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Abstract 

English title: “Conflict management at the pre-school”- an interview study concerning six pre-

school teachers' views on conflicts and conflict management at pre-school. 

 

The impetus for this study came from my own experiences at the pre-schools. I noticed that in the 

pre-school there are different types of conflicts that need to be resolved or managed every day. 

How conflicts are handled by pre-school teachers seems to be dependent on how each pre-school 

teacher responds to the conflict. In connection with this, the aim of this study is to examine pre-

school teachers' perceptions of the interpersonal conflict between children and how these 

conflicts are handled. Three research questions were formulated to attain this aim: a) how do pre-

school teachers perceive the interpersonal conflict between children at pre-school? b) how are 

children's interpersonal conflict managed according to pre-school teachers? c) what role do pre-

school teachers consider themselves to have during the children's interpersonal conflict 

management?  

 

The theoretical framework in this study is based on Richard Cohen's The ideal system of conflict 

resolution, that describes four different levels of conflict strategies and how they work 

systematically. The study employs qualitative method and semi-structured interview as a tool to 

acquire information to be analyzed. The semi-structured interview conducted with six pre-school 

teachers. Interview and the conversations were audio-recorded and transcribed. The study 

employed thematic analysis and generated the following themes: a) view on peers’ conflict, b) 

conflict management and c) pre-schools teacher’s role during conflict management.  

 

The findings and the conclusions drawn are that awareness of causes of children’s interpersonal 

conflicts give the pre-school teacher confidence and they can see that the children develop social 

skills through the conflicts. The study emphasises the importance of preventive work before 

conflict happens, such as to work to instil basic values and good friendship with the pre-

schoolers. In addition, the study emphasises the importance communication during conflict 

management, and the role of the pre-school teacher as a mediator, facilitator and guide. 
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1. Inledning 
 

Konflikter ses av många enbart som negativt och obehagligt. En positiv syn saknas oftast.  Men 

egentligen är konflikter en normal del av det mänskligt livet och har betydelse för utveckling och 

lärande såväl i samhället som privat (Friberg 2015, s. 57). Den syn vi har på konflikter påverkar 

hur vi hanterar dem (ibid.). Enligt Friberg handlar konflikthantering om att hantera livet, framför 

allt sitt eget liv men också andras (ibid. s. 90). 

   

Intresset för konflikter och hur de ska hanteras har ökat enormt under de 10 senaste åren 

(Hakvoort 2015, s. 21). En anledning till detta är att konflikterna i dagens samhälle har ökat 

(ibid.). Utifrån mina egna erfarenheter i förskolans värld, har jag uppmärksammat att i förskolan 

uppstår olika typer av konflikter som behöver lösas eller hanteras. Konflikthantering är en del av 

det uppdrag som förskollärare dagligen behöver arbeta med. För att främja demokratiska 

värderingar och normer har skolverket beskrivit arbetet med konflikthantering i läroplanen enligt 

följande: 

 

”Arbetslaget ska  

• stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa 

och respektera varandra 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

• förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och 

skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,”  

 

(Skolverket 2018, s. 13).  

 

Ovan nämnda citat betyder att arbetet med konflikthantering i förskolan innebär mycket mer än att 

enbart lösa konflikter (Alvestad 2015, s. 206). I verksamheten i förskolan blir detta arbete ibland 

svårt för förskollärare. Hur konflikter hanteras av förskollärare och hur barns förmåga till 

konflikthantering utvecklas verkar vara beroende av vilken förskollärare det rör sig om. Det finns 

en brist på konflikthanteringskunskap hos förskollärare. Detta kan vi läsa i Lärarnas Riksförbunds 

två undersökningar om lärarstudenters uppfattning om sin utbildning. I början av år 2006 gav 

Lärarnas Riksförbund ut en gemensam undersökning om lärarstudenters uppfattning om sin 

utbildning där 56 procent av lärarstudenterna angav att de inte har fått någon utbildning i 

konflikthantering alls (Hakvoort 2015, s. 23-24). År 2016 gav Lärarnas Riksförbund ut en ny 

undersökning om lärarstudenters uppfattning om sin utbildning som inrättades år 2011. Resultatet 



2 
 

visade att 47 procent av lärarstudenterna får lite eller väldigt lite kunskaper och färdigheter i 

kunskapsområden rörande sociala relationer, konflikthantering och ledarskap (Lärarförbundet 

2016, s. 24).  

 

Mot bakgrund av det som sägs ovan anser jag att konflikthantering är ett viktigt ämne och jag vill 

fördjupa mig ytterligare inom detta område. En ökad förståelse för olika konflikter och hur man 

kan hantera dessa, anser jag kan bidra till att skapa en tryggare och lugnare miljö för barnen i 

förskolan. Konflikter är en del av vardagen i förskolan och därför bör pedagoger, särskilt 

förskollärare som ledare i verksamheten ha tillräcklig kunskap om hur man hanterar eller hjälper 

barnen att hantera konflikterna. Med denna studie vill jag därför undersöka förskollärares 

uppfattningar om konflikter mellan barn och hur dessa konflikter hanteras enligt förskollärare, och 

förhoppningsvis reda ut mina frågor om hur förskollärarna ser på konflikter mellan barn i 

förskolan, hur konflikter hanteras enligt förskollärarna och vilken roll förskollärare har i barnens 

konflikthantering. Min förhoppning med denna studie är att den ska ge mig och andra 

förskollärare en ökad kunskap om bemötande och strategier när vi hanterar barns konflikter. 

2. Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna studie är att analysera förskollärares uppfattningar om konflikter mellan barn 

och hur dessa konflikter hanteras enligt förskollärarna.  

 

Frågeställningar är:  

• Hur resonerar förskollärarna kring konflikter mellan barn i förskolan och vilka är 

orsakerna till dessa konflikter?  

• Hur hanteras konflikter enligt förskollärarna?  

• Vilken roll anser förskollärarna att de har i barnens konflikthantering?  

3. Bakgrund  
 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för begreppet konflikt och konflikthantering i förskolans 

värld samt förskollärares roll i barnens konflikthantering. 

 

3.1. Konflikt och konflikthantering 
 

Konflikt är ett komplext begrepp. Ordet konflikt kommer ursprungligen från det latinska ordet 

conflictus som betyder ”sammanstötning - en kamp mellan olika krafter - en intressemotsättning 

helt enkelt” (Marklund 2007, s. 56). En konflikt är en situation där någon part har en strävan som 
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den andra parten inte är villig att ge efter för. Konflikten uppstår ofta på grund av 

missuppfattningar eller att parterna inte kommer överens (Hakvoort 2015, s.  33). Den konflikten 

som sker mellan personer är enligt Ellmin (2008) en interpersonell konflikt. Men en konflikt 

behöver inte enbart uppstå mellan två parter utan är även i en enskild människas inre. Ellmin 

benämner denna konflikt- intrapersonell konflikt, med vilket han menar att konflikten sker när 

personens egna förväntningar och krav är oförenliga med det som blir. Ellmin har även beskrivit 

systemkonflikt, vilken sker mellan olika organisation och samhällssystem. Systemkonflikten 

handlar om oförenlighet mellan målsystemet och regelsystemet, till exempel läroplanen och 

skolförordningen. Läroplanens mål och värderingar blir inte entydiga inom skolan då det ena 

motsäger det andra, vilket skapar en konflikt (Ellmin 2008, s. 12-14).  I förskolan handlar 

konflikter mellan barn ofta om social kontroll och maktutövning såsom ”vem som ska ha vilka 

leksaker, vem som ska leka var och vem som ska bestämma” (Vedeler 2009, s. 61). Dessa 

konflikter uppstår ofta på grund av missförstånd eller oförmåga att kommunicera och samspela 

med andra (ibid.).  

 

Enligt Hakvoort (2015) finns det två teoretiska perspektiv – harmonisperspektiv och 

konfliktperspektiv, som definieras av konflikt i den vetenskapliga diskursen. Utifrån 

harmonisperspektivet betonas konflikten som något negativt och obehagligt medan utifrån 

konfliktperspektivet anses konflikten vara naturlig och ha potential för utveckling (Hakvoort 

2015, s. 33-34). Hur vi tolkar begreppet konflikt påverkar hur vi hanterar konflikter. Utifrån 

harmonisperspektivet, använder man en traditionell konfliktlösning, där en tredje part kommer in 

konflikten och bestämmer en lösning med tvångsmakt. Den tredje parten ser ofta konflikter som 

något negativt som borde undvikas. Utifrån konfliktperspektivet, använder man en alternativ 

konfliktlösning, där berörda parter får sina egna åsikter och sina egna behov hörda, samt att det 

sker kompromisser som slutligen leder till en lösning där de berörda parterna upplever rättvisa 

(ibid. 35-37). Ett liknande resonemangen för Thomas Jordan, enligt Hakvoort (2015), Jordan 

nämner tre vanliga olika ansatser i konflikthanteringen: maktbaserad ansats, rättighetsbaserad 

ansats och behovsbaserad ansats. Den maktbaserade ansatsen innebär att den som har makt 

bestämmer hur den ska hanteras eller lösas. Den rättighetsbaserade ansatsen innebär att rättigheter, 

regler och principer ska tas hänsyn till i konflikthantering. Den behovsbaserade ansatsen innebär 

att en dialog kring behov, subjektiva tolkningar och önskemål synliggörs (ibid. s. 36).  

 

3.2. Förskollärares roll i barnens konflikthantering 
 

När det gäller barns konflikthantering i förskolan skall, enligt Öhman (2019), pedagoger ha 

pedagogisk medvetenhet i konflikthantering. Med detta menar Öhman att pedagoger bör se 
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konfliktens positiva sida och skapa en trygghet för sig själv. Att förebygga konflikter är viktigt. 

Pedagoger skall vara medvetna om att konflikthantering i förskolan inte handlar ”om att få slut på 

barns konflikter, utan om att ge dem stöd i att utveckla konflikthanterande strategier och att 

uttrycka och reglera sina känslor” (Öhman 2019, s. 236). Författaren förespråkar 

konflikthanteringsmodellen som kallas KTH, det vill säga känsla, tanke och handling, som kan lär 

barnen goda konflikthanteringsstrategier. Öhman (2019) menar att man i 

konflikthanteringsmodellen KTH, först bekräftar pedagogen barnens intentioner och känslor som 

visas i konflikten. Sedan letar pedagogen och barnen tillsammans efter ett möjligt sätt att uttrycka 

sina känslor. I den processen får barnen bestämma vilket sätt de föredrar. Efteråt utvärderar 

pedagogen och barnen tillsammans handlingen och för att ”sätta ord på den lärdom som kan dras 

ur det som skett” (ibid. s. 243-246).   

4.Tidigare forskning 
 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för tidigare forskning kring ämnet konflikter och 

konflikthantering i förskolan. Jag har sökt efter forskningen via ERIC (Institute of Education 

Sciences); Skolporten.se: avhandlingar; Early Childhood Education journal: vetenskapligt 

granskad tidskrift; SöderScholar av Södertörn högskolas bibliotek: vetenskapliga artiklar, tidskrift 

och avhandling. Jag använder mig av följande nyckelord både i svenska och engelska: konflikt, 

konflikthantering förskola; conflict, peer conflict, conflict management, conflict resolution, 

teacher intervention, teachers role in conflict resolution, preschool. Forskningsinnehållet berör 

främst i områden: konflikt, konflikthantering och lärarens roll i konflikthantering i förskolans 

värld.  

 

4.1. Orsaker till barns konflikter 
 

I doktorsavhandlingen “Barn och konflikter: en studie av hur konflikter gestaltar sig i svenska och 

polska barns medvetande” har Andrzej Szklarski vid Linköping Universitet presenterat en studie 

som syftar till att undersöka hur barn erfar och upplever konflikter (Szklarski 1996, s. 2). Studien 

gjordes både i Sverige och Polen. Sammanlagt deltog 53 svenska barn och 61 polska barn i Polen 

och Sverige. Alla barn som deltog var från årkurs 6. Studien genomfördes först genom att samla 

barnens fri skrivning om vad konflikt var för dem och en beskrivning av en konflikt som hen varit 

med om och hur den slutade. Efteråt gjorde 10 intervjuer med 8 av barnen från Sverige och 12 

intervjuer med 8 av barnen från Polen (ibid. s. 69-71).  
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Resultatet av studien fann fyra kategorier av orsaker till barns konflikter. Den första huvudtypen 

är principrelaterade orsaker som handlar om att barnen bryter mot universella normer, regler och 

principer. Denna kategori delas in i två underkategorier: den första är förtroenderelaterade orsaker 

som handlar om att konflikter som uppstår utlöses när ett enskilt barn upplever att någon har 

missbrukat ett förtroende. Den andra är integritetsrelaterande orsaker där barnet känner att hen inte 

blir behandlad rättvist. Den andra huvudtypen är objektrelaterade orsaker som handlar om att 

anledningen till konflikten är knutna till konkreta föremål, personer eller händelser, till exempel 

att vilja ha samma saker, att bråka med någon kompis. Den tredje huvudtypen är individrelaterade 

orsaker som handlar om att konflikter uppstår på grund av olikheter mellan barnen, där barnen har 

olika personliga referensramar eller individuella egenskaper som ibland krockar med varandra. 

Situationsrelaterade orsaker är den fjärde huvudtypen som handlar om att anledningen till 

konflikten är på grund av att barnen missförstår själva situationen eller interaktionen (Szklarski 

1996, s. 83-104). 

 

Med utgångpunkt från ett etikperspektiv med fokus på förskolebarn, har Eva Johansson vid 

Göteborg Universitet i sin doktorsavhandling “Etik i små barns värld: om värden och normer 

bland de yngsta barnen i förskolan” visat på liknande orsaker som de som Szklarski (1996) tagit 

upp i sin forskning, angående de konflikter som uppstår hos förskolebarn. Johanssons studies syfte 

var att undersöka och förstå hur förskolebarn förhåller sig till varandra i ett etiskt avseende 

(Johansson 1999, s. 19). Undersökningen gjordes genom videoobservation av en småbarnsgrupp 

på en förskola i en småstad i Sverige (ibid. s. 90).  

 

En del av studiens resultat visar att barnen uttryckte och försvarade sina rättigheter på olika sätt. 

