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Svensk titel: Konflikt, kommunikation, och lärande– En kvalitativ studie om 

förskollärares upplevelser av fungerande kommunikationsstrategier vid konflikthantering 

 

English title: Conflict, Communication and Learning- A qualitative study of 

preschool teachers' experiences of successful communication strategies in conflict 

management 
 

Abstrakt 
 

Syftet med denna studie är att belysa vilka former av kommunikationsstrategier som 

förskollärare upplever som framgångsrika i arbetet med att lösa konflikter och skapa 

möjligheter för lärande, samt hur de arbetar strategiskt för att förebygga konflikter i 

förskolan. Detta för att få en förståelse för hur förskollärare kan kommunicera med barn 

under konflikter och hur konflikter kan hanteras i förskolan. En kvalitativ 

forskningsmetod i form av semistrukturerade personliga intervjuer användes för att 

uppnå syftet och besvara frågeställningarna. Intervjuerna genomfördes på fyra olika 

förskolor med sex verksamma förskollärare som har olika lång yrkeserfarenhet. 

Studiens resultat visar att det finns både olikheter och likheter i hur förskollärare 

kommunicerar och hanterar konflikter. De använder sig av olika 

kommunikationsstrategier beroende på barn och situation. Förskollärarna kan stötta och 

vägleda barnen på olika sätt i konfliktsituationer, exempelvis genom att medla med 

barnen eller genom att bekräfta barnets känsla, och sedan låta barnen komma på en 

lösning till konfliktsituationen. I vårt resultat framkom att förskollärarna ser det 

ickeverbala språket som en viktig aspekt när de kommunicerar med barn under 

konfliktsituationer. Det är viktigt enligt förskollärarna att använda kroppsspråket, ha 

ögonkontakt och att visa med hela ansiktet, samt använda rösten för att förstärka 

budskapet. Förskollärarna lyfter fram att de arbetar förebyggande mot konflikter genom 

att vara nära barnen och arbeta med värdegrunden. I vårt resultat framkom det även att 

de ser konflikter som en lärandesituation där barn främst lär sig normer och värden, 

samt det sociala samspelet. 

 

Nyckelord 
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Förskollärare   
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1 Inledning och bakgrund 
 

Det är en vanlig dag på förskolan. Sofia, Hilma, Kalle och Petter leker familj i hemvrån, 

förskolläraren Anna sitter i ett annat rum med två andra barn och pusslar. Plötsligt hörs 

skrik från hemvrån, Sofia och Hilma springer gråtande fram till Anna. Förskolläraren 

ser undrande ut och frågar flickorna vad som hänt. Barnen pratar i mun på varandra när 

de berättar. “Jag ville vara mamma men det fick jag inte för de andra, jag fick vara hund 

istället och det vill jag inte!” säger Hilma. “Men Kalle och Petter har bestämt att det är 

jag som är mamman’’ säger Sofia. ’’Men jag, Kalle och Petter lekte först och då var jag 

mamma, sen kom bara Sofia och skulle vara mamma’’ försvarar Hilma. Barnen kan inte 

komma överens om att båda kan vara mamma, vad gör du i denna situation? Detta är en 

påhittad scenario som mycket väl skulle kunna förekomma i förskolan och det skildrar 

hur komplex det kan vara att hantera konflikter som förskollärare i förskolan. Ämnet för 

den här uppsatsen är förskollärares kommunikationsstrategier vid konflikthantering.  

 
Konflikter är en naturlig del av livet och innebär att två eller flera tycker olika om något 

som är viktigt för dem, då uppstår en intressemotsättning. Det finns olika typer av 

konflikter och därför behövs det även olika sorters lösningar på olika konflikter 

(Öhman, 2003). Konflikter kan uppfattas på olika sätt men oftast uppfattas de som något 

som helst ska undvikas. Om konflikter hanteras på ett konstruktivt sätt kan det vara 

positivt för barns utveckling (Nilsson & Waldemarsson, 2007). I förskolans läroplan 

framgår förskolans ansvar tydligt när det gäller barns utveckling av förmåga till 

ansvarskänsla och social beredskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs 

(Lpfö 98, rev 2016). Detta betonas även tydligare i ett strävansmål som lyder; 

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

grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för 

gemensamma regler” (Lpfö 98, rev 2016:9). Samtidigt som förskolan har detta ansvar 

tycks det råda en stor otydlighet när det gäller konflikthantering i förskolan. Mångfalden 

av konflikthanteringsprogram har ökat men ändå saknas det ett tydligt och systematiskt 

sätt att gå tillväga för hur förskollärare kan välja det lämpligaste sättet att arbeta med 

konflikter och konflikthantering i förskolan. Konflikthantering har blivit ett eftersatt 

område i förskolan, samt att kunskaper och kompetens inom detta område är 

nödvändiga för alla lärare oavsett inriktning (Hakvoort, 2010). Även Öhman (2003) 

menar att det finns mål formulerade kring att barn ska få möjligheten att själva lösa 

konflikter men att det sällan finns en handlingsplan för hur förskollärare ska gå tillväga 

för att kunna uppnå detta mål (a.a.). Av denna anledning finns det ett behov av att bidra 

med kunskap om vad förskollärare upplever fungerar i praktiken.  

 

Konflikt och kommunikation hänger oupplöslig ihop eftersom det krävs kommunikation 

för att hantera och lösa konflikter. Konflikter uppstår när det blir störningar i 

kommunikationen. Till exempel när vi börjar missförstå varandra och inte klarar av att 

uttrycka oss logiskt, samt att fördomar och anklagelser blir en del av kommunikationen. 

För att hantera konflikter på ett bra sätt måste kommunikationen mellan parterna 

fungera (Nilsson & Waldemarsson, 2007). Social kompetens är en viktig del i 

konflikthantering. Det har visat sig att barn som använder aggressiva strategier för att 

lösa konflikter i tidig ålder fortsätter att använda samma strategier när de blir äldre. 

Därför är det viktigt att identifiera barn i riskzonen för dålig konfliktlösnings kompetens 

så tidigt som möjligt, så att förebyggande åtgärder kan göras (Tamm, Tõugu & Tulviste, 

2014). Barn kan ha svårt att veta vilken metod som är konstruktiv och det kan leda till 

att konflikten istället eskalerar, barnen behöver då hjälp av en vuxen som medlar. Av 
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denna anledning är det också viktigt för förskollärare att kunna skilja på konstruktiva 

och destruktiva konflikter. Samt att de guidar barnen under konflikter så att de lär sig 

lösa konflikter konstruktivt, vilket kan leda till lärande och utveckling (Öhman, 2003). 

Tidigare forskning visar att barn ofta löser konflikter genom modellen ‘’vinnare och 

förlorare’’. Många barn ber inte vuxna om hjälp under konflikter, utan utövar makt över 

varandra och vill ha social status. Av denna anledning finns det behov av att lära barnen 

att lösa konflikter konstruktivt så att det även sker ett lärande (Thornberg, 2010).  

 

Utifrån den problembilden vi har beskrivit ovan kan vi förstå att konflikthantering inom 

förskolan är ett viktigt område att forska vidare kring. Hur barn får hjälp med att lösa 

och hantera konflikter tidigt i livet har inverkan på hur de kommer att gå tillväga i det 

vuxna livet. Av denna anledning har förskollärarna en viktig uppgift när det kommer till 

att vägleda barn i konfliktsituationer. Om barn lär sig att lösa konflikter på ett 

konstruktivt sätt kan det även ske ett lärande under konfliktsituationer. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning har vi upptäckt att konflikter mellan barn förekommer 

dagligen och konflikthantering är en del av förskollärares vardag. Många förskollärare 

uttrycker att det är ett svårt ämne trots att de dagligen hanterar konflikter mellan barn. 

Eftersom konflikter är en del av vardagen på förskolan ser vi det som ett viktigt ämne 

att belysa och lyfta fram. Av anledningen att det råder en stor otydlighet kring 

konflikthantering i förskolan ser vi det som viktigt att bidra med kunskap om 

förskollärares upplevelser av vad som fungerar i praktiken. All konflikthantering 

handlar om kommunikation och därför har vi valt att fokusera på 

kommunikationsstrategier som förskollärare upplever som mest framgångsrika när det 

kommer till att förebygga och lösa konflikter för att det ska ske ett lärande. Det 

förebyggande arbetet är viktigt, inte bara för att konflikter inte ska uppstå, utan även för 

att konflikter ska kunna lösas på ett bra sätt, samt att barnen lär sig av det. Som 

förskollärare kommer vi att behöva arbeta upp strategier för hur vi kommunicerar med 

barnen. Vi hoppas att arbetet kan bidra med en fördjupad förståelse för hur konflikter 

kan förebyggas, hanteras och hur det kan bidra till barns lärande utifrån förskollärarnas 

synvinkel.  

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att belysa vilka former av kommunikationsstrategier som 

förskollärare upplever som framgångsrika i arbetet med att lösa konflikter och skapa 

möjligheter för lärande, samt hur de arbetar strategiskt för att förebygga konflikter i 

förskolan. 

 
1.1.1 Frågeställningar 

 

 Hur beskriver förskollärare att de arbetar strategiskt för att förebygga konflikter 

mellan barn i förskolan? 

 

 Vilka former av kommunikationsstrategier upplever verksamma förskollärare 

som framgångsrika när de löser konflikter mellan barn i förskolan? 

 

 Vilka kommunikationsstrategier beskriver förskollärare som framgångsrika för 

att skapa förutsättningar för lärande under konflikter mellan barn i förskolan? 

 

 



  
  

3 

2 Litteraturgenomgång 
 

Här kommer både litteratur och tidigare forskning presenteras som är relevant för 

studien för att ge en översikt om konflikthantering. Det kommer övervägande att bestå 

av tidigare forskning i form av artiklar och avhandlingar. Vi kompletterar även med 

litteratur av Margareta Öhman som är barnpsykolog och föreläsare, eftersom hon är en 

viktig person i diskussionen om konflikthantering. Anledningen till att vi ser Öhman 

som viktig person i diskussionen om konflikthatering är att hon skriver om det 

förebyggande arbetet vilket vi inte hittar forskning om. Eftersom barns 

konflikthanteringsstrategier har att göra med hur förskollärare hanterar konflikter 

kommer vi även att presentera forskning om barns konflikthanteringsstrategier. Vi har 

även hittat mer forskning om hur barn löser konflikter och mindre om hur förskollärare 

löser konflikter, därför har vi med det i litteraturgenomgången.  

 

2.1 Att förebygga konflikter 
 

Öhman (2003) menar att empatisk förmåga är en grundförutsättning för att kunna 

hantera konflikter. Det är viktigt att kunna känna igen och förstå både sina egna och den 

andras känslor. Något som är viktigt för att stärka barnens empatiförmåga och 

medkänsla är att lösa konflikter  på ett konkret och begripligt sätt. Öhman (2003) hävdar 

även att för att barnen ska kunna göra lösningen till sitt eget sätt är det viktigt att det är 

konkret, igenkänningsbart och personligt. Att jobba med empati ska ske som en röd tråd 

och genomsyra hela verksamheten. Enligt Öhman (2003) använder förskollärare sig 

själv som verktyg och påverkar andra människor vilket innebär ett stort ansvar. Det är 

viktigt att förmedla vilka vi är, inte vilka åsikter vi har, samt vara medveten om hur vi 

själva interagerar med andra. Det finns ett talesätt som säger ‘’Barn gör inte som man 

säger, de gör som man gör!’’. Det är därför viktigt att sätta ord på och även reflektera 

över sitt förhållningssätt varje dag. Barn är bra på att ställa varför frågor och att 

ifrågasätta, detta bör förskollärare ta till vara på och använda i etiska diskussioner och 

reflektioner, även bland kollegorna (a.a.). 

 

Öhman (2003) tar även upp att förskollärare handlar från två olika perspektiv samtidigt 

när det handlar om konflikter. Dessa är här-och-nu perspektivet och det långsiktiga och 

övergripande perspektivet. Med här-och-nu perspektivet menas det spontana handlandet 

under konfliktsituationer. Det långsiktiga perspektivet innebär att förskolläraren 

reflekterar över sitt förhållningssätt och arbetar mer förebyggande mot konflikter. Båda 

perspektiven bör löpa hand i hand, även om båda inte sker samtidigt. Som förskollärare 

bör vi vara medveten om att barn inte endast lär sig det som är planerat under 

aktiviteterna, barn lär sig även omedvetet av allt runt omkring. Därför är det bra att 

fråga sig vad barnen verkligen lär sig, till exempel under en samling. Bland annat 

förmedlar samlingen värderingar. Det är viktigt att gå till kärnan i konflikten och se 

över miljön och omgivningen och vad det är som skapar konflikterna. På detta sätt får vi  

djupgående förändringar och inte en tillfällig lösning. En helt konfliktfri miljö är inte 

möjligt och inte heller eftersträvansvärt, olikheter och konflikter är en möjlighet till att 

utvecklas. Det går inte heller att lösa alla konflikter (a.a.). 

 

Utifrån det Öhman (2003) skriver om hur förskollärare kan arbeta med att förebygga 

konflikter, kan vi förstå att det är viktigt att stärka barns empatiska förmåga och göra det 

på ett tydligt och konkret sätt. Förskollärares syn på konflikter är avgörande för hur han/ 

hon arbetar med konflikter. Det är även viktigt att förskollärare reflekterar över sitt 
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förhållningssätt och funderar över vad vi förmedlar till barnen. Miljön och omgivningen 

är också viktiga att reflektera över som förskollärare vid arbetet med att förebygga 

konflikter (a.a.). Öhmans diskussion om det förebyggande arbetet ser vi som viktiga att 

ha med i vår studie eftersom vi ska undersöka hur förskollärare arbetar med att 

förebygga konflikter mellan barn i förskolan.  

 

2.2 Förskollärares konflikthanteringsstrategier 
 

Här tar vi upp både tidigare forskning och litteratur som handlar om förskollärares 

konflikthanteringsstrategier och delar upp det i två underrubriker; konflikter och 

kommunikation samt konflikter och emotionellt stöd. 

