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Title: Stop! now you'll have to stop with this!   

Six preschool teacher's approach to children's conflicts and conflict management. 

 

Abstract  
The purpose of this study is to find out the teacher's views and responses to children's conflicts and 

conflict management. Through my qualitative study with six interviews at two preschools, I have found 

out how pre-school teachers work with children's conflicts and conflict management. Conflicts in 

preschool can arise in many situations, it may be that the children do not agree in a game or when they 

do not want to share a toy. Pre-school teachers need to ensure that every child learns to handle conflicts 

in the early age. If the pre-school teachers do not handle this, it can lead to consequences in the child's 

behavior. It is important that the pre-school teachers work with children's conflicts and conflict 

management. The results in this study show that conflicts can arise because the children have different 

views and opinions about a common subject. They also said that conflicts are developing for the 

children because they are learning how to handle conflicts. Pre-school teachers are working at the same 

way in conflict management. The pre-school teachers described that they let the children's handle the 

conflict or they stop the conflict and listen to the parties about how it happened. After that, they prevent 

the conflict together. A conclusion can be drawn to Cohens conflict pyramid that consists of four levels. 

These levels are based on steps in conflict management. Level 1 includes prevention, level 2, 

management, level 3, help and level 4, stop. The children are in level two and three, adults are also in 

those levels. There are no people at level one, which means that conflicts never happen. In level four, 

there are people who is in it, but it has not resulted in my interview study.  

 
Nyckelord: Konflikt, konflikthantering, Cohens konfliktpyramid, pedagog och förskola. 
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1. Inledning 

Konflikter kan uppstå var som helst och när som helst, de kommer att följa oss livet ut. Varje individ bör 

lära sig att hantera konflikter och ta reda på orsaken till varför de uppstår. I förskolan uppstår det 

konflikter ständigt i barngruppen. I förskolan är det pedagogernas uppgift att lära barnen de olika 

strategier och kunskaper för att hantera konflikter i barngruppen. Att höra ordet konflikt får oss att tänka 

på något negativt. När två eller flera parter är oense om någonting kan det uppstå en konflikt mellan de. 

Det kan det handla om känslor, behov och önskningar. Det är bra om pedagoger kan delge kunskaper 

och strategier till barnen för att de redan i tidig ålder får lära sig att behärska och hantera konflikter som 

uppstår. När barnen inte har fått lära sig att hantera konflikter i tidig ålder försvåras deras sätt i att 

hantera konflikter i takt med deras åldersutveckling och uppväxt. Därför är det väldigt viktigt att 

pedagogerna bör uppmärksamma detta och lära barnen i tidig ålder om konflikter och konflikthantering. 

Med detta ges en möjlighet för barnen att utveckla sina kunskaper så tidigt som möjligt.  

 

I arbetslivet har jag uppmärksammat hanteringen av konflikter och där har jag upplevt vissa brister. 

Pedagogerna har inte alltid kunnat hantera konflikter i barngruppen och de har inte heller lärt barnen de 

olika strategierna för att kunna hantera konflikter. Konflikter har stoppats av pedagogerna under en kort 

stund, sedan har konflikten dykt upp igen och eskalerat. Därför har detta ämne intresserat mig och väckt 

intressanta tankar inför min uppsats. Våren 2018 fick skolverket i uppdrag av Utbildningsdepartementet 

att revidera läroplanen för förskolan, Lpfö98/16. Utbildningsdepartementet har tyckt att vissa delar i 

läroplanen bör tydliggöras. Det som har förtydligats i remissförslaget till ny läroplan är att förskolan ska 

ge barnen förutsättningar att utveckla sin förmåga att lyssna på och reflektera över andras 

uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar (Dnr 2017:783, s. 10). 

 

I läroplanen för förskolan Lpfö98/16 däremot står det att förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå 

andras perspektiv (Lpfö 98 rev 2016, s. 10). En annan skillnad som har förtydligats i remissförslaget är 

att alla som ingår i arbetslaget ska samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga 

diskriminering och kränkande behandling (Dnr 2017:783, s. 10). I Läroplanen för förskolan står det att 

förskolechefens ansvar är att upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera förskolans 

handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande 

behandling, såsom mobbning och rasistiska beteende bland barn och anställda (Lpfö 98 rev 2016, s. 

16). Vidare beskriver läroplanen för förskolan att arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa 
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dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra (Lpfö 98 

rev 2016, s. 9).  

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att 

hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler (Lpfö 

98 rev 2016, s. 9). 

 

I och med att jag har uppmärksammat den otillräckliga konflikthanteringen på vissa arbetsplatser har jag 

valt att ta reda på om det verkligen ser likadant ut på andra förskolor och om de arbetar på samma sätt 

med konflikthanteringen. Därför har jag valt att genomföra intervjuer med sex förskollärare på två olika 

förskolor för att ta reda på deras uppfattning av deras arbetssätt med konflikter och konflikthantering. 

Med hjälp av denna studie vill jag ta reda på hur konfliktsituationer på förskolan kan hanteras och 

behärskas. Detta gör jag för min egen skull eftersom jag vill kunna vara förberedd och vara tillräckligt 

utrustad med kunskaper när jag kommer ut i arbetslivet som nyexaminerad förskollärare.                        

2. Syfte & frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka förskollärarnas arbetssätt och uppfattning av barns konflikter och 

konflikthantering.   

 

• Hur beskriver förskollärarna begreppet konflikt? 

• Hur ser förskollärarna på konflikter i relation till barns egen förmåga att utveckla konflikthantering? 

• Hur ser förskollärarna på och bemöter barns konflikter? 

• Vad använder förskollärarna för strategier för att förebygga konflikter? 

 

3.Teoretiska utgångspunkter   
Studiens teoretiska utgångspunkt är Richard Cohens konfliktpyramid. Cohens konfliktpyramid ger en 

ökad förståelse för hantering av konflikter. Den används som ett redskap där olika sätt att hantera 

konflikter beskrivs samt en förklaring för att få en större förståelse av förskollärarnas syn på den egna 

konflikthanteringen. Inledningsvis definieras begreppet konflikt. 

 

3.1 Vad är en konflikt? 

Ordet konflikt kommer ursprungligen från latinets conflictus och innebörden av det begreppet är tvist 

och motsättning. En konflikt sker vid en sammanstötning eller annan oförenlighet mellan värderingar, 

synsätt, intressen, mål, personlig stil eller grundläggande behov beskriver pedagogen inom förändrings- 
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och utvecklingsarbete, Arne Maltén i sin studie Kommunikation och konflikthantering – en introduktion 

(Maltén 1998, s. 145). Pedagogen Ilse Hakvoort (2015) menar i sin studie Konflikthantering – i 

professionellt lärarskap att begreppet konflikt är mångfasetterat och att den inte är entydigt. Enligt 

SAOL uppstår en konflikt mellan två eller flera individer där det sker en motsättning och en strid mellan 

dessa parter (Hakvoort 2015, s. 32). 

 

Parter som hamnat i konflikt med varandra använder sig av olika antisociala strategier för att ge 

påverkan till varandras beteende menar beteendevetaren Robert Thornberg (2006) i sin studie The 

situated nature of preschool children’s conflict strategies (2006, s. 110). När oförenliga aktiviteter 

inträffar så uppstår det en konflikt. Aktiviteter som är oförenliga med varandra förhindrar, blockerar 

eller stör varandra och gör ena aktiviteten mindre effektiv betonar psykologen Roger Ellmin i sin studie 

konflikthantering i skolan: den andra baskunskapen (Ellmin 2008, s. 11). Individer som har hamnat i en 

konflikt med varandra kan tolka situationen olika och kan dessutom agera olika (Ellmin 2008, s. 10). 

Pedagogen Synöve Faldalen som är en av författarna i boken Låt oss tvista igen! – om konflikthantering 

i förskola och skola menar att konflikter kan ske när individers mål och medel krockar med varandra 

vilket också utesluter varandra, sådana situationer kan hända hos alla och det är helt normalt (Faldalen 

2010, s. 53). Vi kommer aldrig att kunna undvika konflikter, det är en del i vardagslivet. Våra olikheter 

framhävs vilket också leder till en utveckling. Konflikter kommer aldrig att försvinna även om vi löser 

det. Därför är det viktigt att komma överens och mötas i mitten och visa ett samförstånd för varandra. 

Det är inte varje gång man enas och kommer överens och detta kan bero på att individens föreställningar 

och värderingar är involverad tillägger psykologen Margareta Öhman i sin studie Empati genom lek och 

språk. (Öhman 2003, s. 224). Barns konflikter på förskolan kan bestå av flera typer men konflikten kan 

orsakas av en gemensam anledning. En konflikt kan skapas som sedan kan omvandlas till en annan 

konflikt. (Thornberg 2013 s. 216). Thornberg beskriver (2013) de mellanmänskliga konflikterna och 

dessa är indelade i fyra delar. Dessa konfliktsteg kallas för sak, intresse, värderings- och 

relationskonflikter. Sakkonflikter innebär att mer än en individ har olika åsikter och uppfattningar av ett 

ämne. Intressekonflikter innebär att flera individer är oeniga när ett föremål ska fördelas. När flera 

individers uppfattningar och åsikter är olika kallas det för värderingskonflikter och relationskonflikter, 

det innebär att individer har samarbetssvårigheter på grund av vitt skilda personligheter (2013, s. 217). 