De ville få rätt till leksaker genom att ta kontroll över dem, att vara först och att använda makt för 

att kontrollera leksaker och andra barn, till exempel genom att referera till normen där den 

starkaste vinner och behåller rätten till leksaker (Johansson 1999, s. 117-127). När det gäller rätt 

till leksaker så hänvisade barnen till sina egna önskningar som ett argument där andras vilja var 

ifrågasatt (ibid. s. 127). De andra behöver ge ett skäl som barnet tycker är lämpligt (ibid. s.127-

128). Ibland stödjer barnen andras rätt. Dock är det kompisen som hen har relation till, vars rätt 

försvaras (ibid. s.131-133). Detta leder till att barnen ibland använder strategier som kränker andra 

och därmed skapar konflikter (ibid. s. 193).   

 

4.2. Förskollärare- och förskolebarnens konfliktstrategier  
 

I artikeln ” The Situated Nature of Pre-school Children’s Conflict Strategies” har Robert 

Thornberg, professor vid institutionen för beteendevetenskap och lärande på Linköping 
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universitet, presenterat en studie som syftar till att undersöka hur förskolebarnens 

konfliktstrategier används och om de varierar i olika konfliktsituationer. I studien deltog 178 

förskolebarn i Sverige och hypotetiska konfliktintervjuer med hjälp av handdockteater, användes 

som metod. Intervjun gjordes genom att forskaren spelade upp en fiktivt konfliktsituation med 

hjälp av handdockor och barnen fick sedan hjälpa till att hitta en lösning på situationen antingen 

genom att använda handdockorna eller genom att verbalt berätta hur slutet skulle kunna se ut 

(Thornberg 2006, s. 113).  

 

Studies resultat visar att förhandlandet och kompromissandet minskade när motståndaren 

insisterade eller agerade med fysisk aggression, men ökade när motståndaren motiverade sin egen 

val och gav alternativt förslag (Thornberg 2006, s. 116-117). Slutsatsen av undersökningen tyder 

på att konflikthanteringsstrategier inte är slumpmässiga utan är en respons på motståndarens 

strategier där barnet söker en möjlig väg utifrån hens tidigare sociala upplevelser och erfarenheter. 

Detta betyder att både konfliktsituationerna där andras reaktion, verktygen som barnet fått, 

aktivitet och den fysiska miljön, och barnets sociala kunskaper påverkar hens val av 

konflikthanteringsstrategier. Därför är det viktigt att inte underskatta hur viktigt att det är för barn 

att utveckla och använda sig av positiva konflikthanteringsstrategier eftersom ett konstant 

användande av negativa strategier kan göra att barnet får svårt att forma kamratrelationer på grund 

av aggression och mobbing (Thornberg 2006, s. 110).  

 

Till skillnader från Thornberg (2006) som fokuserar på barns konflikthanteringsstrategier, ligger 

artikeln “An analysis of teacher practices with toddlers during social conflicts” (2013) fokus på 

förskollärarens konflikthanteringsstrategier. I artikeln har Lissy R. Gloeckler, Jennifer M. Cassell 

och Amy J. Malkus presenterat en pilotstudie, som syftar till att undersöka förskollärares agerande 

i barnens konflikthantering och responsen som fås från barnen, samt vad förskollärares 

kompetensutveckling ger för effekt i barnens konflikthantering. Studien utfärdades på fyra 

högkvalitetsförskolor i sydöstra USA. Studiens deltagaren var 51 barn som var mellan 1,5 år och 3 

år gamla och 8 kvinnliga pedagoger (2 pedagoger från varje förskola). Genomförandet gjordes 

först genom observationer vid tre olika tillfällen. Efter alla observationerna hade gjorts, 

intervjuades pedagogerna från samma förskola på samma gång (Gloeckler, Cassell & Malkus 

2013, s. 753-755). 

 

Resultatet från observationerna visar att den vanligaste strategi förskollärare hade i barns 

konflikter var att sätta gränser för barnen, till exempel att hänvisa till regler för vad de fick göra 

och inte göra, att barnen fick konsekvenser utifrån sin handling eller direktiv för vad de skulle 

göra. Något som emellertid inte var vanligt var att pedagogen satte ord på barnens känslor. I 
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studien förekom det endast i 8 av de 382 dokumenterande konfliktsituationerna att förskollärare 

satte ord på barnens känslor. I studien förekom inga situationer där förskolläraren uppfyllde 

barnets önskemål eller stegvis ledde barnet till att lösa konflikten. I de två arbetslag som fick 

konflikthanteringsutbildning, ökade problemlösning procentuellt där förskollärarna skapade ett 

mer positivt klimat och var mer lyhörd närvarande så barnen fick trösta på sina känslor och 

vägledning i deras beteende (ibid. s. 757-763). 

 

Resultatet från studiens intervjuer visar att alla pedagogerna var överens om att i konflikthantering 

är barnens sociala och emotionella kompetens (inklusive utvecklingen av självreglering) lika 

viktiga som läs- och skrivkompetensen och behövs tas hänsyn till. Men av någon anledning görs 

det inte i praktiken. Och att de önskar att lära sig mer om praktiska och specifika strategier 

angående sin egen självreglering, barns självreglering och hur man underlättar konflikter för 

barnen (Gloeckler, Cassell & Malkus 2013, s. 759).  

 

Studien visar också att även i högkvalitetsförskolor i USA behöver förskolläraren arbeta med 

dagliga rutiner som barn upplever tillsammans med sin förskollärare, för att barnen behöver få 

verktyg för hur de ska kunna reglera och hantera sina känslor så att de klarar av den dagliga 

verksamheten i förskolan. Den arbetsstressen påverkar pedagogens förmåga att kunna bemöta en 

konflikt på ett sätt som de önskar (ibid. s. 762-763). Detta menar forskarna att förskolläraren kan 

ibland endast säga till barnen att de måste sluta, utan att förklara och uppmuntra barnen att 

uttrycka sig själva inför konflikten. Den personliga känsloregleringen är avgörande för hur 

pedagogerna bemöter barnen i deras konflikter (ibid. s. 762-763). 

 

4.3. Förskollärares roll i barnens konflikthantering 
 

I artikeln “Educators’ Intervention, Communication and Peers’ Conflict in Nurseries” har de 

italienska forskarna Marinella Majorano, Paola Corsano och Giulia Triffoni presenterat en studie 

som syftar till att beskriva barns konflikter i förskolor och att uppskatta rollen som pedagogers 

ingripande och kommunikation i barns konflikthanting (Majorano, Corsano & Triffoni 2015, 

s.102- 103). Studien gjordes genom observationer när barnen hade fri lek, mattid och 

strukturerade aktiviteter på sju förskolor i norra Italien. Studiens deltagare var 99 förskolebarn 

som var mellan 1-3 år gamla, och 16 kvinnliga förskollärare som hade universitetsexamen samt 

med yrkeserfarenheter i minst tre år (ibid. s. 103-104). 

 

Studiens resultat visar att de flesta av konflikterna (38/55 konflikter, 70%) mellan barnen uppstod 

när barnen lekte fri lek medan det uppstod minst konflikter (8/55 konflikter, 14%) när barnen hade 
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strukturerade aktiviteter (Majorano, Corsano & Triffoni 2015, s. 106). Studien visade också att i 

de flesta av konflikterna (80%) ingrep förskollärare direkt själv, vilket innebär att förskollärares 

ingripande blev den mest vanliga konflikthantingstrategier vid konflikter mellan barnen (ibid. s. 

108). De förskollärare som kliver mer ofta direkt in i barns konflikter har en kommunikativ stil 

som mindre lägger barnens fokus och intressen i centrum, utan mer ger kontrollerade yttranden 

som syftar till att kontrollera barnens beteende, utan att kommunicera med barnen ömsesidigt 

(ibid. s. 108-109). Forskarna pekar ut att förskollärares ingripande verkar avbryta 

konflikthanteringens naturliga kretslopp och detta kan begränsa barnens möjligheter att få social 

kompetens. Barn kan då bli beroende av vuxnas ingripande eller kan utveckla beteenden som är 

utformade för att locka till sig vuxen uppmärksamhet. Som en konsekvens följd kan förskollärare 

öka sina insatser i ingripande i barnens interaktion och minska den spontana dynamiken i 

barngruppen (ibid. s. 109). Vidare argumenterar forskarna att i konflikter som innehåller 

aggressivt beteende skulle förskollärare kunna hjälpa barnen att reflektera över konsekvenserna av 

deras handlingar och om de andra barnens känslor och tankar, då skulle detta leda till att barnen 

kan känna igen känslor och förbättra sina strategier (ibid. s. 109). Forskare hävdar att om barn 

interagerar med en vuxen som kan delta i en dialog med dem och väntar på barnens initiativ i 

samtalet, skulle de också ha fler möjligheter till autonomi vid interpersonell konflikthantering. På 

detta sätt kan konflikten bli en resurs för att hjälpa barnen att få den sociala förmågan för att 

fungera i gruppen, lösa konflikter och hantera andras perspektiv. Förskollärares roll i barns 

konflikthantering blir att vara medlare, en facilitator att handleda barnen i konflikthantering och 

hjälpa dem att uttrycka sina svårigheter och frustrationer i konfliktsituationen (ibid. s. 109-110).  

Studien rekommenderar att använda videodokumentation för att det hjälper förskollärarna att 

reflektera deras attityder och beteende i barns konflikthanteringen (ibid. s. 110). 

 

I artikeln “The role of teachers in peer conflict: implications for teacher reflections” har Elizabeth 

M. Blunk, Elizabeth Morgan Russella and Carol J. Armga presenterat en kvalitativ studie som 

syftar till att undersöka förskollärarinterventioner under barns konflikter. Studiens deltagare var 

15 förskollärare från Texas i USA. Studien genomfördes genom att videofilma 134 barns 

konflikter i 15 videor och sedan intervjua förskollärarna genom att utforska deras reflektion 

utifrån de insamlad konfliktvideorna (Blunk, Russella & Armga 2017, s. 600). Insamlad data 

analyserades genom tematisk analysmetod och kategoriserades i fem teman (ibid. s. 601).  

 

Studiens resultat visar att de flest förskollärare sa att de skulle kliva in i barnens konflikt för att 

förhindra aggressionen (Blunk, Russella & Armga 2017, s. 601). När det gäller att hantera barns 

konflikter, skulle förskolläraren som inte tycker om konflikt själva direkt gripa in i barnens 
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konflikt medan den som ser konflikt som en träning för social kompetens skulle observera 

konflikten först och följa hur konflikten går, (ibid. s. 602).  10 av 15 av förskollärarnas mål för 

konflikthantering är att stoppa konflikten oavsett om den är aggressiv eller inte, även deras 

konflikthanteringsstrategier kan vara olika: att vänta och hoppas på att en av parterna ger upp; att 

gå med i deras lek för att distrahera deras fokus från konflikten; att ta leksaker bort ifrån barnen 

som var i konflikten; att flytta barnen till en annan plats (ibid.). Syftet att kliva in i barnens 

konflikt, enligt förskollärarna, är att främja barns social kompetens såsom att kunna samarbeta 

med andra och ha empati. Genom reflektionen visar det också att förskollärarna är medveten om 

värdet av att barn löser konflikten själva, men på något sätt kunde de samverkande förskollärarna 

inte använda denna strategi i praktiken. På samma sätt som Majorano, Corsano och Triffoni 

(2015) lyfter studien fram att använda reflektioner som ett extra verktyg för förskollärare att 

kritiskt bestämma meningsfulla konflikthanteringsstrategier som inte endast är till för att stoppa 

konflikt och aggression utan är till för att förbättra barnens sociala kompetens (ibid. s. 606).  

5.Teoretiska utgångspunkter  
 

I detta kapitel presenteras den teori som kommer att användas för analysen. Med hänsyn till denna 

studies avsikt att ta reda på förskollärares uppfattningar om konflikter mellan barn och hur dessa 

konflikter hanteras, har jag valt att använda Cohens konflikthanteringsteori som handlar om hur 

lärare kan arbetar systematik vid konflikthantering i skolan, för att få djupare förståelse för hur 

förskollärare hanterar konflikter mellan barnen på förskolan. Viktiga relevanta begrepp är konflikt, 

medling och Cohens konfliktpyramid. Dessa begrepp beskrivs nedan.  

 

5.1. Konflikt  

 
Konflikt anser Cohen (2005) inte endabart vara en normal och oundviklig del av människors liv, 

utan även en nödvändig del för att människors utveckling ska kunna ske. Genom konflikten kan 

individen utveckla bättre problemlösningsförmåga, skapa en närmare relation till den som man 

bryr sig om och upptäcka nya sidor hos sig själv. Men konflikter ses ibland som negativt, som 

leder till negativa resultat såsom att någon blir ledsen och arg på individen, och även kan leda till 

våld mellan individerna och mellan grupperna. Därför är det mycket viktigt med målet att nå den 

positiva sidan av konflikten, då vi därmed skulle hantera en konflikt på ett effektivt och bra sätt 

(Cohen 2005, s. 12).   

 

I skolsammanhang uppstår det ofta konflikt mellan barnen. Cohen (2005) hävdar, att konflikt 

mellan barn, oavsett vilka parter och hur konflikten har hänt, har samma dynamik där individens 
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önskemål att uppfylla sitt grundläggande psykologiska behov ofta motiverar hens beteende 

(Cohen 2005, s. 12). Förutom det psykologiska behov som leder till konflikt finns det många 

uppenbart ohälsosam omständigheter i barnets miljö som är orsak till konflikter. Exempel på 

sådana omständigheter kan vara hemmiljön, mediavåld, och familjer med låg inkomst eller som 

lever i fattigdom (Cohen 2005, s. 4). 

 

5.2. Medling  
 

Cohen (2005) anser att alla interpersonella konflikter, oavsett vilka parter som är involverade och 

hur konflikten har uppstått, har samma dynamik där individens önskemål att uppfylla sitt 

grundläggande psykologiska behov ofta motiverar hens beteende. Ett samordnat tillvägagångssätt 

för konflikthantering, som används klokt, är mer fördelaktigt för alla berörda än ett 

konkurrenskraftigt tillvägagångssätt. Medling blir därmed som ett bra sätt för att hjälpa parterna 

att lösa konflikten mellan dem (Cohen 2005, s. 18-33).  

 

Som Cohen (2005) beskriver ska medlingen ge möjligheter, och makt avges till parterna att 

kontrollera situationen själva. Medlaren ingriper i konflikten endast för att hjälpa parterna att 

skapa en lösning som ska vara acceptabel för alla. Under medlingen, tvingar medlare inte parterna 

att acceptera resultatet och de har friheten att avsluta processen om de själva tycker att de inte 

gynnas. Istället vägleder medlaren parterna hur de kan och ska göra för att lösa problemet (Cohen 

2005, s. 29). Grunden i medlingen är att parterna upplever sig rättvist behandlade. Med detta 

menar Cohen (2005) att medlaren arbetar som den tredje parten och ger inte sin åsikt angående 

konfliktens innehåll, utan istället kommer med förslag. Anledning till detta är att parterna då får 

uppleva sig rättvist behandlade (ibid.).   