 
2.2.1 Konflikter och kommunikation 

 

Gloeckler, Cassell och Malkus (2014) har genomfört en studie på åtta förskollärare för 

att undersöka deras metoder för att lösa småbarns konflikter och hur barnen reagerar på 

detta. Studien genomfördes i USA på två olika förskolor. Forskarna ville även 

undersöka vad kompetensutveckling ger för effekt, efteråt gjordes observationer på 

förskolorna. Slutligen gjorde forskarna intervjuer med alla åtta förskollärare. Studiens 

resultat visar att det var stor skillnad mellan de som hade fått kompetensutveckling och 

de som inte hade det. Gloeckler et. al (2014) menar att klimatet blev mer positivt, 

förskollärarna blev mer känslomässigt närvarande och barnen fick vägledning i deras 

beteende. Barngruppen blev även mer socialt och emotionellt hälsosam. Något annat 

som framkom i studien var att barnen ofta har svårt att hantera konflikter själva 

eftersom de starka känslorna tar över. Därför är det viktigt för förskollärarna att vara 

lyhörda inför barnen, det leder till att barnen får assistans i att hantera konflikter. Barn 

behöver få vägledning och stöttning för att kunna utveckla självkontroll och även sin 

sociala och emotionella kompetens. Något som är viktigt i förskollärares arbete med 

konflikthantering är att hjälpa barnen att sätta sig in i andras perspektiv, vilket leder till 

att barnen får en större förståelse för varandra. Stöttar förskolläraren barnen vid 

konflikten får de en djupare förståelse för sina egna och den andras känslor. Ifall 

förskolläraren istället är kontrollerande kan det leda till att barnen förväntar sig att 

vuxna ska gå in och lösa konflikten åt dem. Barn skapar tidigt ett mönster när det gäller 

problemlösning, då är det viktigt att barnen har enkla strategier att använda sig av. Små 

barn behöver mycket erfarenheter som ger dem möjlighet att öva teknik i att lugna ner 

sig, uttrycka sig själva och reflektera över problem som uppstått. Gloecklers et al. 

(2014) menar att det behövs en ytterligare förfining av hur problem åtgärdas och även 

en beskrivning av professionell kompetens i ingripande som leder till positiv förändring 

i klassrummet (a.a.).  

 

Även Doppler-Bourassa, Harkins & Mehta (2008) har forskat kring förskollärares 

konflikthanteringsstrategier, denna forskning handlar om olika sätt att lösa konflikter 

och förskollärares redogörelser för konflikthantering. Fyra förskollärare som arbetade i 

ett ekonomiskt utsatt område i New England i USA deltog i semistrukturerade 

intervjuer. Förskollärarna fick gå en kompetensutveckling, syftet med studien var att 

forskarna ville undersöka om förskollärarna hade ändrat sin syn och sätt att prata om 

konflikter efteråt. Förskollärarna fick lära sig lokalt baserade modeller för att förebygga 

våld. Resultatet visade att förskollärarna tidigare hade strategin egenmakt kring att lösa 

barns konflikter, barnen var oftast inte involverade i lösningen. Efter 

kompetensutvecklingen gjordes nya intervjuer och då visade de sig att de hade 

utvecklats främst inom tre områden. Doppler- Bourassa et al (2008) kom fram till barn 
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fokuserade lösningar, vilket innebär att förskolläraren uppmuntrar barnen att utveckla 

egna strategier för att lösa konflikter. Tidigare hade förskollärarna inte efterfrågat 

barnens egna lösningar. Det andra området som de hade utvecklats inom var lärare 

fokuserade lösningar, detta innebär att förskolläraren inte involverar barnen. Resultatet 

visade att förskollärarna blev mer aktiva med att ingripa i konflikterna och de använde 

sig inte lika mycket av regler. Istället för att säga till barnen hur de skulle göra gav de 

barnen olika förslag på lösningar. Förskollärarna hade därmed lärt sig att lösa 

konflikterna på ett mer konstruktivt sätt. Det tredje och sista området som de hade 

utvecklats inom var resultatet av konflikten, efter kompetensutvecklingen hade 

förskollärarna lärt sig att se konfliktens möjligheter istället för att bara se de negativa 

effekterna. Något annat som resultatet visade var att förskollärarna har lärt sig att sätta 

ord på barnens känslor, men även att stötta barnen och att inkludera dem i lösningen. 

Det är förskollärares ansvar att involvera barnen i konflikthanteringen, eftersom vuxna 

har den sociala makten. Det positiva med att involvera barnen i konflikthanteringen är 

att barnen får möjlighet att reflektera över sina egna och andras behov och känslor, 

vilket även Gloecklers et al (2014) tar upp.  

 

Gloeckler et al. (2014) och Doppler- Bourassa et al. (2008) visar på vikten av forskning 

kring förskollärares kommunikation för att öka medvetenheten om möjligheter med 

konstruktiv konflikthantering (a.a.). Av anledningen att vi inte har hittat forskning kring 

konflikthantering med särskilt fokus på kommunikation och lärande, har vi refererat till 

det som finns tillgängligt även om dessa berör kompetensutveckling inom 

konflikthantering.  

 
2.2.2 Konflikter och emotionellt stöd 

 

Det har även gjorts en studie som handlar om konflikter och emotionellt stöd. Brocks 

och Curbys (2014) mål är att förstå förhållandet mellan lärares emotionella stöd och 

barns beteende i förskolan. Forskarna samlade in data vid två tillfällen vid det nationella 

centret för tidigt utveckling och lärande, totalt samlades data in från 701 klassrum i 11 

olika stater. De valde ut stater i USA som hade statligt finansierade program. I 

klassrummen gjordes det sedan observationer. Brock och Curby (2014) menar att hur 

lärarna värderar konflikter och närhet samt känslomässigt stöd har betydelse för hur 

barnen fungerar socialt. Resultatet visade att lärarnas känslomässiga stöd hade en 

indirekt effekt på barnens konflikthanteringsstrategier, störst effekt hade det på pojkar. 

Men även om barnen får känslomässigt stöd kvarstår ofta problemen i ytterligare några 

år. Att förbättra lärarens känslomässiga stöd kan vara ett sätt att stärka relationen mellan 

läraren och barnen. Barns utveckling bygger på relationer och små barn är beroende av 

goda relationer för att uppfylla sina fysiska, kognitiva och känslomässiga behov. Att 

den vuxne är konsekvent, varm och stödjande är viktigt för barns relationsskapande 

(a.a.). Även denna studie visar att det behövs mer kunskap om förskollärares 

kommunikationsstrategier, eftersom studien säger att lärare behöver utveckla sitt 

känslomässiga stöd.        

 

Öhman (2009) menar att i förskolans vardag förekommer konflikter i form av 

kränkningar och uteslutningar mellan barnen och detta sker oftast när inga vuxna är i 

närheten. Vidare menar författaren att konflikter mellan barn oftast uppstår i leken där 

det handlar om vem som får vara med, vem som får bestämma och även om tillgången 

till lekmaterial. Genom att närma sig barnen och närgranska deras samspel kan 

förskolläraren erbjuda barn trygghet och värna om deras rätt trygghet. Barn behöver få 

ta ansvar för sina handlingar med hänsyn till ålder och mognadsnivå. Att styra känslor 
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och beteende är en förmåga som kommer inifrån och det är bara barnet själv som kan 

anpassa det. Som förskollärare bör vi inte låta barnet hålla tillbaka sina känslor, men 

däremot ska förskolläraren självklart stoppa gränsöverskridande beteenden som 

kränkningar. Öhman (2009) hävdar att genom ett respektfullt och icke-dömande samtal 

om barnets beteende och dess konsekvenser både för barnet själv och den andra som 

drabbas, ger vi barn så småningom möjlighet till eget ansvarstagande. När förskollärare 

hjälper barn att hantera konflikter är det viktigt att bekräfta barnets känsla och visa att 

det är okej att känna sig arg eller ilsken. Detta är en förutsättning för att barn ska kunna 

lugna ner sig, barn behöver bli övertygat om att andra förstår och accepterar deras 

känsla. Senare gäller det som förskollärare att försöka ta reda på barnens tankar och 

intentioner för att förstå varför de gjorde som de gjorde, detta är viktigt för att förstå den 

andres perspektiv och problemlösningsförmåga. När barnets känsla och intention har 

blivit bekräftad är nästa steg att ifråga sätta handlingen och leta efter andra lösningar 

tillsammans med barnen (a.a.).  

 

Utifrån de sista två artiklarna kan vi förstå att förskollärarens närhet och känslomässiga 

stöd har påverkan på hur barn bygger relationer. Detta kan vi relatera till vår studie där 

vi är intresserade av vilka kommunikationsstrategier förskollärare upplever som 

framgångsrika.    

 

2.3 Barns konflikthanteringsstrategier 
 

För att förskollärare ska kunna lösa konflikter mellan barn är de viktigt att de förstår hur 

barn tänker och agerar vid konfliktsituationer, men även vilka avsikter de har. 

Förskollärare har även en stor påverkan på hur barn löser konflikter.  

Pálmadóttir och Johansson (2015) har genomfört en studie på en Isländsk förskola där 

de undersöker hur barn mellan 1-3 år kommunicerar och prioriterar värden, för att skapa 

och vara en del av gemenskapen under lekstunder. Studien genomfördes på en isländsk 

förskola. Syftet var att undersöka värdekonflikter och hur barnen löser dessa konflikter. 

Studien är fenomenologisk och datainsamlingen är baserad på videoinspelningar. 

Studiens resultat visar att leksituationer är en värdefull arena för barns lärande av 

värden. Konflikter om värden visade sig vara särskilt viktigt. Således, barns positioner 

och möjligheter inom gruppen blev synlig och hur det har påverkat lösningen på 

konflikterna. Pálmadóttirs och Johanssons (2015) studie bidrar till kunskap om barns 

avsikter i sina handlingar mot varandra, samt betydelsen och påverkan av deras 

handlingar för deras interaktion i lek. Studien bidrar också till förståelsen av värden och 

värdekonflikter där barns olika perspektiv på värden och tolkningar av varandras 

handlingar kommer till uttryck, men också deras strategier för att lösa konflikter där de 

blir inblandade. Enligt forskarna tyder resultatet på att lärare borde reflektera över de 

rådande värderingar som prioriteras och som är inbäddade i våra handlingar, samt hur 

värden förstås och förmedlas av barn och lärare (a.a.). 

 

Tamm, Tõugu och Tulviste (2014) har forskat kring individuell och situationell 

påverkan på förskolebarns konflikthanteringsstrategier. Studien genomfördes i Estland 

bland 69 förskolebarn som var 3-5 år. Forskarna skapade hypotesen att pojkar har mer 

aggressiva konflikthanteringsstrategier än flickor och att äldre barn är mindre aggressiva 

och har mer prosociala strategier än yngre barn. Men även att barn med 

problembeteenden använder mer aggressiva strategier vid konflikthantering. Syfte var 

att undersöka dessa hypoteser. Empirin samlades in genom videoinspelningar, för att se 

hur barn löser konflikter i praktiken. Resultatet visade att det inte fanns några belägg för 

hypoteserna, barnens ålder, kön och problembeteenden påverkade inte barnens 
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konflikthanteringsstrategier. Däremot visade resultatet att barns 

konflikthanteringsstrategier har samband med situationella faktorer såsom typ av 

konflikt och motpartens strategi. Tamm et al. (2014) menar dock att det inte 

slutsatsen bör dras att endast situationella faktorer påverkar barns 

konflikthanteringsstrategier, det är möjligt att individuellt och situationella faktorer 

samverkar. Resultatet visade också att den främsta konflikthanteringsstrategi som 

barnen använde var prosociala strategier, vilket ungefär hälften främst använde. 

Prosociala strategier innebär att barnen argumenterar, delar med sig, samarbetar, hjälper 

andra, är rättvisa och känner empati. Mer än en tredjedel använde sig främst av 

aggressiva strategier. En tiondel av barnen använde sig främst av undvikande strategier. 

De barn som däremot hade problembeteende, till exempel aggressivitet, motsträvighet 

eller trotsbeteende använde sig främst av negativa strategier. Barn som hade 

problembeteenden överskattade ofta sin sociala förmåga och såg andra barn som mer 

fientliga. I resultatet framkom det även att det finns en risk att små barn som använder 

sig av aggressiva strategier börjar använda det systematisk när de blir äldre. Därför är 

det viktigt att identifiera dessa barn tidigt och även de barn som inte löser konflikter 

konstruktivt. Detta för att kunna vidta förebyggande åtgärder (a.a.).  

 

Thornberg (2006) har undersökt vilka konflikthanteringsstrategier barnen var belägna 

för. Deltagarna var 178 förskolebarn som var 5 år gamla. Barnen intervjuades genom att 

intervjuaren först ger ett konkret exempel på ett socialt dilemma eller situation med 

hjälp av handdockor och sedan ber barnen att komma på en lösning, antingen muntligt 

eller med hjälp av handdockorna. Resultatet av studien visar att det vanligaste sättet för 

barn att lösa konflikter var att komma överens med varandra när motparten använde en 

motivering. Insisterade strategi var näst vanligaste sättet att lösa konflikter när 

motparten envisades. Den tredje vanligaste strategin var tillmötesgående strategi när 

motparten använde sig av berättigande strategier. Thornbergs (2006) resultat visar på att 

barns konflikthanteringsstrategier påverkas av varandra, vilket även Tamm et. al (2014) 

kom fram till. Resultatet visade även att när motparten använder fysiskt våld i 

konfliktsituationen reagerar den andra också på samma sätt och använder våld mot den 

andra. Slutsatsen av denna studie tyder på att förskolebarns konflikthanterings förmåga 

inte är statisk och oberoende utan det är beroende av situationen och motparten. 

Skillnaderna mellan barns sätt att hantera konflikter kan bero på barns tidigare sociala 

upplevelser och erfarenheter (a.a.).   

 

Thornberg (2010) menar att många barn löser konflikter själva utan att be någon vuxen 

om hjälp. Tidigare forskning visar också att konflikterna också oftast blir lösta genom 

modellen ‘’vinnare och förlorare’’ vilket innebär att barnen utövar makt och vill ha 

social status, barnen förhandlar alltså inte konstruktivt. Barnens agerande under 

konflikter påverkar också hur deras motpart agerar. Detta visar att det i förskolan finns 

ett behov att försöka lära barn att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt eftersom det är 

förskolans värdepedagogik (a.a.).   

 

Forskning visar att barns konflikthanteringstrategier inte är statiska utan det är beroende 

av situationen och motparten, konflikterna är alltså situationsbundna. I resultaten kan vi 

även se att förskollärare har en stor påverkan på hur barn löser konflikter, därför är det 

viktigt med förskollärarnas deltagande och närvaro. Något annat vi kan se är att det 

finns mer forskning om barns konflikthanteringsstrategier än förskollärares 

konflikthanteringsstrategier, därför anser vi att det är viktigt att undersöka förskollärares 

konflikthanteringsstrategier.  
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2.4 Sammanfattning 
 

Tidigare forskning visar att både barn och förskollärare har olika strategier och sätt att 

hantera konflikter. För att kunna förebygga konflikter mellan barn är det viktigt att 

förstå vilka faktorer som påverkar barns konflikthanteringsstrategier. Utifrån tidigare 

forskning kan vi även förstå att förskollärare har olika strategier när det uppstår 

konflikter mellan barn och att förskollärare kan behöva stöd i att hantera konflikterna på 

ett konstruktivt sätt, istället för på ett kontrollerande sätt. Lärarens känslomässiga stöd 

och närhet poängteras som viktiga aspekter för att kunna stärka relationer mellan barn 

och lärare, samt att kunna erbjuda trygghet, även detta är viktigt för att förebygga 

konflikter. Kommunikation, känslomässig närvaro och empati är begrepp som 

framträder i tidigare forskning som viktiga aspekter när det gäller konflikthantering. 