Genom dessa konflikttyper är detta en god möjlighet för barnen att utveckla sina sociala färdigheter och 

samarbetsförmåga menar professorn Laurie Stevahn i utbildningsledarskap, i sin studie Effects of 

conflict resolution training integrated into a kindergarten curriculum. Child development (Stevahn 

2000, s. 773). 
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3.2 Cohens konfliktpyramid  

Cohens konfliktpyramid är en teoretisk arbetsmodell som består av fyra nivåer. Cohen kallar inte 

konfliktpyramiden för en teori men det har gett ett övergripande perspektiv i arbetet med 

konflikthantering. Därför passar den utmärkt som en teoretisk modell. Cohens konfliktpyramid riktas 

mot grundskolan men den är även tillämpad på förskolan. Konfliktpyramiden är skapad av 

fredsforskaren Richard Cohen (2005). Denna studie beskrivs i boken Konflikthantering i professionellt 

lärarskap av Ilse Hakvoort (2015). Konfliktpyramiden går i tur och ordning, såhär; Förebygga, 

hantering, hjälp och stopp. Cohen menar att det är viktigt att man fullföljer dessa fyra steg utan att hoppa 

över eller glömma bort ett av dem. Den första, stora och breda nivån bör få mest uppmärksamhet, 

förebygga. Den andra nivån som är lite mindre och får mindre uppmärksamhet, hantering, den tredje 

nivån är ännu mindre, hjälp och den sista det vill säga fjärde nivån är pyramidens topp och får därmed 

minst uppmärksamhet, stopp (Hakvoort 2015, s. 38). 

Nedan kommer jag att visa konfliktpyramidens bild enligt Cohen.  

  
(Ur litteraturen konflikthantering i professionellt lärarskap, Hakvoort 2015, s. 39). 

 

Den första nivån förebygga utgår från att ”konflikter aldrig uppstår eftersom skolan förebygger 

konflikter”. Det gör skolan till en stöttande miljö genom att samarbetet fungerar bra och det finns ett 

effektivt ledarskap i klassrummet. Demokrati förekommer ständigt i klassen, där det uppstår 

diskussioner om moral, etik, empati, social medvetenhet, lyssnande, arbeta med självkänsla och 

kommunikationen. Denna nivå består alltså av att det utvecklas sociala relationer och social kompetens.  
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Den andra nivån utgår från ”konflikter som löses genom förhandling”. Det innebär att det kan 

förekomma konflikter i en fungerande och stöttande miljö. Konflikter ingår också i en del av skolans 

vardag och vid en sådan situation kan parterna samspela och hitta ett sätt att hantera konflikten 

tillsammans som leder till resultat. Genom att hantera konflikter på ett destruktivt sätt leder det till en 

försämrad utveckling. Genom att fullfölja den första nivån sker konflikthanteringen på ett konstruktivt 

sätt där det skapar möjligheter för parterna under den pågående konflikten att hantera det. Därför 

behöver alla lärare och elever på skolan utrustas med kunskap och verktyg. 

 

I den tredje nivån visar sig att alla konflikter inte kan hanteras av parterna. Elever kan ta hjälp av andra 

vid en konfliktsituation, detta gäller även lärarna som kan vara i behov av hjälp av andra elever eller 

lärare. Denna nivå kallar Cohen för konflikter som medlas. Den tredje parten kan komma in och hjälpa 

dessa parter att hitta tillbaka kommunikationen med varandra. Meningen är inte att den tredje parten ska 

ta över konflikten utan meningen är att återuppta kommunikationen mellan dessa. Kommunikationen 

skapar en förutsättning med att hitta möjligheter till konflikthantering. Vid sådana situationer behövs 

därför en medlare och det kan vara en vuxen eller en elev.  

 

Den fjärde nivån kallas ”STOPP” nivån. Här går det inte att lösa eller hantera konflikter, här blir 

eleverna stoppad på grund av deras förbjudna beteende, utan någon hantering eller lösning skiljs 

parterna åt. På denna nivå är konflikter inte förbjudna utan det är det oönskade och det olämpliga 

beteendet som stoppas. Det är beteendet som fokus sätts på, det olämpliga beteendet måste omedelbart 

stoppas. Lärarna behöver som sagt utrustas med kunskap och verktyg för att kunna hantera konflikter. 

De behöver förklara och diskutera med eleverna om vad som är tillåtet och vad som är förbjudet. 

Lärarna behöver diskutera med eleverna om etik och moral samt påvisa skillnaden mellan formella och 

informella regler (Hakvoort 2015, s. 39 – 41).  

 

3.3 Relationerna mellan pyramidens nivåer  

I strävan efter att få en fungerande teoretisk arbetsmodell i konfliktpyramiden är det viktigt att man 

uppmärksammar dynamiken mellan dessa nivåer. Dessa nivåer har inte samma innebörd men man kan 

däremot genomföra en studie och se under ett pågående aktivitet och fundera över om de är 

förebyggande, hanterande eller både och. Det är en fördel att kunna tydliggöra skillnaderna mellan dessa 

nivåer för att få en djupare förståelse av innebörden av varje nivå (Hakvoort 2015, s. 41).  
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4.Material och metod 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för tillvägagångssätt med det insamlade. För att läsaren ska 

kunna skapa en förståelse för hur studien har genomförts redogörs för genomförandet av arbetet. En 

beskrivning av de metoder som har använts i studien och hur det insamlade materialet har bearbetats 

kommer att göras. För att jag ska kunna få tydliga svar på mina frågeställningar har jag valt att 

genomföra kvalitativa intervjustudier med sex förskollärare på två olika förskolor.  

 

4.1 Val av metod  

Min studie bygger på en kvalitativ metod och med detta menas att upptäcka och identifiera egenskaper 

hos respondentens uppfattningar om någon företeelse. Detta innebär också att intervjuaren inte kan ge 

svar på sina frågeställningar och avgöra det ”korrekta” svaret (Patel & Davidsson 2011, s. 82). Den 

kvalitativa studien möjliggör att kunna fördjupa sig inom studien som ämnet förblir smal med en 

fördjupad kunskap (Hjerm & Lindgren, 2010, s. 21).  

 

Kvalitativa intervjustudier bygger på en låg grad av strukturering och det innebär att det ges fria händer 

till respondenten att svara på frågorna med egna ord (Patel & Davidson 2011, s. 81). Studiens 

utgångspunkt är intervjustudier och ljudupptagningar eftersom detta tillvägagångssätt har varit relevant. 

Ljudupptagningen och intervjustudien ger en stor möjlighet till att kunna transkribera det fullständiga 

svaret och informationen i texten menar pedagogen Cato Björndal och kallar detta för Transkribering i 

sin studie det värderande ögat. Observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning 

(Björndal 2005, s. 86). Anledningen till att jag har valt intervjuer framför en enkätundersökning är för 

att jag vill kunna få mer detaljer och en bredare förståelse av respondenternas tankesätt, vilket i sin tur 

leder till diskussioner som enkäter inte gör. Det positiva med att intervjua är att både intervjuaren och 

intervjupersonen är närvarande och intervjuaren kan även få tydliga och utförliga svar på sina frågor.  
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4.2 Urval  

Min studie bygger på sex intervjuer, alla pedagoger är verksamma förskollärare från två olika förskolor 

och de har olika yrkesbakgrund. Jag intervjuade sex förskollärare från två olika förskolor. Anledningen 

till varför jag endast har valt att intervjua förskollärare är för att jag själv blir nyexaminerad 

förskollärare snart och jag anser att jag till större del tänker på samma sätt som de. Nedan kommer jag 

att redogöra respondenternas fiktiva namn och hur många år de har arbetat som förskollärare. 

• Sara – förskollärare i 25 år. 

• Patrik – förskollärare i 17 år. 

• Frida – förskollärare i 10 år. 

• Sandra – förskollärare i 12 år. 

• Lotta – förskollärare i 3 år. 

• Ingrid – förskollärare i 14 år.  

Pedagogerna är mellan 25 och 60 år gamla. Lotta är den som har arbetat kortast tid av de fem och Sara 

är den som har arbetat längst. Efter mina genomförda samtalsintervjuer kände jag att jag har fått en 

tillräckligt god uppfattning av studieområdet och har avklarat datainsamlingen. De flesta respondenterna 

tyckte att mina intervjufrågor var intressanta. Mina kamrater på högskolan rekommenderade mig att 

skicka intervjufrågorna per mail till respondenterna så att de kunde fundera över intervjufrågorna innan 

man sågs. Jag tyckte att det var ett bra förslag men jag valde att inte göra det för att mitt syfte var att jag 

ville få så ärliga och spontana svar som möjligt vid samtalsintervjun. 

 

4.3 Tillvägagångssätt 

Upplägget och tillvägagångssättet av datainsamlingen har jag förberett och planerat i god tid. Jag 

kontaktade förskolecheferna, presenterade mig och beskrev mitt syfte. Sedan frågade jag 

förskolecheferna om de var intresserade av att ta emot mig för en intervju. Naturligtvis sa de att de ville 

kolla upp det med pedagogerna först på förskolan sedan skulle de höra av sig. Efter att förskolecheferna 

hade kollat upp det ringde de tillbaka till mig och kom med goda nyheter. Vi bokade en intervjutid med 

samtliga pedagoger, men var och en skulle intervjuas enskild, jag kände att det skulle ge mig tydliga 

svar på mina frågeställningar. Jag ville även fokusera på varje individs tankesätt. Intervjuerna tog mellan 

10 – 20 minuter. Flera av intervjuerna var ganska korta men innehöll mycket information så jag 

upplevde att jag fick svar på mina frågor. Intervjupersonerna tyckte att mina frågor var intressanta och 

lätta att förstå. Samtalsintervjuerna har byggt på en muntlig kommunikation. Innan jag började intervjua 

frågade jag om jag fick spela in deras svar via min mobiltelefon, detta var inga problem för 

intervjupersonerna för att de själva hade gått igenom det och de förstod också att varje ord de säger inte 
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gick att anteckna. Syftet med ljudinspelningen var att underlätta arbetet så att inga detaljer uteslöts, detta 

var även en stor möjlighet för mig, för att sedan kunna sitta och lyssna igenom intervjuerna i lugn och ro 

och vidare transkribera och analysera svaren. Även Björndal (2005 s. 72) påvisar vikten av att 

ljudinspelningar vid samtalsintervjuer är en lämplig metod, han hävdar att ljudinspelning är ett stöd till 

att komma ihåg någon detalj eller information.  