 

Syftet med medling är att hjälpa parterna att få till en lösning som de involverade är nöjda med. 

Därför kan det som hänt och vad man ska göra behöva diskuteras. Man inriktar sig mot att tänka 

och planera för en bra lösning. Medling är inte straffbart, även om det slutliga resultat ibland 

innehåller konsekvenser om en part inte gör som hen har lovat. Medlingen skulle se till att alla bli 

nöjda av resultatet. Detta betyder att alla ska känna sig som ”vinnare” (Cohen 2005, s. 29).  

 

I medlingen arbetar man med tvisten enligt parternas definition som kan vara olika för olika 

personer. Därmed uppmuntrar och hjälper medlaren de parterna att öka förståelsen av situationen. 

I medling är alla relevanta frågor som parterna tagit upp ett legitimt ämne för diskussionen. 

Medlare är medveten om orsaken till konflikten och kan använda sig av verktyg för att lösa 

konflikten effektivt (Cohen 2005, s. 30).  
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5.3. Cohens konfliktpyramid 

 

För att främja att en konflikt hanteras på ett systematiskt sätt som gynnar barns utveckling har 

Cohen arbetat fram en modell som kallas för The ideal system of conflict resolution 

(konfliktpyramiden) i skolans värld. Konfliktpyramiden innehåller fyra nivåer (Cohen 2005). Se 

bild 1.  

 
Bild 1, The ideal system of conflict resolution (Cohens konfliktpyramid) (Cohen 2005, s. 35). 

 

På nivå ett i botten av konfliktpyramiden– “Conflicts that never occur because of a supportive 

school environment” menar Cohen (2005) att med en stöttande skolmiljö kan konflikter aldrig 

uppkomma. Den stöttande skolmiljö enligt Cohen är ett förebyggande arbete i verksamheten, 

exempelvis att läraren tillsammans med barnen arbetar med värdegrunden, gruppregler, 

självkänsla, empati, samarbete och kommunikationövningar. Målet med detta arbetet är att 

barnens sociala och emotionella kompetens ska utvecklas. Därmed blir de konflikter som uppstår 

mer lätthanterliga och barnen får en möjlighet att själva förhandla sig till en lösning (Cohen 2005, 

s.34).  

 

På nivå två i konfliktpyramiden– ”Conflicts that students resolve by negotiating with each other” 

menar Cohen att barnen hanterar konflikter genom att förhandla med varandra med sin 

självkontroll och sina egna förhandlingskunskaper. Genom denna processen kan barnen ta till sig 

lärdom och utveckla sig. Förutsättningar för detta är mycket beroende på det arbete man arbetat 

med på nivå ett. Det vill vi säga att om barnen har fått kunskap och verktyg om konflikthantering 

samt att verksamheten har ett stöttande förhållningssätt finns där en större möjlighet för barnen att 

hanteras konflikter på ett konstruktivt sätt (Cohen 2005, s. 34-35). 
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På nivå tre i konfliktpyramiden – ”Student conflicts that are mediated ” kan man se att konflikten 

mellan barn kan lösas genom förhandling och kommunikation. Om barnen inte kan hantera 

konflikten själva, behöver en neutral tredje part såsom lärare hjälpa till med att hantera konflikten. 

Läraren kan börja med att skapa en trygghet för parterna. Läraren ska vara lyhörd, uppmuntra 

parterna till att berätta händelseförloppet, visa empati för individernas situation, ge dem förslag till 

vad man ska göra mer och göra tillsammans parterna. I denna processen ska fokus läggas på att 

vägledda parterna till en lösning med en fungerande kommunikation (Cohen 2005, s. 35-36).  

 

Nivå fyra som ligger på toppen av konfliktpyramiden – ”Arbitrated conflicts” handlar om att 

konflikten är eller har blivit allvarlig, som exempelvis verbal kräkning eller fysisk våld. Då måst 

det oacceptabla eller olämpliga beteende stoppas och parterna behöver skiljas åt. På denna nivå 

finns det inget utrymme till förhandling eller medling. Läraren tar makten och stoppar direkt det 

oacceptabla eller olämpliga beteende, samtidigt måste läraren se till att resultatet är rättvist samt 

kunna förklara och diskutera med barnen om de gemensamma regler och principer som finns 

(Cohen 2005, s. 36).  

6. Material och metod 
 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för vilka metoder som användes under undersökningens 

gång, d.v.s. datainsamling, bearbetning och analys. Studiens syfte och frågeställningar har legat 

till grund för val av metod. Vidare har jag delat upp detta kapitel i underrubriker utifrån de val jag 

gjort.  

 

6.1. Metod och metodval  
 

Jag har valt att använda mig av kvalitativa metod för att ta reda på hur förskollärarna resonera 

kring konflikter mellan barn i förskolan och orsaken till dessa konflikter; hur förskollärarna 

hanterar dessa och vilken roll anser förskollärarna att förskolläraren har i barnens 

konflikthantering. Enligt Patel och Davidson (2011) ligger fokus i en kvalitativ forskning på att 

tolka och förstå människors upplevelser av världen eller att svara på frågor t.ex. som rör ”Hur? 

Vad? Vilka?” (Patel & Davidson 2011, s. 14). För att uppnå denna studies syfte, så är kvalitativa 

forskningsmetoden lämplig.  

 

Både observationer och intervjuer är de vanliga kvalitativa forskningsmetoderna, i denna studie 

har jag valt intervjuer som metod för datainsamling. Patel och Davidson (2011) beskriver att 

kvalitativa intervjuer syftar till att skapa ett gemensamt samtal, där både den intervjuade och 
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forskaren är medskapare av intervjun (Patel & Davidson 2011, s. 81-82). Genom interaktivt 

samtal kan jag identifiera förskollärarnas livsvärld, åsikter och tankar kring konflikter mellan barn 

och hur dessa konflikter hanteras. 

 

6.1.1. Semistrukturerad intervjuer  
 

Jag har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer för datainsamlingen. En semistrukturerad 

intervju utgår från en intervjuguide där specificerade frågor om fenomen kan anpassas till 

situationen och kan modifieras och utvecklas (Patel & Davidson 2011, s. 81-82). Utifrån studiens 

syfte och frågeställningar har jag utformat en intervjuguide med tre bakgrundsfrågor och tio öppna 

intervjufrågor om uppfattning om konflikt, konflikthantering och förskollärares roll i barnens 

konflikthantering (se Bilaga 1) som jag ville ställa till de samverkande förskollärarna. Dessa 

frågor är ställda i en bestämd ordning och strukturerade med öppna frågor som rör ”Hur” ”Vad” 

och ”Vilka”, vilket ger intervjupersonen utrymme för att svara med egna ord (ibid. s. 82). För att 

ha en fullständig och permanent dokumentation av intervjuerna, har jag valt att göra 

ljudinspelningar av intervjuerna. Enligt Denscombe (2018) erbjuder ljudupptagningar en i närmast 

fullständig och permanent dokumentation av intervjuerna (Denscombe 2018, s. 285).  

 

6.1.2. Urval och avgränsningar 
 

Jag har valt att intervjua verksamma förskollärare på förskolan, inte barnskötare, för att mitt syfte 

är att undersöka just förskollärares uppfattningar av konflikter mellan barn och deras 

föreställningar till hur dessa konflikter hanteras i förskolan. Anledningen till att intervjua endast 

verksamma förskollärare är att verksamma förskolläraren är med barngruppen dagligen och det är 

de som ser och upplever konflikter mellan barn i förskolan. Jag anser att det är viktigt att hitta 

medverkande förskollärare med olika yrkeserfarenhet om konflikthantering i förskolan. När det 

gäller förskolor, har jag tänkt att välja flera olika förskolor i Stockholm län. Detta är för att få ett 

så fylligt svarsunderlag som möjligt eftersom olika förskollärare med olika erfarenheter och 

kunskap kan har olika syn om konflikt och konflikthantering.    

 

För att finna förskolor att göra intervjuerna på mejlade jag först flera olika förskolechefer eller 

biträdande chefer med ett informationsbrev som kort presenterade mitt examenarbetes ämne 

inklusive nödvändig information såsom min studie syftet och hur intervjuerna kommer att se ut. 

Jag fick sedan svar från tre förskolor med totalt sex kvinnliga förskollärare som var intresserade 

sig av ämnet och ville ställa upp för intervjuer. Förskollärarnas bakgrundsinformation fick jag veta 

efter jag har ställt bakgrundsfrågorna (se tabell 1).   
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Tabell 1: information om deltagarna i intervjuerna  

Intervjusdeltagarna*  Antal barn i avdelningen Barngruppens ålder Antal år av erfarenheter 

som förskollärare 

Emma* 12 2–3 åringar 2 år 

Stina 15 1–3 åringar  13 år 

Åsa* 15 3–6 åringar 
 

13 år 

Viktoria* 12 1–3 åringar 
 

40 år 

Ebba* 15 3–6 åringar 
 

32 år 

Linda* 25 2,5–6 åringar 

 

30 år* 

*Alla deltagande förskollärarnas namn är fiktiva namn. 

*Emma och Linda är från samma förskola; Åsa, Viktoria och Ebba är från samma förskola. 

*Linda har erfarenheter som förskollärare från sitt hemland i 10 år och 20 år i Sverige.  

 

6.2. Genomförande  
 

De sex intervjuerna genomfördes individuellt på tre förskolor vid olika tillfällen. Den första 

intervjun genomfördes i förskollärarens hem då hon var hemma på grund av sjukdom. Den andra 

intervjun genomfördes i förskolans personalrum. De tredje, fjärde och femte intervjuerna 

genomfördes en i taget på förskolans kontor. Den sjätte intervjun genomfördes i klassrummet där 

ett barn befann sig samtidigt i samma rum (barnet lekte själv och störde inte intervjun).  

 

Alla intervjuer genomfördes i lugn och ro. Innan varje enskilda intervjun påbörjades fick 

förskolläraren Intervjuguiden (se Bilaga 1) i pappersform. Förskolläraren fick läsa igenom 

frågorna som jag skulle ställa och vi började intervjun när förskolläraren kände sig det var okey att 

börja. Alla deltagande förskollärarna fick samma frågor. Jag ställde frågorna enligt den ordning 

som står i Intervjuguiden. Under intervjuerna lade jag ibland till följdfrågor beroende på vad 

intervjupersonen svarade och vad samtalet ledde till. För att spela in intervjun användes en 

mobiltelefon som placerades mellan mig själv och den som intervjuades. Varje intervju pågick i 

ungefär trettio minuter. Under intervjun antecknade jag samtidigt. Efter att alla intervjuerna 

genomförts gjordes transkriberingar för att sedan analyseras. 

 

6.3. Databearbetning och analysmetod 
 

Jag har använt mig av Kvale och Brinkmanns” Den kvalitativa forskningsintervjun” (2009) samt 

Brymans ” Samhällsvetenskapliga metoder” (2018) som grund för mig att transkribera 
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intervjuerna, bearbeta rådata och identifiera det som är relevant för undersökningsområde i denna 

studie.  

 

Hur rådata ska transkriberas beror på hur denna data ska användas. Grundregeln vid transkribering 

är att ange klart i studien hur transkriberingen har gjorts samt att transkriberingen bör bygga på de 

skriftliga instruktionerna (Kvale & Brinkmann 2009, s. 197, 202-203). Alla sex inspelade 

intervjuerna transkriberade jag sedan enskilt via dator. Transkriberingen genomfördes på så sätt att 

jag lyssnade på intervjun på mobilen flera gånger, samtidigt som jag skrev ned ordagrant allt den 

intervjuade personen sa. Men andra eventuella ljud såsom hostningar, skratt och andra 

känslouttryck har tagits bort. Även ljud som ”ah”, ”hm”, ”äh” har tagits bort för att göra 

transkriptionerna mer läsbar. Ljudet ”Pang!” valde jag dock att ha kvar för att ordet förstärker vad 

intervjupersonen menar när hon svarar på intervjufrågan:” Pang!, nu är det för stor grej för 

många barn! ”. Jag tog även bort svenska dialekter för att göra transkriptionerna så läsbara som 

möjligt eftersom studiens analys fokuserar på samtalets mening snare än dialekt. När det gäller 

talspråks ordet ”dom”, valde jag att inte ändra det till det mer skriftspråkliga ”de” för att 

ordet ”dom” är ändå läsbart. Jag lade även till intervjupersonens kroppsspråk och beskrivningen 

av röst när det är nödvändigt för att förtydliga vad intervjupersonen sa och ge läsaren en bättre 

helhetsbild. Detta leder det till en bättre förståelse för vad intervjupersonen har velat förmedla, till 

exempel: ” och säger: ”Stackars Dorrie. Hon är jätte ledsen. Det gjorde ont på Dorrie” (Ebba 

dramatiserar med barnröst och klapper tröstande)”. I resultatdelen kommer citat att användas. 

Vid vissa citat används olika symboler, enligt nedan anvisning: 

 

[text] = Ordet som saknas för en ständig mening  

… = Därefter börjar påbörjas en annan mening  

 [...] = Utelämnade ord eller stycken i en citerad text som bedömts som ej relevant för studiens 

resultat. 

 

Efter transkriberingen, analyseras sedan intervjuutskrifter utifrån den tematiska analysprocessen 

av som Bryman (2019) har beskrivit (s.707-709). Jag läste transkriberingarna flera gånger för att 

upptäckta och få en känsla för vad den deltagande förskollärarnas svar är till frågorna som jag 

ställde. Sedan sorterar jag data enligt teman i Intervjuguiden.  De för min forskning relevanta 

delarna markerades sedan i olika färger för olika förskollärare, och samlas under respektive ställda 

fråga. Detta gör det tydligt för mig själv vilka svar jag fick på respektive frågeställningen och gör 

det enklare att se skillnader och likheter mellan de sex förskollärarnas svar. Jag har sedan skapat 

kategorier som jag efterhand har förfinat för att se om de är relevanta för studien och 

frågeställningarna (Se tabell 2). 