Kommunikationen, alltså hur vi som förskollärare kommunicerar med barn när de har 

hamnat i en konflikt är en viktig del av konflikthanteringen. Eftersom kommunikation 

kan förstås som ett viktigt verktyg och villkor för konflikthantering vill vi belysa de 

kommunikationsstrategier som lärare upplever som framgångsrika vad gäller såväl 

förebyggande arbete, lösningar av konflikter och att främja ett konstruktiv lärande.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 
 

Här presenteras vår teori som vi kommer att utgå ifrån vid analys och tolkning av 

intervjusvaren. I teoriavsnittet har vi valt att skapa en egen teoretisk modell utifrån våra 

frågeställningar. De teoretiska utgångspunkterna som har valts handlar om hur 

förskollärare arbetar strategisk för att förebygga konflikter, vilka 

kommunikationsstrategier beskriver de att de använder för att lösa konflikter och för att 

ett lärande ska ske under konflikter. De teoretiska utgångspunkterna är inspirerad av 

Hakvoort (2010), Öhman (2003), William (2006) och Gloeckler et al. (2014). För 

analysen av det förebyggande och lösningsorienterade arbetet använder vi Öhman 

(2003) samt Cohens konfliktpyramid (Hakvoort, 2010) som utgångspunkt. 

Konflikthanteringens lärande dimensioner fördjupas teoretiskt genom det 

sociokulturella perspektivet (William, 2006) samt Gloeckers et al. (2014) forskning om 

kommunikationsstrategier. Den teoretiska modellen ser ut så här;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3.1 Förebyggande arbete mot konflikter 
 

Det finns en pedagogisk modell som Richard Cohen rekommenderar att använda i 

skolor, den kallas Cohens konfliktpyramid (se nedan). Cohens konfliktpyramid 

beskriver visuellt det ideala systemet för att arbeta med konflikter och konflikthantering 

i förskolan. Det är en pyramid med fyra nivåer där den första nivån är förebygga, som 

innehåller konflikter som inte uppstår eftersom det finns en stödjande klimat. Första 

nivån av pyramiden har som mål att skapa ett positivt, stödjande och öppet klimat som 

ska underlätta att hantera konflikter när de uppstår men även att förebygga uppkomsten 

av våldsamma situationer. En effektiv ledning, en demokratisk struktur och ett 

engagerat läroplans- och värdegrundsarbete är aktiviteter som ingår i det förebyggande 

arbetet. Trots positivt och stödjande klimat kan det uppstå konflikter i förskolan vilket 

är en normal del av livet (Hakvoort, 2010). Cohens konfliktpyramid kommer användas 

för att analysera några olika steg i konflikthanteringen. Första nivån som handlar om att 

förebygga konflikter kan kopplas till vår frågeställning om förebyggande arbete. 

 

Förebyggande 
Kommunikations

-stragier/ lösning 

Kommunikations-

strategier/ lärande 

Förskollärares upplevelser av fungerande kommunikationsstrategier 

 vid konflikthantering 
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(Cohens konfliktpyramid) 

 

Det första stadiet i konflikthantering är att förebygga konflikter. Det förebyggande 

arbetet kan förstås som två handlingsperspektiv och dessa är här-och-nu- perspektivet 

och det långsiktiga- och- övergripande- perspektivet. Med här och nu perspektivet 

menas det spontana handlandet som grundar sig i förskollärarens kännedom om barnen 

och förskollärarens intuition för de behov och den metod som bäst lämpar sig att 

använda. Det långsiktiga perspektivet innebär att förskolläraren reflekterar över hur 

verksamheten påverkar barnen och hur förhållningssättet bör anpassas efter barnens 

behov. Samtidigt som förskolläraren analyserar och reflekterar över verksamheten och 

sitt förhållningssätt, är det även lika viktigt att genast agera när något sker. Dessa 

perspektiv bör alltså löpa hand i hand, även om de inte sker samtidigt (Öhman, 2003). I 

analysen intresserar vi oss för hur förskollärare tänker kring att förebygga konflikter och 

om några av dessa två perspektiv kommer till uttryck. En av våra frågeställningar 

handlar om hur förskollärare arbetar strategiskt för att förebygga konflikter.   

 

En viktigt dimension i såväl det långsiktiga och kortsiktiga handlingsperspektivet tycks 

vara förskollärarens närhet. I förskolans vardag förekommer konflikter i form av 

kränkningar och uteslutningar mellan barnen och detta sker oftast när inga vuxna är i 

närheten. Konflikter mellan barn uppstår oftast i leken där det handlar om vem som får 

vara med, vem får bestämma och även om tillgång till lekmaterial. Genom att närma sig 

barnen och närgranska deras samspel kan förskollärare erbjuda barn trygghet och värna 

om deras rätt till trygghet. Förskollärarens närvaro handlar inte bara om att vara på plats 

fysiskt utan det handlar även om att vara psykiskt närvarande. Det innebär att finnas där 

för barnet, bjuda in barnet till samvaro, höra, se och bekräfta barnet (Öhman, 2009).  I 

analysen intresserar vi oss för hur förskollärare förhåller sig till denna aspekt av 

konflikthantering.  

 

3.2 Kommunikationsstrategier/ lösning 
 

Den andra nivån av Cohens konfliktpyramid handlar om att hantera konflikter, den 

innebär konflikter som barn själva kan hantera genom att förhandla med varandra. Den 

tredje nivån hjälpa, innebär konflikter som hanteras med hjälp av medling. Den fjärde 

nivån stoppa, handlar om konflikter som avgörs genom skiljedom. Konflikter försvinner 

inte alltid av sig själva om vi inte tar itu med dem. Tvärtom så finns det risk att de ökar 

och kommer upp till ytan om och om igen, vilket kan göra att konflikterna blir 

destruktiva som inte leder till utveckling. En positiv klimat är nödvändigt för att alla 

parter i en konflikt ska våga öppna sig, för att en konstruktiv konflikthantering ska bli 

möjligt. Dock är det inte tillräckligt med ett positivt klimat utan det krävs specifik 

kunskap och träning för att kunna möta och hantera konflikter konstruktivt (Hakvoort, 

2010). Konflikter kan vara positiva och därmed konstruktiva om vi kan tala om 
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oenigheten i trygga former, om den skapar energi, förbättrar kommunikationen och om 

den inspirerar till kreativ tänkande. Konflikter som inte leder till någon utveckling och 

som påverkar oss negativt kallas för destruktiva konflikter (Nilsson & Waldemarsson, 

2007).  

 

Den sista nivån i pyramiden är stoppa. Trots att barn har lärt sig att hantera konflikter på 

ett konstruktivt sätt och det finns medlare tillgängliga, kan ändå våldsamma situationer 

förekomma i förskolan. Dessa kan vara fysiska och verbala (synliga, direkta) eller 

verbala och icke-verbala (osynliga, indirekta). Denna nivå av konfliktpyramiden innebär 

att gå tillbaka till reglerna, använder straff och stoppar oacceptabelt och olämpligt 

beteende när det väl förekommer. Det handlar alltså inte om att stoppa själva konflikten 

eftersom konflikter inte är förbjudna utan fokus ligger på beteendet. Det är viktigt att 

stoppa våldsamma och aggressiva beteenden eftersom det hindrar möjligheterna till 

konstruktiva sociala relationer, till lärande och dialog. Det är nödvändigt att alla vuxna i 

förskolan kan förmedla och diskutera vad som är tillåtet och vad som inte är det. Den 

fjärde nivån som är stoppa blir den översta delen av Cohens konfliktpyramid och 

därmed är den minsta men tyvärr betonar många förskollärare att den fjärde nivån är 

stor i dagens förskola. Förskollärarna påstår att det ägnas mycket tid åt att stoppa 

oacceptabelt och olämpligt beteende (Hakvoort, 2010). Detta är exempel på 

kommunikationsstrategier/ lösningar som kan användas för att stoppa en konflikt. 

 

Här kommer vi att fördjupa begreppet medling som Hakvoort skriver om med hjälp av 

Wahlström (1996). Medling är en metod som innebär att en tredje part ingriper i 

konflikten. Den tredje personen vägleder de andra till en lösning utan att ha en 

förutfattad mening om lösningen. Medlingen gör det möjligt för de inblandade att 

definiera problemen, att identifiera och uttrycka sina egna känslor och behov, men även 

att förstå den andres känslor och behov. Det viktiga med metoden medling är att rikta 

blickarna framåt för att kunna hitta en väg som leder till en förlikning, lösning eller ett 

sätt att hantera problemet som båda parterna accepterar. Det finns även problem som 

inte kan lösas, då är det viktigt att hitta ett sätt som accepteras av båda parterna. 

Medlingsprocessen sker i fyra steg och det första steget är att definiera problemet. 

Medlaren hjälper parterna att definiera problemet så objektivt som möjligt. Det andra 

steget handlar om att medlaren frågar parterna om vad de känner och då ska parterna 

fokusera på det egna beteendet och sina egna känslor och inte motpartens. Det tredje 

steget handlar om att medlaren frågar parterna vad det är de vill att det ska hända. Det 

sista steget handlar om att se vad som är möjligt att göra (Wahlström, 1996). Vi ser 

medling som ett exempel på en konstruktiv konflikthanteringsstrategi/ lösning som är 

möjlig att använda i förskolan. Vi kommer att använda medling för att få en inblick i 

hur förskollärare förhåller sig till denna metod.  

 

En annan konstruktiv konflikthanteringsmetod handlar om att bekräfta barnets känsla 

och ha ett icke-dömande samtal för att lösa konflikter. Ett respektfullt och icke-dömande 

samtal om barnets beteende och dess konsekvenser för båda parterna, ger så småningom 

barnet möjlighet till eget ansvarstagande. Genom att bekräfta barnets känsla och visar 

att det är “okej” att känna sig arg eller ilsken, ges förutsättningar för att barnet ska 

kunna lugna ner sig. Barnet bli övertygad om att andra förstår och accepterar känslan. 

Senare kan förskollärare försöka ta reda på barnens tankar och intentioner för att förstå 

varför de gjorde som de gjorde, detta för att förstå barnets perspektiv och 

problemlösningsförmåga. När barnets känsla och intention har blivit bekräftat kan 

förskolläraren tillsammans med barnet ifrågasätta handlingen och leta efter andra 

lösningar och sätt (Öhman, 2009). I analysen intresserar vi oss för hur förskollärare 
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förhåller sig till detta sätt att bemöta barn under konflikter. Att bekräfta barnets känsla 

och att ha ett icke dömande samtal med barnen kan kopplas till vår andra frågeställning 

som är vilka former av kommunikationsstrategier som förskollärare upplever som 

framgångsrika när de löser konflikter mellan barn i förskolan.  

 

3.3 Kommunikationsstrategier/ lärandet under konflikter 
 

I ett sociokulturellt perspektiv sker lärande genom interaktion och kommunikationen 

har ett avgörande roll. Det är i samspel som barn tar till sig sätt att tänka, tala och 

genomföra handlingar som de blir delaktiga i. Den övergripande tanken i ett 

sociokulturellt perspektiv är att den mer kunniga personen vägleder eller stöttar den 

personen som är mindre kunnig. I början är den lärande personen beroende av stöd och 

vägledning, men i efterhand börjar personen att ta större ansvar och så småningom kan 

personen hantera tankegången eller handlingen själv. Enligt Vygotskij skapas de bästa 

möjligheterna för lärande då barn vägleds av förskolläraren eller mer kunniga kamrater. 

Detta leder till att barn kan hjälpa varandra att använda mer avancerade sätt i 

konfliktstiuationer, där de får möjligheten att öva i ett socialt sammanhang. När barn 

löser konflikter tillsammans, kan strategier föras över från en mer kunnig kamrat. Även 

en förskollärare kan föra över strategier till barnet genom socialt samspel. Senare kan 

barnet ta till sig dessa strategier och använda de i nya sammanhang. Att imitera och 

utveckla sina högre mentala funktioner är nyckeln till socialt lärande enligt Vygotskij. 

Genom kommunikation och imitation lär sig barn och vuxna tillsammans (Williams, 

2006). Det sociokulturella perspektivet kan kopplas till vårt sista frågeställning som 

handlar om vilka kommunikationsstrategier förskollärare beskriver att de använder för 

att skapa förutsättningar för lärande under konflikter. Att skapa förutsättningar för 

lärande handlar bland annat om att skapa möjligheter till samlärande.  

 

Det finns olika kommunikationsstrategier som kan leda till mer eller mindre 

samlärande. Enligt Gloeckler et al. (2014) visar sig förskollärares 

kommunikationsstrategier vid konflikter på två olika sätt och dessa är kontrollerande 

eller stöttande kommunikationsstrategier. När en förskollärare använder sig av en 

kontrollerande kommunikationsstrategi utgår hon/han från ett vuxenperspektiv, vilket 

leder till att barnen förväntar sig att vuxna ska gå in och lösa konflikten åt dem. Den 

kontrollerande kommunikationsstrategin minskar barns möjligheter att utveckla sin 

förmåga att hantera konflikter men även möjligheten till deras inflytande över 

situationen minskar. Om barn inte får uttrycka sig själva och reflektera över problem 

finns det risk att de missar lär tillfällen som uppstår vid konflikter, där de kan utveckla 

sin sociala och empatiska förmåga. När en förskollärare använder sig av den stöttande 

kommunikationsstrategin utgår han/hon ifrån ett barnperspektiv istället för ett vuxen 

perspektiv, vilket innebär att barnen får inflytande över situationen. Den stöttande 

förskolläraren är lyhörd inför barnet och assisterar barnet i konfliktsituationer (a.a.). 

Dessa två sätt är exempel på två olika kommunikationsstrategier som förskollärare kan 

använda sig av för att det ska ske ett lärande. I analysen intresserar vi oss för vilka 

kommunikationsstrategier förskollärare beskriver att de använder för att bidra till barns 

lärande och hur dessa två kommunikationsstrategier kommer till uttryck.  
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4 Metod 
 

I metodkapitlet kommer vårt metodval presenteras, beskrivas och motiveras. Vi 

beskriver valda metoder som användes för att besvara våra forskningsfrågor utifrån 

undersökningens syfte. Syftet med undersökningen är att belysa vilka 

kommunikationsstrategier som förskollärare upplever som framgångsrika i arbetet med 

konflikthantering på förskolan. Detta för att få en förståelse för hur konflikthantering 

kommer till uttryck och hanteras i förskolan. 