 

4.4 Databearbetning 

Jag har använt mig av ljudinspelningar som jag sedan har transkriberat. För att underlätta 

transkriberingen valde jag att lyssna av varje inspelning efter varje intervju samt skriva ner detta på ett 

annat dokument för att välja ut viktig information och delar som var betydelsefulla för min studie. Det 

gäller att välja ut det viktiga och välja bort det oviktiga, eftersom att processen med att transkribera och 

analysera material kräver mycket tid. Därför är det viktigt att lyfta fram de centrala aspekterna i den 

genomförda intervjun.  

 

4.5 Reflexivitet 

Jag har genomfört en kvalitativ studie med hjälp av sex samtalsintervjuer som har varit väldigt korta 

men innehållsrika. Även om samtalsintervjuerna har varit väldigt korta, anser jag att den uppfyller syftet 

med avhandlingen, för att respondenterna har på ett övertygande sätt beskrivit tydligt hur deras 

arbetssätt ser ut i barns konflikter och konflikthantering och hur de bemöter det. Vilket har gett mig 

tydliga och tillräckliga svar på mina frågeställningar. De flesta respondenterna svarade väldigt kort på 

mina frågor, för att de inte hade något mer att säga, men däremot har deras svar varit väldigt tydliga och 

bestämda som har gett mig resultat. Materialinsamlingen gick ut på sex samtalsintervjuer med sex 

förskollärare från två olika förskolor och femton intervjufrågor (se bilaga 1). I dessa intervjufrågorna har 

jag valt ut fyra frågor och omformulerat det till studiens frågeställningar. 

 

4.6 Etiska överväganden 

När jag var på plats och skulle genomföra mina intervjuer presenterade jag mig själv och beskrev vilken 

skola, program och termin jag studerar på. Jag talade om syftet med intervjun, studien och vilket ämne 

det handlar om. Sedan informerade jag respondenterna att det är frivilligt att delta i intervjun och att de 

kan när som helst avbryta det. Vidare talade jag om för respondenterna att deras namn och förskolans 

namn kommer att vara fingerade. Jag frågade respondenterna om jag fick spela in deras röster eftersom 

jag inte skulle hinna med att anteckna ordagrant det de beskriver. Även om jag lyckas att anteckna 

ordagrant vilket jag tror att jag inte skulle göra det, skulle jag koncentrera mig mindre i vad de säger. 

Detta var inget problem för respondenterna och de flesta sa att de själva hade gått igenom samma sak. 
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Till slut förklarade jag att deras inspelade röster kommer att raderas så fort jag har skickat in min 

uppsats. Vetenskapsrådet (2017) påvisar vikten av individsskyddskravet som är indelat i fyra steg. Detta 

är informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att jag som forskare måste informera deltagarna syftet med undersökningen.  

Samtyckekravet innebär, när respondenterna blev tillfrågad för en samtalsintervju kunde de själva 

avgöra om dem ville delta i studien. Konfidentialitetskravet innebär att respondenternas personliga 

uppgifter ska vara skyddad och nyttjandekravet innebär att respondenterna ska informeras om att studien 

kommer att publiceras på nätet. 
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5. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för begreppet konflikt och konflikthantering med hjälp av 

litteratur och vetenskapliga forskningsartiklar. Jag kommer även att påvisa vikten av hur förskollärarna 

ser och bemöter barnens konflikter och konflikthantering samt vilka strategier som används med att 

förebygga konflikter. Jag tycker att det är viktigt att belysa hur förskollärarna ser på och bemöter barns 

konflikter och konflikthantering eftersom barnen är under en utvecklingsprocess av sina färdigheter med 

att hantera konflikter.  

 

5.1 Konflikthantering kontra konfliktlösning 

Begreppet konflikthantering har innebörden av två begrepp, och det är konflikt och hantering. Det är 

viktigt att man skiljer på hantering och lösning. Det går inte att lösa alla konflikter men däremot kan vi 

hantera alla konflikter (Hakvoort 2015, s. 35). Professorn M. Afzalur Rahim påvisar vikten av att göra 

skillnad på konflikthantering och konfliktlösning i sin studie Toward a theory of managing 

organizational conflict. I en konfliktlösning strävar man efter ett avslut på konflikten (Rahim 2002, s. 

207). Begreppet konfliktlösning kan däremot lura oss för att vi får en uppfattning av att alla konflikter 

kan lösas. Genom att lösa konflikter får vi det att försvinna för stunden, men tyvärr försvinner inte 

konflikter som vi oftast påstår (Öhman 2003, s. 224). Konflikthantering bygger på en process genom att 

fokusera på att arbeta med konflikten (Maltén 1998, s. 174). Begreppet konflikthantering innebär att 

uppfatta och förstå konfliktens funktion, orsaker och symptom, vilka möjligheter som kan passa in i 

situationer och genom detta kan man agera konstruktivt (Ellmin 2008, s. 128).  

 

5.2 Olika synsätt på konflikter 

Det finns tre olika synsätt att se på konflikter, dessa är den undvikande synen, den naturliga synen och 

den vitaliserade synen. I den undvikande synen upplevs konflikter som negativt och därför tycker man 

att konflikter bör undvikas. Det man brukar göra är att man håller sig undan och inte vill blanda in sig i 

en konflikt, oftast brukar man låta någon annan agera och hantera konflikten. Individer som är rädda för 

att hamna i konflikter brukar oftast hålla avstånd och låta någon annan hantera en konflikt. En del 

individer kan ha rädslan med att bli okontrollerat arga. Genom att ha denna typ av syn på konflikter 

skapas ett hinder för ett målinriktat arbete. Lärandet i barns utveckling blir destruktivt som skapar en 

negativ påverkan. Den naturliga synen går ut på att individen ser konflikter som något naturligt. Vi 

brukar ställas inför konfliktsituationer dagligen rent omedvetet. Dessa konflikter behöver inte vara 

negativa, ibland försvinner de med tiden. Den vitaliserade konfliktstrategin ser individen konflikten som 

något positivt eftersom de vitaliserar och utgör en eftertanke som ger de en möjlighet till självkritik och 
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för en förnyelse. Dessa individer är inte konflikträdda utan de ser konflikter som något positiv, det de 

gör är att dem tar itu med konfliktsituationer på ett konstruktivt sätt som leder till en utveckling och 

lärande. De konflikträdda upplever oro, osäkerhet och rädsla och hindrar sig själva med att hantera en 

konfliktsituation. Detta leder till en negativ utveckling genom att de avviks i konflikter och 

konflikthanteringen (Maltén 1998, s. 151 – 152).  

 

5.3 Konflikter på förskolan – en tillgång 

På förskolan uppstår det konflikter ständigt i barngruppen. Genom det sociala samspelet uppstår det 

konflikter, på det viset utvecklas barnets sociala kompetens. Barnen erfar sig i de sociala situationerna 

att bevara de goda relationerna gentemot varandra och på det sättet ökas deras förståelse och det goda 

samspelet för varandra. Barnen får en starkare förståelse av deras egna, andras och varandras intressen 

samt behov betonar Thornberg (2013 s. 213) i sin studie det Sociala livet i skolan – socialpsykologi för 

lärare. Genom att få kunskaper sinsemellan utvecklas också samspelet belyser professorn i pedagogisk 

psykologi, Roger Säljö i sin studie Kontext och mänskligt samspel - ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande (2011). Vidare menar han att vi kan vara ense om en gemensam tolkning med att kunna 

samspela med varandra (Säljö 2011, s. 68). Det är pedagogernas ansvar att se till att samspelet fungerar 

mellan barnen menar doktoranden Stine Vik (2014) i pedagogik, i sin studie barns deltakelse og tidlig 

innsats: et pedagogiskt bidrag till forståelse av tidlig innsats i norske barnehager (Vik 2014 s, 9). 

Docenten Anna Greve hävdar i sin studie, Vennskap mellom de yngste barna i barnehagen (2009) att 

pedagogerna är ansvariga till att se till att varje barn trivs på förskolan och skapar relationer med sina 

kamrater (Greve 2009 s, 92).  

 

Barnen kan uppleva konflikter som svek och uteslutenhet (Greve 2009, s. 93). I en konfliktsituation har 

barnen möjligheten att hjälpa varandra genom att lösa konflikten tillsammans. Med hjälp av sina 

kunskaper kan barnen hjälpa sina kamrater att lyfta fram konflikten för att kunna hantera det 

tillsammans. Det är inte alltid barnen kan hantera konflikter sinsemellan. Pedagogerna behöver agera 

och hjälpa dessa barn att hantera deras pågående konflikt betonar universitetslektorn Rauni Karlsson 

(2009) i pedagogik, i sin studie Demokrati i förskolan – fokus på barns samspel (Karlsson 2009, s. 133 

& 135). Genom att pedagogerna agerar kan det leda till att kommunikationen, samspelet och 

argumentationen skapar en kunskap hos barnen där det pedagogiska samtalet lyfts (Säljö 2011, s. 80).  
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5.4 Varför uppstår konflikter på förskolan? 

Konflikter på förskolan uppstår på grund av känslor kring föremål som exempelvis leksaker, när 

orättvisan uppstår i barngruppen, när idéerna krockar vid rollfördelning hävdar professorn i 

specialpedagogik, Liv Vedeler (2009), i sin studie Social kompetens i barngrupper (Vedeler 2009, s. 

