutera när ämnet tas upp? 
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Vi diskuterar nog att ja, det förekommer nog ganska många konflikter exempelvis 

då i sandlådan. Det är alltid någon som vill ha den gröna spaden, då handlar vi in 

fler spadar så är det löst.  

– När diskuteras konflikthantering? Är det ett ämne som tas upp regelbundet eller 

enbart efter att en specifik händelse har skett? 

Så är det nog, att man tar det där och då. Eller dagen det har hänt att tidigare idag 

hade de här barnen en konflikt om det här och det här. Men just vi är nog lite 

dåliga på att diskutera just konflikthanteringen. Vi diskuterar nog mer konflikten, 

eller hur vi hanterar dem.  

– Förskollärare A 

Förskollärare A beskriver att barnens konflikter främst diskuteras efter att de har uppstått och 

att konflikterna diskuteras i förebyggande syfte. De konflikter som är av kränkande natur är 

troligtvis de som diskuteras mest. Det kan dock tolkas som problematiskt baserat på 

Hakvoorts skildring av Cohens konfliktpyramid, då är alla nivåerna i pyramiden av lika stor 

betydelse. Men när en konflikt blir nedlåtande mot den ena parten bör den sättas stopp för 

eftersom den har blivit destruktiv, vilket innebär att det inte har hittats en lösning på utfallet. 

På så sätt blir konflikten inte konstruktiv då den inte har bearbetats. Det är inte ovanligt att 

nivåerna förebyggande och stopp läggs mest fokus på. Därför blir nivåerna hantering och 

hjälp lika uppmärksammade, vilket innebär att konflikterna som uppstår inte bearbetas. Det 

blir problematiskt då konfliktsituationer är oundvikliga och barnens utveckling främst sker i 

hanteringen av konflikterna (Hakvoort, 2015). Att arbetslaget främst lägger fokus på att 

förebygga konflikter och att uppmärksamma de konflikter som är kränkande, kan upplevas 

som problematiskt då övriga konfliktsituationer riskerar att inte synliggöras och bearbetas.  

 

Enligt Föskollärare D kan reflekterande samtal om konflikterna uppstå, dock är det inte 

nödvändigtvis medvetet eller under planerade tillfällen. 

Nej det finns inget nedskrivet, utan det är något som vi har bara. Och ibland så 

känner man att man är sliten och man är inte på topp. Och ibland så känner man 

efteråt att nej, det där blev inget bra. Och då kan man säga det, att det där gjorde 

jag inte bra. Och sen att man kan berömma varandra, att det där, jag stod och 

lyssnade på dig och det där skötte du jättefint. Att man kan få misslyckas för att 

man är inte mer än människa, men att man kanske reflekterar över det och sen.  

– Finns det särskilda tillfällen då konflikthantering tas upp? 

Du har säkert sätt att det inte finns många tillfällen där man kan stå och prata. Det 

är ju 110 % hela tiden. Så när man pratar, det kanske inte var din fråga, är väl 

kanske när man står på gården och man kan säga några saker om vissa situationer. 

Att man säger hur gör vi, hur vi nu här med Pelle, det blir alltid så där att han gör 

på det där sättet.  

– Diskuteras konflikthantering regelbundet eller enbart efter att en viss situation 

har uppstått? 

Nej, inte regelbundet. När det uppstår.  

– Förskollärare D 

Att konflikthanteringen inte diskuteras regelbundet kan dock ses som problematiskt. Blossing 

motiverar det med att arbetslaget ska efterlikna en samarbetande kultur, som bygger på 
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pedagogernas strävan efter att vidareutveckla verksamheten. Däremot är det gemensamma 

arbetet avgränsat till avsatt tid och plats. Samarbetet mellan pedagogerna sker konstant och 

genomsyrar hela verksamheten (Blossing, 2003). Det innebär att det krävs samverkan inom 

arbetslaget för att konfliktarbetet ska kunna vidareutvecklas och förbättras. Dock behöver inte 

samarbetet ske under en utsatt tid eller plats, eftersom det sker ständigt. Däremot menar 

Assermark och Sörensson att arbetslagets kollektiva arbete bygger på de förutsättningar som 

ges av skolans styrning. För att pedagogerna ska ha möjlighet att organisera sitt arbete, krävs 

möjlighet att åsidosätta tid för arbetslaget (Assermark & Sörensson, 1998). Arbetslagets 

samverkan kan därför tolkas som att det ständigt sker ett samarbete mellan pedagogerna, 

dock kan inte arbetslaget organisera sitt arbete om det inte finns förutsättningar för att föra 

gemensamma diskussioner under en avsatt tid. Även Gordons studie pekar på att ett 

fungerande arbetslag kräver rätt förutsättningar för det gemensamma arbetet. För att 

pedagogerna ska kunna arbeta kollektivt behövs en plats att mötas på, samt tid som kan 

avsättas (Gordon, 1996). Att tid avsätts kan dock ses som problematiskt enligt Kruse och 

Louis studie. Det beror på att bortsett från planeringstiden är det andra uppgifter som 

pedagogerna måste arbeta med. Det innebär att arbetslagets arbete tar tid från barngruppen. 