16 
 

 
 Tabell 2: tema efter analysen 

 
 

6.4. Etiska överväganden 
 

Jag använder Vetenskapsrådets etiskt individskyddskrav som etiska överväganden för denna 

undersökning. Vetenskapsrådet (2002) gav ut ett etiskt individskyddskrav med syfte att vägleda 

forskaren vid förberedelse av forskning. Detta är för att skydda forskningsdeltagarens integritet.  

Individskyddskravet innehåller fyra huvudkrav på forskningen vilka jag ska ta hänsyn till i den 

studie: 

 

Informationskravet - “Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). Jag informerade berörda förskollärare 

om mitt forskningssyfte genom att skicka dem ett informerat samtycke innan intervjutillfället. I 

det informerade samtycket fick deltagarna även information om vilket typ av material och metod 

det handlar om (i denna studie är det intervju) och vilka verktyg (i denna studie är det 

ljudupptagning och anteckningar) som ska användas. De fick även information om att det är 

frivilligt samt att de när som helst kan välja att avbryta intervjun.     

 

Samtyckeskravet - “Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 9). När det gäller samtyckeskravet, skickade jag ett informerat 

samtycket till alla berörda deltagande förskollärare. I det informerade samtycket fick de ytterligare 

information om bland annat studiens syfte, att användning av ljudinspelningen skulle hanteras på 

ett konfidentiellt sätt, att genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör 

anonymisering och tystnadsplikt samt deltagarna i min undersökning får veta att det är frivilligt att 

bestämma om sin medverkan (se Bilaga 2-4). Alla de berörda deltagande förskollärarna fick det 

skriftliga samtycket och de lämnade in det till mig vid intervjutillfället.   

 

Studiens frågeställningar Kategorier (Tema) 

Hur ser förskollärarna på konflikter mellan barn 

i förskolan?  

- Uppfattning av konflikt  

- Orsaken till konflikterna mellan barnen  

Hur hanteras konflikter enligt förskollärarna? - Förebyggande arbete i konflikthantering  

- Konflikthanteringsstrategier 

- Kommunikation 

- Arbetslagets roll i konflikthantering   

- Ta stöd av specialpedagog och samarbeta med 

vårdnadshavare 

Vilken roll anser förskollärarna att de har i 

barnens konflikthantering? 

- Vägledare  

- Förmedlare   

- Medlares  

- Närvarande och lyhörd 

- Alla roller 
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Konfidentialitetskravet - “Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet 2002, s.12). I denna studie har jag givit varje deltagande 

förskollärare ett fiktivt namn. Detta är för att skydda de medverkandes identitet. Förskolornas 

namn och plats har jag uteslutit helt, utom att jag har nämnt att de är från Stockholms län.   

 

Nyttjandekravet - “Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål” (Vetenskapsrådet 2002, s.14). Den data som samlas kommer jag att använda 

endast under undersökningen. Det nödvändigaste och mest intressanta materialet kommer jag att 

använda som bilagor till uppsatsen. Resterande material ska jag radera. 

7. Resultat och analys 
 

I detta kapitel kommer resultatet från det insamlade svaret av intervjuerna att redogöras.  

Resultatet av samtliga intervjuer med förskollärare kommer presenteras i olika tema och läggas 

fram i tre huvudrubriker: Hur ser förskollärarna på konflikter mellan barn i förskolan? Hur 

hanteras konflikter enligt förskollärarna? Vilken roll anser förskollärarna att de har i barnens 

konflikthantering? Svaren på intervjuerna kommer att presenteras först, därefter följer analysen av 

svaren. Resultatet kommer att analyseras utifrån Cohens konfliktteori och de begrepp som 

presenteras i kapitlet -Teoretiska utgångspunkter. 

 

7.1. Hur resonerar förskollärarna kring konflikter mellan barn i 

förskolan och orsaken till dessa konflikter? 
 

Vid intervjuerna framkommer olika uppfattning om konflikter mellan barn och orsaken till dessa 

konflikter. Alla förskollärare anser att konflikter är normalt och ingår som del av livet. Deras 

beskrivningar om vad konflikter mellan barn handlar om rör ofta bråk som uppstår om saker eller 

mellan person, och att barnen är oense eller inte kan samarbeta. Konflikter mellan barn kan även 

relateras till negativa känslor såsom ledsenhet och ilska, men även verbala kränkningar och fysiskt 

våld.  

 

7.1.1. Uppfattning av konflikt   

Förskollärarna uttrycker att konflikter är normalt och ingår som del av livet, som Viktoria och 

Stina uttrycker det. 

Viktoria: Dom kommer ju ofta i konflikter när man är så här liten. Så ska dom lära sig hur livet ska 

vara. 
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Stina: Så det handlar mycket om att jobba med att fördjupa gruppen, och sedan när konflikten 

kommer, så är den välkommen för att den kommer ju alltid. 

 

Tre av förskollärarna uttrycker att konflikter mellan barnen handlar om att de bråkar om saker 

eller personer.  

Stina: Alltså inne hos oss så kan det vara bråk om samma barn vill ha samma bil. Det kan ju bli 

konflikt. Alltså är det äldre barn så kan det vara andra saker. Det är en konflikt om det uppstår 

någon sak som man är oense om, […] 

 

Viktoria: Om jag tänker på mitt jobb, då kan det vara en konflikt mellan två barn som kanske vill 

ha samma leksak. 

 

Åsa: Konflikt. Ja. Det kan vara att barnen bråkar om en sak. Dom vill ha samma saker, samma 

leksak och dom bråkar om det. 

 

Enligt Ebba handlar konflikten egentligen om meningsskiljaktigheter där man tycker olika och 

inte kan komma överens.    

Ebba: Det är egentligen meningsskiljaktighet. Man tycker olika saker. Man är inte överens utan har 

meningsskiljaktighet.  

[…] 

Ebba: Man har olika åsikter, man har olika ståndpunkt, […] med barnen handlar det ofta om att 

dom säger att dom vill ha samma leksak och bråkar om den, eller med vuxna, eller dom tycker om 

olika saker. Man kan inte kompromissa, enas om lösningen, utan då det blir en konflikt när man 

inte kan enas.  

 

För Linda det kan det också ses som att barnen inte kan sammanarbeta när de inte kan komma 

överens. Och detta leder till konflikt.  

Linda: Dom kan inte komma överens, dom kan inte samarbeta. Då blir det lite konflikt på var sitt 

håll. ”Jag vill ha den, nej”. Då blir det lite konflikt mellan barnen.  

 

Förskolläraren Emma tycker konflikten handlar om negativa känslor såsom att barnet känner sig 

ledsen och arg.  

Emma: Det gör inte barnen glada. Dom känner sig ledsna. De saker som händer mellan till exempel 

två eller tre barn, gör barnen inte glada utan de blir ledsna, arga. Sådana saker tycker jag kan kallas 

för konflikter. Konflikt kan också vara att dom bråkar, till exempel. 

 

För Åsa, konflikten kan även vara när man säger dumma saker och är våldsam.  
 

Åsa: Eller dom säger någon dum sak, dom bara bråkar, puttas eller knuffas, eller säger fula ord. 

 

 

Ovan uppfattningar av konflikter visar att förskollärarna anser att konflikter är normalt och ingår 

som del av livet, exempelvis att Viktoria och Stina säger att konflikter alltid uppstår hos barn. 

Denna syn kring konflikter mellan barn kan förstås utifrån Cohen (2005) som menar att konflikter 

är en normal och en oundviklig del av människors liv. Därför kommer konflikter alltid uppstå hos 

barn. En annan faktor som framkommer är att förskollärarna beskriver att konflikterna kan handla 

om olika saker. Det kan handla om bråk om saker eller mellan personer, som Stina, Viktoria och 
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Åsa beskriver. Konflikt mellan barn är när barnen är oense om något eller inte kan samarbeta, så 

som Ebba och Linda beskriver det. Konflikt mellan barn kan även relateras till negativa känslor 

såsom ledsenhet och ilska som Emma berättar, men även verbala kränkningar och fysiskt våld 

som Åsa uttrycker det. Denna syn kring konflikter mellan barn kan förstås utifrån Cohens (2005) 

beskrivning att konflikter ses ibland som något negativt, som leder till negativt resultat såsom att 

individen blir ledsen och arg, eller våld mellan individen och mellan grupperna (Cohen 2005, s. 

12). Konfliktens positiva sida har däremot de intervjuande förskollärarna inte nämnt. 

 

7.1.2. Orsaken till konflikterna mellan barnen 

Generellt har alla intervjuperson uttryckt att den möjliga orsaken till konflikter mellan barn kan 

vara att barnen bråkar om samma saker och ting och uttrycker sig på ett aggressivt eller våldsamt 

sätt. Som Ebba uttrycker det:   

Ebba: Orsaken är ju ofta att dom är osams om någon sak eller vem man ska leka med eller att 

någon bråkar, knuffar någon […]. Dom är för hårdhänta ibland, tar saker från varandra, puttar 

varandra, säger ”du får inte vara med, du är inte min kompis”, sådana saker är orsaken till 

konflikten.  

 

Vidare tycker tre av de sex förskollärarna att även brist på språket är orsaken till konflikterna. 

Stina påpekar att det är främsta hos yngre barn.  

Stina: Man kan inte utrycka sig verbalt, då går man handgripligen in och visar vad man vill istället. 

Då kan det ju blir man gör illa sin kompis för att man vill ha den. Man vill visa. Man kan inte 

säga ”kan jag få låna den”. En del barn kan det. Men många barn hos oss kan ju inte det. Så jag tror 

mycket handlar om att man inte har språket ännu. 

 

Barnen kan inte uttrycka sig verbalt, vilket leder till att barnen uttrycker sig handgripligen såsom 

att puttas, slåss och knuffas.  

Åsa: Kan dom inte språket, så tar dom gärna till att knuffas, puttas. Kan dom inte uttrycka sig, så 

kan dom göra så istället, puttas och knuffas. 

 

Linda: Dom kan skrika åt varandra, dom kan sparkas, dom kan slåss när dom inte kommer överens. 

När dom inte kommer överens, det kan vara ibland vara så att vissa barn har problem med språket. 

Språket kan vara en av orsaken som står mellan barnen.  

 

Orsaken till konflikten kan även vara att yngre barn inte riktigt har lärt sig normer och reglerna 

såsom att dela med sig, vänta sin tur, som Stina säger: 

Stina: Sen kanske man inte har riktigt lärt sig det här att dela med sig, turtagning och sådant 

liksom.  

 

Att lära sig normerna och reglerna kräver tid. När yngre barnen inte har erfarenhet om hur man 

umgås med andra då kan det uppstå konflikt.  

Viktoria: Det är ju så någonting som man lär sig under tiden. När två små barn kommer nära 

varandra … Dom vet inte hur dom ska hantera det här. Du är vuxen. Du vet hur man ska hantera 

sig - jag kan inte ta din penna, då säger du ”Varför då? Varför tar du min penna?”. Så det är 

någonting som barnen får lära sig, så här fungerar det.  
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Orsaken till konflikterna mellan barn kan också vara att barnen har svårt att samarbeta med 

varandra som Linda uttrycker det. 

Linda: Men tänk om dom varje dag är här åtta timmar, sex timmar och ska dela med sig pennan, 

papperet, sandlådan. […] det blir svårt när det är många barn och dom ska kunna sammanarbeta. Så 

alltid dyker det upp små konflikter.  

 

Vissa barn har inte lärt sig lekkoden, vilken gör att barnet inte vet hur hen ska leka med andra. 

Detta leder således till konflikter, som Åsa berättade.  

Åsa: Alla har inte lekkoden och vet inte hur dom ska leka, hur ska dom vara med kompisar. 

 

Enligt Åsa kan orsaken till konflikterna även komma från den digitala miljön som vi lever i och 

som innehåller mycket våld. 

Åsa: Och sen man tittar mycket på Ipad där hemma. På filmer, som till exempel Ninjago där många 

slås, fäktas och så här. 

[…] 

Åsa: Det är den småbarn sitter hemma med Ipad mycket. Det gör dom. Så mycket kommer från det 

digitala också. Tv, Ipad, telefon mobil. Dom tittar på Youtube och filmer. Så, mycket våld. 

 

Förskollärares uppfattningar om orsaken till konflikterna mellan barnen visar att förskollärarna 

tycker att konflikterna uppstår när barnen är osams och oense om saker och ting. Dock tycker de 

att konflikter mellan barn kan visa sig på olika sätt såsom att bråka om leksaker, säga fula ord, och 

slåss. Stina, Viktoria och Linda har nämnt att språket är också en orsak till konflikt, där barnen 

(särskilt yngre barn) inte kan uttrycka sig verbalt, vilket kan leda till att barnen uttrycker sig 

handgripligen. Detta framgår från vad Cohen (2005) skrivit, att alla interpersonella konflikter, 

oavsett vilka parter och hur konflikten har hänt, har samma dynamik där individens önskemål att 

uppfylla sitt grundläggande psykologiska behov ofta motiverar hens beteende (Cohen 2005, s. 12). 

Därför bråkar eller så blir barnen ledsna och arga över saker eller personer, eller att de inte får som 

de önskar. Resultatet visar också att barnen inte har lärt sig normerna och reglerna, inte har 

erfarenhet om hur man umgås med andra, vilket kan leda till en konflikt. Orsaken till konflikterna 

kan även vara den digitala miljön som Åsa beskriver, att den innehåller mycket våld. Cohen 

(2005) påpekar att många uppenbart ohälsosamma omständigheter finns i barnets miljö och 

påverkar barnen, såsom media som innehåller mycket våld, vilket leder till konflikter (Cohen 

2005, s. 4). Cohen (2005) menar främst TV-media. Men nuförtiden finns även mycket våld i den 

digitala miljön. 

 

7.2. Hur hanteras konflikter enligt förskollärarna? 
 

Vid intervjun framkom det att alla sex deltagande först observerar konfliktsituationen, sedan följer 

de konfliktsituationens tendens och bedömer om de behöver kliva in i konflikten för att hjälpa 
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barnen att lösa konflikten. De var överens om att när konflikten innehåller en stark negativ känsla 

såsom ledsenhet, ilska och aggressivt beteende såsom att slåss, så måste man kliva in direkt och 

stoppa det. Utöver detta har förskollärarna också nämnt att det behövs tas kontakt med 

specialpedagog för att få hjälp med konflikthanteringen för vissa barn som har svårigheter, samt 

att samarbete med vårdnadshavare. De lyfter även fram att ett öppet och trivselarbetsklimat även 

kan påverka konflikthanteringen.  