63). Vid det här laget har barnet negativa känslor, som också utgör en konflikt i barngruppen. Här är det 

viktigt att förskollärarna uppmärksammar de negativa känslorna hos barnet och hanterar detta 

konstruktivt. Om förskollärarna undviker barnets känslor kan det leda till allvarliga konsekvenser i 

barngruppen menar specialpedagogen Anette Rosenberg Kimblad och barnläkaren Karin Utas i sin 

studie Hantera konflikter och förebygg våld (Carlsson & Rosenberg Kimblad 2011, s. 62). Orsaker till 

konflikter kan också vara att barnen är oense om något föremål eller att barnen har svårt att sätta ord på 

sina känslor vilket leder till kommunikationssvårigheter. Därför finns det risk att barnen missuppfattar 

varandra som då leder till en konflikt. Tröttheten hos ett barn kan också orsaka konflikter i barngruppen 

när de är på dåligt humör, hävdar gymnasieläraren Matts Dahlkwist (2004) i sin studie Kommunikation 

(Dahlkwist 2004, s. 156).  

 

5.5 Förebyggande arbete av konflikter 

På förskolan är det viktigt att man arbetar aktivt med att förebygga konflikter. Att förebygga konflikter 

innebär inte att utesluta konflikter helt och hållet, då detta är fullt omöjligt. Däremot finns det steg och 

modeller som kan vara väsentligt för den förebyggande arbetet. Dessa steg och modeller kan vara 

läroplanen menar journalisten Mimmi Palm som har medverkat i antologin Låt oss tvista igen! – Om 

konflikthantering i förskola och skola (Palm 2010, s. 20). Genom att förebygga konflikter är det viktigt 

att skapa kontakt med varandra för att kunna få det goda mötet. Att den ena lyssnar och den andra 

beskriver något. Det ska finnas en ömsesidighet mellan varandra, att det finns en tagande och en 

givande. Ett dåligt möte mellan parterna uppstår när individer väcker varandras försvar som leder till en 

konflikt och missförstånd. Kommunikationen mellan parterna blir indirekt och otydlig (Utas Carlsson & 

Rosenberg Kimblad 2011, s. 51). Ett missförstånd mellan parter kan leda till konflikter, därför är 

kommunikationen viktig. Det gäller att lyssna och förstå varandra menar civilekonomen Hans Brodal 

och professorn Leif Nilsson (1999) i sin studie Konflikter. Vad vill de lära oss? (Brodal & Nilsson 1999, 

s. 21). Öhman (2008) benämner KTH modellen, den står för känsla, tanke och handling, vilket innebär 

att pedagogen lyfter upp konfliktsituationen och tar reda på vad som har hänt och lyssnar på allas svar 

noggrant. Genom att parterna turas om att prata underlättar det för pedagogen att förstå 

konfliktsituationen vilket får pedagogen att skapa en helhetsbild av barnets syfte och tankar. Arbetet 

med konflikthanteringen underlättas för pedagogen för att de har fått en bättre förståelse av konflikten. 

Under den pågående konflikthanteringen skiljer pedagogen på vad som är rätt och vad som är fel. Det 
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som är fel diskuterar pedagogen det oacceptabla beteendet. För att barnen ska få en tydligare förståelse 

av konflikthanteringen är det viktigt att pedagogen förmedlar strategier som barnen kan använda sig av 

för att undvika konflikter till nästa tillfälle. Eller så kan barnen med hjälp av pedagogen komma på ett 

annat sätt som är lämpligt att använda innan det uppstår en konflikt (Öhman 2008, s. 231 – 232).  

 

5.6 Förskollärarnas förhållningssätt till barns konflikter 

På förskolan är det pedagogernas ansvar att arbeta med konfliktsituationer menar psykologen Birgitta 

Friberg i sin studie Konflikthantering i professionellt lärarskap med Ilse Hakvoort (Friberg 2012, s. 55). 

Detta ska ske genom att förebygga konflikter och att de inte blir alltför svåra att hantera (Dahlkwist 

2004, s. 123). Under barnens tidiga ålder saknar de färdigheter med att skilja på vad som är rätt och vad 

som är fel. Deras medvetenhet om andra barnens synvinklar är inte tillräckliga menar Gloeckler & 

Cassell (2012) i sin studie Teacher practices with toddlers during social problem solving opportunities. 

Early childhood education journal (Gloeckler & Cassell 2012, s. 251). Pedagogerna bör hitta en rättvis 

lösning vid en konfliktsituation och vara med barnen, med detta är det möjligt att åstadkomma en 

konstruktiv konflikthantering (Stevahn 2000, s. 772).  

 

Vid en konfliktsituation bör pedagogen ta reda på orsaken, hur den startades och hur den har eskalerats. 

Pedagogen bör följa dessa steg för att inte riskera att förhindra barnets självkänsla. Vid varje konflikt 

som uppstår går det inte alltid att hantera konflikter på samma sätt, pedagogerna får överväga 

situationen och hitta en lämplig idé att lösa konflikten. Det är lätt hänt att pedagoger skyller på ett 

oskyldigt barn och detta kan bero på att de drar för hastiga slutsatser (Friberg 2012, s. 55 - 56). Hur 

pedagoger arbetar med konflikter och konflikthantering är väsentligt av hur barnen blir påverkad. Om 

pedagogen har ett olämpligt beteende vid konflikthantering kan det leda till att barnen får ett obehagligt 

beteende i barngruppen (Thornberg 2013, s. 222).  

Pedagogens aktiva närvaro vid en konfliktsituation är viktig samt att pedagogen bör ha en tydlig 

pedagogiskt ledarskap (Öhman 2008, s. 26). När pedagogen har lugnat ner barnen så är deras uppgift att 

diskutera konflikten, visa ömsesidighet och ställa frågor till barnen som, vad hände och varför. Barnen 

utvecklar det ömsesidiga tänkandet och får en vänlig inställning till sina kamrater (Öhman 2003, s. 233 - 

234). Pedagogerna behöver ha fokus på att arbeta med barns destruktiva handlingar. Här ges barnen en 

möjlighet att fundera över sina handlingar och få känna efter vad som är rätt och vad som är fel. Genom 

att väcka barnens tankar regelbundet och ställa frågor till dem, om hur de istället hade kunnat agerat vid 

en konfliktsituation, utvecklas barnens tankar till ett framtida konflikttillfälle där de lär de sig att agera 

positivt (Öhman 2003, s. 237 – 238).  
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5.7 Kompissamtal 

Kompissamtal bygger på en modell som man kan arbeta med på förskolan för att bidra med 

konflikthanteringen. I denna modell behöver pedagoger föra samtalet. Meningen är att barnen ska lära 

sig att hantera konflikter. Genom denna modell utvecklar barnen sin förmåga med att lyssna på sina 

kompisar och att kunna uttrycka sig. Syftet med kompissamtalet är att barnen ska förstå vad de har 

orsakat i en konflikt men det betyder inte att man skyller på de om någonting. Man diskuterar vikten av 

vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet. Genom att arbeta med kompissamtalet kan barnen 

utveckla sin empatiska förmåga (Edling 1999, s. 13). 
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6. Resultat och analys 
Här kommer jag att sammanställa och redogöra för de genomförda samtalsintervjuerna i min studie. Jag 

kommer att redovisa svaret på mina frågor med underrubriker som täcker frågeställningarna. Nedan 

presenteras utdrag ur intervjuerna mer ingående med koppling till Cohens konfliktpyramid. I 

diskussionsdelen följer kopplingen till tidigare forskning.  

 
6.1 Hur beskriver pedagogerna begreppet konflikt? 
 

Respondenterna beskrev hur de tolkade begreppet konflikt och vad det innebär. 

 

Begreppet konflikt tolkar jag som när mer än två personer börjar skrika på varandra och bråkar om 

olika saker – Sara. 

 

Patrik tycker samma som Sara där han beskriver att 

När flera personer inte är överens om någonting då kan det uppstå en konflikt, genom att man höjer 

rösten mot varandra -  Patrik. 

 

Även Sandra betonar att konflikter kan ske genom höga röster. 

Oftast genom höga röster om det är så att man tjafsar om någonting så märker man ju det att det har 

uppstått en konflikt – Sandra. 

 

I likhet med Sandras resonemang beskriver Lotta att konflikter kan ske mellan flera individer om något 

föremål. 

Konflikter kan uppstå genom att två barn på förskolan kan bråka om en leksak som kan leda till att 

barnen börjar slåss – Lotta. 

 

Ingrid beskriver att  

Konflikter innebär när det är någonting som inte fungerar och detta kan man se genom kroppsspråket 

när flera personer börjar slåss eller bete sig konstigt – Ingrid. 

 

I likhet med Ingrids resonemang beskriver Frida att konflikter blir till när flera personer hamnar i 

slagsmål som kan handla om en sak som de inte är överens om och då börjar man skrika på varandra – 

Frida. 
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Utifrån respondenternas resonemang kan jag se att de tydligt har ett gemensamt synsätt i beskrivningen 

av begreppet konflikt. Alla pedagoger menar alltså att begreppet konflikt innebär att parter inte är 

överens om någonting. Patrik, Sara, Sandra och Ingrid beskriver att konflikter kan uppstå genom höga 

röster. Konflikter kan också uppstå genom slagsmål menar Frida, Ingrid och Lotta.  

 

Maltén beskriver i sin text att begreppet konflikt innebär tvist och motsättning. En konflikt förekommer 

vid en sammanstötning eller när intressen, synsätt, vilja eller personligt stil krockar med varandra 

(Maltén 1998, s. 145). Detta är någonting som alla pedagoger beskriver samt håller med om vid en 

konflikt. Hakvoort menar att en konflikt uppstår när det sker en motsättning och strid mellan två eller 

flera individer (Hakvoort 2015, s. 32). Pedagogerna beskriver samma sak, att konflikter kan ske mellan 

två individer när de är oense om någonting. Thornberg betonar att individer använder sig av prosociala 

och antisociala strategier i en konflikt, med det menar han att individer ger påverkan till varandras 

beteende (Thornberg 2006, s. 110). Pedagogerna hävdar att barn som hamnar i konflikt med varandra 

höjer rösten och slår varandra. Eller så börjar det ena barnet att höja rösten och det andra barnet 

använder sig av en försvarsmekanism och gör samma sak. Detta innebär att dessa barn använder sig av 

antisociala och prosociala strategier för att ge påverkan till varandras beteende. Faldalen hävdar också 

att konflikter kan uppstå när individers mål och åsikter inte är likadana, vilket kan hända oss alla 

(Faldalen 2010, s. 53). Det händer ganska ofta i barngruppen betonar pedagogerna. En konflikt kan 

också uppstå när flera barn inte är överens om en lek. 