Att jobba kollektivt möjliggör pedagogernas engagemang i barnens känslomässiga och 

individuella utveckling, dock är det tidkrävande att bibehålla en sådan relation. Det menar 

Kruse och Louis motverkar lärarnas långsiktiga arbete då det kan finnas större problem som 

måste synliggöras, till exempel inom kommunen. På så sätt läggs fokus främst på barnen och 

den lokala verksamheten (Kruse & Louis, 1995). Dagens läroplan för förskolan talar dock 

emot att en personlig relation till barnen är problematisk. Verksamhetens arbete måste ske 

gemensamt och granskas tillsammans inom arbetslaget, för att vidareutvecklas och för att 

barnen ska få de förutsättningar för lärande som de har behov av. Läroplanen ställer även 

krav på pedagogerna att stödja barnens utveckling på lång sikt, samt skapa trygga relationer 

inom barngruppen och med pedagogerna (Lpfö 98, 2016). Därför kan det vara nödvändigt att 

arbetslaget undansätter tid från barngruppen. Eftersom det gemensamma arbetet ger 

pedagogerna möjlighet att reflektera över verksamheten för att den ska kunna vidareutvecklas 

och barnens förutsättningar förbättras vilket gynnar deras lärande på lång sikt.  

 

Förskollärare B beskriver hur verksamheten kan påverkas om det inte sker en gemensam 

diskussion om hur barnens konflikter ska hanteras, samt betydelsen av ett gemensamt 

förhållningssätt. 
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Ja, absolut. Det är jätteviktigt att föra diskussion i arbetslaget med varandra. För 

att diskuterar du inte så gör man ju olika. Och diskuterar du inte så har du ju inte 

sett individen i sammanhanget, utan då har du ju bara en egen åsikt så att säga i 

ditt eget huvud som du som pedagog agerar utefter.  

– Förskollärare B  
Eftersom det är ett krav att jobba baserat på läroplanen, är det nödvändigt att pedagogerna 

arbetar med de mål som anges av skolverket. Därför behöver pedagogerna hitta strategier för 

att uppnå dessa mål då styrdokumenten inte beskriver hur de bör gå till väga. På så sätt kan 

Förskollärare Bs förklaring förstås på så sätt att målsättningarna blir otydliga om de inte 

diskuteras. Det kan i sin tur leda till att pedagogerna hanterar konflikter olika. Även Stedt 

talar för att om arbetslaget inte fastställer gemensamma strategier, tolkas målen individuellt 

av pedagogerna. Det leder i sin tur till att olika strategier kommer att användas i 

verksamheten och barnens konflikter. Därför behövs ett organiserat arbete (Stedt, 2004). 

Detta innebär att arbetslaget kräver gemensamma strategier för att mer effektivt kunna uppnå 

målsättningarna, eftersom konflikterna annars kan bemötas olika av pedagogerna. I barnens 

konflikter menar Assermark och Sörensson att arbetslaget måste organisera arbetet eftersom 

det är grundläggande för ämnessamordningen inom verksamheten. Det ökar pedagogernas 

medvetenhet om arbetet och hur de ska bemöta konfliktsituationer. Det är även nödvändigt 

för barnens lärande och vidareutveckling. Samarbetet möjliggör även fullföljandet av 

förskolans styrdokument och höjer på så sätt kvaliteten av undervisningen (Assermark & 

Sörensson, 1998). Detta påstående kan tolkas som att målsättningarna blir svåra för 

arbetslaget att uppnå om gemensamma strategier inte har diskuterats. På så sätt kan barnens 

konflikter bemötas olika vilket i sin tur leder till att målsättningarna riskerar att inte uppnås. 

Även Förskollärare D förklarar att eftersom konflikter är oundvikliga inom förskolan, krävs 

ett samarbete för att synliggöra barnens konflikter. 

Jag tycker det är väldigt viktigt för att det är så vanligt att det händer. Det är ju 

också viktigt att vara uppmärksam, för man jobbar efter en likabehandlingsplan 

också så det är ju väldigt viktigt att inget barn blir kränkt eller mår dåligt i en 

barngrupp. Så då är det ju väldigt viktigt att man har koll på hur barngruppen är 

och att ingen blir utsatt för mycket liksom. För att då är ju plikten att man ska 

anmäla det och gå vidare med det. Så jag tycker det är väldigt viktigt att ha koll på 

det, så att det inte eskalerar.  