 

7.2.1. Förebyggande arbete i konflikthantering 

Förskollärarna har betonat vikten av förebyggande arbetet i konflikthanteringsprocessen. Inom det 

förebyggande arbetet är att jobba med värdegrunden det viktigaste av allt, som Stina beskriver,   

Stina: Det handlar mycket om förebyggande arbete som ny. Vi har fått väldigt många 

inskolningsbarn. Vi har väldigt många inskolningar. Då tycker jag det är jätteviktigt att trycka på 

värdegrundens arbetet. Att det är värdegrunden som är det viktigast innan man lär ut all kunskap. 

För du kan inte lära ut kunskap om du inte har en bra värdegrund. För om inte barnen respekterar 

varandra, eller kan samarbeta, kan dom inte heller ta till sig någonting. Så det är jätte viktigt att 

lägga grunden för det. […].  

  

Stina: […] Men, lekar förstärker god gemenskap. Man kan leka för att fördjupa namn, sång och 

sånt där, bekräftar varje barn liksom. Och i såna lekar där man får vara sig själv men ändå i hela 

gruppen tillsammans liksom. Och just det jag har sagt värdegrundsmaterialet, ”Kanin och Igelkott” 

får komma på ett besök. Vi pratar om hur man är mot varandra. Det är ju mycket förebyggande 

arbete. Och det här med också ”Stopp”, att man vill lära barnen att sätt upp sina händer och 

säga ”Stopp” om dom inte vill. Så det handlar om mycket att jobba med att fördjupa gruppen. Och 

sen så när konflikten kommer så är den välkommen för att det kommer ju alltid. Det finns konflikt i 

alla barngrupper. 

 

Genom samlingarna diskuterar pedagogerna tillsammans med barnen om hur man är kompis med 

varandra. Lina har berättat hur man kan jobba med grundkompisregler för att minska konflikter.  

Linda: Vi har en samlingsvägg. Du kan titta här. (Linda visar Dorrie väggen i klassrummet). Vi har 

några regler som vi går igenom. Och här till exempel, hur en bra kompis ska vara. Här är den 

grunden också viktigt.  När vi sitter där och har samling, går vi igenom den med barnen ”vad är det 

idag?”, för att förebygga ”här är förskolan där många ska dela med sig, många ska leka 

tillsammans”. För att minska konflikter måste vi ha grundregler som barnen ska lära sig. 

 

Förebyggande arbetet enligt Viktoria kan vara att man jobbar med olika projekt eller tema i 

barngruppen, där barnen kan lära sig mycket om konflikthantering såsom att dela med sig.  

Viktoria: Vi gör det ju när vi jobbar med olika projekt. Och där har man lärt sig också mycket om 

konflikthantering när man sitter i en grupp och andra kanske håller på med lera, ”Jag vill ha all 

lera”. Det kan man ju inte få. Mina kompisar måste också få ha. Så det är mycket där som man kan 

se konflikt och när dom har fri-lek. Det är där man kan se att det kan komma. 

 

Med ett annat fokus än Viktoria, betonar Ebba vikten av att bygga empati hos barnen i sitt 

temaarbete.  

Ebba: vi jobbar väldigt mycket med kompissolen i arbetslaget, för att bygga empati. Alla är 

kompisar och alla hjälper varandra, var snälla med varandra, säger snälla saker. Det har man hela 

tiden med sig, särskilt i början av ett nytt läsår i augusti, när man får nya barn, Och man ska få ihop 
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gruppen och få en ”Vi känsla”. Då jobbar man jättemycket med att får alla att känna att dom hör till 

och dom mår bra och trivs, som man lägger till grunden där. Sen behöver man påminna våra barn 

lite grann. Vi brukar säga ” vad säger solen? ” om nån är dum. så kan dom säga till varandra ” vad 

säger solen?”, då tänker dom på kompissolen, den som har strålar [där det står]”vi kramar, vi gör 

förlåt, vi slås inte ”och sånt. Alla dom här strålarna, dom som barnen själva har sagt. För inne i 

solen, så står det ” hur är en bra kompis”. Och så har barnen sagt olika saker som dom tycker är en 

bra kompis. Så brukar dom påminna varandra om det ” vad säger solen?”.  

 

Dessutom kan det förebyggande arbetet vara att spela teater med dockor eller med pedagogerna. 

På det sättet blir det synligt och tydligt för barnen att förstå bättre om hur de samverkar med 

varandra som kompisar och hur man ska göra när det uppstår konflikter mellan varandra. Stina 

berättar att man kan spela teater med handdockor medan Linda och Åsa berättar att pedagogerna 

kan spela teater för barnen.  

Stina: Samtal kan vara lite svårt när dom är så små. Men just genom dockor, har jag märkte att när 

man pratar med dom med dockan att det känns det är lättare än jag själv berättar. Dom är helt 

fascinerad när jag kommer med dockan på handen. Som att det skulle det bli jätte spännande. […] 

med handdockor, såna, man pratar genom liksom. Det är häftigt att se, liksom. […]. 

 

Linda: Man kan spela teater själv. Förut har jag jobbat med små barn. Hur gör man liksom när 

konflikt dyker upp? Vi gjorde en teater, hon slog mig och jag blev ledsen, och barnen sitter och 

tittar. Man kan spela små teater och visa genom kroppen, för dom små barnen kan inte prata. Dom 

ser och dom förstår. 

 

Åsa: Vi vuxna spelar upp teater för barnen. […]. Det är lite kul att se hur dom reagerar. 

 

Viktoria tycker det behövs ytterligare forskning, kurser om konflikthantering för yngre barn.  

Viktoria: Det är ju väldigt stort, tycker jag att jobba med små barn för det är ju inte så mycket 

som... Det finns inte så många som forskat på små barn. Det är mest lite äldre barn som finns olika 

saker på, vissa kurser och sån där. Oftast är det om större barn, från tre och uppåt. Men yngre barn 

finns det inte så mycket på. Det är lite synd tycker jag.  

 

Ovanstående resultatet visar att förskollärarna anser att det är viktigt att arbeta med värdegrunden 

och grundkompisregler när man arbetar med konflikthanting för barn, som Stina och Linda 

berättade. De påpekade att detta arbete är särskilt viktigt när nya grupper formas. Genom att arbeta 

med olika projekt eller teman kan pedagogerna träna och diskutera tillsammans med barnen om 

hur man är kompis med varandra, som Viktoria och Ebba berättade, vilket är också för att 

förebygga konflikter. Förutom dessa kan pedagoger spela teater för att synliggöra en 

konfliktsituation och hur man kan hantera den, som Stina, Linda och Åsa berättade. Dessa 

förbyggande arbeten kan förstås utifrån nivå ett på Cohens konfliktpyramid, där förebyggande 

arbete i verksamheten, exempelvis att läraren tillsammans med barnen arbetar med värdegrunden, 

gruppregler, självkänsla, empati, samarbete och kommunikationövningar (Cohen 2005, s.34). 

Målet med detta arbetet är för att utveckla barnens sociala och emotionella kompetens. Därmed 

blir de konflikter som uppstår mer lätthanterliga och barnen får en möjlighet att själva förhandla 

sig till en lösning (ibid.).  
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7.2.2. Konflikthanteringsstrategier  

Förskollärarna framhåller vikten av att observera konfliktsituationen först innan man överväger 

om det behövs ingripande. Men om konflikten är eller går över styr och om konflikten innehåller 

aggressivt beteende såsom att slagsmål, så måste man kliva in direkt och stoppa det. Exempelvis 

som Emma, Stina och Ebba uttrycker det.  

Emma: Ja, först måste man alltid uppmärksamma vad som händer, vad som pågår och känner av. 

Och sen kan man avgöra om det är en allvarlig situation, då måste jag gå in och säga ”Stopp!”. Och 

sen kan man prata. 

 

Stina: Observera och se vad som händer då. För att ibland ser det ut som en konflikt, men det 

behöver inte bli en för dom kan lösa det själva. Om jag går in för snabbt, kanske blir det jätte stort. 

Men från början kanske det var bara litet. Men jag försöker observera och ser vad som händer ett 

tag. Och sen om jag märker att någon blir ledsen, eller… tycker jag att dom inte klarar det själva, 

då går jag ju in och hjälper dom. Då får dom ofta vara den där som berättade ” Vad som hänt? Vad 

blir du ledsen för?”. […] och får manförklara och säga ”hur tror… ”. Så tänker jag också att dom 

sätter sig i in andras situation, ”hur känner du dig, när du slog Lisa?”, till exempel. Så dom får 

känna efter liksom, hur tänker efter, hur kan det kännas om man blir slagen liksom. 

 

Ebba: Jag tittar lite först. Då ser man, ser man om någon är ledsen eller verkar vara arg, eller dom 

verkar slå varandra, eller bara små tjafs. Då kan man lyssna lite och se. Många gånger så löser dom 

det själva. Alltid att man ger varandra kram, eller dom gör förlåt av sig själva. Många gånger är 

barnen jätteduktiga på lösa sina egna konflikter. Men när det blir att dom slås, eller bråkar, eller att 

det blir för argt, då måste man gå in. Men man kanske inte ska ha så här bråttom in, innan det har 

gått överstyr, utan man kan titta lite och se. För dom behöver också träna sig lite i konfliktlösning.  

 

Till skillnader från Emma, Stina och Ebba, anser Linda att i vissa situationer såsom i en pågående 

lek, avvaktar hon inte men ger direkta förslag istället för att styra konfliktsituationen mot en 

positiv riktning.   

Linda: Eller kan det vara vissa situationer att, på morgonen har dom kommit in leken ganska långt, 

till exempel, dom som börjar klockan åtta. Dom leker och håller på en ny lek. Ett tredje barn 

kommer i klockan nio och vill vara med. Och dom andra har redan börjat leken och dom säger nej. 

Då kanske kan man vägleder den som kommer in klockan nio, ”vet du vad, du kanske kan rita eller 

måla. Just nu, den här leken få du vänta lite med”.  

 

Under konflikthanteringsprocessen, betonar de olika förskollärarna lite olika varianter. Ebba 

betonar vikten av att bekräfta barnens känsla och visa empati i konflikthantering.  

Ebba: Så fokus på den som är ledsen, empati […] det här var dumt, jag vill göra så att det blir bra. 

För att om man får skäll, blir rädd, och så blir man så här, det känns inte bra, Kanske du var arg för 

att du får skäll. Du kanske också känner det inte var riktigt mitt fel, Och det kanske var det så du 

hade hans leksaker först och jag kanske inte såg allt som hänt, men ändå tycker synd om dig för att 

du är ledsen nu. Så du kan ändå trösta hen för det. Och så kan man prata om det som hänt, varför 

du är ledsen, vad som hände innan. Så att, man ska inte skälla direkt. Du måste veta vad som hänt 

och gärna fokus på empati på den som inte känner sig så bra.  

 

Och hon lyfter fram att det är viktigt att barnen gör ”förlåt” i det empatilärandet.  

Ebba: Nej. Våra barn, dom säger väldig sällan ”förlåt”. Dom gör ”förlåt”. Dom kramas. Det är jätte 

viktigt. Det har varit, vi har sett något barn hos oss nu, om man har gjort osams med nån, då säger 

han,” Han säger inte ”förlåt”. Han kan inte krama, han kan inte säga ”förlåt” ”. Så fort han fått 
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kramen, det är ingenting! Det blir bra igen! Det är så viktigt att när det andra barnet visar att ”jag 

ångrar mig, jag vill att vi ska vara vänner, jag vill att vi ska bli sams ”, då går dom vidare. Det 

behöver inte sägas ”förlåt”, och [det] kan vara jobbigt, och du kan inte hellre tvinga fram 

förlåtet ”Nu säger du förlåt” eller nåt, för det blir ju jättedumt. 
 

Till skillnader från Ebba, tycker Stina att även reflektion efter konflikten ska göras för att hitta ett 

bättre sätt att hjälpa barnen att förstå, till exempel empati.  

Stina: Sen också tänker jag att, lite grann, efter arbetet också, efter konflikter har varit. […] tänker 

att man kan ha, liksom, kanske rollspel eller såna grejer att spela upp i olika situationer som har 

hänt. Och barnen får själva liksom […] hur känns det när kanin blir slagen av igelkott? Skulle dom 

hjälpas åt? För även om dom är små, så kan dom ändå ha sett att jag har blivit ledsen.  

 

Ovanstående resultatet visar att alla förskollärarna anser att man måste vänta med att ingripa vid 

en konflikt och låta barnen få möjlighet att försöka hantera konflikten själva. Och många gånger 

kan de lösa konflikten själva. Detta framgår på nivå två i Cohens konfliktpyramid. På den nivån 

ska barnen förhandla med varandra med sin självkontroll och sina egna förhandlingskunskaper 

(Cohen 2005, s.35). Som Ebba berättade, att många gånger kan barnen lösa konflikter själva 

genom att ge varandra en kram och säga ”förlåt”. Resultatet kan också förstås utifrån det som 

Cohen (2005) skriver om medling, vilket används då man ingriper in konflikten, där syftet med 

medling är att hjälpa parterna att skapa en lösning som alla de involverade blir nöjda med. Därför 

behöver medlare orientera sig mot att tänka och planera för en bra lösning. Därför behöver man 

observera situationen först.  

 

När barnen inte själva kan lösa konfliktsituationen, anser förskollärarna att de måste ingripa och 

hjälpa barnen. Detta kan förstås utifrån nivå tre i Cohens konfliktpyramiden som beskriver en 

neutral tredje part (i denna studie är det endast förskollärare) hjälper barnen att förhandla och 

kommunicera med varandra i konflikten när de inte kan själva. Medling som ett verktyg används 

på den nivån för att hjälpa barn som inte kan lösa sina konflikter självständigt (ibid. s. 35-36.). 

Ebba betonar vikten av att bekräfta barnens känslor och visa empati när man hjälper barnen att 

hantera konflikten och hon lyfter fram att det är viktigt att barnen gör ”förlåt” i empatilärandet. 

Detta kan förstås utifrån nivå tre i Cohens konfliktpyramiden, där läraren börjar med att skapa en 

trygghet för parterna, vilket görs genom att bekräfta barnens känsla och visa empati. Sedan 

uppmuntrar och hjälper läraren parterna att öka förståelsen om situationen (Cohen 2005, s. 35). 