 

När barnen hamnar i en sakkonflikt innebär det att barnen inte håller med varandra om ett ämne. 

Intressekonflikter uppstår när barnen inte kommer överens när en eller flera leksaker ska fördelas. 

Värderinskonflikter innebär när barnen har olika åsikter och uppfattningar om ett ämne eller i en lek. 

Relationskonflikter innebär när barnen har svårt att samarbeta med varandra på grund av att de bär på 

olika personligheter (Thornberg 2013, s. 217). Dessa fyra delar kan kopplas till min studie, där 

pedagogerna beskriver att konflikter uppstår i barngruppen på grund av många olika anledningar, som 

kan handla om leksaker, makt, rollfördelning, olika uppfattningar och/eller åsikter om ett ämne. 

Pedagogernas beskrivning av hur de tolkar begreppet konflikt och vad det innebär kopplas till 

intressekonflikter. 
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6.2 Hur ser förskollärarna på konflikter i relation till barns egen förmåga att utveckla 
konflikthantering? 
 

Respondenterna berättade om hur de ser på barns konflikter i relation till deras utveckling av 

konflikthantering. Sara hävdar att barnen lär sig att säga ifrån, att kunna få ett nej och att kunna få ett ja 

ibland kallar hon det för konflikthantering. Hon menar också att barnen utvecklar sitt tankesätt i en 

konflikt där de tänker hur de själva kan bidra till förbättringar och hur det kan lösa sig och det menar 

hon att det är utvecklande och lärande för barnen. 

Vi är med och stöttar barnen i stort sett varje dag att hantera en konflikt för att de ska lära sig vad som 

händer i konflikten – Sara. 

 

Patrik betonar att de lyfter fram det positiva och benämner konflikthantering och på det sättet menar han 

att barnen förstår varandras goda sidor och att de inte tar illa upp. Han menar också att barnen kan säga 

ifrån på samlingarna och markera att de inte vill någonting. 

Barnen lär sig lär sig att tåla varandra och barnen lär sig också att acceptera varandra även om det 

inte är rätt – Patrik. 

 

I likhet med Patrik och Sara menar Lotta att hon ser konflikthantering som ganska positivt genom att 

barnen lär sig att acceptera varandra och att de är med och stöttar barnen i deras konflikthantering där de 

får lära sig vad som händer i en konflikt.  

 

Pedagogernas utsagor i deras synsätt på konflikthantering i relation till barns utveckling går även att 

koppla till Cohens konfliktteori och dess nivåer. Den första nivån utgår från att konflikter aldrig uppstår 

för att skolan förebygger konflikten (Hakvoort 2015, s. 39). Denna nivå förekommer inte för att 

konflikter aldrig kommer att försvinna, men däremot kan det förebyggas.  

 

Den andra nivån utgår från att konflikter kan uppstå men kan också förebyggas (Hakvoort 2015, s. 39 – 

40). I direkt anknytning till andra nivån i Cohens konfliktpyramid menar Sara och Patrik att barnen har 

förmågan att säga ifrån. I en konflikt tänker barnen hur de själva kan hantera det. Vidare menar Patrik 

och Lotta att barnen lär sig acceptera varandras känslor.  

 

När det har uppstått en konflikt hjälper vi barnen att hantera konflikten tillsammans, vi lyssnar på allas 

åsikter och då förklarar vi för barnen om vad som är rätt och vad som är fel. Definitivt ser jag 
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utveckling i barnens konflikthantering för att till nästa gång vet barnen hur de ska hantera en konflikt – 

Lotta. 

Sandra beskriver också att de är med och stöttar barnen i deras konflikthantering. Hon beskriver att de 

samarbetar med varandra när de ska hantera en konflikt tillsammans. Detta sker genom att de frågar 

barnen vad som har hänt och att de är med och medlar så att barnen försöker hantera konflikten mer än 

att de vuxna försöker, det blir också ett sätt att arbeta med konflikthantering. 

Det är viktigt att man som pedagog inte går in och bestämmer åt barnen, att man först lyssnar på barnen och kommer fram till 

en lösning. Även om man har sett en del av konflikten så har man inte sett allting, man vet inte vad som har hänt. På det 

sättet blir konflikthanteringen en utveckling och lärande för barnen. Till nästa konflikt vet barnen hur de ska hantera det, med 

detta ser jag stora framsteg hos barnen – Sandra. 

 

Den tredje nivån i konfliktpyramiden innebär att parterna inte har förmågan att hantera alla konflikter. 

Dessa parter är i behov av andras hjälp vid en konfliktsituation. Cohen kallar denna nivå för konflikter 

som medlas (Hakvoort 2015, s. 40). 

I likhet med den tredje nivån i Cohens konfliktpyramid beskriver Sara, Lotta och Sandra att de är med 

och stöttar barnen i deras konflikthantering. Lotta och Sandra omnämner att de låter parterna berätta en i 

taget om vad som har hänt och hur det gick till, här är de med och medlar. Genom att hjälpa barnen att 

hitta tillbaka till kommunikationen hjälper pedagogen (medlaren) barnen att lyssna på varandra och hitta 

ett sätt att hantera konflikten. 

 

Frida beskriver att hon jobbar med de yngsta barnen och där beskriver hon att en ettåring inte klarar av 

att hantera konflikter. Hon menar också att de går in och hjälper barnen och hanterar konflikten och 

säger 

”Hämta den där dockan och ge den till Stina om hon vill ha den och då kanske Stina ger dig den röda 

bilen” – Frida. 

Hon menar också att de yngsta barnen har svårt av att dela med sig, men när de har vuxit och varit på 

förskolan i en längre period har de förstått att man delar med sig leksaker.  

På det sättet lär ju sig barnen att dela med sig leksaker vilket leder till att barnen utvecklas i sin 

konflikthantering – Frida. 
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Ingrid berättar att hon låter barnen att hantera konflikten först sinsemellan där hon beskriver att det är 

viktigt att man inte går in och bestämmer åt barnen, att man först lyssnar på barnens historia. Om det är 

två barn som har hamnat i konflikt med varandra får man fråga det ena barnet först om vad som har hänt 

och sedan den andra. 

Genom att kunna samarbeta och lyssna på varandra utvecklas barnen i sitt lärande av 

konflikthanteringen – Ingrid. 

Med koppling till den tredje nivån berättar Frida att hon arbetar med de yngsta barnen och hon beskriver 

att de inte har förmågan att hantera konflikter. Hon menar att de går in och hjälper barnen att hantera en 

konflikt. Det de gör är att de förklarar för barnen att hämta en annan leksak till deras kompis så kanske 

kompisen får den röda bilen. Efter en längre period när barnet har vuxit har de lärt sig att man ska dela 

med sig leksaker och det är ett sätt att hantera en konflikt hävdar Frida.  

I likhet med Sara, Lotta och Sandras svar i den andra nivån i Cohens konfliktpyramid beskriver Ingrid 

att man helst ska låta barnen att hantera en konflikt och att man lyssnar på en i taget.  

 

Samtliga sex pedagoger har ett gemensamt synsätt på barns utveckling av konflikthantering, de ser det 

som ett lärandetillfälle men påvisar vikten av olika svar för barns utveckling i konflikthanteringen. Sara 

beskriver hur viktigt det är att barnen accepterar varandras känslor. Hon menar också att de går in och 

stöttar barnen när de har hamnat i en konflikt och visar barnen vad som är rätt och vad som är fel. 

Barnen lär sig att hantera konflikter när de ser vad som händer i en konflikt och på det sättet utvecklar 

barnen sina tankesätt och tänker att detta är fel. Patrik tycker samma som Sara där han också beskriver 

att barnen förstår varandras goda sidor och accepterar varandra. Han menar också att barnen kan säga 

ifrån när de inte vill någonting, att kunna få ett ja och att kunna få ett nej, precis som Sara beskriver. 

Även Lotta beskriver att barnen lär sig att acceptera varandras känslor genom att pedagogerna är med 

och stöttar barnen i en konflikt. Att de lyssnar på barnens historia och förklarar för de att detta inte får 

förekomma igen för att det leder till konsekvenser i barngruppen. Sandra och Ingrid betonar att man 

helst inte ska gå in i konflikten och bestämma åt barnen utan det man kan göra är att lyssna på barnen 

och låta dem prata en i taget om vad som har hänt och sedan låta barnen hantera konflikten på egen 

hand. Eftersom att Frida beskriver att de yngsta barnen har svårt av att dela med sig leksaker, kan det 

kopplas till intressekonflikter. 

Vidare menar pedagogerna att barnen ska kunna få reflektera över sina rättigheter och skyldigheter och 

att barnen har all rätt att säga vad de tycker och tänker.  
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6.3 Hur ser förskollärarna på och bemöter barns konflikter?  
 

Sara beskriver att hon ser och bemöter barns konflikter när flera barn börjar skrika och tar saker från 

varandra. 

Genom att stoppa bråket och prata med barnen om vad som hände och varför det blev så. Jag 

diskuterar med barnen vad man inte får göra och att man förlåter varandra, att det inte får förekomma 

konflikter på förskolan – Sara. 

Patrik menar att han ser konflikter som naturliga och att det inte är något konstigt med det. Han menar 

att han låter konflikten gå kontrollerad. 

Konflikten kan fortsätta men det viktiga är att barnen förstår sin del och beprövar sig fram och tränar 

sig – Patrik. 