– Förskollärare D 

Förskollärare D beskriver att det är av vikt att arbetslaget synliggör barnens konflikter, bland 

annat för att barnen inte ska utsättas för kränkningar, eller konflikter som är negativa. På så 

sätt kan arbetslagets gemensamma roll ses som att skapa en miljö som främjar barnens 

utveckling, samt baseras på deras förutsättningar och behov. Thornberg motiverar det med att 

lärarrollen har betydelse för att skapa lärandemiljöer för barnen som möjliggör lärande. 

Pedagogerna ska även hjälpa barnen att hantera deras konflikter samt skapa en trygg miljö 
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samt motarbeta kränkningar. Eftersom läraren har en auktoritär roll och en betydande 

funktion i barnens samspel, kan den påverka stämningen i barngruppen. Därför krävs det att 

pedagogen vägleder barnen i situationerna som de hamnar i (Thornberg, 2013). På så sätt kan 

arbetslagets gemensamma ansvar även tolkas som att förebygga destruktiva konflikter som 

barnen hamnar i, vilket leder in på det förebyggande arbetet som diskuteras i nästa del. 

6.4 Det förebyggande arbetet vid konflikter 

Förskolläraren beskriver om det går att förebygga barnens konflikter, samt om det upplevs 

som nödvändigt att göra det.  

Ja man kan förebygga, om man är medveten om hur individer signalerar. Så när 

individer kommer in i vissa situationer som vi känner igen som pedagog. Då vet vi 

ju att oj, i den här situationen kan den här konflikten uppstå, då är det ju med 

individen så hjälps vi åt igenom konflikten. Också att kanske skaffa oss en strategi 

så att det inte blir den här konflikten. Man lär sig att hitta andra vägar istället för 

att exempelvis slåss, för det är ju en konflikt.  

– Vad gör att vissa behövs förebyggas och andra inte? 

Just för att en individ ska skada en annan individ. Och då kan man förebygga 

genom att ge den här andra strategier att gå in i en konflikt. Istället för att bitas 

kanske du kan stå och skrika. Och det är en strategi i sig, men man väljer liksom 

affekt och agerande. Och man lär barnen strategier, än att exempelvis bitas, eller 

slåss, eller sparkas. Som kan skada motparten så att säga. Men du kanske får stå 

och skrika och bli jäkligt arg, det gör ingenting, men aldrig slåss eller bitas.  

– Behövs även verbala konflikter förebyggas? 

Ja, alltså om de verbala konflikterna blir kränkande. Att du uttrycker någonting 

som gör lika ont som när du blir slagen eller biten. Då pratar jag om äldre barn. Du 

har ju kanske barn som är mer verbala.  

– Förskollärare B 

Förskollärare B uttrycker att konflikter inte bör förebyggas förutsatt att de inte är kränkande 

eller våldsamma. Istället ska fokus läggas på hur individen kan handledas igenom situationen. 

På så sätt kan barnen lära sig strategier för att senare kunna bearbeta sina konflikter på egen 

hand. Därigenom kan man tolka att konflikter görs positiva med hjälp av pedagogen och 

därför inte bör förebyggas. Även Ekstam anser att konflikter inte bör förhindras eftersom 

destruktiva konflikter kan göras konstruktiva. När en konflikt blir kränkande behövs en tredje 

part som objektivt kan hjälpa parterna i konfliktsituationen att bearbeta sina känslor och 

värderingar (Ekstam, 2000). Därigenom kan pedagogens roll tolkas som vägledande, samt att 

barnen behöver stöd av en neutral pedagog. På så sätt kan hanteringen av situationen ses som 

lika betydelsefull som det förebyggande arbetet. Därför bör inte nödvändigtvis alla konflikter 

förhindras, eftersom de kan bli konstruktiva och lärorika för barnen. Det förutsätter även att 

pedagogen hanterar konflikten och gör situationen till utvecklande. Förskollärare C beskriver 
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på ett likartat vis, att konflikter som inte berikar barnens kunskaper och utveckling bör 

förhindras. 

Ja det tycker jag, för att ofta upplever jag att det inträffar konflikter mellan vissa 

barn, mer konflikter liksom. Och då tänker jag att man kan förebygga konflikter 

genom att vara med de barnen om man vet att det inträffar konflikter. Och då 

tycker jag även att vi ibland särar på dem för att det kan behövas att de får vara 

ifrån varandra för att dom ska ha kul igen när de leker.  

– Är det viktigt att förebygga konflikter?  