 

4.1 Val och beskrivning av metod 
 

Utifrån syftet och frågeställningarna gjordes en kvalitativ undersökning, eftersom 

frågeställningarna rör förskollärares upplevelser och tillvägagångssätt, vilket blir svårt 

att få fram genom en kvantitativ studie. Kvalitativa undersökningar har formen av ord 

(talade eller skrivna) och visuella bilder (observerade eller kreativt producerade). 

Kvalitativa undersökningar förknippas främst med forskningsmetoder som intervjuer, 

dokument och observation. En kvalitativ studie är förankrad i verkligheten men detta 

innebär inte att de skildrar verkligheten på något förenklat sätt utan det antyder att 

datamaterialet och analyserna har sina rötter i den sociala tillvarons villkor (Denscombe, 

2009). 

 

4.2 Datainsamling 
 

Vi använde oss av semistrukturerade personliga intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Med personlig intervju menas att forskaren träffar en informant åt gången och med 

semistrukturerade intervjuer menas att det innan intervjun finns en tanke bakom vilka 

ämnen som ska behandlas och besvaras. Vi försökte även vara flexibla och låta 

informanten vara utförlig och utveckla svaren. Det är informanternas tankar som ska 

komma fram och synliggöras under en semistrukturerad intervju. Intervjufrågorna som 

har skapats kring ämnet och frågeställningarna ska uppmuntra informanterna att tala 

öppet om ämnet och de ska få möjlighet att utveckla sina synpunkter och tankar 

(Denscombe, 2009).  

 

Vi försökte skapa öppna frågor i intervjuguiden och även skapa frågor som inte var 

normativa. De första frågorna i intervjuguiden var mer övergripande, sedan blev de mer 

specifika. Vi gjorde detta för att vi antog att det skulle bli enklare att svara på de djupare 

frågorna efter att de hade börjat tänka. Vi valde att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer eftersom vi vill belysa förskollärares uppfattningar, tankar och erfarenheter av 

konflikthantering, vilket blir möjligt genom intervjuer där ämnet är förutbestämt. Vi 

valde att intervjua en informant åt gången eftersom det ger möjlighet att jämföra 

förskollärarnas svar och de påverkas inte av varandra. Vi kunde även fokusera på en 

informant åt gången, också vid analysen. Transkriberingen underlättades också genom 

att vi hade en informant åt gången eftersom svaren hördes tydligt, det var inte några som 

talade samtidigt eller avbröt varandra. 

 

 

 

 



  
  

14 

4.3 Urval 
 

Sex verksamma förskollärare med olika lång yrkeserfarenhet har intervjuats och alla är 

kvinnor.Vi har gett dem fiktiva namn för att de ska vara anonyma. Anledningen till 

valet av förskollärare med olika lång yrkeserfarenhet och att de kommer från olika orter 

var för att få variation i svaren. Både ett subjektivt urval och ett bekvämlighets urval 

gjordes. Ett subjektivt urval innebär att forskaren medvetet väljer vissa människor 

eftersom det anses troligt att just dessa ger mest värdefulla data. En fördel med 

subjektivt urval är att det tillåter forskaren att närma sig människor som han/hon på 

goda skäl kan anta vara avgörande för undersökningen. Ett bekvämlighets urval innebär 

att forskaren väljer de första som finns till hands, vilket de flesta forskare gör eftersom 

de har begränsade resurser (Denscombe, 2009). Av denna anledning har vi valt att 

kontakta de förskollärarna vi kände redan innan. Intervjuerna med förskollärarna 

genomfördes på fyra olika kommunala förskolor som ligger i två mindre orter i 

Småland.  

 

 Förskolläraren Johanna är 35 år och har 11 års yrkeserfarenhet. Hon arbetar på 

en förskola med 4 avdelningar på en 1-3 årsavdelning.  

 

 Förskolläraren Ida är 56 år och har 32 års yrkeserfarenhet. Hon arbetar på 

samma förskola som Johanna på en 1-3 årsavdelning.  

 

 Sofia är 41 år och har 19 års yrkeserfarenhet. Hon arbetar på en förskola med tre 

avdelningar på en 4-5 års avdelning.  

 

 Förskolläraren Anna är 47 år gammal och har 26 års yrkeserfarenhet. Hon 

arbetar på en förskola med två avdelningar på en 1-3 årsavdelning.  

 

 Förskolläraren Helena är 44 år och har 21 års yrkeserfarenhet. Hon arbetar på en 

förskola med tre avdelningar på en 1-4 årsavdelning.  

 

 Den sista förskolläraren Eva är 48 år och har 25 års yrkeserfarenhet och hon 

arbetar på samma förskola och med samma åldersgrupp som förskolläraren 

Helena.  

 

4.4 Genomförande 
 

Utifrån frågeställningarna förberedde vi lämpliga och öppna intervjufrågor och 

följdfrågor som besvarar våra frågeställningar. Intervjufrågorna utformades utefter de 

frågeställningar vi har i uppsatsen (se bilaga A) (Kihlström, 2007). Vi började med att 

ringa upp eller hälsa på två olika förskolor var för att fråga om de ville vara med i vår 

undersökning, de kunde då även ställa eventuella frågor. Vi berättade om 

undersökningens syfte, hur den skulle gå till samt berättade om samtyckeskravet. Var de 

intresserade av att vara med i undersökningen mailade vi eller gav informationsbrevet 

utskrivet till förskollärarna, för att de skulle få ytterligare information om 

undersökningen (se bilaga B). De fick även godkänna att intervjun spelas in, och de fick 

reda på att intervjun kommer att hanteras konfidentiellt. När de läst informationsbrevet 

bestämdes en tid för intervju. Denscombe (2009) menar att är det viktigt att forskaren 

hälsar på, presenterar sig och talar om undersökningens syfte för informanten innan 

intervjun ska ske. Det är även viktigt att forskaren får tillåtelse av informanter att spela 
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in, samt att informanten försäkras att det som sägs under intervjun kommer att 

behandlas konfidentiellt. Allt detta bör göras för att skapa en avslappnad atmosfär och 

för att informanten ska känna sig fri att tala öppet om ämnet (a.a.).  

 

Vi genomförde tre intervjuer individuellt och var på två olika förskolor var. Fem av 

förskollärarna fick inte se intervjufrågorna innan intervjun och en av dem fick läsa 

intervjufrågorna innan för att hon önskade det. Vi är medvetna om att detta kan ha 

påverkat informanternas svar. Alla intervjuerna utom en genomfördes ostört i ett enskilt 

rum. Den ena intervjun genomfördes inne på avdelningen när det var lugnt, det fanns 

två barn i närheten. Även detta kan ha påverkat svaren. Under intervjuerna försökte vi 

att inte styra intervjuerna genom att ställa ledande frågor, istället ställde vi öppna frågor 

som har en svag struktur. Följdfrågorna som ställdes följde även informanternas tankar 

(Kihlström (2007). Vi spelade även in alla intervjuerna med ljudupptagning för att 

kunna fånga allt som informanterna sa, detta gjordes även för att kunna gå tillbaka till 

intervjuerna och lyssna igen om det skulle behövas. Denscombe (2009) menar att 

ljudupptagningar erbjuder en bestående och fullständigt dokumentation av det som sägs 

under intervjun. Men en nackdel är att den icke-verbala kommunikationen försvinner 

när forskaren använder sig av ljudupptagningar vid intervjuer (a.a.). Av denna anledning 

hade vi tänkt anteckna icke verbal kommunikation som kunde ha haft betydelse. Men 

under intervjuerna kände vi aldrig behov av detta, utan vi ansåg att svaren blev tydliga i 

alla fall. En annan nackdel med intervju som Denscombe (2009) tar upp är att datan 

påverkas av kontexten och vilka individer som deltar, ljudspelaren kan även hämma 

informanten (a.a.). Intervjuerna tog mellan 20- 40 minuter men vi hade räknat med en 

timme. Detta gjorde att vi hade gott om tid och vi behövde inte känna oss stressade. 

 

4.5 Analys och bearbetning av data 
 

De inspelade intervjuerna transkriberades sedan enskilt via dator. Transkribering 

innebär att allt informanten och intervjuaren säger skrevs ner ordagrant. Denscombe 

(2009) menar att transkribering är en värdefull del av forskningen vilket ger forskaren 

möjlighet att komma i nära kontakt med datainsamlingen och det väcker samtalet till liv 

igen (a.a.). När transkriberingen var färdig träffades vi och läste varandras 

transkriberingar ett par gånger. Detta gjorde att vi kunde få en bild av vad som 

framkommit, samtidigt som vi kunde diskutera och jämföra när vi läste. Denscombe 

(2009) menar att när  transkriberingen är färdig, görs en noggrann läsning och 

innehållsanalys av intervjumaterialet för att kvalificera innehållet (a.a.). Vi skrev ut 

transkriberingarna och valde sedan olika färger till de tre olika frågeställningarna, vi 

markerade det som besvarade frågeställningarna. Vi valde en frågeställning i taget och 

vi markerade på våra egna transkriberingar. När vi hade markerat färdigt en 

frågeställning på alla transkriberingarna berättade vi för varandra vad vi kommit fram 

till. Vi markerade sedan olikheter och och likheter inom frågeställningarna. Efter detta 

utarbetades kategorier för att kunna skilja på likheter och skillnader, eftersom vi skulle 

redovisa resultatet tematiskt. Denscombe (2009) menar att intervjusvaren sedan jämförs 

för att se vad som var framträdande i de olika svaren. Därefter utarbetas kategorier för 

att skilja på likheter och skillnader i svaren. Det är viktigt att skilja ut de viktiga och 

relevanta delarna i intervjuerna, annars blir arbetet för stort och irrelevant (a.a.). Efter 

detta gjorde vi även ordsökningar på transkriberingarna på datorn för att vara säkra på 

hur många som har sagt samma saker. Efter detta kom vi på olika underrubriker till 

kategorierna. Någonting som vi kunde se när vi bearbetade datan var att förskollärarna 

hade gett ungefär samma svar flera gånger, fast på olika frågor. Vi kunde även se att de 
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besvarade en frågeställing på flera olika ställen, och inte endast under just den specifika 

frågan där vi hade förväntat oss att få svaret.  

 

4.6 Etiska överväganden 
 

Hermerén (2011) menar att frågor som rör hur personer som medverkar i forskning som 

försöksperson/informant får behandlas är en viktig del av forskningsetiken. Detta är 

viktigt eftersom personer ska skyddas i största möjliga utsträckning från skador eller 

kränkningar i samband med att de medverkar i forskning. Det finns olika 

forskningsetiska regler vilket även kallas kodexar som tydliggör hur forskaren ska göra 

för att handla etiskt riktigt mot försökspersonerna/informanterna. Kodexarna tydliggör 

även vad forskaren ska göra före, under och efter forskningens genomförande (a.a.). 

 

Det finns fyra huvudkrav som konkretiserar det grundläggande individskyddskravet och 

dessa kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren måste informera 

uppgiftslämnaren eller undersökningsdeltagaren om forskningens syfte och villkor för 

deras deltagande. Samtyckeskravet innebär att forskaren måste inhämta 

uppgiftslämnarens eller undersökningsdeltagarens samtycke. Konfidentialitetskravet 

innebär att alla uppgifter om uppgiftslämnaren/undersökningsdeltagaren förvaras på ett 

sätt att ingen obehörig kan komma åt uppgifterna. Nyttjandekravet innebär att de 

insamlade uppgifterna om enskilda personer bara får användas i forskningssyfte 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Vi har tagit hänsyn till dessa forskningsetiska principer genom att förskollärarna 

informerades i förväg om vad undersöknings syfte är och vilka villkor som gäller för 

deras deltagande i undersökningen. Förskollärarna fick ett informationsbrev innan 

intervjun. Som tidigare nämnts har vi frågat förskollärarna om de vill ställa upp på en 

intervju och vi har fått deras samtycke. Ljudinspelningen och transkriberingen av 

intervjun har vi bevarat på ett sätt så att ingen obehörig kunde komma åt materialen. 

Namn på förskollärarna har vi fingerat för att skydda deras identitet. Det som 

framkommer är åldern, kön, yrkeserfarenhet och storleken på förskolorna, samt vilken 

åldersgrupp informanterna arbetar med.   

 

4.7 Metodkritik  
 

Vi valde att göra intervjuer eftersom det är bäst lämpat till syftet och frågeställningarna. 

Vi ville komma åt förskollärarnas upplevelser kring konflikthantering mellan barn 

vilket inte går att observera. Enligt Denscombe (2009) är intervju en lämplig metod när 

forskarna behöver få insikt i människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter 

(a.a.). Om både observationer och intervjuer hade gjorts hade vi kunnat se hur 

förskollärarna gör i praktiken, men tiden räckte inte till. Dessutom var det inte 

nödvändigt med observationer eftersom vårt syfte var att komma åt förskollärarnas 

uppfattningar. Av denna anledning kan vi endast uttala oss om förskollärarnas 

uppfattningar och upplevelser och inte hur de egentligen gör. 

 

Vi anser att intervjuerna kan ha påverkats av att vi redan kände informanterna eftersom 

vi redan hade en uppfattning av hur de tänker, kommunicerar och hur de jobbar redan 

från början. Därför kan vi ha haft förutfattade meningar av vad de skulle svara. 

Eftersom vi kände informanterna kan det ha lett till att vi ställde ledande frågor som kan 
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tänkas ha påverkat resultatet. Vi upplevde att det var svårt att hålla oss ifrån ledande 

frågor eftersom vi inte är vana vid att intervjua. Att en del av följdfrågorna blev ledande 

beror också på att vi var inlästa på ämnet innan intervjuerna genomfördes.   

 

På grund av tidsbegränsningen har vi endast kunnat göra intervjuer med sex personer 

och därför har omfånget på svaren inte varit stort. Hade mer tid funnits kunde fler 

intervjuer gjorts, vilket hade lett till ett större omfång på svaren och därmed en djupare 

analys. Denscombe (2009) menar att kvalitativa studier har en tendens att basera sig på 

ett litet antal fall, vilket gör det svårt att generalisera. Det finns ett alternativt 

angreppssätt när det gäller kvalitativa undersökningar och detta kallas överförbarhet, 

vilket innebär att resultatet kan skapa igenkänning och vara relevant i andra kontexter, 

detta är målet i denna studie. Det är viktigt att forskaren är objektiv och inte snedvrider 

resultatet under forskningsprocessen. Forskaren ska vara opartisk och neutral och ska 

inte påverka resultatet. Trots detta är forskningen beroende av forskarens omdöme och 

valen denne gör, vilket påverkar trovärdigheten (a.a.). Detta har vi försökt att tänka på 

så gott vi kan genom att granska transkriberingarna noggrant och göra flera kontroller. 