Stina påpekar även att reflektion efter konflikten kan göras för att hitta ett bättre sätt att hjälpa 

barnen att förstå, till exempel empati. Detta framgår av medlingens syfte som Cohen (2005) 

beskriver, att hjälpa parterna att få till en lösning som de involverade är nöjda med (Cohen 2005, 

s. 30). Reflektion kring hur konflikthantering gick kan hjälpa parterna att få till en lösning på ett 

bättre sätt. 
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Ovanstående resultatet visar också att alla förskollärarna anser att när konflikten innehåller 

aggressivt beteende, då måste man kliva in direkt och stoppa den. Detta framgår av nivå fyra i 

Cohens konfliktpyramiden där läraren väljer att kliva in konflikten och stoppa oacceptabla 

beteenden när det har börjat bli aggressivt och våldsamt. Förskollärarna påpekade också att efter 

man har stoppat oacceptabla beteenden, måste man prata med barnen och förklara för dem.     

Cohen (2005) betonar att läraren måste se till att resultatet är rättvist samt kunna förklara och 

diskutera med barnen om gemensamma regler och principer som finns i förskolan (Cohen 2005, s. 

36). Genom förklaring och diskussion förstår barnen bättre situationen.  

 

7.2.3. Kommunikation 

Alla förskollärarna har berättat att efter man kliver in konflikten, behöver man fråga, sätta ord på 

vad som hänt och ge barnen förslag hur de kan hantera eller lösa konflikten, som Stina uttrycker 

det. 

Stina: […] ofta så var man den där som berättade ” Vad som hänt? Vad blir du ledsen för?”. Man 

får hjälpa dom fylla in med språket för många barn har ju inte språket. Så får jag, liksom, tyda och 

sätta ord på vad som händer.  

 

Förskolläraren Emma betonar att kommunikation ska utgå från den nivån som barnen kan förstå.  

Emma: Bara säga rakt ut ”ni får turas om”. Det är en så enkel förklaring. Men kanske dom inte kan 

ta emot det ordentligt och nästa gång händer det igen. 

 

Emma påpekar även att kommunikationen som inte fungera kan göra det svårt att hjälpa barnen 

(särskilt yngre barn) i konflikthantering.  

Emma: Jag tycker när det är svårt att kommunicera med barnet. Eller när det är svårt för barnet att 

förstå vad jag menar, då är saker svårt. Om dom förstår vad jag menar blir det lätt. Särskilt när vi 

jobbar med tvååringar. De kan inte riktigt förstå vad vi har pratat om, dom kan inte prata, eller hur 

situationen ser ut även om vi har upprepat det många gånger. Dom kan inte riktigt ta in saker som 

vi pratar om.  

 

Kommunikationen med barnen, tycker Linda, ska vara variera beroende på om det är små barn 

eller stora barn. 

Linda: Dom kan inte uttrycka sig. Då kanske man gör på ett lite enklare sätt. Titta, kompisen är 

ledsen, ge dockan till kompisen. Visar mer. Till exempel, ge dockan till kompisen, klappar fint. 

Visar dom med mer känslor. Man ska visa känslor lite mer. Med stora barn, pratar man mer; med 

små barn, visar man mer. 

 

Viktoria tycker också att kommunikationen med barnen skiljer sig åt beroende på barnets ålder. 

För yngre barn som inte ha språket, har hon lyft fram att man får använda mer kroppsspråk för att 

kommunicera med barnen.  

Viktoria: […] För många barn inte ju har språket med sig. Man får mer använda kroppsspråket och 

liksom har den biten med sig. 
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Ovanstående resultatet visar att förskollärarna använder fungerande kommunikationsspråk för att 

hjälpa barnen förstå konfliktsituationen och lära dem hur de kan hantera konflikten på ett 

konstruktivt sätt. Detta görs genom att utgå från barnens perspektiv och hjälpa barnen utifrån 

deras nivå. Viktoria, Linda, Emma och Stina säger att man kommunicerar med yngre barn mer 

med kroppsspråk och tecken, och frågar barnen vad som har hänt och sätter ord på det, ger dem 

förslag till hur konflikten kan hanteras och lösas, samt bekräftar barnens känsla och visar empati. 

Dessa är i enlighet med nivå tre i Cohens konfliktpyramiden där man ska vara lyhörd och 

närvarande, uppmuntra parterna till att berätta händelseförloppet, visa empati för individernas 

situation, ge dem förslag till vad de ska göra vidare och göra tillsammans med parterna. Denna 

process innebär att vägleda parterna med en fungerande kommunikation (Cohen 2005, s. 35-36). 

 

7.2.4. Arbetslagets roll i konflikthantering   

Alla deltagande förskollärarna uttrycker att i deras arbetslag pratar och hjälper de varandra med 

konflikthantering. Och de har ett öppet arbetsklimat för att slippa stress och trivas med varandra, 

vilken kan avspegla sig i barngruppen.  

Stina: Ja. Det där är viktigt att sitta och prata om konflikthantering och hur ska vi göra nu. Samma 

också om man har sett någon konflikt, att man hjälper varandra för att ibland kanske det är det svårt 

att lösa det själv. Att man hjälps åt för att vi är ett arbetslag, det är jätte viktigt, tycker jag. Man tar 

hjälp av varandra. Man har ju olika kompetens, man är ju olika… Det är därför att det är så bra att 

man är tre. Man har olika intressen, man har ju olika kompetens, är bra på olika saker. Då kan man 

utnyttja det liksom.  

 

Ebba lyfter fram vikten av att ha ett gemensamt förhållningsätt i arbetslaget, så att barnen kan få 

ett effektiv förslag utan att bli förvirrade kring vem de ska lyssna på och vad de ska göra i 

konflikten.  

Ebba: Man känner varandra, då har man ju… Vi har här nåt som kallas arbetslagskontrakt, hur vi 

jobbar med varandra, hur vi tänker, hur vi samarbetar, att vi ska gå mot samma mål, och man har 

barnens bäst i fokus hela tiden. På vilket sätt har vi barnens bäst i fokus? Så att man är i samspel, 

för det blir jätte jobbigt för barnen om personalen säger olika saker. Om hen kan gå från den till 

den till den, får göra olika. Utan man måste vara eniga. Den här är reglerna, det här är rutinerna, så 

här jobbar vi, och så här gör vi när saker händer. Annars blir barnen förvirrade. 

 

På ett liknande sätt tycker Viktoria att personalen har olika sätt att tänka och det känns tufft att 

man måste tänka på syftet som talar om varför vi gör så här.  

Viktoria: Ja men då är det lite det här mellan oss som jobbar, tycker jag, att det är ju lite olika. Om 

jag till exempel säger, vad är du? Är du barnskötare eller förskollärare? Det är ett lite annorlunda 

tänk, tycker jag. […] så många gånger får man känna att man måste ge ett syfte liksom för 

att…därför måste vi göra så här.  

 

Resultatet visar att förskollärarna har lyft fram vikten av ett bra arbetslag som skapar ett glad och 

öppet arbetsklimat. Sådant arbetsklimatet avspeglar sig även på barngruppen och påverkar dem på 
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ett positiv sätt. Denna syn kring arbetslagets roll i konflikthantering kan förstås utifrån nivå ett i 

Cohens konfliktpyramiden där en stöttande and trygg skolmiljö är förutsättningen för 

konflikthantering (Cohen 2005, s.34). Arbetsklimatet ingår i skolmiljön och därmed kan man säga 

att det också är en förutsättning i konflikthanteringen. Vikten av ett glatt och öppet arbetsklimat 

kan också förstås utifrån Cohens syn kring orsaken till konflikter där ohälsosamma 

omständigheter i barnets miljö även är en orsak (Cohen 2005, s. 4). Om arbetsklimatet är dåligt, 

kommer pedagogerna inte må bra, vilken kan leda till att barnen inte känner sig trygga.  

 

7.2.5. Ta stöd av specialpedagog och samarbeta med vårdnadshavare 

Om konflikthantering berättar förskolläraren Emma att hon och sina kolleger tar hjälp av en 

specialpedagog när deras kunskaper inte räcker till för att hjälpa vissa barn som har svårigheter att 

hantera konflikt (t.ex. när ett barn som har diagnosen ADHD).  

Emma: Vi har ett arbetslag, om vi alla känner att det här barnet är lite svårt för oss att hantera, 

ibland ber vi om hjälp från specialpedagog.  

[…] 

Emma: Ja. det hjälper ibland verkligen väldigt mycket. Barn som har ADHD är extra aktiva. (D: 

eller Autism). Hamnar i konflikter är mest de som har ADHD. Då är dom lite överallt. Dom har 

mycket energi och vill vara överallt. Så det händer konflikter också på grund av dom har ADHD, 

tycker jag. Om vi får hjälp från specialpedagog, då får vi lite tydligare strukturer om hur man ska 

hantera ett sådant barn. Vanliga konflikter kan vi hantera. När vi behöver be om hjälp från special 

pedagog, det betyder att konflikten händer och upprepas nästan varje dag och varje gång är det 

väldigt svårt att hantera. Det händer varje dag med samma barn. För oss är det svårt att 

kommunicera med barnet, att få henne/ honom att sluta göra så.  

 

Med sina erfarenheter, lyfter Linda fram vikten av att samarbeta med barnens vårdnadshavare, när 

det är svårt att hantera barnet i konfliktsituationen. Att göra vårdnadshavarna delaktiga skulle 

hjälpa barnet att bättre förstå skillnader mellan att vara hemma och att vara på förskolan, och lära 

sig hur man ska vara med andra barn, till exempel att dela med sig med andra barn.  

Linda: Om jag märker att det är svårt och barnen har gjort det flera gånger. Då tar jag kontakt med 

föräldrarna, förstås. Båda, så jag vill informera föräldrarna separat. Dom får prata hemma med 

barnen och så vidare. Och det här har jag gjort flera gånger och det ger jätte bra resultat. Om jag 

märker att jag inte kan mer och barnet fortsätter, då kontakter jag föräldrarna. Föräldrarna ska vara 

delaktiga också i den situationen. När man bara är ett litet barn, mamma och pappa, alla, gosar, 

gosar, och barnet får allt, allt. När dom kommer till förskolan, ”Pang!”, nu är det för stor grej för 

många barn. Hur ska jag göra? Hur ska jag dela en docka med flera tjejer eller killar, till exempel. 

Då blir det svårt för det barnet. Det finns sådana barn. Många sådana barn som har svårt… ”Den är 

min! Den är min!”. Det är förskolan och hem… Återigen, vi tar kontakt med föräldrarna. Dom 

jobbar hemifrån med samma mål och sätt, och vi gör här. Då löser vi det. 

 

Emma och Linda lyfter fram att förskollärarna tar stöd av specialpedagog och samarbetar med 

vårdnadshavare när det är svårt att hantera konflikter för vissa barn. Dessa kan förstås utifrån nivå 

tre i Cohens konfliktpyramiden där att vägledandet av parterna med en fungerande 

kommunikation är centralt i medlingen (Cohen 2005, s. 35-36). För att lärare ska kunna vägleda 

barnen på ett konstruktiv sätt, som Cohen beskriver, måste läraren vara medveten om orsaken till 
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konflikten och kunna använda sig av verktyg för att lösa konflikten effektivt (Cohen 2005, s. 30). 

Så när förskollärarna har brister om vissa kunskaper för att hjälpa barnen att hantera konflikten, är 

det bra att ta stöd av specialpedagog som har den kunskapen, såsom exempelvis kunskap om 

ADHD, och att pedagogen samarbetar med vårdnadshavare som är den närmsta personen till 

barnet och som känner barnet väl.   

  

7.3. Vilken roll anser förskollärarna att förskollärare har i barnens 

konflikthantering? 
 

Förskollärarna i intervjuerna beskriver sina roller som vägledare, förmedlare och medlare. 

Vägledare, menar Emma och Linda, ska vägleda barnen till hur de kan hantera konflikten på ett 

konstruktivt sätt. Förmedlare, menar Stina, hjälper barnen att sätta på ord vad de känner och säger, 

ger förslag på hur man ska göra. Medlare, menar Ebba, hjälper barnen att förhandla och hjälpa 

dem att hitta en lösning tillsamammas som alla blir nöjda med. Victoria anser att vid 

konflikthantering har förskolläraren alla roller (vägledare, medlare, extra mamma etcetera). Åsa 

poängterar att förskollärarens roll är att vara närvarande och lyhörd.   

 

7.3.1. Förskollärarens olika roller 

För förskolläraren Emma och Linda har förskolläraren vägledarens roll i barnens 

konflikthantering.  

Linda: Ja. återigen. Vägledares roll. Precis. Bryta mönstret…och kanske ”nu leker vi något annat”. 

Den här leken funkar inte när vi leker och det blir bara konflikter. Då tar vi en annan lek. Vi 

avbryter den och så går vi. Vägleda, återigen. Det är att vägleda. 

 

Emma: Hur kan man säga… man kan inte säga polis eller domare, inte så.  

Dorrie: Vad menar du med polis, domare? 

Emma: För ”polis” och ”domare” verkar som att: vad du säger är det rätta, bara det du säger är rätt 

Det är lag. Så den andra måste lyssna på vad du säger. Men i konflikthanteringen, är det inte alltid 

så. Du ska också följa situationen. När du säger en sak, kommer du också märka att andra inte 

riktigt kan förstå, då kan du tvinga dom att göra som vad du säger. Så på det sättet, känns det inte 

som polis eller domare. Lite mild. Ibland behöver man bestämma då ska man bestämma, men inte 

vara hård. Och vara flexibel. Också ibland kanske hantera det på ett lite roligare sätt, om det finns 

möjlighet.  

Dorrie: Vad menar du att hantera på roligare sätt? 

Emma: Roliga sätt…förklara situation för den som är arg eller ledsen. Kanske vänder du så att 

situationen blir en rolig situation. Vi kan också vända saker eller händelser åt andra hållet. Du leder 

för att du är pedagog. Du leder situationen så att den blir en rolig händelse till slut.  

Dorrie: Pedagogens roll är då som vägledare, eller?  

Emma: Det kan man säga. 

 

Stina tycker dock att förskolläraren har förmedlarens roll. 

Stina: Förmedlarrollen, alltså jag tänker att sätta ord på vad barnen känner. Det blir ju du…man är 

förmedlare, […] att hjälpa dom … visar en strategi för hur vi ska göra nu. Så blir ju det här att man 

har den rollen där man sätter på ord vad vi känner och säger. Ger förslag på hur vi ska göra.  
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Dorrie: Ledare… kan man säga att leda dom? 

Stina: Ja. leder dom och ger förslag. Vägleder dom. Ja.  

 

För Ebba är det medlarens roll.  