Som sagt, jag tycker det kan vara givande, när det inte är farligt. För när det är 

farligt är det ändå vår uppgift att gripa in. Sen såna här konflikter där man tycker 

olika det är ju bara bra för då kan man ju verkligen lära sig av varandra 

– Förskollärare C 

 

Förskollärare C menar främst att destruktiva konflikter bör förhindras, men även 

konfliktsituationer som är vanligt förekommande mellan somliga barn. En metod för att 

förebygga konflikter beskriver Ellmin kan innebära en konstruktiv konflikthantering, då 

pedagogerna får ytterligare kunskaper om hur de ska handla i framtida konflikter. Genom att 

pedagogerna analyserar de uppkomna konfliktsituationerna, kan de få syn på vilka barn som 

är inblandade, vad som orsakar situationerna, hur de artar sig samt var de uppstår. Kan 

pedagogerna synliggöra dessa faktorer, menar Ellmin att de kan få medvetenhet om hur de 

kan arbeta på ett sätt som främjar barnen genom positiva upplevelser, samt motarbeta de 

destruktiva. För att det förebyggande arbetet ska bli utvecklande måste pedagogerna sträva 

efter att öka barnens inkännande mot varandra. Det kan även leda till en organiserad miljö 

som grundas i barnens individuella behov (Ellmin, 1985). Ett förebyggande arbete kan därför 

ses som ett sätt att ta hänsyn till barnens behov. Det gemensamma arbetet i arbetslaget kräver 

på så sätt att verksamheten samt barnens behov, analyseras och diskuteras för att konflikterna 

ska kunna förebyggas.  

 

Förskollärare A beskriver det gemensamma arbetet i det förebyggandet av konflikterna. 

 
– Finns det utomstående förhållanden som kan förhindra att konflikter uppstår 

mellan barnen, till exempel miljö, gruppindelning eller organisation?  

Absolut, så är det ju. Det är klart. Det är precis som oss vuxna, vi sätter ganska 

höga krav på barnen när vi har 18 barn i en grupp, som ska trivas och ha roligt och 

det ska vara lärorikt hela dagarna på förskolan. Det är inte alltid som vi vuxna 

heller på våran arbetsplats klickar med alla. Och kan leka och arbeta tillsammans 

med alla såklart. Man måste göra lite gruppindelningar också. Och sen är det 

nyttigt också att få lära sig att vara i en miljö där det finns andra människor, som 

man kanske inte alltid väljer att leka med.  

– Diskuteras strategier för att förebygga konflikter inom arbetslaget?  

Nej, indirekt kanske. Om det är så att vi har en konflikt med 1 barn, jag tänker på 

en händelse från förra veckan exempelvis. Vi hade i en konflikt jagat barnet, och 

när vi hade löst den konflikten, jag och barnet och det gick ganska bra, delade jag 

med mig till mina kollegor; skulle det här hända med det här barnet igen så går det 
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jättebra, jag gjorde så här och det kanske kan funka. Så det mer så kanske, när man 

hittar någonting som funkar delar man med sig till sina kollegor. Så indirekt gör 

man det. Vi har inte uttalat varje planeringstillfälle då vi diskuterar strategier, det 

gör vi inte. 

– Förskollärare A 

Förskollärare A förklarar att förebyggandet av barnens konflikter diskuteras på ett indirekt 

sätt. Det kan ses som problematiskt då arbetslaget måste få syn på sitt arbetssätt för att få 

ökad förståelse för hur målen uppnås, samt hur barnen påverkas. Ohlsson motiverar det med 

att arbetsmetoder och målsättningar måste synliggöras för att arbetslaget ska kunna öka sin 

medvetenhet om hur pedagogerna handlar i praktiken, samt om målen uppnås (Ohlsson, 

2004). Detta kan förstås på sätt att bristande diskussion inom arbetslaget, kan leda till att 

pedagogerna förhåller sig olika till barnens konflikter. Maltén redogör även för att de 

gemensamma diskussionerna bör synliggöra barnens konflikter för att få syn på det hur det 

kollektiva arbetssättet ser ut i verksamheten (Maltén, 1998). Det kan även innebära att en 

gemensam diskussion inom arbetslaget, kan synliggöra hur arbetet i praktiken skiljer sig från 

det kollektiva synsättet på hanteringen och förebyggandet av konflikter. Förskollärare A 

förklarar att pedagogerna i arbetslaget aktivt kan besluta att dela in barnen i grupper beroende 

på hur de samspelar med varandra. Det kan ses som en förebyggande strategi, men 

förskolläraren upplever inte att de aktivt arbetar med förebyggandet av konflikter. Baserat på 

Ohlsson och Malténs förklaringar kan det bero på att arbetet inte synliggörs, samt att 

strategier för att uppnå målsättningarna inte omtalas uttryckligen. Därför krävs en fördjupad 

diskussion inom arbetslaget för att synliggöra arbetet och söka strategier för hur konflikterna 

ska bearbetas. 

 

Förskollärare D beskriver att ett aktivt förebyggande arbete sker. 

– Diskuteras strategier för att förebygga konflikter inom arbetslaget?  

Det är ju det vi vet, att dela och kombinationer. Så det är ju ingenting vi behöver 

prata om, det är något som är givet. Det vet vi, det har vi pratat färdigt om. Och 

man försöker också sprida sig i lokalen då, vi går inte och pratar med varandra 

men man försöker sprida sig och ha ögon i nacken... Ja, jag tycker det är katastrof 

med stora barngrupper, det är förödande.  