Han bemöter barns konflikter om han märker att konflikten inte går att hantera, då går han in och reder 

ut konflikten och pratar med barnen. 

Frida ser också konflikter som naturligt och normalt men hon menar också att man måste hantera 

konflikter för att gå vidare och växa.  

Låta barnen försöka att lösa konflikten själva, om jag ser att det inte går bra för dem så hjälper jag dem 

att lösa konflikten – Frida. 

Hon betonar också att hon inte ser det som ett hot för att konflikter förekommer hela tiden i barngruppen 

vilket är fullt normalt menar hon. 

Barnen växer med konflikter i deras utvecklingsprocess där de lär sig mycket i takt med deras utveckling 

och lärande – Frida. 

 

I direkt anknytning till andra nivån i Cohens konfliktpyramid betonar Patrik och Frida att de ser 

konflikter som naturliga och det de gör är att de låter konflikten vara kontrollerad. De menar att de låter 

barnen förstå sin del och att försöka hantera konflikten på egen hand som leder till en träning i att kunna 

hantera konflikter. Ingrid berättar också att hon låter barnen prata med varandra och dela med sig sina 

känslor som också leder till en konflikthantering. Med koppling till den tredje nivån beskriver Patrik och 

Frida att de går in i en konflikt och reder ut det samt pratar med barnen, om de märker att de inte kan 

hantera det. Det de gör är att de lyssnar på ett barn i taget vilket ger en tydligare bild av orsaken till 

konflikten och sedan förklarar för barnen att konflikter inte får förekomma. Till slut visar de för barnen 

vad som är lämpligast med att hantera en konflikt.  
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Sandra ser konflikter när två barn slåss eller när hon får höra höga röster och när barnen tjafsar om 

någonting. Detta bemöter hon inte negativt, hon ser det mer som ett lärande för barnen. Hon beskriver 

också att hon brukar vara lugn och helst inte skrika på barnen. 

Jag frågar barnen hur det gick till och varför gråter det här barnet, först lyssnar jag på bägges ord 

sedan överväger jag situationen och kommer fram till en rättvis lösning – Sandra. 

 

Lotta ser också konflikter som höga röster och bråk. Hon ser det också som ett lärande för barnen och 

bemöter inte detta negativt. Hon bemöter också detta genom att fråga barnen vad som har hänt och hur 

det gick till. 

Först pratar jag med barnen om vad som har hänt sedan så förklarar jag för dem att, tar du den här 

leksaken så tar din kompis den andra och sedan får ni byta leksaker – Lotta. 

 

I samband med tredje nivån i Cohens konfliktpyramid diskuterar Sara, Lotta och Sandra att de hanterar 

en konflikt genom att stoppa bråket och prata med barnen om vad det är som händer och hur det gick 

till. De förklarar för barnen att man ska undvika konflikter och hantera det tillsammans samt förlåta 

varandra. här är de med och medlar. Genom att hjälpa barnen att hitta tillbaka till kommunikationen 

hjälper pedagogen (medlaren) de att lyssna på varandra och hitta ett sätt att hantera konflikten. Patrik 

och Frida går in i en konflikt och reder ut det samt pratar med barnen, om de märker att de inte kan 

hantera det. Det de gör är att de lyssnar på ett barn i taget vilket ger en tydligare bild av orsaken till 

konflikten och sedan förklarar för barnen att konflikter inte får förekomma. Till slut visar de för barnen 

vad som är lämpligast med att hantera en konflikt.  

 

I likhet med Patriks och Fridas resonemang betonar Ingrid att hon bemöter barns konflikter som 

naturligt och normalt eftersom konflikter förekommer ständigt på förskolan och det hon brukar göra är 

att hon oftast brukar prata med barnen vad det är som händer. 

 

Jag brukar låta de prata med sina kompisar och berätta om sina känslor i just den stunden ifall de inte 

tycker vissa saker är okej och så vidare – Ingrid.  

 

I samband med andra nivån i Cohens konfliktpyramid berättar Ingrid att hon låter barnen prata med 

varandra och dela med sig sina känslor som också leder till en konflikthantering.  

Pedagogerna beskriver att konflikter uppstår hos barnen när de har olika åsikter och uppfattningar. Ett 

barn kan vara väldigt aggressivt medan det andra barnet använder sig av en försvarsmekanism och detta 
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är en av orsaken att konflikter kan uppstå. Detta kan också kopplas till värderingskonflikter och 

intressekonflikter. Sara beskriver att hon till en början stoppar konflikten och frågar barnen vad som har 

hänt och hur det gick till medan Patrik och Frida tänker annorlunda, de låter konflikten vara kontrollerad 

och låter barnen själva hantera konflikten. Pedagogerna betonar också att de ser barns konflikter som en 

utveckling och lärande och att de växer med det.  

Ellmin beskriver att aktiviteter som är oförenliga med varandra kan leda till en konflikt (Ellmin 2008, s. 

11). Pedagogerna påvisar vikten av detta där de beskriver att när barnen inte är överens i en lek som kan 

handla om rollfördelning eller när de bråkar om vilken lek de ska börja med kan det uppstå konflikter.  

 

6.4 Vad använder förskollärarna för strategier för att kunna förebygga konflikter 
 

Sara berättar att det är viktigt att man hela tiden förbereder barnen vad som kan hända i en konflikt så att 

de är medvetna om att de inte ska orsaka konflikter. 

Vi pratar mycket med barnen angående konflikter som exempelvis, vad gör ni? Varför händer det 

såhär? – Sara. 

 

Patrik beskriver att de utgår från läroplanen, det han också antyder är att man inte ska vara för formell, 

utan det gäller att vara spontan också. Han hävdar att det gäller att tänka och hitta de olika lösningarna 

och vara kreativ. Patrik tycker även att barnen kan delas in i smågrupper och på det sättet blir de 

motiverade att göra någonting tillsammans. 

Det går inte heller att leva med att de inte ska ha konflikter utan barnen lever med varandra hela tiden i övergångssituationer 

och dem leker fria lekar så det går inte att undvika konflikter på så viset men det kan vara väldigt positivt att dem tränar sig 

men sedan när vi är i verksamheten ska vi planera så att dem inte bråkar – Patrik. 

Till skillnad från Saras och Patriks resonemang beskriver Frida att konflikter som uppstår i barngruppen 

brukar de diskutera det på sin reflektionstid om hur de ska hantera dessa konflikter. Det de brukar 

diskutera om är hur de ska sära på dessa barn som ofta hamnar i konflikt med varandra. 

Dessa barn får leka i olika rum och att dem inte ska hamna i samma aktiviteter varje dag utan dem får 

vara med olika kompisar och vi försöker förklara för de att man inte kan göra på det här sättet – Frida. 

I likhet med Patriks och Fridas resonemang betonar Sandra att man inte ska ha för många barn på 

samma plats, att man delar in barnen i smågrupper och på det sättet går det att förebygga konflikter. Hon 

menar också att de använder sig av begreppet ”STOPP” och det innebär att man inte vill slåss eller 

hamna i konflikt. 
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Det är viktigt att ha tydliga regler så att alla vet hur det går till på avdelningen då blir det lättare för de 

att hantera konflikter och deras dag blir lättare – Sandra. 

Till skillnad från ovanstående beskriver Lotta att hon låter barnen först förebygga konflikter så att de 

kan lära sig, även hon hjälper barnen med att förebygga en konflikt, genom att förklara för barnen vad 

man inte får göra. 

Barnen måste förstå vad som gick fel och att inte ta någon av barnens parti, det gäller att vara neutral – 

Lotta. 

I den andra nivån i Cohens konfliktpyramid kopplas till vilka strategier som används för att kunna 

förebygga konflikter. Lotta beskriver att hon låter barnen att förebygga konflikten först, att de också 

förstår sina fel. Hon menar också att det är viktigt att vara neutral som pedagog. 

I likhet med Fridas resonemang beskriver Ingrid att de diskuterar ett problem som kan uppstå i 

barngruppen, på deras reflektionstid.  

När vi har möte i arbetslaget så diskuterar vi om ett problem, om några barn bråkar med varandra eller 

i småbarnsavdelningen där ett barn biter ett annat barn då sitter vi ner och diskuterar om hur vi kan få 

det här barnet att sluta bita – Ingrid. 

I samband med den tredje nivån till Patriks, Fridas, Sandras och Ingrids beskrivning omnämner de att de 

förebygger konflikter genom att dela in barnen i smågrupper efter att det har skett en konflikt och efter 

att de har hanterat den. Det gör de för att undvika konflikter och för att barnen ska känna sig motiverade 

till att vara sysselsatt med någonting. Frida och Ingrid betonar att de på sin reflektionstid diskuterar hur 

de ska sära på dessa barn som ofta hamnar i konflikt med varandra, att de får leka i olika rum och vara 

med olika kompisar exempelvis. Sammanfattningsvis synliggörs nivå två och nivå tre tydligast i 

pedagogernas beskrivning av konflikt och konflikthantering. 

Öhman beskriver att konflikter aldrig kommer att försvinna (Öhman 2003, s. 224). I likhet med detta 

betonar Patrik att konflikter aldrig kommer att upphöras för att barnen leker fria lekar och därför är det 

lätthänt att konflikter uppstår i barngruppen. Patrik påvisar vikten av att förebygga konflikter genom att 

vara kreativ på att hitta de olika lösningarna och inte vara för formell samt att barnen kan delas in i 

smågrupper så att alla har en meningsfull sysselsättning. 
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7. Diskussion 

I diskussionsdelen följer kopplingen till tidigare forskning.  

Studiens syfte är att undersöka förskollärarnas arbetssätt och uppfattning av barns konflikter och 

konflikthantering. För att påminna er läsare, kommer jag att återigen beskriva mina frågeställningar här. 

Hur beskriver förskollärarna begreppet konflikt? Hur ser förskollärarna på konflikter i relation till 

barns egen förmåga att utveckla konflikthantering? Hur ser förskollärarna på och bemöter barns 

konflikter? Vad använder förskollärarna för strategier för att förebygga konflikter? 