Ebba: Som medlare, kan man säga. Medlare… det är ett bra sätt att försöka hitta en lösning, hjälpa 

dom att hitta en lösning så att dom mår bra och kan gå vidare. Eller vad kan ni göra tillsammans? 

Kan ni leka med dom leksakerna tillsammans? Ja. hur kan vi gå från situation till situation? Kan ni 

turas om? Kan ni ha den båda två? Kan ni bygga en lek tillsammans och göra någonting av det? Att 

väcka lite frågor och funderingar, så hur kan vi göra så att ni båda två blir nöjda? Att inte bara gå 

in ” dududu” (hon pekar samtidigt) utan låta barnen få vara med och hitta den lösningen, hur kan vi 

göra så att den här kan bli bra. 

 

Ovanstående uppfattningar om förskollärarens roll som vägledare, förmedlare och medlare kan 

förstås utifrån Cohens beskrivning om medling, där medlingens syftet är att hjälpa parterna att få 

till en lösning som de involverade är nöjda med. Under medlingen tvingar inte läraren parterna att 

acceptera resultatet, istället vägleder läraren parterna till hur de kan och ska göra för att lösa 

problemet (Cohen 2005, s. 29). Här kan man säga att läraren är som en vägledare. Grunden i 

medlingen menar Cohen (2005) är att parterna upplever sig rättvist behandlade (ibid.). Därför ska 

lärarens roll vara en tredje part och inte ge sin åsikt angående konfliktens innehåll, utan istället 

kommer med förslag (ibid.). Man kan också säga att läraren är en förmedlare, en neutral tredje 

part och en medlare som hjälper till att hitta en lösning till konflikten. 

 

Åsa tycker att man behöver vara närvarande och lyhörd i konflikthantering.  

Åsa: Det är ju jag som är lyhörd. Jag finns där ifall om jag behövs. Att man finns närheten.  

Dorrie: Så när dom behöver hjälp, finns du där. Så dom vet att ”det finns någon bredvid mig”. 

Åsa: Ja. Oftast är det vuxen närheten, så gör dom ingenting. Men så fort man vänder ryggen till, det 

kan ta en sekund, så direkt, så... Så är man så snabba. Är man hela tiden närvarande så kan man 

undvika det.  

 

Viktoria tycker att man hamnar i alla roller i konflikthantering.  
 

Viktoria: Ja. ja men det är klart att jag ska vägleda dom. Det ska jag göra. Jag skulle vara den som 

dom kan känna trygghet med, att ” nu kommer Viktoria här och nu hjälper hon att.. hon finns där”. 

Jag ska vara någon som finnas där som dom kan både känna trygghet och tröst med, och få veta att 

man kan göra fel också. Det finns inget som är fel, men någonting har blivit lite galet.  Den här 

tryggheten tillsammans är ju viktigt. Och den personen skulle kunna skoja också, har lite kul. 

Alltså man får alla roller i det här. […] Vägledare, som extra mamma, kanske. När man saknar 

mamman, så kan man sitta i famnen […] Man får vara där [göra att barnen känner sig] trygga, 

vägleda, vara med och leka, utforska saker och ting med dom. […]. Ja. Jag tycker man hamnar i 

alla roller och är med där.  

 

Åsas och Victorias uppfattningar om förskollärares roll som närvarande och lyhörd, även andra 

roller som beskrivs ovan (vägledare, extra mamma o.s.v.) kan förstås utifrån Cohens 

konfliktpyramiden där läraren skapar en trygghet och arbetar tillsammans med barnen med 

förebyggande arbete. Läraren ska vara lyhörd, uppmuntra parterna till att berätta 

händelseförloppet, visa empati för individernas situation, ge dem förslag till vad man kan göra 
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mer och göra tillsammans. Läraren tar vid behov makten och stoppar direkt det oacceptabla eller 

olämpliga beteende. Samtidigt ser de till att resultatet är rättvist samt förklarar och diskuterar med 

barnen om de gemensamma reglerna och principer som finns (Cohen 2005, 34-36). Detta arbete 

kräver av läraren att de är närvarande och lyhörda. Att göra allt det här handlar om, som 

förskolläraren Viktoria beskriver, att man ska kunna många saker såsom att skapa trygghet, 

vägleda, vara med och leka, utforska saker och ting tillsammans med barnen och så vidare.  

8. Diskussion och slutsats 
 

I detta kapitel diskuteras huvudsakliga resultat och slutsatser genom att återknyta till syftet med 

studien och frågeställningarna. Jag diskuterar inledningsvis metodvalen. Därefter diskuterar jag 

intervjuresultatet i relation till den tidigare forskning som presenterats i studien för att sedan titta 

på dess slutsats. Avslutningsvis ger jag förslag till fortsatt forskning. 

 

8.1. Metoddiskussion  
 

Denna studies resultat kunde ha sett annorlunda ut om jag hade valt att utföra observationer istället 

för intervjuer. Med intervjuerna har förskollärarna gett mig en beskrivning av deras uppfattningar 

och upplevelser kring konflikter mellan barn och konflithanteringsstrategier. Nackdelen är att 

transkriberingen kostade mig mycket tid då jag behövde lyssna många gånger, för att bli bekant 

med materialet för analysen. Observationer kunde istället gett mig möjligheten att se hur 

förskollärarna arbetar med konflikthantering i praktiken. Det kunde även finnas möjligheter för 

mig att upptäcka annat som inte har framkommit i intervjuerna. Men en nackdel med 

observationen är att forskaren inte kan säga något om människors tankar, känslor, tolkningar av 

situationen eller motivationen till varför man handlat på ett visst sätt (Pripp & Öhlander 2011, s. 

115). Och då jag vill undersöka förskollärares egna uppfattningar om konflikter mellan barn och 

hur dessa konflikter hanteras, är en observationsstudie inte en lämplig forskningsmetod för denna 

studie. 

 

Jag har använt mig av en kvalitativ metod i min studie. Anledningen är att en kvalitativ 

undersökning där forskare skaffar sig en mer fördjupad kunskap att tolka och förstå mjuka data, 

som exempelvis undersökningspersoners synpunkter och erfarenheter. Denna typ av djupare 

kunskap är inte möjligt med kvantitativa undersökningar där man vill mäta och jämföra materialet 

(Patel & Davidson 2011, 13-14, 119). Därför har jag använt mig av kvalitativa intervjuer som gett 

mig möjlighet att få en fördjupad förståelse av förskollärares uppfattningar om konflikter mellan 
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barn och hur dessa konflikter hanteras enligt förskollärarna. Jag har också kunnat fånga upp 

förskollärarnas tankar, upplevelser och förklaringar till mina frågeställningar. 

 

När det gäller urval av förskollärare ville jag välja förskollärare med olika yrkeserfarenhetsår och 

med olika barngrupper från olika förskolor för att få ett så fylligt svarsunderlag som möjligt. Efter 

att jag frågat flera förskolor om att få göra intervjuer, fick jag totalt sex förskollärare från tre olika 

förskolor som var intresserad av ämnet och ville ställa upp för intervjuer. På grund av den 

begränsade tiden hann jag inte kontrollera de tillgängliga förskollärares yrkeserfarenhetsår och 

barngruppen de arbetar i. Efter jag har ställt bakgrundsfrågorna, så visar det sig att förskollärarna i 

urvalet har varierande erfarenhetsår med barn i olika åldrar. Om alla intervjupersoner hade haft 

samma yrkeserfarenhetsår och arbetat med liknande åldrar i barngruppen eller arbetat på samma 

förskolan, hade jag förmodligen inte fått lika varierande uppfattningar av förskollärarna i 

intervjusvaren.  

 

Jag har valt att tillämpa semistrukturerade intervjuer, vilken jag anser vara bäst anpassad till mina 

intervjuer. Patel and Davidson (2011) beskriver att en semistrukturerade intervju utgår från en 

intervjuguide där specificerade frågor om fenomen kan anpassas till situationen och kan 

modifieras och utvecklas. Samtidigt lämnar den också utrymme för intervjupersonen att svara på 

frågorna med stor frihet (Patel & Davidson 2011, s. 81-82). Jag upplevde den semistrukturerade 

intervjuformen som ett bra redskap då jag och intervjupersonen samtalade med ett förhållandevis 

tydligt fokus och jag fick relevanta svar som besvarade studiens syftet och frågeställningar. Men 

en svårighet som jag har märkt under intervjun är att förskollärarna gav liknande svar på 

frågorna: ”Vad betraktar du som en konflikt mellan barn i förskolan?” och ”Vad tror du att 

orsaken till konflikterna kan vara?”, trots att jag tyckte att de två frågorna var två olika frågor när 

jag formulerade dem. Möjligtvis hade jag kunnat använda mig av en annan intervjuform, 

exempelvis ostrukturerade intervju där förskollärarna skulle svara på några generella frågor som 

handlar om konflikt, konflikthanteringsstrategier och förskollärares roll i konflikthantering. Men 

risken med det är att man tappar den röda tråden och intervjuinnehållet går åt ett helt annat håll än 

vad jag vill undersöka. 

 

När jag gjorde semistrukturerade intervjuer hade jag intervjuat förskollärna en gång per tillfälle. 

Jag anser att resultatet skulle ha påverkats om jag hade intervjuat flera förskollärare samtidigt vid 

intervjun. Jag resonerade så att om jag skulle intervjua förskollärare från samma förskola 

samtidigt skulle det kunna påverka deras svar genom att de kompletterade eller utvecklade 

varandras svar. Förskollärarna skulle kanske inte svara vad de egentligen tycker, utan skulle hålla 
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med den andra som svarade först. Att intervjua en förskollärare åt gången underlättade även 

transkriberingen, då man kan fokusera på endast en person istället för flera som pratar samtidigt. 

 

8.2. Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie har varit att analysera och ta reda på förskollärares uppfattningar om 

konflikter mellan barn och hur dessa konflikter hanteras enligt förskollärarna. För att uppfylla 

syftet vill jag svara på forskningsfrågorna: hur ser förskollärarna på konflikter mellan barn i 

förskolan och vilka är orsakerna till dessa konflikter? Hur hanteras konflikter enligt 

förskollärarna? Vilken roll anser förskollärarna att de har i barnens konflikthantering?  

 

Nedan sammanställer och diskuterar jag studiens huvudsakliga resultat i relation till den tidigare 

forskning. Utifrån studiens syfte och frågeställningarna har jag delat diskussionen i tre 

underrubriker.  

 

8.2.1. Synen på konflikter mellan barn i förskolan 

Studiens resultat visar att förskollärarna anser att konflikter är normalt och ingår som del av livet. 

Konflikter mellan barn i förskolan uppstår när barnen är oense om objekt och inte kan turas om. 

Förskollärarna är medvetna om orsaken till konflikter mellan barn, kan vara att barnen vill ha 

samma sak, att barnen tänker olika, att barnen inte kan samarbeta, att barnen inte har tillräckliga 

erfarenheter om hur man hanterar konflikter samt språkbrister bland barn (främst bland yngre 

barn) och brist på lekkod om hur man ska leka med varandra. Även den digitala miljön som vi 

lever i kan vara en orsak. Jag kan se likheter från tidigare forskning av Szklarski (1996) och 

Johansson (1999), där Szklarski (1996) utgår från barnperspektivet medan Johansson utgår från ett 

etiskt perspektiv. Deras resultat visar att orsaken till konflikter är att barnen bråkar om saker och 

ting är att barnen tänker olika, att barnen inte kan turas om, missförstånd av själva situationen eller 

interaktionen, men de har inte nämnt barns erfarenheter, språkproblem och den digitala miljön i 

deras respektive forskning. Detta kan bero på att deras undersökningsbarngrupp är äldre barn. 

Som vi vet finns det skillnader mellan äldre barn och yngre barn när det gäller erfarenheter och 

språk. Då yngre barn inte har utvecklat det verbala språket ännu och självklart inte hunnit skaffa 

sig så mycket livserfarenhet kan ålder vara en orsak till konflikten. Varför förekom inte den 

digitala miljön med som en orsak till konflikt i Szklarskis (1996) och Johanssons (1999) 

forskning, när digital miljö togs upp av förskollärarna i denna studie som orsak till konflikt? En 

förklaring kan vara att båda de två forskningarna gjordes under 90 talet och att det inte fanns 

smartphone och surfplatta som vi har nu. Teknologiutvecklingen har ändrat människors (inklusive 

barnens) livsstil, vilken vi tydligt kan se och uppleva idag exempelvis har mobilen blivit 
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multifunktionell och enklare att använda. Det är inte ovanlig att småbarn tittar på Youtube eller 

spelar något spel. Internet och mobilspel kan bland annat innehålla mobbing och våld. Den 

digitala miljön har blivit en ny orsak till konflikter i vår nutid.  

 

8.2.2. Förskollärarnas konflikthanteringsstrategier  

Konflikthanteringsstrategier i denna studie följer Cohens (2005) konfliktpyramid, d.v.s. att arbeta 

med förebyggande arbete, observera konfliktsituationen och låta barnen först försöka att lösa 

konflikten själva, att ingripa i konflikten när det behövs för att hjälpa barnen att hantera 

konflikten, att stoppa oacceptabelt beteende direkt när konfliktsituationen blir aggressiv och 

våldsam. Förebyggande arbetet anser förskollärarna grunden vid konflikthantering. Det viktigast i 

detta arbetet enligt förskollärarna är att arbeta med värdegrunden och grundkompisregler för att 

bygga kompisrelationer mellan barnen samt att utveckla barnens självregleringen och empati, 

vilken blir förutsättningarna för barnen att få möjligheter att hantera konflikter själva på ett 

positiva sätt. Som förskolläraren Ebba berättar, blir det ibland inte blir en konflikt när barnet som 

var ledsen fick en kram från sin kompis. Detta har Thornberg (2006) bekräftat i sin undersökning 

att barnens förhandlande och kompromissande minskade när motståndaren insisterade på sin egen 

åsikt eller agerade med fysisk aggression men ökade när motståndaren motiverade sitt eget val, 

gav alternativt förslag. Därmed är det viktigt att arbeta med värdegrunden och 

kompistema/kompisprojekt för att barnen ska kunna utveckla och använda sig av positiva 

konflikthanteringsstrategier. 

 

Studiens resultat visar också att alla de deltagande förskollärarna har nämnt att i deras arbetslag 

pratar och hjälper de varandra med arbetet med konflikter mellan barn och att det är viktigt att 

arbetslaget har en gemensam syn på konfliktarbetet och öppenhet att ta och ge kritik i arbetslaget. 