– Arbetar ni förebyggande under planerade aktiviteter, till exempel genom att sära 

på vissa barn som ni känner till ofta hamnar i konflikter tillsammans? 

Ja visst, då är det en fröken emellan och att man har vissa barn mittemot sig så 

man kan få ögonkontakt med dem. Man tänker mycket på placering, alltså vid 

matbord, vid samlingen, och över huvud taget finns strategier. På vilan hur de 

ligger, de ska se dörren och en del ska inte se dörren, och den ska inte ha 

ögonkontakt med det och det barnet.  

– Varför är det viktigt att ha det tankesättet när man planerar verksamheten, under 

till exempel planerade aktiviteter eller speciella stunder under dagen? 

Ja, för att det ska funka bättre. Att de ska lyckas, barnen måste få lyckas. 
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– Upplever du att konflikter tar bort fokus från det egentliga syftet med en 

aktivitet? 

Visst känns det så. Att det blir så mycket störandemoment, just att det är en som 

leder den här aktiviteten och den andra då är den som ser till att, ja du förstår vad 

jag menar. Att det är en som leder väldigt tydligt, sen den andra försöker att hålla 

ordning.  

– Förskollärare D 

 

Tidigare under intervjun beskriver Förskollärare D att hen upplever att det inte ges tillräckligt 

med planeringstid inom arbetslaget för att diskutera barnens konflikter. Det skulle kunna 

resultera i att pedagogerna uppfattar att de till viss del arbetar individuellt. Förskollärare D 

uttrycker även att pedagogerna redan är bekanta med hur konflikterna bland barnen bör 

förebyggas och att deras förhållningssätt är givet. I Gordons studie påvisas dock att lärare 

som konsekvent och målinriktat samarbetar är mer öppna för att se brister i arbetet och 

därigenom visar en vilja att vidareutveckla de rådande förhållningssätten i verksamheten. De 

lärare som jobbade på egen hand var mindre mottagliga för förändring (Gordon, 1996). Ett 

samarbete i arbetslaget leder dock inte nödvändigtvis till en gemensam utveckling enligt 

Larsson och Löwstedt. För att arbetslaget ska kunna vidareutveckla kompetensutvecklingen 

och verksamheten, krävs en laganda. Det betyder att pedagogerna ständigt ska kunna utmana 

varandra genom att ifrågasätta sina egna och andras förhållningssätt och perspektiv (Larsson 

& Löwstedt, 2014). Det kan förstås som att verksamheten inte utvecklas om det inte 

regelbundet sker analyserande diskussioner för att förnya verksamheten. I förskolans läroplan 

förmedlas dock att verksamheten ständigt ska analyseras samt vidareutvecklas. Anledningen 

till det är att förbättra barnens förutsättningar till lärande, samt höja kvaliteten på 

undervisningen och dess innehåll genom ett organiserat arbete (Lpfö 98, 2016). Därför kan 

det ses som problematiskt att hanteringen och förebyggandet av konflikterna inte diskuteras i 

större utsträckning. Enligt Assermark och Sörensson krävs det dock att arbetslaget ges 

förutsättningar för att genomföra ett gemensamt arbete. Pedagogerna behöver ett tillräckligt 

stort arbetslag (Assermark & Sörensson, 1998). Gordon menar även att sådana förutsättningar 

innebär avsatt tid samt en mötesplats (Gordon, 1996). Att förebyggandet av konflikter inte 

diskuteras mycket inom detta arbetslag kan bero på ett bristande samarbete, men även på att 

förutsättningarna inte ges för diskussion. Det kan ses som problematiskt eftersom det krävs 

djupgående samtal inom arbetslaget, för att verksamheten ska vidareutvecklas och barnens 

konflikter ska göras konstruktiva. 
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7 Diskussion 

Förskollärarna beskrev olika sätt att se på samt bemöta barnens konflikter och vilken roll den 

enskilda pedagogen har. Men främst skildrades pedagogen som vägledande. Enligt Edman 

Ståhl beror det på att den vuxna kan göra en konfliktsituation produktiv genom handledning 

(Edman Ståhl, 1999). Hur förskolläraren ser på sin roll och hur konflikter bör bemötas kan 

bottnas i sitt sätt att se på konflikter, men styrs även av de lokala och allmänna 

målsättningarna för förskolan. Det beror på att trots att konflikter kan upplevas som 

besvärliga kan de vara utvecklande för barnen och måste därför i viss utsträckning få uppstå. 

Enligt Granath kan pedagogens uppfattning påverka hur en konflikt hanteras. Dock blir en 

konflikt utvecklande när barnen får ge utlopp för sina känslor på ett meningsfullt sätt. 

Därigenom blir pedagogens roll handledande när barnen får syn på sina egna och andras 

känslor (Granath, 2008). Därför krävs det att pedagogen hanterar de konflikter som uppstår 

på ett sätt som gör situationen konstruktiv. På så sätt beskrev förskollärarna också att barnen 

kunde få syn på strategier, för att senare kunna hantera sina konflikter på egen hand.  