I tidigare forskning betonar Maltén (1998, s. 151 – 152) vikten av den naturliga synen och den 

vitaliserade synen ur en konflikt vilket innebär att man ser konflikter som något naturligt och att det inte 

behöver vara något negativt. I den vitaliserade synen ser individen konflikten som något positivt. 

Pedagogerna beskriver också att konflikter inte är något negativt, det är mer ett lärande och utveckling 

för barnen, konflikter är naturliga och det förekommer ständigt i verksamheten. Det är något som barnen 

utvecklas med. Pedagogerna har ett gemensamt synsätt i begreppet konflikt. De menar att begreppet 

konflikt innebär höga röster mot varandra, när två eller flera individer inte är överens om någonting i ett 

ämne. Vilket i sin tur kan leda till slagsmål. 

Utifrån pedagogernas beskrivning arbetar de på ett konstruktivt sätt där de reder ut konfliktsituationer 

och hanterar konflikten som leder till en utveckling och lärande för barnen. Att arbeta destruktivt 

innebär att man håller sig undan en konflikt på grund av rädsla eller osäkerhet. Den destruktiva synen 

sprider en negativ påverkan till konflikten för att ingen agerar och tar itu med konfliktsituationen, 

konflikten blir bara större och större, samtidigt som den undviks. I resultatdelen är det ingen pedagog 

som beskriver att de arbetar destruktivt, utan alla arbetar i princip likadant, där de arbetar konstruktivt 

och hanterar en konflikt samt att de pratar med de inblandade, frågar de vad som har hänt och hur det 

gick till.  

Pedagogerna omnämner att konflikter är en tillgång, de menar att barnen växer och utvecklas genom 

konflikter. De menar också att konflikten bör vara kontrollerad för att barnen ska pröva sig fram och öva 

på att hantera konflikter. I likhet med pedagogernas svar beskriver Thornberg att barnet utvecklar sin 

sociala förmåga genom att det uppstår konflikter i det sociala samspelet. Genom att låta en konflikt vara 

kontrollerad lär de sig att skapa ett socialt samspel med varandra och visar en förståelse för varandras 

känslor och intressen (Thornberg 2013 s. 213). 

En konflikt kan uppstå genom att barnen kan ta saker från varandra och bråka om en viss leksak menar 

pedagogerna, vilket Thornberg också omnämner. Barns konflikter kan uppstå av flera olika anledningar 

men kan orsakas av en gemensam anledning (Thornberg 2013, s. 216).  
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Barnen kan känna sig uteslutna i en konflikt menar Greve (2009 s. 93). Pedagogerna agerar på detta 

genom att de går fram och stoppar konflikten och pratar med varje barn som är inblandad i konflikten 

om vad som hände och hur det gick till. Om ett barn upplever svek och uteslutenhet i en konflikt kan de 

berätta sina känslor för pedagogen och då går pedagogen fram och pratar med de andra barnen om att 

det inte är rätt att utesluta varandra och att alla är kompisar. Pedagogernas agerande i en konflikt kan 

också leda till kunskaper där det förekommer kommunikation, argumentation och samspel vilket i sin 

tur lyfter det pedagogiska samtalet (Säljö 2011, s. 80). Detta knyts an till pedagogernas beskrivning där 

de menar att de stoppar konflikten och diskuterar det. Det skapas en kommunikation mellan barnen och 

pedagogen vilket i sin tur leder till kunskaper och pedagogiskt samtal.  

 

Palm hävdar att det är viktigt att pedagogerna förebygger konflikter så gott de kan istället för att stoppa 

konflikten och utesluta det helt. I förebyggandet av konflikter är det viktigt att man följer läroplanen för 

att kunna underlätta konflikthanteringen (Palm 2010, s. 20). I samband med detta beskriver Patrik vid 

förebyggande av en konflikt att de följer läroplanen. Han menar också att det gäller att planera 

verksamheten så att konflikter inte förekommer, att dela in barnen i smågrupper underlättar 

verksamheten och barnen känner sig motiverade till att göra någonting. Utas Carlsson och Rosenberg 

Kimblad (2011) hävdar att när en konflikt har uppstått i barngruppen är det viktigt att ett barn i taget 

berättar om vad som har hänt och varför. För att pedagogen ska kunna få en tydlig bild av vad som har 

hänt och för att alla ska kunna förstå varandra och reda ut det tillsammans. Det bildas en ömsesidighet 

sinsemellan. Konflikter kan uppstå när individer inte lyssnar på varandra. Parterna har en otydlig 

kommunikation mellan varandra (Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad 2011, s. 51). Detta kan kopplas 

till pedagogernas beskrivning där de menar att de låter ett barn i taget prata och berätta sina känslor om 

vad som har hänt och låter de andra lyssna. Genom att lyssna på varandra och att ett barn pratar 

underlättas förebyggandet av konflikter.  

 

Barn är inte tillräckligt medvetna om andras synvinklar (Gloeckler & Cassell 2012, s. 251). Därför 

behöver pedagogerna gå in och stoppa konflikten, hantera det och skilja på vad som är rätt och vad som 

är fel. Genom att närma sig en konstruktiv konflikthantering kan pedagogerna hantera konflikten så 

rättvist som möjligt menar Stevahn (2000 s. 772). Pedagogerna betonar också vid intervjun att de 

hanterar konflikten i barngruppen så att ingen känner sig utesluten.  
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Friberg beskriver att pedagogen behöver ta reda på orsaken till en konflikt, och att konflikten hanteras så 

rättvist som möjligt. Detta leder till att barnets självkänsla förstärks. Ibland går det inte att hantera en 

konflikt hur man vill, då gäller det att pedagogerna hittar en mittpunkt så att alla känner sig nöjda med 

konflikthanteringen (Friberg 2012, s. 55). Detta är vad pedagogerna beskriver, att de frågar barnen vad 

som har hänt och hur konflikten har eskalerats. Pedagogerna delar in barnen i smågrupper för att 

undvika konflikter. Öhman poängterar, när pedagogen har stoppat och hanterat en konflikt kan de sedan 

diskutera konflikten tillsammans om varför det blev så och vad som hände. På det sättet visar barnen 

ömsesidighet till varandra och utvecklar det ömsesidiga tänkandet (Öhman 2003, s. 233 – 234).  

 

Utifrån mina egna slutsatser och hur resultaten har visats tycker jag att respondenterna arbetar med 

barns konflikter och konflikthantering på ett konstruktivt sätt där de påvisar vikten av att deras arbetssätt 

är utvecklande och lärande för barnen. I diskussionsdelen har jag kopplat tidigare forskning till 

respondenternas arbetssätt där de bland annat beskriver att de stoppar konflikten, hanterar det och 

förebygger det. De berättar också att de låter barnen att hantera konflikten på egen hand för att de ska 

lära sig att hantera konflikter. I tidigare forskning beskrivs det hur pedagogerna i förskolan kan arbeta 

med barns konflikter och konflikthantering. Jag har sett många likheter mellan respondenternas 

arbetssätt och tidigare forskning. Konflikter och konflikthanteringen på förskolan kan förbättras genom 

att man lyssnar på varandra, tar hänsyn till varandras känslor och behov, övar mer på att hantera 

konflikten på egen hand samt att man börjar lyssna mer på sina pedagoger.  

 

På förskolan kan man arbeta med konflikthantering utifrån en modell som kallas för kompissamtal. 

Modellen bygger på att två pedagoger leder samtalet, modellens syfte utgår från att barnen ska ta del av 

den för att kunna hantera konflikter som uppstår. På det sättet övar barnen att utveckla sin förmåga med 

att kunna lyssna och uttrycka sina känslor och tankar genom ord. Barnen ska ha förståelse och ansvara 

för sina handlingar för att kunna inse vad de har orsakat. Man skuldbelägger inte barnen för deras 

utförda handlingar. Det man gör är att man samtalar med barnen och lyfter upp deras handlingar och 

diskuterar det samt påvisar vikten av vad som är rätt och vad som är fel. Med fokus på barnen brukar 

man oftast arbeta med kompissamtalen för att barnen ska kunna utveckla sin empatiska förmåga och en 

känslomässig medvetenhet. Framförallt riktas fokus på att motarbeta våld och mobbning. På plats finns 

pedagoger så att samtalet inte går överstyr (Edling 1999, s. 13).  

I likhet med detta betonar pedagogerna att barnen behöver lyssna på de när de pratar eller leder ett 

samtal. Genom att lyssna på pedagogerna utvecklar barnen sin förmåga med att hantera konflikter. När 

pedagogen låter ett barn i taget berätta om vad som hände i en konflikt efter att de har lyssnat klart på 

båda parterna, väljer pedagogen att samtala med barnen, lyfta upp deras handlingar och diskutera kring 
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konflikten om vad som inte är tillåtet. Man kan även arbeta med kompissamtalet med hjälp av Cohens 

konfliktpyramid som befinner sig i nivå tre. Barnen har inte nått upp till den andra nivån än för att de 

inte har förmågan att hantera konflikten på egen hand. Därför är det viktigt att pedagogen går in och 

stoppar konflikten och hanterar det tillsammans. Genom att arbeta vidare med kompissamtalet kan det 

leda barnen till nivå två i Cohens konfliktpyramid.  

 

Som det har visats i resultatdelen har nivå ett inte stämt in på mitt material eftersom att pedagogerna 

beskriver att konflikter ofta förekommer i barngruppen, även om det är flera barn som kommer bra 

överens väldigt ofta.  

Däremot påvisar pedagogerna vikten av att konflikter kan hanteras både utanför, och i barngruppen.   