Vi har även försökt att inte ha fördomar, men vi kan aldrig vara helt objektiva. Eftersom 

vår undersökning fokuserar på enskilda förskollärares uppfattningar, erfarenheter och 

tankar, är vi medvetna om att det inte kan generaliseras över hela förskoleverksamheten.  

 

Denscombe (2009) menar att data från intervjuer baserar sig på vad informanterna säger 

och inte hur de egentligen gör. Handling och uttryck stämmer inte alltid överens och 

därmed förmodas det inte med automatik återspegla sanningen. Det finns en risk att 

informanterna svarar som de tror att de bör svara, eller tror är “rätt’’ svar (a.a.). En av 

förskollärarna hade önskemål om att få intervjuguiden innan intervjun, vilket hon fick. 

Därför upplevdes det under intervjun som att hon var mer förberedd än de andra 

informanterna vilket kan ha påverkat resultatet. Kihlström (2007) skriver att den som 

blir intervjuad kan känna sig obekväm och inspelningen kan göra att personen känner 

sig ändå mer obekväm (a.a.). När vi genomförde intervjuerna upplevde vi inte något av 

detta utan informanterna verkade vara bekväma.   

 

Denscombe (2009) menar att trovärdighet innebär att forskaren undersöker det som är 

avsikten att undersöka. Eftersom urvalsgruppen är liten i undersökningen är det svårt att 

fastställa trovärdigheten, dock ökar trovärdigheten om informanternas svar skickas 

tillbaka för att fastställas (a.a.). Vi är medvetna om att trovärdigheten hade ökat om vi 

hade skickat tillbaka resultatet till informanterna för fastställning, men detta har inte 

gjorts på grund av tidsbrist. Vi har försökt att vara så opartiska och neutrala som det går, 

men det kan vara svårt när vi har läst på mycket om konflikthantering och vet vad 

forskare och författare säger om ämnet.  

 

Allwood och Eriksson (2010) skriver om allmänna kriterier för studiens tillförlitlighet 

(validitet) och dessa är att studiens resultat är trovärdiga, alltså de går att lita på, samt att 

de går att bekräfta, alltså att andra forskare kan komma fram till samma resultat. För 

detta krävs det att forskningsresultatet är väl grundad i empiriskt material och att 

metoden är väl vald och tillämpad. Det är även viktigt att resultaten stämmer överens 

med vad forskaren och allmänhet uppfattar som rimligt att tro. Ett annat viktigt 

kriterium för studiens tillförlitlighet innebär att det inte ska finnas några motsägelser i 

studien. Till exempel i vilken mån resultaten stämmer överens med andra antaganden, 

resonemang och slutsatser i studien (a.a.). Av denna anledning har vi beskrivit 

genomförandet utförligt för att läsaren ska kunna bedöma tillförlitligheten.  

 



  
  

18 

5 Resultat och Analys 
 

I detta kapitel redogörs en sammanfattande beskrivning av vår insamlade data utifrån de 

intervjuer vi genomfört. Sammanfattningen av förskollärarnas svar redovisas tematiskt 

under tre olika teman vilka baseras på undersökningens frågeställningar. Dessa teman 

är; förskollärares strategier för att förebygga konflikter, förskollärares 

kommunikationsstrategier när de löser konflikter och för att det ska ske ett lärande. 

Under varje tema har vi underrubriker där vi har sammanfattat svar som upprepats av 

flera förskollärare. En teoretiskt fördjupad analys utförs i slutet av varje tema.  

 

5.1 Förskollärares strategier för att förebygga konflikter 
 

Här presenterar vi resultatet som rör förskollärares strategier för att förebygga 

konflikter. Vi har kunnat urskilja tre olika teman i resultatet och dessa är närvarande 

förskollärare, värdegrundsarbete och verksamhetens organisation.  

 
5.1.1 Närvarande förskollärare 

 

Vi ser likheter i hur förskollärarna arbetar förebyggande mot konflikter. Hälften av 

förskollärarna nämner att det är viktigt att vara en närvarande pedagog och att finnas i 

situationen för att kunna förebygga konflikter. Detta för att kunna se vad som händer 

och även för att kunna hjälpa barnen på bästa sätt, samt på ett rättvist sätt. Två 

förskollärare uttrycker det såhär; 

 
[...] på småbarn är det ju så viktigt att observera och vara närvarande för att de 

inte själva kan säga vad det var som hänt. Har du själv observerat den situationen 

så kanske det faktisk var den andra som slog och så bet den andra tillbaka [...] 

men det jag ser är att han eller hon bara bits och jag ser inte det andra innan. Så 

därför är det så viktigt att vara närvarande (Johanna). 

 

Det viktigaste är ju att man är närvarande [...] att finnas med barnen och hjälpa de 

att sätta ord på det de vill. Barnen känner [...] man kan säga till kompisen, “jag 

vill ha den här bilen” “du kan få den blåa bilen istället” och då kanske man kan 

undvika en konflikt om man kan prata med varandra istället och det kan ju inte 

de minsta göra men vi kan finnas där och prata för barnen och hjälpa de [...] på 

det viset så undviker man konflikt i det fallet (Helena). 

 

Förskolläraren Johanna pratar om att vara närvarande för att kunna se vad som har hänt, 

medan Helena pratar mer om att vara närvarande för att kunna sätta ord på vad det är 

barnen vill. Särskilt förskollärare på småbarnsavdelning nämner vikten av att vara 

närvarande för att kunna sätta ord på det barnen vill om barnen inte själva kan säga vad 

som har hänt. Johanna och Helena håller med varandra och nämner också att det är 

viktigt att vara närvarande även om hon låter barnen lösa konflikterna själva. Detta för 

att kunna se till att barnen löser konflikterna på ett bra sätt så att det inte leder till att en 

blir vinnare den andra förlorare, eller att ett barn alltid ger med sig. Även om barnen 

löser konflikter själva så är det ändå viktigt enligt förskollärarna att finnas där så att 

situationen är övervakad. Se att det går rätt till och att barnen är överens om lösningen.  

 
Man kan inte bara lämna dem själva och säga ”lös det själva” utan att man har 

koll på hur det går till [...] för det finns det både starka och svaga barn och det går 

ju att utnyttja (Helena).  
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Om två barn är i en konflikt och man alltid ser att det ena barnet vinner den 

konflikten för att den andra bara ger vika, för att den inte vågar ta konflikten [...] 

att man också är där då och påvisar och hjälper det här barnet att faktiskt vågar 

att stå upp för sig själv också i en konflikt (Johanna). 

 

Båda förskollärarna pratar om att det är viktigt att barnen får lära sig att inte ge med sig, 

att lösningen på konflikten går rätt till. De behöver finnas med för att kunna hjälpa 

barnen. Helena utmärker sig genom att säga att hon tror att det uppstår mer konflikter 

när barnen är ensamma utan en vuxen, och att det därför är viktigt att vara närvarande 

för att förebygga konflikter. Detta uttrycker hon på följande sätt; ”Jag tror också det 

uppstår mer konflikter mellan barn när de är ensamma utan vuxen, när det inte finns 

någon vuxen runt omkring.” 

 
5.1.2 Värdegrundsarbete 

 

Samtliga förskollärare uttrycker att de arbetar förebyggande mot konflikter i 

barngruppen och vi kan se likheter med hur de gör det och vilka medel de använder. 

Flera förskollärare berättar om “kompisböckerna” som handlar om konflikter och 

känslor. Dessa böcker används för att skapa diskussion i barngruppen om hur en bra 

kompis ska vara, hur andra känner och tänker, samt för att barn lättare ska kunna leva 

sig in i andras situation. 
 

Vi läser kompisböckerna [...] det är tio böcker som handlar om känslor. Sen finns 

det tio andra böcker för de yngre barnen också, dem har vi precis fått men inte 

hunnit använda än. De handlar också om hur andra känner och tänker [...] och när 

man läser böcker så kan man prata med barnen om känslor och hur andra känner, 

kunna leva sig in i andras situation, träna de på det (Eva). 

 

Förskolläraren Ida uttrycker även att det är bra att använda sig av drama och att spela 

upp en teater för barnen, där barnen får se konfliktsituationer. Detta för att barn ska 

kunna leva sig in på hur andra känner och för att det är lätt för barnen att ta till sig. Hon 

berättar också att det är bra att använda sig av handdockor för att spela upp en 

konfliktsituation för barnen, men hon nämner också att hon inte använder detta särskilt 

ofta. Hon tar även upp att det är bra att använda sig av samarbetsövningar och lekar för 

att arbeta förebyggande med de äldsta barnen. Hon menar att hon även kan göra det med 

de yngre barnen. Förskolläraren Anna nämner att hon tittar på film med barnen som 

handlar om konflikter.  

 

De flesta av förskollärarna menar att det är svårare att arbeta förebyggande med de 

yngre barnen eftersom små barn oftast saknar språk, och det är lättare att diskutera med 

de äldre barnen än med de små barnen. Ida uttrycker det tydligt i följande mening; ‘’Det 

är stor skillnad mellan små och stora, de större kan man ju mer prata om liksom att man, 

man läser kanske mycket böcker som handlar om kompisar och gör sådana övningar 

och sådana lekar som är samarbetsövningar typ. Det kan man ju göra med de små 

också’’ Hälften av förskollärarna betonar att förskollärare ofta arbetar med konflikter 

här och nu, särskilt på en småbarnsavdelning. Det förskollärarna berättar är att de pratar 

med barnen och uppmuntrar dem att prata med varandra, samt visar hur de kan göra för 

att lösa konflikten när det väl uppstår. Förskollärarna menar att det även är viktigt att 

visa det rätta sättet att lösa konflikter och att vara en god förebild, samt att skapa en bra 

stämning i hela gruppen. Detta förklarar Anna i citatet nedan;  
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Jag kan nog tycka alltså som jag sa innan, med små barn så kanske man inte 

alltid diskuterar så som man gör med äldre barnen utan när det väl sker [...] när 

det sker här och nu då får man visa på det rätta sättet typ om någon tar hårt eller 

slår då kan man säga ‘’man får klappa fint’’ och visa ‘’titta klappa fint’’ man 

visar lite så [...] det är ju ett sätt att förebygga det till nästa gång. Man får visa det 

rätta och visa en förebild, det är ett sätt, när situationen uppstår, inte bara säga 

”nej, inte slå” och sen var det inte mer utan de måste ju få nästa steg det tycker 

jag (Anna).  

 

Samtidigt menar Anna att hon tittar på film eller läser böcker som handlar om konflikter 

och sedan diskutera detta med barnen. Helena och Sofia nämner att de jobbar med 

regler som till exempel att turas om, dela med sig och säga snälla saker till varandra. 

Dessa regler kan diskuteras med barnen under en så kallad “kompis samling” i syfte att 

förebygga konflikter. Förskollärarna betonar att de arbetar medvetet för att barn ska 

kunna tillägna sig vissa förmågor som till exempel empati, ta hänsyn till andra och 

turtagning eftersom dessa förmågor är viktiga för att barn ska kunna hantera konflikter 

senare. Sofia utmärker sig och menar att reglerna måste repeteras hela tiden, hon säger 

att det inte går att tänka att vi har jobbat med värdegrunden en gång och så löser sig hela 

läsåret. De måste arbeta med det varje vecka.  

 
[...] man får repetera samma regler, man kan ju inte tro att för att man har sagt det 

en gång så vet alla utan man får ju repetera reglerna lite hela tiden, man tar upp 

saker igen [...] man kan inte tänka att man har jobbat med värdegrunden i 

september och sen löser sig hela läsåret, utan man får prata om det varje vecka. 

Till exempel ’’kommer ni ihåg att vi bestämde att man ska vara schyssta och hur 

kan du säga nu för att det ska bli bra igen [...] hur gör man när man samarbetar’’, 

att man ger dom förslag (Sofia). 

 

Sofia menar även att förskollärare ger barnen sina egna normer och värderingar. Hon 

säger: ‘’de normer och värderingar som vi har här det är ju det vi ger barnen vidare om 

man säger, om hur vi tänker att ett bra samhälle fungerar och hur en bra relation 

fungerar och hur man ska vara en bra kompis’’. 

 
5.1.3 Verksamhetens organisation 

 

Fyra av förskollärarna berättar om hur viktigt det är att organisera verksamheten i syfte 

att förebygga konflikter.  

 
Man kanske inte alltid har alla barnen på samma plats utan att man försöker att 

dela upp [...] det är ju en typ av förebyggande för man vet ju att det inte fungerar 

riktigt när alla är på samma plats samtidigt. Att släppa in alla liksom i 

skötrummet eller när de ska tvätta sig, då händer det alltid grejer, det gör det [...] 

även att man går in några i taget för att det inte ska bli en konflikt innanför 

dörren, för det blir att de puttar på varandra och vill komma fram och detta [...] 

(Ida).  

 

Ida menar alltså att det är bra att dela upp barnen i mindre grupper för att förebygga 

konflikter. Alla kan inte gå in i skötrummet samtidigt eller gå in i tamburen samtidigt. 

Oftast uppstår konflikter när för många barn är samlade på samma plats. Förskolläraren 

Eva uttrycker samma sak i följande mening; “Dela barnen i mindre grupper är också ett 

sätt, man har trånga lokaler och många barn, vissa barn tycker att det väldigt jobbigt att 

gå runt och inte veta riktigt vart de ska och då blir det konflikter.” Vidare menar Eva att 

de även delar upp barnen under samlingar. Johanna utmärker sig genom att även betona 
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vikten av miljön för att förebygga konflikter. Hon menar att om det ofta sker konflikter i 

ett särskilt rum kan förändringar göras i det rummet. 

 
Inne är det fler konflikter i vissa rum, till exempel i vårt blåa rum där vi har den 

här madrassen. Där leker ju gärna barnen och där kan det ju bli lite hårdhänt lek 

[...] man lägger sig på varandra och man brottas lite så där kan det bli fler 

konflikter och det har vi pratat om ganska ofta hur man kan tänka sig om man ska 

göra på något annat sätt i det rummet [...] för att inte konflikterna ska uppstå 

(Johanna).  

 

Likaså menar Johanna att det är bra att ha flera likadana leksaker så att barnen kan ha en 

likadan leksak samtidigt för att undvika konflikter. Anna och Johanna berättar också att 

de ibland sätter en träskiva framför dörren till ett rum där några barn leker, för att inte 

andra barn ska störa deras lek. De gör det för att värna om barnens lek.  

 
5.1.4 Analys 

 

Första nivån av Cohens konfliktpyramid handlar om det förebyggande arbetet inom 

konflikthantering. Cohen menar att ett engagerat läroplans- och värdegrundsarbete är 

aktiviteter som ingår i det förebyggande arbetet (Hakvoort, 2010). Resultatet visar att de 

flesta av förskollärarna ser det förebyggande arbetet som viktigt och arbetar med 

värdegrunden, de lägger även vikt vid att skapa en bra stämning i hela gruppen. Eva 

menar att; 

 
Vi läser kompisböckerna [...] det är tio böcker som handlar om känslor. Sen finns 

det tio andra böcker för de yngre barnen också, dem har vi precis fått men inte 

hunnit använda än. De handlar också om hur andra känner och tänker [...] och när 

man läser böcker så kan man prata med barnen om känslor och hur andra känner, 

kunna leva sig in i andras situation, träna de på det (Eva). 