Vidare anser de att det är viktigt att ha ett öppet arbetsklimat för att slippa stress och att trivas med 

varandra, vilken kan påverka både barngruppen och personalen i konflikthanteringsarbete i en 

positiv riktning. Detta framgår av förskollärarnas uppfattningar om konflikthanteringsstrategier 

där de observerar konfliktsituationen först och de ingriper konflikter endast när det behövs. När de 

kliver in för att hjälpa barnen visar de empati för barnen och använder fungerande kommunikation 

för att förklara och diskutera med barnen. Att stoppa konflikten anser förskollärarna vara ett sista 

val att hantera konflikten, och används endast när det förekommer oacceptabelt beteende. Dock 

visar Gloeckler, Cassell och Malkus (2013) att det blir tvärtom med förskollärares 

konflikthanteringsstrategier när förskolläraren upplever arbetsstress. Gloeckler, Cassell och 

Malkus (2013) påpekar att arbetsklimaten påverkar pedagogers självregleringen, och även hur de 

agerar och hanterar konflikten mellan barn. Detta menar de att arbetsstressen påverkar pedagogens 
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förmåga att kunna bemöta en konflikt på ett sätt som de önskar (Gloeckler, Cassell & Malkus 

2013, s. 762-763). På grund av arbetsstressen, kan förskolläraren ibland endast säga till barnen att 

de måste sluta, utan att förklara och uppmuntra barnen att uttrycka sig själva inför konflikten, trots 

alla pedagogerna var överens om att i konflikthanteringen är barnens sociala och emotionella 

kompetens viktigt och behövs tas hänsyn till (ibid. s. 759).    

 

8.2.3. Förskollärarnas roll i barns konflikthantering  
 

I intervjun beskriver förskollärarna att de väntar med att ingripa vid en konflikt och låter barnen få 

möjlighet att försöka hantera konflikten själva. När det behövs hjälp kliver de in i 

konfliktsituationen och hjälper barnen. De beskriver sin roll som vägledare, förmedlare, medlare 

etcetera när de hjälper barnen vid konflikthanteringen. Oavsett vilken specifik roll som 

förskollärarna beskriver som sin, anser alla förskollärarna att deras uppgift är att vara närvarande 

och stöttande, och att hjälpa och vägleda barnen vid konflikthanteringen. En fungerande 

kommunikation som gör barnen förstår vad förskolläraren menar, förstå självsituationen och förstå 

varandra, spelar en avgörande roll. Detta har Cohen (2005) betonat i sin konfliktpyramid där när 

pedagogen hjälper barnen vid konflikthanteringen. Majorano, Corsano och Triffoni (2015) har i 

deras forskningar visat detta utifrån en annan sida där förskollärare som ofta kliver in mer direkt i 

barns konflikter inte kommunicerar med barnen utan ger mer kontrollerade yttranden som syftar 

till att kontrollera barnens beteende (s. 108-109). Förskollärares roll bör istället vara att hjälpa 

dem att uttrycka sina svårigheter och frustrationer i konfliktsituationer och handleda barnen i 

konflikthantering.  

 

Förutom en fungerande kommunikation är reflektionen nödvändigt i förskollärarens roll för att 

avgöra när och hur hen ska hjälpa barnen vid konflikthantering. Studiens resultat visar att 

förskollärarna reflekterar över konfliktsituationen och avgör om hen bör kliva in i konflikten eller 

inte, och väljer vilka konfliktstrategier som ska användas för att hjälpa barnen om hen kliver in. 

Detta stämmer väl med Blunk, Russella och Armga (2017) som visar att reflektioner används för 

förskollärare att kritiskt bestämma meningsfulla konflikthanteringsstrategier som inte endast är till 

för att stoppa konflikter och aggression utan är till för att förbättra barnens sociala kompetens (s. 

601). Reflektionen kan inte bara användas under konflikthanteringen, men också som Stina 

berättade, efter att konflikten har varit, för att hitta ett bättre sätt att hjälpa barnen att förstå. 

 

8.3. Slutsats  
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Resultatet av denna studie har visat att förskollärarna anser att konflikter är normalt och ingår som 

del av livet. Genom att vara medveten om orsaken till konflikt mellan barn, kan förskolläraren 

vara lugn och se att barnen får möjlighet att utveckla sin sociala kompetens genom konflikterna. 

Men denna medvetenhet behöver uppdateras genom erfarenheter och utbildning, eftersom 

omgivningen där vi lever inte är statisk och så ändras också anledningarna till konflikterna.   

 

Med en syn på konflikter som en del av ett normalt lärande kan förskollärarna ha en positiv attityd 

när det gäller att hantera konflikter mellan barn, det vill säga att syftet att hjälpa barnen i 

konflikten är att främja social kompetens och inte enbart att stoppa oacceptabelt beteende. Under 

denna process, med en fungerande kommunikation som ett verktyg, blir denna hjälp effektiv när 

barnen kan förstå konfliktsituationen och lära sig hur konflikten kan hanteras på ett konstruktivt 

sätt. För de barn som behöver specialstöd med kommunikationen, kan man ta hjälp från 

specialpedagoger och samarbeta med vårdnadshavare. Förskollärares roll blir därmed att vara 

närvarande och stöttande och att hjälpa och vägleda barnen vid konflikthanteringen. Det 

förebyggande arbetet kan, utöver att använda kommunikation som ett verktyg, vara en 

föreutsättning för att hjälpa barnen effektivt. Där skapas en trygghet för barngruppen inför 

konflikten. Även ett bra arbetslag som skapar en glad och ett öppet arbetsklimat är nödvändigt för 

att all denna konfliktstrategier ska bli mer möjlig användas i praktiken.. 

 

8.4. Vidare forskning 
 

Någonting jag tyckt varit intressant att forska vidare kring är hur förskollärare arbetar med 

konflikter hos barn som är under tre år? Flera förskollärare har nämnt att det är lite svårt att arbeta 

med yngre barn i konflikt, för att de inte har så välutvecklat språk ännu, och inte heller tillräckligt 

med erfarenheter om hur man kan hantera konflikten på ett bra sätt. Förskolläraren Viktoria 

påpekade även att det finns lite forskning kring detta. Detta har jag också märkt när jag sökt efter 

tidigare forskning. Intressant skulle vara att utveckla denna studie med ett fokus på barngrupper 

med barn som är under tre år, med både observation och intervjuer med förskollärare för att 

kompletterar hur förskollärarna arbetar i praktiken, vilken inte gjordes i denna studie.   
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares uppfattningar om konflikter mellan barn 

och hur dessa konflikter hanteras enligt förskollärare.  

 

Frågeställningar är:  

• Hur resonerar förskollärarna kring konflikter mellan barn i förskolan och vilka är 

orsakerna till dessa konflikter?  

• Hur hanteras konflikter enligt förskollärarna?  

• Vilken roll anser förskollärarna att de har i barnens konflikthantering?  

 

 

Intervjufrågor: 

 

Bakgrundsfrågor: 

 

- Hur många barn har ni på er avdelning? 

 

- Hur gamla är barnen på er avdelning? 

 

- Hur länge har du varit arbetat som förskollärare? 

 

Frågor om uppfattning om konflikt: 

 

1. Vad innebär begreppet konflikt för dig?  

 

2. Vad betraktar du som en konflikt mellan barn i förskolan? Ge några exempel om hur det 

kan ser ut. 

 

3. Vad tror du att orsaken till konflikterna kan vara? 

 

Frågor om konflikthantering: 

 

4. Hur upplever du dig själv i konfliktsituationer som uppstår mellan barn?  

 

5. Hur hanterar du dessa konflikter mellan barnen?  

 

6. Vilka strategier använder du när du hanterar konflikterna mellan barnen? 

 

7. Hur avgör du om du behöver gå in och hjälpa barnen att hantera en konflikt, eller du ska 

låta barnen hantera konflikten själva? 

- Ge en konkret situation när barnen löser konflikterna själva eller när du hjälper 

barnen att lösa konflikterna.  

 

8. Hur arbetar ni med konflikthantering i arbetslaget? 

 

Frågor om förskollärares roll i barnens konflikthantering: 
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9. Vad anser du är svårigheterna med arbetet med konflikthantering? 

 

10. Vilken roll anser du att du har i barnens konflikthantering?  

 

Avslutande fråga: 

 

11. Har du något mer att tillägga eller förtydliga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Bilaga 2 

 
 
 
 

Spånga 01/03/2019 
 

INFORMATION OM MEDVERKAN I EXAMENSARBETE  
 
Hej!  
 
Jag heter Dorrie Hu och är student på förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. Nu studerar jag 
på sista termin 7. Denna sista terminen på utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en 
mindre undersökning som är relevant för förskolans praktik och mitt kommande yrke som förskollärare. 
Studien kommer att handla om konflikthantering i förskolan. I förskolan förekommer det dagligen olika 
typer av konflikter som på något sätt kan behöva lösas eller hanteras. Syftet med min studie är att 
undersöka förskollärares uppfattningar av konflikter mellan barn och hur dessa konflikterna hanteras 
enligt förskollärare i förskolan.  
 
För att samla in material till studien skulle jag besöka er den 11 mars. Jag kommer använda mig av 
ljudupptagning vid intervjuerna samt anteckningar. Även observation av dokumentationen i den 
omgivande miljön i form av anteckningar kan bli aktuellt 
 
Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och anonymisering. 
Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens identitet inte får avslöjas. Det 
insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter kommer att upprättas. 
Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den 
färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

 
Med detta brev vill jag be om ditt medgivande för ditt deltagande i studien. All medverkan i studien är 
frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har påbörjats.  
 
Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  
 
 
Vänliga hälsningar,  
Dorrie Hu 
 

 

Dorrie Hu 

E-mail: dorriehu@hotmail.com   Tel: xxxx 

 
Margaret Obondo (Handledare) 

Institutionen för kultur och lärande 

E-mail: margaret.obondo@sh.se  Tel: 08-608 46 29 

 

 

mailto:dorriehu@hotmail.com
mailto:margaret.obondo@sh.se
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till mig (Dorrie Hu) 
vid mitt besök den 11/03/2019. Om du inte samtycker till medverkan är det bara att 
bortse från detta brev. 
 
Jag MEDGER samtycke till att delta i studien.  
 
 
 
 
 
Namn …………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Namnunderskrift  
……………………………………………………………………………………………………. 
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Bilaga 3 

 
 
 
 

Spånga 28/02/2019 
 

INFORMATION OM MEDVERKAN I EXAMENSARBETE  
 
Hej xxx!  
 
Jag heter Dorrie Hu och är student på förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. Nu studerar jag 
på sista termin 7. Denna sista terminen på utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en 
mindre undersökning som är relevant för förskolans praktik och mitt kommande yrke som förskollärare. 
Studien kommer att handla om konflikthantering i förskolan. I förskolan förekommer det dagligen olika 
typer av konflikter som på något sätt kan behöva lösas eller hanteras. Syftet med min studie är att 
undersöka förskollärares uppfattningar av konflikter mellan barn och hur dessa konflikterna hanteras 
enligt förskollärare i förskolan.  
 
För att samla in material till studien kommer jag besöka dig och göra intervjun den 5 mars. Jag kommer 
använda mig av ljudupptagning vid intervjuerna samt anteckningar. Även observation av 
dokumentationen i den omgivande miljön i form av anteckningar kan bli aktuellt.  
 
Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och anonymisering. 
Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens identitet inte får avslöjas. Det 
insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter kommer att upprättas. 
Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den 
färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

 
Med detta brev vill jag be om ditt medgivande för ert deltagande i studien. All medverkan i studien är 
frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har påbörjats.  
 
Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  
 
 
Vänliga hälsningar,  
Dorrie Hu 
 

 

Dorrie Hu 

E-mail: dorriehu@hotmail.com   Tel: xxxx 

 
Margaret Obondo (Handledare) 

Institutionen för kultur och lärande 

E-mail: margaret.obondo@sh.se  Tel: 08-608 46 29 

 

 

mailto:dorriehu@hotmail.com
mailto:margaret.obondo@sh.se
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till mig (Dorrie Hu) 
vid mitt besök den 05/03/2019. Om du inte samtycker till medverkan är det bara att 
bortse från detta brev. 
 
Jag MEDGER samtycke till att delta i studien.  
 
 
 
 
 
Namn …………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Namnunderskrift  
……………………………………………………………………………………………………. 
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Bilaga 4 

 
 
 

Spånga 21/02/2019 
 

INFORMATION OM MEDVERKAN I EXAMENSARBETE  
 
Hej pedagoger på xxx!  
 
Jag heter Dorrie Hu och är student på förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. Nu studerar jag 
på sista termin 7. Denna sista terminen på utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en 
mindre undersökning som är relevant för förskolans praktik och mitt kommande yrke som förskollärare. 
Studien kommer att handla om konflikthantering i förskolan. I förskolan förekommer det dagligen olika 
typer av konflikter som på något sätt kan behöva lösas eller hanteras. Syftet med min studie är att 
undersöka förskollärares uppfattningar av konflikter och konflikter mellan barn och hur dessa konflikterna 
hanteras enligt förskollärare i förskolan.  
 
För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka er den 6 mars. Jag skulle då göra tre 
intervjuer hos tre pedagoger, en pedagog i taget. Jag kommer använda mig av ljudupptagning vid 
intervjuerna samt anteckningar. Även observation av dokumentationen i den omgivande miljön i form av 
anteckningar kan bli aktuellt.  
 
Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och anonymisering. 
Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens identitet inte får avslöjas. Det 
insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter kommer att upprättas. 
Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den 
färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

 
Med detta brev vill jag be om ert medgivande för ert deltagande i studien. All medverkan i studien är 
frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har påbörjats.  
 
Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  
 
 
Vänliga hälsningar,  
Dorrie Hu 
 

 

Dorrie Hu 

E-mail: dorriehu@hotmail.com   Tel: xxxx  

 
Margaret Obondo (Handledare) 

Institutionen för kultur och lärande 

E-mail: margaret.obondo@sh.se  Tel: 08-608 46 29 

 

 

mailto:dorriehu@hotmail.com
mailto:margaret.obondo@sh.se
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till mig (Dorrie Hu) 
vid mitt besök den 06/03/2019. Om du inte samtycker till medverkan är det bara att 
bortse från detta brev. 
 
Jag MEDGER samtycke till att delta i studien.  
 
 
 
 
 
Namn …………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Namnunderskrift  
……………………………………………………………………………………………………. 

 