 

Den vuxnas roll framställdes även som inspirerande för barnen, då pedagogen ska verka som 

förebild för att barnen ska få syn på hur strategier för att bemöta konfliktsituationer kan 

användas på egen hand. För att den vuxna ska göra konflikterna meningsfulla för barnen 

krävdes enligt förskollärarna, att konfliktsituationerna bearbetas genom samtal. Därför blir 

inte konflikterna produktiva när de avbryts utan att hanteras. På så sätt blir ett gemensamt 

arbete inom arbetslaget nödvändigt för att pedagogerna ska kunna synliggöra sitt 

förhållningssätt i konfliktsituationerna som uppstår. Ohlsson menar att arbetslagets 

organisation är grundläggande för att synliggöra hur de gemensamma målsättningarna 

uppnås, samt vilka som förbises. Det beror på att pedagogernas enskilda förhållningssätt i 

praktiken, inte nödvändigtvis stämmer överens med de metoder som ska möjliggöra att målen 

uppnås. Därför blir det också av betydelse att arbetslaget synliggör målsättningarna för att få 

syn på vilka strategier som används för att uppnå dessa, samt hur arbetssättet kan 

vidareutvecklas. Det beror på att om målen är otydliga, tolkar pedagogerna på egen hand hur 

dessa ska uppnås och hanterar konflikterna därefter (Ohlsson, 2004). Det kan leda till att 

konflikterna hanteras olika av pedagogerna. På så sätt kan arbetslagets roll beskrivas som ett 

samarbete mellan pedagogerna för att verksamheten ska kunna vidareutvecklas, med hjälp av 

pedagogernas gemensamma arbetssätt. Även Assermark och Sörensson menar att arbetslaget 

måste strukturera upp undervisningen och samarbeta för att möjliggöra barnens lärande. 
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Därför krävs även att pedagogerna har ämneskunskaper för att kunna vidareutveckla 

verksamheten. Eftersom pedagogerna på så sätt kan få syn på hur lärandet kan göras 

meningsfullt baserat på barnens individuella behov (Assermark & Sörensson, 1998). På så 

sätt kan man tolka att pedagogerna inom arbetslaget ska synliggöra barnens behov för att 

kunna hantera konflikterna därefter. Därigenom blir det väsentligt att pedagogerna har 

kunskap om konflikter och hur de ska hanteras. Därför blir det nödvändigt för pedagogerna 

att reflektera och analysera barnens konflikter, för att därigenom långsiktigt vidareutveckla 

förskolans verksamhet genom att söka strategier för att hantera konfliktsituationer.  

 

Förskollärarna i studien menade att det vara svårt för alla i arbetslaget att bemöta barnens 

konflikter precis likadant, dock är det av vikt att det pedagogiska arbetet strävar mot att 

utveckla förskoleverksamheten baserat på barnens förutsättningar och vidareutveckling. 

Därför kan barnens behov lägga grunden för strategierna som används för att hantera 

konflikter. På så sätt blir det arbetslagets ansvar att tillsammans synliggöra barnens behov 

och söka gemensamma strategier för att hantera konflikterna baserat på det individuella 

barnet. Det skulle också kunna innebära att konflikterna bör förebyggas beroende på vad som 

gynnar individen, förutsatt att konflikten inte är våldsam eller kränkande. Enligt Hakvoort 

behöver konflikter inte förebyggas om situationen kan göras konstruktiv (Hakvoort, 2015). 

Därigenom krävs det att pedagogerna inom arbetslaget tillsammans synliggör hur 

konflikterna ser ut, samt vilka som är utvecklande. Därefter bör pedagogerna synliggöra vilka 

konflikter som främjar barnen, hur pedagogerna kan arbeta konstruktivt i 

konfliktsituationerna, samt vilka situationer som ska förebyggas. Därav kan man utläsa att ett 

gemensamt arbetssätt inom arbetslaget möjliggörs genom djupgående diskussioner och 

analysering av arbetssättet vid barnens konflikter. Det kan dock uppstå en problematik när 

pedagogerna arbetar i arbetslag enligt Kruse och Louis studie. Det beror på att lärarna 

utvecklar en starkare anknytning till varandra och därför har svårare att ifrågasätta varandra i 

rädsla av att såra den andre. På så sätt reflekterades inte verksamheten lika djupgående 

(Kruse & Louis, 1995). Även i min studie uttrycker förskolläraren att det kan upplevas som 

obehagligt att ifrågasätta sina kollegor. Däremot visar Gordons studie att ett gemensamt 

arbete fick pedagogerna att lättare kunna acceptera sina begränsningar. Därigenom visade de 

en vilja att utvecklas individuellt för att höja undervisningens kvalitet. På så sätt sågs 

kollegorna även som en tillgång i utvecklingen av verksamheten (Gordon, 1996). 