 

Förskollärarna pratar även om att ha särskilda ’’kompissamlingar’’ och att diskutera 

filmer med barnen som handlar om konflikter. Här visar förskollärarna på ett stödjande 

klimat och att förebygga uppkomsten av våldsamma situationer, vilket även Hakvoort 

(2010) tar upp. Däremot uttrycker Ida och Anna att de mest arbetar förebyggande med 

de äldsta barnen. De menar att de kan arbeta förebyggande även med de yngsta men att 

det inte alltid blir av. Ida uttrycker det så här; ‘’Det är stor skillnad mellan små och 

stora, de större kan man ju mer prata om liksom att man, man läser kanske mycket 

böcker som handlar om kompisar och gör sådana övningar och sådana lekar som är 

samarbetsövningar typ. Det kan man ju göra med de små också’’. Flera förskollärare 

pratar även om att stödja barnen genom att vara närvarande. Helena menar att det är 

viktigt att vara närvarande för att ’’finnas med barnen och hjälpa de att sätta ord på det 

de vill’’. Johanna menar att det är viktigt att var närvarande för att det ska vara rättvist; 

’’Har du själv observerat den situationen så kanske det faktisk var den andra som slog 

och så bet den andra tillbaka’’. Helena och Johanna visar även här på ett öppet och 

stödjande klimat (Hakvoort, 2010). 

 

Öhman (2003) skriver om handlingsperspektivet här och nu där förskollärare handlar 

spontant och utgår ifrån situationen vilket vi även kan se i vårt resultat (a.a.) Det 

framkom att några av förskollärarna arbetar med konflikter här och nu, alltså när det väl 

sker konflikter, särskilt när de arbetar på en småbarnsavdelning. Enligt förskollärarna 

beror detta på att de små barnen saknar språk, vilket gör det svårare att föra en 

diskussion. Det framkom även att flera förskollärare arbetar medvetet med 
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värdegrundsarbete i förebyggande syfte, vilket tyder på att de utgår ifrån det långsiktiga 

perspektivet. De har till exempel kompis samlingar, teater, läser kompis böcker och 

diskuterar med barnen i förebyggande syfte. Några andra delar upp barnen för att 

förebygga konflikter och Johanna funderar på hur hon organiserar verksamheten och 

utformar miljön. Sofia reflekterar över hur hon påverkar barnen vilket hon uttrycker på 

följande sätt; ‘’de normer och värderingar som vi har här det är ju det vi ger barnen 

vidare om man säger, om hur vi tänker att ett bra samhälle fungerar och hur en bra 

relation fungerar och hur man ska vara en bra kompis’’. Detta skriver Öhman (2003) om 

och kallar det för det långsiktiga perspektivet. Det innebär att förskollärarna reflekterar 

över hur de påverkar barnen och hur förhållningssättet bör anpassas. Här och nu 

perspektivet och det långsiktiga perspektivet bör löpa hand i hand, även om de inte sker 

samtidigt (a.a.). Resultatet visar att alla förskollärare är medvetna om båda 

perspektiven, men några utgår mest ifrån här och nu perspektivet vilket enligt dem beror 

på att de arbetar med de yngsta barnen. Detta uttrycker Ida i följande mening; ‘’Det är 

stor skillnad mellan små och stora, de större kan man ju mer prata om liksom att man, 

man läser kanske mycket böcker som handlar om kompisar och gör sådana övningar 

och sådana lekar som är samarbetsövningar typ. Det kan man ju göra med de små 

också’’.   

 

Utifrån resultatet kan vi se att de flesta av förskollärarna anser att det är viktigt att vara 

nära barnen i syfte att förebygga konflikter, för att kunna hjälpa barnen på ett rättvist 

och bra sätt och för att kunna sätta ord på vad barnen vill. Johanna uttrycker att det är 

viktigt att vara närvarande för att lösningen ska ske på ett rättvist sätt.    

 

[...] på småbarn är det ju så viktigt att observera och vara närvarande för 

att de inte själva kan säga vad det var som hänt. Har du själv observerat 

den situationen så kanske det faktisk var den andra som slog och så bet 

den andra tillbaka [...] men det jag ser är att han eller hon bara bits och jag 

ser inte det andra innan. Så därför är det så viktigt att vara närvarande 

(Johanna). 

 

Helena menar istället att det är viktigt att vara närvarande för att ’’finnas med barnen 

och hjälpa de att sätta ord på det de vill’’. Enligt Helena sker också konflikter oftast 

mellan barn när inga vuxna är i närheten och därför är det viktigt att vara nära barnen, 

vilket Öhman (2003) också tar upp där hon skriver att förskollärare bör förhålla sig till 

att konflikter ofta sker i leken när inga vuxna är i närheten. Vidare skriver Öhman 

(2003) att genom att närma sig barnen och när granska deras samspel kan förskollärarna 

ge barnen trygghet, vilket även det framkommer i resultatet. Förskolläraren Helena 

uttrycker det i följande mening; “ Man kan inte bara lämna de själva och säga ”lös det 

själva” utan att man har koll på hur det går till [...] för det finns det både starka och 

svaga barn och det går ju att utnyttja”. Förskollärarnas svar stämmer även överens med 

Öhmans (2009) resonemang om att finnas där för barnen, bjuda in barnen till samvaro 

och att höra och se. Förskollärarna visar att de är närvarande psykiskt och inte bara 

fysiskt.  
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5.2 Förskollärares kommunikationsstrategier när de löser konflikter 
 

Här presenterar vi resultatet som framkom gällande förskollärares 

kommunikationsstrategier under konflikter. Vi har kunnat urskilja tre olika teman i 

resultatet och dessa är; lösning, icke-verbal kommunikation och bemötande.  

 
5.2.1 Kommunikationsstrategier/ lösning  

 

Samtliga förskollärare beskriver att de försöker medla med barnen under en konflikt, 

men de menar att det är svårare att göra det med de små barnen eftersom de saknar 

språk. Flera av förskollärarna menar att de försöker vara neutrala och försöker lyssna på 

bådas version av situationen. De menar att det är viktigt att alla känner sig lyssnad på 

och alla kommer till tals även om inte alla är nöjda med utfallet efter konflikten.  

 
Då får man ju prata med dem när man har haft en konflikt så får man ju [...] eller 

om det barnet har haft en konflikt med en annan då får man ju prata med den när 

barnet har lugnat sig [...] höra vad det var som hände och höra det barnets version 

och hjälpa dem att lösa det när de vill prata om det (Eva).  

 

Vidare menar hälften av förskollärarna att det är viktigt att konflikten inte blir löst 

genom att det blir en vinnare eller en förlorare, utan alla parter är nöjda med lösningen 

och barnen kan bli vänner igen. Detta uttrycker Helena i följande mening; “Just det här 

att det inte handlar om att vinna eller förlora utan, det handlar om att hitta en bra lösning 

som förhoppningsvis gynnar båda”. Samtliga förskollärare säger att de först låter barnen 

berätta vad som har hänt när en konflikt har uppstått och flera försöker låta barnen 

komma med en lösning så gott de kan. De menar också att om barnen inte kan komma 

på en lösning själva så ger de förslag på hur konflikten kan lösas.  

 
Jag strävar efter att de ska lösa konflikten själva fast jag är med, jag stävar efter 

att de själva ska berätta vad de tycker har hänt och hur de tycker att vi ska lösa 

det. Så att inte jag kommer in, men det gör jag ändå ibland för jag glömmer bort 

mig [...] att de själva ska komma på hur de kan komma ur bråket liksom. Men nu 

är ju barnen här stora så de kan ju kommunicera verbalt, sen kan man ju ge dem 

tips om de inte kommer på själva hur de ska lösa det. Så det brukar funka [...]  

(Sofia).  

 

Något annat som Johanna och Ida tar upp är att det är viktigt att uppmärksamma barnen 

på varandras känslor under en konflikt, till exempel om någon är ledsen. Johanna menar 

att hon brukar säga som följande citat; ’’titta han blev ju ledsen när du tog hans docka 

eller spade’’. Ida uttrycker det på detta sätt; ‘’det handlar ju mycket om att barnen ska 

förstå den andras känslor i fall de blir ledsna eller kränkta, att man får förklara för 

barnen’’. Fyra av förskollärarna menar att det är viktigt att säga stopp och visa bestämt 

att det inte är okej, när det uppstår allvarligare konflikter där till exempel barn slåss eller 

bits. Då hjälper det inte att stå bredvid och prata utan förskolläraren måste ingripa och 

visa att det inte är okej att göra så menar en av förskollärarna. Ida och Johanna nämner 

särskilt mycket att barnen slår och biter varandra under konflikter. Ida uttrycker att hon 

gärna vill låta barnen lösa konflikter själva, dock ingriper hon ofta för snabbt eftersom 

hon är rädd att det ska hända något allvarligt. Detta säger hon i följande citat; ‘’man är 

ju rädd många gånger också att någon biter eller gör varandra illa för de kan ju ta en 

sten alltså de har ju inte riktigt det här, de tänker ju inte så långt vad det är som kan 

hända’’. Helena betonar att de yngre barnen saknar språk vilket gör att de inte alltid kan 

uttrycka sig. Därför menar hon att det är viktigt att finnas där och hjälpa dessa barn att 
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uttrycka det de vill, alltså prata för dem. Sofia och Anna uttrycker att det inte alltid går 

att prata med barnen på en gång när en konflikt uppstått för att de kan vara väldigt 

upprörda. De menar att det då är bättre att prata med barnen efter en stund när de har 

lugnat ner sig. Men det är även viktigt att prata om det och inte sedan låta det vara, 

annars kan det leva kvar. Detta menar Sofia i följande citat; 

 
[...] man kan vara så uppe i det och känslorna kan vara så heta att det inte går att 

prata om det på en gång. Då får man vänta och så får man prata om det när man 

lugnat ner sig. Men det är viktigt att prata om det och inte låta det bero [...] då 

gnager det nog mer om man inte liksom, då har man någon tagg till varandra [...] 

och nästa gång man ska leka så har man den känslan (Sofia). 

 

5.2.2 Icke-verbal kommunikation 

 

Samtliga förskollärare betonar vikten av det icke-verbala språket. Flera av dem berättar 

att de försöker vara konkreta när de pratar med barnen och när de hjälper barnen att lösa 

konflikter. Det är viktigt enligt förskollärarna att ha ögonkontakt med barnen, att visa 

med hela ansiktet och använda rösten samt kroppsspråk för att förstärka budskapet. 

Helena säger; ”det jag tänker och det jag gör är att prata med barnen och ha 

ögonkontakt. Man kan se det lite som kroppsspråk, att man ser till att man har kontakt 

med barnen”. Hälften av förskollärarna menar att det är viktigt att inte ge dubbla 

budskap utan att istället visa vad vi menar med hela kroppen. Anna uttrycker det så här; 

 
Jag tycker att barnen ska kunna läsa av ansiktet vad jag menar [...] jag får inte 

säga nått och visa annat, det är ju jätteviktigt. Barn tittar ju på ögonen och man 

kan visa en känsla på det sättet. Inte bara säga det på ett neutralt sätt utan 

verkligen visa det med rösten och ansiktet också [...] lite mimik är viktigt med de 

yngsta, det är väl ett sätt att kommunicera (Anna). 

 

Johanna berättar att hon brukar gå ner på barnens nivå och huka sig när hon pratar med 

barnen under konfliktsituationer för att de ska se hennes ansikte. Detta för att få en 

bättre kontakt med barnet, hon menar att vi inte ska stå över barnen och skälla. Flera 

menar även att det är viktigt att visa barnen en konkret lösning på hur de kan göra i en 

konfliktsituation, eller hur de kan prata med kompisen.  

 
5.2.3 Bemötande 

 

Helena och Ida menar att det är viktigt att bekräfta barnets känsla. De uttrycker att det är 

viktigt att inte dämpa eller avleda barnets känsla utan det är bättre att låta barnet få ha 

den känslan men samtidigt visa att det inte är okej att till exempel bita eller slå 

kompisen. De menar att vi kan bekräfta barnets känsla genom att säga ‘’jag förstår att 

du är ledsen men… ‘’. Ida uttrycker det såhär; 

 
[...] det är okej att vara arg men du får inte använda det genom att kasta 

någonting på någon annan [...] att man får vara ledsen att man blir tröstad. Alltså 

allt det här med känslor är ju jätteviktigt att prata om och sätta namn på för 

barnen. Du får gärna vara arg, jag håller om dig här men du får inte slå på någon 

annan [...] så att man inte dämpar allting också. Man ska få vara ledsen när man 

blir lämnad på morgonen, att det är okej att vara ledsen. Att man kanske säger till 

barnen att ’’jag förstår att du är ledsen men de kommer ju tillbaka sen eller’’ [...] 

man ska inte avleda med andra saker (Ida). 
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Hälften av förskollärarna betonar att det mest effektiva sättet att bemöta barn i 

konflikter är att försöka vara lugn men ändå bestämd så att barnet förstår allvaret. Detta 

även om det sker något allvarligare, som att ett barn slår eller biter någon annan. 

Johanna uttrycker det såhär; ‘’om ett barn har slagit eller bitit ett annat barn försöker 

man även där vara lugn men ändå visa bestämt att det är fel, att man absolut inte får 

göra så mot varandra för att det gör ont och man blir ledsen’’. Eva berättar om en metod 

som kallas lågaffektiv bemötande som handlar om att vara lugn i sättet och ha humor 

om det är ett barn som har mycket temperament och är ofta arg. Metoden handlar om att 

avleda och styra barnet in på annat så att barnet inte går upp i affekt. 

 

Helena och Johanna berättar att det ofta händer att de ser sista ledet i en 

konfliktsituation om de inte har varit med från början, vilket gör att de kanske bara 

lägger skulden på ena barnet. Därför anser de att det är viktigt att vi lyssnar på alla 

parter i en konflikt. Helena menar att hon ställer öppna frågor som till exempel “vad är 

det som har hänt här?” istället för frågor som “vad har du gjort?” som kan bli dömande. 

Eva och Johanna menar att det inte är fel på barnet när de bär sig illa åt utan det är 

handlingen som är fel. Det är viktigt att få barnet att inte känna sig dumt, utan att få 

barnet att förstå att det är handlingen som är fel, det inte är jag som person det är fel på. 