I den fjärde nivån kan konflikter inte hanteras, parterna blir stoppade på grund av deras olämpliga 

beteende utan att konflikten hanteras, här skiljs parterna åt. (Hakvoort 2015, s. 41). På denna nivå ser jag 

inga likheter med pedagogernas resonemang, det de beskriver är att de antingen stoppar konflikten och 

hanterar det tillsammans eller så låter de barnen hantera konflikten på egen hand för de som kan.  

Nivå två i Cohens konfliktpyramid har stämt in på mitt material genom pedagogernas beskrivning, att de 

har sett att barnen har kunnat hantera en konflikt på egen hand och att det har gått bra. Nivå tre stämmer 

också in på mitt material genom att pedagogerna Stoppar en konflikt i barngruppen och hanterar det 

tillsammans, genom att fråga barnen om vad som har hänt och hur det gick till. De förklarar för barnen 

att förbjudet beteende inte är tillåtet eftersom att det kan leda till konflikter, och det kan väcka oro hos 

barnen och pedagogerna. Genom att de förklarar för barnen om vad som är rätt och vad som är fel, så lär 

de sig att hantera konflikter mer och mer.  
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8. Metoddiskussion 
Jag känner att jag fick en tillräcklig datainsamling som var tillräckligt lämpad för min studie. Nu när jag 

har närmat mig mot slutet känner jag att det skulle ha varit bra att genomföra observationer i 

barngruppen för att kunna se och jämföra resultatet som jag får i en samtalsintervju. Jag hade säkert 

kunnat fått ett tillförlitligare resultat av förskollärarnas arbete av konflikter och konflikthanteringen i en 

observationsstudie för att jag skulle ha sett hur de praktiskt hanterar och arbetar med konflikter och 

konflikthanteringen. 

 

9. Vidare forskning 
Det hade varit intressant att genomföra samtalsintervjuer med barn och ta reda på hur de själva känner 

och tänker i en konflikt samt hur de kan bidra med konflikthanteringen. En annan sak som också skulle 

ha varit intressant är att undersöka konflikter som uppstår mellan barn och pedagoger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Referenslista 

Afzalur, R, M. (2002) Toward a Theory of Managing Organizational Conflict. International Journal of 

Conflict Management. Vol. 13 Issue: 3, pp.206-235. 

https://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/eb022874 (2018-03-07) 

 

Brodal, H & Nilsson, L. (1999). Konflikter. Vad vill de lära oss? Järna: Balders. (2018-03-07) 

 

Carlsson, Utas, K & Rosenberg Kimblad, A. (2011). Hantera konflikter och förebygg våld: 

förhållningssätt och färdigheter: teori och praktik i skola och fritidshem. Jonstorp: Konfliktlösning i 

skola och arbete.  

 

Cato, B. (2005). Det värderande ögat. Observation, utvärdering och utveckling i undervisning och 

handledning. Stockholm: Liber AB.  

 

Dahlkwist, M. (2004). Kommunikation. Stockholm: Liber AB.  

 

Edling, L. (1999). Kompissamtal. Kommunikation istället för tystnad eller våld. Solna: Ekelunds.  

 

Ellmin, R. (2008). Konflikthantering i skolan: den andra baskunskapen. Stockholm: Natur & kultur.  

 

Esaiasson, P. Gilljam, M. Oscarsson, H, & Wängnerud, L. (2012). Metodpraktikant: konsten att studera 

samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts Juridik.  

  

Faldalen, S. (2010). Människors mål kan vara oförenliga utan att de själva är det. I M, Palm. (Red.), Låt 

oss tvista igen! – om konflikthantering i förskola och skola. Stockholm: Lärarförbundets förlag.  

 

Friberg, B. (2012). Grundläggande konfliktkunskap. I Hakvoort, I & Friberg, B. (Red.), 

Konflikthantering – i professionellt lärarskap. Malmö: Gleerups utbildningar.  

 

Gloeckler, L. & Cassell, J. (2012). Teacher practices with toddlers during social problem solving 

opportunities. Early Childhood Education. Vol 40, Issue 4, pp 251–257. 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10643-011-0495-4.pdf (2018-03-26). 

 

https://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/eb022874
https://link.springer.com/journal/10643/40/4/page/1
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10643-011-0495-4.pdf


34 
 

Greve, A. (2009). Vennskap mellom de yngste barna i barnehagen. (Elektronisk). Nordisk 

Barnehageforskning. Vol 2 nr 2 2009. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/viewFile/348/341 

(2018- 03-26). 

 

Hakvoort, I. & Friberg, B. (2015). Konflikthantering – i professionellt lärarskap. Malmö: Gleerups 

utbildningar.  

 

Hjerm, M & Lindgren, S. (2010). Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. Malmö: Gleerups.  

 

Judith, B. (2006). Introduktion till forskningsmetodik. Studentlitteratur: Lund.  

 

Karlsson, R. (2009). Demokratiska värden i förskolebarnets vardag. [Elektronisk] Göteborgs 

Universitet. ISBN 978-91-7346-656-1. 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/20057/1/gupea_2077_20057_1.pdf  (2018-03-10). 

 

Kvale, S & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.  

 

Maltén, A. (1998). Kommunikation och konflikthantering – en introduktion. Lund: Studentlitteratur.  

 

Palm, M. (red.) (2010). Låt oss tvista igen! om konflikthantering i förskola och skola. Stockholm: 

Lärarförbundets förlag.  

 

Patel, R & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera 

en undersökning, 4. uppl. Lund: Studentlitteratur.  

 

Skolverket (2010/2016). Läroplan för förskolan Lpfö 98. Stockholm: Skolverket. (2018-03-12). 

 

Skolverket (2017a). Remiss: Skolverkets förslag till reviderad läroplan för förskolan, (Dnr 2017:783). 

Stockholm: Skolverket. (2018-02-12). 

 

Stevahn, L. (2000). Effects of conflict resolution training integrated into a kindergarten curriculum. 

Child development. 71(3), 772-784. doi: 10.1111/1467-8624.00184. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1467-8624.00184 (2018-03-12). 

 

https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/viewFile/348/341
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/20057/1/gupea_2077_20057_1.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1467-8624.00184


35 
 

Säljö, R. (2011). Kontext och mänskligt samspel - ett sociokulturellt perspektiv på lärande. 

[Elektronisk]. Utbildning & Demokrati. (2018-03-13). 

 

Thornberg, R. (2006). The Situated Nature of Preschool Children’s Conflict Strategies. Educational 

Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psychology. Linköping Universitet. 

Vol. 26, No. 1, February 2006, pp. 109–126. 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01443410500341064?needAccess=true  (2018-03-16). 

 

Thornberg, R. (2013). Det sociala livet i skolan – socialpsykologi för lärare. Stockholm: Liber AB.  

 

Vedeler, L. (2009). Social kompetens i barngrupper. Malmö: Gleerups utbildning AB.  

 

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/. (2018-03-23). 

 

Vik, S. (2014). Barns deltakelse og tildlig innsats: et pedagogiskt bidrag till forståelse av tidlig innsats i 

norske barnehager. (Elektronisk). Nordisk Barnehageforskning. Vol. 8, nr .2, p. 1-13. 

https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/647/1052  (2018- 03-28). 

 

Öhman, M. (2003). Empati genom lek och språk. Stockholm: Liber AB.  

 

Öhman, M. (2008). Hissad och dissad – om relationsarbete i förskolan. Stockholm: Liber AB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01443410500341064?needAccess=true
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/647/1052


36 
 

Otryckta källor 
Sex intervjuer är utförda år 2018-03-01 och 2018-03-05. Intervjuerna finns i författarnas ägo. 

 

Bilagor 
Bilaga 1  
Intervjufrågor 

1. Vad anser du vad konflikter innebär? 

2. Hur ser och uppfattar du barns konflikter?  

3. Vilka vardagskonflikter uppstår i barngruppen på er avdelning? 

4. När brukar det uppstå konflikter och vad kan detta bero på? 

5. Vad anser du vad konflikthantering innebär? 

6. Hur förhåller du dig till barns konflikthantering och hur arbetar du med det? 

7. Vad har du för uppfattning av hur barnen kan bli delaktiga i konflikthanteringen? 

8. Vilka konflikthanteringsstrategier används här på förskolan? 

9. Hur förebyggs barnens konflikter? 

10. Vad har förskolan för synsätt på konflikthantering? 

11. Ser du framsteg hos barnen i deras konflikthantering? Stora eller små framsteg?  

12. I läroplanen står det att varje barn ska utveckla sin förmåga att hantera konflikter, vad är dina 
arbetssätt av det målen? 

13. Ser du alla konflikter som negativa? Eller ser du det mer som en utveckling och lärande för barnen? 

14. Har din uppfattning förändrats av barns konflikter och konflikthantering under den tiden som du har 
arbetat i förskolan? 

15. Har ni några frågor till mig eller synpunkter som du vill dela med dig angående konflikter och 
konflikthantering? 
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Bilaga 2 

Informantförteckning 

Namn: Sara 

Yrke: Förskollärare 

Intervjudatum: 2018-03-01 

Intervjulängd: 10 minuter 

Intervjun utförd av författaren. 

 

Namn: Patrik 

Yrke: Förskollärare 

Intervjudatum: 2018-03-01 

Intervjulängd: 20 minuter 

Intervjun utförd av författaren. 

 

Namn: Frida 

Yrke: Förskollärare 

Intervjudatum: 2018-03-01 

Intervjulängd: 15 minuter 

Intervjun utförd av författaren. 

 

Namn: Sandra 

Yrke: Förskollärare 

Intervjudatum: 2018-03-05 

Intervjulängd: 10 minuter 

Intervjun utförd av författaren. 

 

Namn: Lotta 

Yrke: Förskollärare 

Intervjudatum: 2018-03-05 

Intervjulängd: 11 minuter 

Intervjun utförd av författaren. 
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Namn: Ingrid 

Yrke: Förskollärare 

Intervjudatum: 2018-03-05 

Intervjulängd: 13 minuter 

Intervjun utförd av författaren. 
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