Förskollärarna i min studie uttryckte dock att trots pedagogernas olikheter, och att det kan 

upplevas som obehagligt att ifrågasätta kollegorna i arbetslaget, är det nödvändigt. 
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Pedagogerna måste samverka och arbeta gemensamt för att de ska kunna vara professionella i 

sin yrkesroll. Det kan tolkas som att arbetslaget ger pedagogerna förutsättningar att nå sin 

potential i yrkesrollen. 

 

Förskollärarna beskrev sitt arbete olika, dock beskrevs att ett gemensamt arbete sker inom 

arbetslagen. Däremot varierade pedagogernas medvetenhet om hur de arbetar med konflikter. 

Vissa menade att arbetslaget aktivt diskuterade barnens konflikter och strategier för att 

hantera dessa, andra förskollärare förklarade att de inte samtalar mycket om hur de ska 

förhålla sig till konfliktsituationer. Men de beskrev att verksamheten kunde planeras med 

syftet att undvika att konflikter mellan somliga barn uppstår. Det kan ses som ett arbetssätt 

för att förebygga barnens konflikter, vilket innebär att det sker ett gemensamt arbete. 

Pedagogerna kan därigenom möjliggöra ett tydligare samarbete genom att synliggöra sitt 

arbete för att få syn på sina förhållningssätt. Eftersom verksamhetens mål inte ger direktiv för 

hur de ska uppnås, krävs att arbetslaget för en dialog för vilka strategier som krävs för att 

uppnå målsättningarna. Diskuteras inte pedagogernas förhållningssätt i barnens konflikter, 

gör pedagogerna individuella tolkningar för hur målen ska uppnås, vilket leder till att de 

bemöter konfliktsituationerna på olika sätt. Därigenom hindras verksamheten från att 

utvecklas. Det innebär att samarbetet mellan pedagogerna inom arbetslaget har stor betydelse, 

men arbetet måste även struktureras. Enligt Assermark och Sörensson är det även väsentligt 

att arbetslaget får förutsättningar för att genomföra ett gemensamt arbete. Det kan innebära 

att arbetslaget är tillräckligt stort för att täcka de ämneskunskaper som krävs för att uppnå 

målsättningarna (Assermark & Sörensson, 1998). Gordon beskriver att arbetslaget behöver 

avsatt tid samt en mötesplats för att organisera arbetet (Gordon, 1996). Genom de kollektiva, 

reflekterande dialogerna kan det gemensamma arbetet möjliggöras. Men det kräver även att 

arbetslaget får förutsättningar för att organisera verksamheten, som till exempel avsatt tid för 

planeringsarbetet.  

 

7.1 Metoddiskussion 

Genom intervjuerna kunde jag få syn på hur pedagogerna ser på sin roll i barnens konflikter, 

samt hur de upplever arbetet inom arbetslaget. Intervjufrågorna var relevanta för studiens 

syfte och kunde besvara forskningsfrågorna. Studien hade dock kunnat kompletteras med 

observationer för att även få en uppfattning om hur arbetet ser ut i praktiken. På så sätt hade 

undersökningens syfte troligtvis behövts formuleras annorlunda och därigenom resultatet 

artat sig annorlunda. Men eftersom studiens syfte var att enbart ta reda på förskollärarnas 
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uppfattningar och erfarenheter, var telefonintervjuerna en passande metod då jag kunde få 

syn på deras inställning till konfliktarbetet och hur det borde genomföras. 

 

7.2 Sammanfattning 

Pedagogens roll kan ses som vägledande för att barnens konflikter ska kunna göras 

konstruktiva. För att pedagogerna ska kunna få syn på sitt förhållningssätt krävs att 

arbetslaget samarbetar och kan synliggöra hur konflikterna bemöts. Därefter måste arbetet 

struktureras för att pedagogerna ska kunna agera enhetligt till målstyrningarna i praktiken. 

Förskollärarnas arbete skiljde sig till viss del, men den största skillnaden var hur mycket 

konfliktarbetet synliggörs och hur medvetet det utförs. Pedagogerna måste få syn på sina 

förhållningssätt för att kunna vidareutveckla arbetet och möjliggöra ett kollektivt arbete. Ett 

gemensamt förhållningssätt är nödvändigt för att alla barn ska kunna bemötas likvärdigt och 

få sina behov tillgodosedda. Även därför blir det av vikt att det sker ett kollektivt arbete, 

eftersom det är pedagogernas ansvar att ge barnen förutsättningar för lärande. 