Johanna uttrycket detta på följande sätt; ‘’Själva handlingen är ju fel men det är ju inte 

barnet det är fel på utan det är ju handlingen du gör som är fel inte barnet i sig och att 

det har en orsak’’. Eva och Sofia menar att det är viktigt att uppmärksamma barnen när 

de gör något positivt och inte bara uppmärksamma det negativa. De menar att vi till 

exempel ska berätta när de är schyssta, snälla och hjälpsamma mot andra så att vi 

förstärker det positiva. Eva uttrycker det såhär; “Man ska ju inte säga ”åå va du va dum” 

utan det är ju handlingen som är fel [...] man handlar fel man gör fel. Man slåss och det 

får man inte, man kastar saker det går inte. Det inte fel på barnet utan det man gör här är 

fel.” Sofia säger det på detta sätt; ’’Vi ska uppmuntra det positiva, man vill ju bli sedd, 

så ser jag nu att du gör något hjälpsamt och säger vad snäll du är vad hjälpsam du är, 

vad schysst du var som lånade ut den grejen. Då kanske vi förstärker det positiva, 

istället för att grotta ner oss i alla konflikter’’.  

 

Ida menar att de barnen som ofta går på andra är de som ofta behöver hjälp, de kanske 

har det jobbigt själva. Det är därför de går på andra och det är dem det är synd om. Ett 

barn som är tryggt behöver inte slåss för att komma fram menar hon.  

 
Ofta är det att den som slår ett det är den som har, egentligen är det ju den som 

behöver de där extra, det är ju dem det är synd om [...] det är ju dem som kanske 

har det jobbigt på ett eller annat sätt. Det är ju det som gör att de går på andra. En 

som är trygg och inte behöver slåss för att komma fram de gör ju inte det [...] det 

är ju egentligen dem man ska jobba med på det sättet. Att de kanske har varit 

med om något och bearbetar någonting [...] man får försöka och gå till grunden 

med det om det fortsätter så klart (Ida). 

 

Johanna menar att om ett barn tar någonting från ett annat barn gör den inte det för att 

vara elak, utan för att saken har liv och ser mycket roligare ut än den andra likadana 

saken som ligger stilla. Av denna anledning vill barnet ha just den saken som någon 

annan har.  

 
[...] den spaden som någon gräver med har ju liv och den är ju mycket roligare att 

använda än den andra som ligger alldeles stilla och därför vill barnet ha just den 

spaden. Tänker man så förstår man varför det blir en konflikt och då kan man 

mer tänka sig in i barnens situation varför [...] inte för att man vill vara elak mot 
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någon och ta någons sak utan det är faktisk att den grejen ser så intressant ut. 

Utgår man ifrån det så blir det mycket lättare att lösa de konflikterna (Johanna). 

 

 

5.2.4 Analys 

 

Hakvoort (2010) skriver om Cohens konfliktpyramid där andra nivån är att hantera 

konflikter. Det innebär att barn hanterar konflikter själva genom att förhandla med 

varandra (a.a.). Detta framkommer även i resultatet där alla förskollärarna uttrycker att 

de strävar efter att låta barnen lösa konflikterna själva. Sofia säger; ”Jag strävar efter att 

de ska lösa konflikten själva fast jag är med, jag stävar efter att de själva ska berätta vad 

de tycker har hänt och hur de tycker att vi ska lösa det. Ida däremot uttrycker det såhär; 

‘’Ibland kanske man är för snabb och gå in och lösa, jag vet inte man är ju rädd många 

gånger också att någon biter eller gör varandra illa för de kan ju ta en sten alltså de har 

ju inte riktigt det här, de tänker ju inte så långt vad det är som kan hända’’. Ida vill alltså 

låta barnen lösa konflikterna själva men hon är rädd att de ska göra illa varandra.  

 

Hakvoort (2010) tar även upp att konflikter inte försvinner av sig själva om vi inte tar 

itu med dem. Författaren menar att det finns risk att de ökar och kommer upp till ytan 

om och om igen. Dessa konflikter blir istället destruktiva (a.a.). Detta ger Sofia uttryck 

för; ’’Men det är viktigt att prata om det och inte låta det bero [...] då gnager det nog 

mer om man inte liksom, då har man någon tagg till varandra [...] och nästa gång man 

ska leka så har man den känslan’’. Här visar Sofia en medvetenhet om att konflikterna 

blir destruktiva om de inte klaras ut. Sofia visar även medvetenhet om att det är viktigt 

med ett positivt klimat när hon säger; ’’Vi ska uppmuntra det positiva, man vill ju bli 

sedd, så ser jag nu att du gör något hjälpsamt och säger vad snäll du är vad hjälpsam du 

är, vad schysst du var som lånade ut den grejen. Då kanske vi förstärker det positiva, 

istället för att grotta ner oss i alla konflikter’’. Hakvoort (2010) tar upp att det är viktigt 

med ett positivt klimat för att alla parter i en konflikt ska våga öppna sig och för att en 

konstruktiv konflikhantering ska bli möjlig (a.a.).  

 

I resultatet kan vi se att några av förskollärarna ofta nämner att stoppa destruktiva 

beteenden, de nämner mest att barnen biter eller slår varandra. Hakvoort (2010) menar 

att det även kan förekomma verbala och icke- verbala konfliktsituationer som måste 

stoppas, men detta nämner inte förskollärarna. Både Helena och Sofia nämner att de 

diskuterar regler med barnen i förebyggande syfte. Sofia betonar att hon kan uttrycka 

det så här under en konflikt; ’’kommer ni ihåg att vi bestämde att man ska vara schyssta 

och hur kan du säga nu för att det ska bli bra igen [...] hur gör man när man 

samarbetar’’. Hakvoort (2010) skriver om att gå tillbaka till reglerna när det har uppstått 

en konflikt mellan barn. Författaren tar också upp att det är viktigt är att förskollärare 

förmedlar och diskuterar innan vad som inte är tillåtet (a.a.). Vilket endast Sofia och 

Helena nämner under intervjun.  

 

Enligt förskollärarna är det viktigt att inte döma barn som bits eller slås, utan det är 

handlingen som är fel. Det är viktigt enligt dem att barnen förstår att det inte är dem det 

är fel på utan handlingen. Johanna uttrycker det i följande mening; ‘’Själva handlingen 

är ju fel men det är ju inte barnet det är fel på utan det är ju handlingen du gör som är fel 

inte barnet i sig och att det har en orsak’’. Likaså menar Hakvoort (2010) också att det 

inte handlar om att stoppa själva konflikten, konflikter är inte förbjudna men fokus ska 

ligga på beteendet och inte på barnet som person. Författaren tar även upp att det är 

viktigt att stoppa våldsamma och aggressiva beteenden eftersom det hindrar möjligheten 
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till konstruktiva sociala relationer, till lärande och dialog (a.a.). Detta visar 

förskollärarna en medvetenhet om.  

 

Hakvoort (2010) menar att nivån stoppa ska vara den minsta delen i konflikthantering, 

men att många lärare menar att det är den största delen (a.a.). Resultatet visar att det 

ägnas lika mycket tid åt att stoppa konflikter som det ägnas åt att förebygga konflikter. 

Här visar Ida på att det sker mycket konflikter som behöver stoppas; ‘’Ibland kanske 

man är för snabb och gå in och lösa, jag vet inte man är ju rädd många gånger också att 

någon biter eller gör varandra illa för de kan ju ta en sten alltså de har ju inte riktigt det 

här, de tänker ju inte så långt vad det är som kan hända’’.  

 

Vidare framkom det i resultatet att förskollärarna försöker medla med barnen när en 

konflikt har uppstått, men med de små barnen är det svårare eftersom de saknar språk. 

Flera nämner att de försöker vara neutrala och lyssna på bådas version. De pratar även 

om att det är viktigt att det inte blir någon vinnare eller förlorare. Alla förskollärarna 

menar också att de låter alla parterna berätta sin version och att de sedan låter barnen 

försöka komma på en lösning. Eva uttrycker det på följande sätt; ” [...] höra vad det var 

som hände och höra det barnets version och hjälpa dem att lösa det när de vill prata om 

det”.  Detta är en metod som kallas för Medling som både Wahlström (1996) och 

Hakvoort (2010) skriver om vilket innebär att en tredje part ingriper i konflikten och 

vägleder de andra till en lösning. Det handlar om att parterna i en konflikt inte kan 

kommunicera med varandra och behöver hjälp av en annan för att starta om sin 

kommunikation. En medlare kan vara en kamrat eller en vuxen (a.a.). Förskollärarna 

och Nilsson och Waldemarsson (2007) ser medling som ett konstruktivt sätt att lösa 

konflikter och vi kan genom svaren se att förskollärarna är medvetna om hur de kan 

stötta barnen i att lösa konflikterna på ett konstruktivt sätt.  

   

I vårt resultat kom vi fram till att de flesta förskollärarna anser att det är viktigt att  

bekräfta barnets känsla när ett barn till exempel är arg eller ledsen. Ida uttrycker det 

såhär;  

 
[...] så att man inte dämpar allting också. Man ska få vara ledsen när man blir 

lämnad på morgonen, att det är okej att vara ledsen. Att man kanske säger till 

barnen att ’’jag förstår att du är ledsen men de kommer ju tillbaka sen eller’’ [...] 

man ska inte avleda med andra saker (Ida). 

 

Likaså visar resultatet att de flesta av förskollärarna försöker ha ett bemötande där de 

inte dömer barnet utan samtalar på ett sätt för att det inte ska bli dömande. Helena 

menar att hon ställer öppna frågor som till exempel; “vad är det som har hänt här?” 

istället för frågor som “vad har du gjort?” som kan bli dömande. Enligt Öhman (2009) 

är att bekräfta barents känsla och att ha ett icke dömande samtal en metod som 

förskollärare kan använda sig av för att barn ska kunna lugna ner sig och bli övertygade 

om andra förstår och accepterar deras känsla. Genom ett respektfullt och icke-dömande 

samtal om barnets beteende och dess konsekvenser, ges barnet så småningom 

möjligheter till eget ansvarstagande. När barnets känsla och intention är bekräftad kan 

vi tillsammans med barnet ifrågasätta handlingen och leta efter andra lösningar (a.a.).  

 

Resultatet visar att förskollärarna är medvetna om vilka konflikter som är destruktiva . 

De är även medvetna om att barn inte alltid löser konflikter på ett bra sätt och att de 

behöver stöttning och närvarande förskollärare. Förskollärarna vet också hur de kan 

stötta barnen att lösa konflikterna på ett konstruktivt sätt, de påvisar att det konstruktiva 

sättet är det mest framgångsrika sättet. Nilsson och Waldermarsson (2007) menar att 
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konflikter kan vara positiva och därmed konstruktiva om vi kan tala om oenigheten i 

trygga former, om den skapar energi, förbättrar kommunikationen och om den inspirerar 

till kreativ tänkande. Konflikter som inte leder till någon utveckling och som påverkar 

oss negativt kallas för destruktiva konflikter (a.a.).  

 

5.3 Förskollärares kommunikationsstrategier för att det ska ske ett 
lärande 
 

Här presenteras resultat som rör förskollärares kommunikationsstrategier för att det ska 

ske ett lärande. Vi har kommit fram till två olika teman som vi kallar för; konflikter- en 

möjlighet för lärande och förskollärarens roll.  

 
5.3.1 Konflikter - en möjlighet för lärande 

 

Samtliga förskollärare ser konflikter som en lärandesituation om de hanteras på rätt sätt. 

Hälften av förskollärarna menar att om konfliktsituationerna inte hanteras på rätt sätt 

och om det ofta är konflikter i barngruppen, kan det bli tufft för hela gruppen och vissa 

barn kanske riskerar att stämplas som “jobbiga” av andra barn.  

 
Det finns ju vissa barn som hamnar i konflikter väldigt ofta och då riskerar ju de 

barnen att bli stämplade som jobbiga. Det kan ju även vara så att barnen till och 

med börjar skylla ifrån sig på det barnet som blev stämplat [...] fastän han/hon 

inte ens är där men det var ändå hans/hennes fel [...] (Helena).   

 

Samtliga förskollärare uttrycker att barn främst lär sig normer och värden under 

konflikter, till exempel att dela med sig, sätta sig i andras situation, att ta hänsyn till 

andra och sin omgivning. Vidare menar förskollärarna att barn också lär sig det sociala 

samspelet, att turas om, att vara respektfull mot andra, att ge och ta och hur de ska vara 

en snäll kompis. 
 

[...] då lär man sig samspela och umgås med andra människor och man lär sig de 

sociala spelreglerna, hur man är mot varandra, hur man beter sig i samhället och 

de normer och värderingar som vi har här. Det är ju det vi ger barnen vidare om 

man säger [...] om hur vi tänker att ett bra samhälle fungerar och hur en bra 

relation fungerar och hur man ska vara en bra kompis (Sofia). 

 

Sofia och Ida tar även upp att barnen också lär känna sig själva och sina egna känslor 

under en konflikt. Sofia menar också att barnen lär sig att behärska sina känslor under 

en konflikt. Vilket hon säger i följande citat ‘’Man lär känna sig själv, sina egna känslor 

på något vis också i sådana här situationer. Behärska dem, eller lära sig vilket beteende 

man har’’.  

 

Fem av förskollärarna betonar att barn även lär sig att lösa konflikter på ett bra sätt, 

samt att det inte är bra att lösa konflikter genom att den starkaste alltid vinner. Det bästa 

enligt dem är att hitta en lösning som gynnar båda parterna. Johanna säger det såhär 

‘’det är också viktigt att det inte bara är ett barn som vinner konflikten, eller vinner och 

vinner men att det är ett barn som alltid får som det vill och den andra kanske bara ger 

med sig’’. Förskollärarna menar också att om barn lär sig att hantera konflikter på ett 

bra sätt redan när de är små, så kommer de att hantera konflikter lättare i framtiden. 

Johanna anser att barnen även lär sig att stå på sig om de ofta ger med sig. Eva menar att 

barn också lär sig av varandra i konfliktsituationer. Till exempel om det är två barn som 

har en konflikt med varandra och försöker lösa den, så lär sig de andra barnen som är i 
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närheten också av konflikten. På så sätt menar hon att konfliktsituationer kan bidra till 

samlärande. Detta uttrycker hon på följande citat; 

 
Våra treåringar, de spelar mycket spel nu [...] och då lär man sig turtagning och 

att samsas, det klarar de jättebra och det blir inga konflikter, det har de ju lärt sig 

jättebra. Om det blir att man tjafsar lite om något [...] då lär ju sig de andra som 

sitter med och man pratar om det. Så det är ju en fördel att man tar med barnen i 

diskussionen, det är ju en fördel så barnen förstår varför (Eva). 