 

7.3 Vidare forskning 

Förskollärarna beskrev i intervjuerna att det är betydande för pedagogen att ta hänsyn till 

barnens behov i konflikterna och handleda barnen genom situationen. Förskollärare A 

berättar även att det är viktigt att låta barnen lösa sina konflikter på egen hand, men att det 

kan vara svårt att avgöra när pedagogen ska inblanda sig i konflikten. Därför skulle det vara 

intressant att genom intervjuer undersöka hur barnen upplever sina konflikter. Om de får den 

hjälp de vill ha av den vuxna när de hamnar i situationen, samt om de får hantera konflikterna 

själva. 
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Informationsbrev 

 

Hej, 

 

Jag heter Maria Jansson-Lindberg, och är förskollärarstudent på Södertörns högskola i 

Stockholm. Jag läser min sista termin på förskollärarprogrammet med interkulturell profil och 

skriver för närvarande mitt examensarbete. 

 

Syftet med studien för mitt examensarbete är att ta reda på hur konflikthantering arbetas med 

inom verksamheten och arbetslaget. Därför tycker jag att det skulle vara väldigt intressant att 

få ta del av dina erfarenheter. Mitt arbete kommer att bestå av semistrukturerade 

telefonintervjuer, vilket innebär att det finns förberedda frågor men samtalet hålls öppet. 

Telefonsamtalen kommer enligt uppskattning ta cirka 30 minuter och genomförs när det 

passar dig bäst, intervjun kommer även att spelas in. Då jag utgår från Vetenskapsrådets 

forskningsetiska krav, som består av samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, 

nyttjandekravet och informationskravet, kommer du att vara anonym, med andra ord kommer 

din identitet inte utges i arbetet. Intervjuerna kommer enbart att behandlas av mig och bara 

användas i forskningssyfte. Efter studien är avslutad kommer allt material raderas. Eftersom 

det är frivilligt att delta i undersökningen har du rätt att avbryta din medverkan när som helst. 

 

Har du vidare frågor om intervjun eller om studien får du gärna höra av dig till mig. 

 

Tack på förhand. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

maria01.XXX.XXX eller 076 XX XX XXX 

 

  

mailto:maria01.jansson-lindberg@student.sh.se
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Intervjuguide 

Bakgrund 

- Vilken utbildning har du? 

- Vilken åldersgrupp jobbar du för närvarande med? 

- Hur länge har du varit verksam som förskollärare eller pedagog? 

● Har du någon utbildning inom konflikthantering? 

- Om ja, upplever du att det påverkar hur du hanterar konflikter? Motivera, ge exempel. 

- Om inte, är det något du skulle vara intresserad av? Motivera. 

 

Syn på konflikter 

- Hur definierar du en konflikt mellan barnen i förskolesammanhang? 

- Upplever du konflikter som positiva eller negativa? Motivera. 

● Hur tycker du att man borde eller ska lösa konflikter? 

- Upplver du att man löser konflikter med denna metod? 

- Upplever du att du och dina kollegor hanterar konflikter med samma metod, eller 

löser ni konflikter på olika sätt? 

- Finns det för- och nackdelar med att konflikter hanteras likadant/olika av 

pedagogerna? Påverkas barnen? Ge exempel. 

 

Gemensamt arbete av konflikthantering och förebyggande strategier 

● Vad är din syn på att ha ett gemensamt förhållningssätt av bemötandet av barnen i 

verksamheten? 

- Vad är din syn på att ha ett gemensamt förhållningssätt i bemötandet av 

konflikthantering? 

● Diskuteras konflikthantering inom ert arbetslag? Finns det en handlingsplan? 

- Om ja, vad diskuteras och hur? Finns det fördelar med att det diskuteras? 

- Om inte, varför inte? Finns det en problematik med att konflikthantering inte tas upp? 

- När diskuteras konflikthantering? Är det ett ämne som tas upp regelbundet eller 

enbart i specifika situationer? Motivera. 

- Hur skulle du definiera en konfliktstrategi? 

- Har ni i verksamheten ett gemensamt arbetssätt för att lösa konflikter? Finns det 

strategier, utgår ni från en viss modell? 

- Har du på din nuvarande verksamhet, eller någon tidigare, upplevt att 

konfliktsituationer hanteras olika beroende på pedagog? 

- Om ja, upplever du att det påverkar barnens lärande när de får olika bemötande av 

pedagoger? 

● Kan man förebygga att konflikter uppstår i förskolan? Hur? 

- Är det viktigt att förebygga konflikter? Motivera. 

- Finns det utomstående förhållanden som kan förhindra att konflikter uppstår mellan 

barnen, till exempel miljö, gruppindelning eller organisation?  

- Diskuteras strategier för att förebygga konflikter inom arbetslaget?  

- Hur har ni organiserat arbetet? Finns det en handlingsplan? 
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Pedagogens roll i barnens konflikter 

• Vilken roll har pedagogen i barnens konflikter? 

- Är pedagogen viktig? 

- Om ja, varför? 

- Om nej, varför inte? 

- När upplever du att en konflikt är löst? 

- Finns det något särskilt du vill uppnå i barnens konflikter? 

 

 

 

 