 

5.3.2 Förskollärarens roll 

 

Anna och Sofia menar att vuxna är förebilder för barnen och vi bör tänka på hur vi 

själva agerar. Vidare menar Sofia att vi är förebilder både med vad vi säger och vad vi 

gör och därför bör vi vara medvetna om vårt bemötande. Hon menar även att vuxnas 

sätt smittar av sig till barnen och att det skapar ett klimat i hela gruppen.  
 

[...] sen är vi vuxna förebilder, både med vad vi säger och vad vi gör, så är vi 

osams bland personalen förstör det ju för barnen också så det gäller ju och hålla 

en bra kvalité mellan personalen också. Det smittar ju av sig liksom det blir ju ett 

klimat i hela gruppen [...] man måste vara medveten och tänka på vad man har 

för bemötande (Sofia). 

  

Fyra av förskollärarna anser att de har rollen att stötta och hjälpa barn under konflikter, 

samt att de fungerar som en medlare när barnen inte kan förmedla sina tankar och 

känslor till varandra. De menar att barn ska få uttrycka sig själva, berätta vad som har 

hänt och komma med egna förslag på hur konflikten kan lösas. Helena och Sofia menar 

att de försöker att inte styra upp konfliktsituationen för mycket men att det ibland är 

situationsberoende och att de kan glömma bort sig. Sofia uttrycker detta följande; ‘’så 

att inte jag kommer in, men det gör jag ändå ibland för jag glömmer bort mig, men så 

att inte jag bara kommer in att nu så säger du förlåt, utan att dom själva kommer på att 

om jag säger förlåt…’’ Helena menar vidare att det kan hända att hon bestämmer över 

barnen under de dagar då det är för många barn, när det är stressigt eller om det ofta 

förekommer konflikter.   

 
Det första man tänker är att finnas där och stötta och hjälpa barnen [...] och det 

gör man säkert dem allra flesta gångerna men ibland är det faktiskt så att man går 

in och kontrollerar situationen. Just det här med när det är för många barn och det 

är stressigt eller om det ofta förekommer konflikter. Så ibland kan man ju gå in 

och styra upp situationen helt totalt [...] bestämma utfall och allting, då är man ju 

helt emot det allt jag har sagt, givetvis förekommer det också (Helena).  

 

Anna och Ida av de andra förskollärarna menar att deras roll är att lära barnen hur de 

kan lösa konflikter och visa på ett bättre sätt. Anna menar vidare att det är hennes 

uppgift att övervaka situationen men ändå ge barnen möjlighet att lösa konflikten själva. 

Detta kommer till uttryck i följande citat; “Man har många roller [...] dels att visa på ett 

bättre sätt och kanske övervaka, se till att de kan lösa konflikten själva alltså att jag har 

en bild om hur den uppstår, ge de en chans att lösa.” Ida betonar att hon ger dem raka 

och ärliga svar när det sker konflikter mellan barn. Hon menar också att hon tror att 

barnen mår väl i att klara ut konflikter själva och att det inte alltid ska komma någon 

och lösa konflikterna åt dem.  

 
[...] de förstår ju när man ger dem raka och ärliga svar, alltså att man typ då som 

man säger det här, fem minuter får du ha den [...] alltså det är ju ofta accepterat. 
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Istället för att säga att nej nu är de den som har det du får inte ha det är jättesvårt 

att acceptera. Jag tror också att de mår väl i att klara av att lösa en konflikt själva, 

att man kan lära dem att diskutera fram [...] med de större barnen då (Ida).  

 

När det gäller att låta barnen lösa konflikterna själva betonar Anna och Johanna att det 

kan bero på vilka barn det är som har en konflikt. Om de vet att det är två barn som inte 

fungerar ihop och kan slås, låter de inte dessa barn lösa konflikten själva. Men annars 

låter de barnen lösa konflikterna själva om de vet att de klarar av det. De menar att det 

handlar om att lära känna barnen och vilka som kan lösa konflikterna själva. Johanna 

uttrycker det på följande sätt; ‘’Man lär ju känna sin barngrupp man vet ju sen efter ett 

tag att den här konflikten lyckas de faktisk lösa själva, och i den här konflikten måste 

jag nog faktisk gå in och hjälpa dem’’. Fyra av förskollärarna berättar att även om de 

låter barnen lösa konflikter själva, är det viktigt att de har koll så att det går rätt till 

eftersom det finns både svaga och starka barn. Vidare menar de att det är viktigt att barn 

lär sig att ta konflikter och inte bara ger med sig hela tiden.  

 
De måste ju kunna hantera konflikten på ett bra sätt annars är det aldrig bra. Men 

de måste få en chans att lösa konflikter det tycker jag, men inte att den starkaste 

vinner [...] nej det tycker jag inte. Man ska ju lära de att mötas på ett respektfullt 

sätt och det gör de ju aldrig genom att den starkaste alltid vinner (Anna).    

 

Ida berättar att hon ofta är för snabb med att lösa konflikterna åt barnen för att hon är 

rädd för att barnen ska göra illa varandra. Hon menar att småbarn inte alltid tänker så 

långt vad som kan hända. Ida uttrycker sig på följande sätt; ‘’Ibland kanske man är för 

snabb och gå in och lösa, jag vet inte man är ju rädd många gånger också att någon biter 

eller gör varandra illa för de kan ju ta en sten alltså de har ju inte riktigt det här, de 

tänker ju inte så långt vad det är som kan hända’’.  

 
5.3.3 Analys 

 

I ett sociokulturellt perspektiv sker lärande genom interaktion och kommunikation har 

en avgörande roll. Det är i samspel som barn tar till sig sätt att tänka, tala och 

genomföra handlingar som de blir delaktiga i (Williams, 2006). I resultatet framkom det 

att samtliga förskollärare ser konflikter som en lärandesituation där barn främst lär sig 

normer och värden samt det sociala samspelet. Förskolläraren Sofia betonar detta tydligt 

i detta citat; “då lär man sig samspela och umgås med andra människor och man lär sig 

de sociala spelreglerna, hur man är mot varandra, hur man beter sig i samhället och de 

normer och värderingar som vi har här”. Enligt det sociokulturella perspektivet skapas 

de bästa möjligheterna för lärande då barn vägleds av förskollärare eller mer kunniga 

kamrater. I en gemensam problemlösning situation kan strategier föras över från en mer 

kunnig kamrat eller en förskollärare till barnet genom socialt samspel (Williams, 2006). 

I resultatet framkom det att en förskollärare ser konfliktsituationer som en möjlighet till 

samlärande mellan barnen. Förskolläraren Eva betonar detta i följande citat “Våra 

treåringar, de spelar mycket spel nu [...] och då lär man sig turtagning och att samsas, 

om det blir att man tjafsar lite om något [...] då lär ju sig de andra som sitter med och 

man pratar om det”. Sofia tar istället upp att barn lär sig av hur vuxna agerar.  

 
[...] sen är vi vuxna förebilder, både med vad vi säger och vad vi gör, så är vi 

osams bland personalen förstör det ju för barnen också så det gäller ju och hålla 

en bra kvalité mellan personalen också. Det smittar ju av sig liksom det blir ju ett 

klimat i hela gruppen [...] man måste vara medveten och tänka på vad man har 

för bemötande (Sofia).  
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Flera av förskollärarna uttrycker att deras roll under en konfliktsituation är att stötta och 

hjälpa barnen under konflikter och att de fungerar som medlare. De anser att barnen ska 

få berätta vad som har hänt och att de ska komma på egna förslag till en lösning. Vi kan 

även se att de flesta av förskollärarna ger barnen möjlighet att lösa konflikterna själva 

men att det också kan vara situationsberoende och att de gärna vill ha koll över 

situationen så att det går rätt till. Utifrån resultatet kan vi se att förskollärarna oftast har 

stöttande kommunikationsstrategier där de stöttar och vägleder barnen under konflikter. 

Däremot tyder resultatet på att även kontrollerande kommunikationsstrategier 

förekommer då situationen kräver det, till exempel när det är en stressig dag. De menar 

också att det ibland kan glömma bort sig. Resultatet visar att förskollärarna är medvetna 

om när de är kontrollerande och att de försöker tänka på det. Detta betonar 

förskolläraren Helena; “Just det här med när det är för många barn och det är stressigt 

eller om det ofta förekommer konflikter. Så ibland kan man ju gå in och styra upp 

situationen helt totalt [...] bestämma utfall och allting, då är man ju helt emot det allt jag 

har sagt, givetvis förekommer det också”. Gloeckler et. al (2014) menar att den 

kontrollerande strategin utgår ifrån att förskolläraren bestämmer lösningen helt själv. 

Den stöttande strategin innebär att barnen får inflytande över situationen och att de blir 

assisterande under konflikten (a.a.).  
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6 Diskussion 
 

I detta kapitel diskuterar vi vårt resultat och analys där vi lyfter fram tankar som väckts 

hos oss under arbetets gång. Vi försöker även göra kopplingar mellan vårt resultat och 

analys med förskolans verksamhet och vilka konsekvenser det kan få i förskolans 

praktik. Vi lyfter också upp några alternativa forskningsmetoder och diskuterar dem 

samt vilken påverkan det hade kunnat ge. Slutligen ger vi förslag på fortsatt forskning. 

 

6.1 Metod och resultatdiskussion  
 

Vårt resultat kunde ha sett annorlunda ut om vi hade valt att utföra observationer istället 

för intervjuer. Detta eftersom intervjuer med förskollärare har gett oss beskrivningar av 

deras uppfattningar och upplevelser kring kommunikationsstrategier som de upplever 

framgångsrika. Observationer hade istället gett oss möjligheten att se hur förskollärarna 

arbetar med konflikter i nuet, alltså hur de egentligen gör i praktiken. Vi hade även 

kunnat upptäcka annat som inte har framkommit i intervjuerna. Däremot hade vi inte 

fått förståelsen kring varför de hanterar konflikter på ett visst sätt. Syftet i denna 

undersökning var att få fram förskollärares upplevelser och beskrivningar av 

kommunikationsstrategier som de upplever som framgångsrika, vilket inte går att 

observera. Enligt Denscombe (2009) är det lämpligt att använda sig av observationer 

när syftet i en undersökning är att få fram vad som faktiskt sker i verkligheten och inte 

för att få fram människors tankar eller åsikter om olika saker (a.a.).    

 

Vi har intervjuat en informant åt gången och vi diskuterade om resultatet hade påverkats 

om vi hade haft två informant samtidigt vid intervjun. Under intervjuerna blev svaren 

ibland för korta och inte lika utvecklade som vi hade önskat och då hade det varit till 

fördel att ha två informant samtidigt eftersom de hade kunnat komplettera och utveckla 

varandras svar. Denscombe (2009) menar att gruppintervjuer gör det möjligt för 

deltagarna att lyssna till alternativa synpunkter men även uttrycka stöd eller ifrågasätta 

vissa synpunkter som deltagarna inte delar (a.a.). Samtidigt kan förskollärarnas svar 

påverkas av varandra om vi hade intervjuat två informant åt gången, vilket även hade 

påverkat resultatet. Detta eftersom förskollärarna kanske inte svarar vad de egentligen 

tycker, utan håller med den andra. Att vi valde en informant åt gången vid intervjuerna 

underlättade även transkriberingen eftersom svaren hördes tydligt, då ingen talade 

samtidigt eller avbröt varandra.  

 

Vi har kunnat se i resultatet att barnens ålder är en avgörande faktor när det kommer till 

hur förskollärarna väljer att kommunicera med och bemöta barnen under konflikter. 

Flera förskollärare upplever det som svårt att arbeta förebyggande med små barn på 

grund av att de saknar språk. Förskollärarna menar att de lättare kan diskutera värden 

och normer med de äldre barnen. Vi anser att detta kan få konsekvenser i förskolans 

verksamhet om förskollärare väljer att kommunicera med barnen eller bemöta barnen 

annorlunda på grund av deras ålder. Till exempel om förskollärare väljer att inte ha 

diskussioner med de små barnen på grund av att de saknar språk och istället väljer att 

lösa konflikten åt barnen, kommer dessa barn att gå miste om lärtillfällen som uppstår 

vid konflikter. Detta kan också leda till att barnen förväntar sig att förskolläraren ska 

lösa konflikter åt dem även i fortsättningen vilket även Gloeckler et al. (2014) tar upp. 

Detta kan orsaka att barnen blir konflikträdda och inte vågar ta egna initiativ under 

konfliktsituationer. Barn behöver få vägledning och stöttning för att kunna utveckla 

självkontroll och även för att utveckla sin sociala och emotionella kompetens. Barn 
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skapar tidigt ett mönster när det gäller problemlösning, då är det viktigt att barnen har 

enkla strategier att använda sig av (Gloeckler et al, 2014). Vi menar att det är viktigt att 

se barnen som enskilda individer med individuella förutsättningar och utvecklingsnivå. 

Om aktiviteter och verksamheten anpassas efter barnens behov och nivå, anser vi att 

förskollärare kan arbeta förebyggande även med de yngsta barnen. Ett exempel kan vara 

att förskollärare arbetar mer konkret med de yngsta barnen. De små barnen behöver lika 

mycket träning i konflikthantering som de äldre barnen och det är förskollärarens 

uppgift att se till att de får det. Som förskollärare är det viktigt att inte dra generella 

slutsatser, utan det gäller att lära känna barnen och skapa en god relation för att kunna 

bidra till barns utveckling och ge barn de bästa förutsättningarna för lärande.  

 

Det framkommer i resultatet att förskollärarna försöker låta barn lösa konflikter själva, 

men ibland kan de vara för snabba med att ingripa när det uppstår en konflikt mellan 

barn. Detta eftersom de är rädda att barnen gör varandra illa eller för att de tappar 

tålamodet, detta är de medvetna om. Vi anser att om förskollärare ingriper för snabbt i 

barnens konflikter utan att ge barnen möjligheten att lösa konflikten själva, kan detta 

leda till att barn inte kan ta lärdomar av konflikterna. Likaså hindrar det möjligheten för 

barnen att ta eget ansvar och att ta egna beslut. Som förskollärare bör vi istället vara 

närvarande och finnas i närheten för att stötta och vägleda barn om det behövs. Om 

förskollärare är med och medlar med barnen istället för att gå in och stoppa konflikten 

kan det leda till lärande, där barn till exempel får utveckla förmågor som empati och 

ansvarstagande. Doppler- Bourassa et al (2008) menar att om förskollärare stöttar och 

inkluderar barn i lösningen av konflikten kan detta ge möjligheter till lärande istället för 

att barn ska se konflikter som något negativt. Vidare menar forskarna att det är 

förskollärares ansvar att involvera barnen i konflikthanteringen. Det positiva med att 

involvera barnen i konflikthanteringen är att de får möjlighet att reflektera över sina 

egna och andras behov och känslor (a.a.).  

 

Resultat och analysen visar att förskollärare kan ha olika perspektiv gällande det 

förebyggande arbetet i förskolan. De flesta utgår ifrån både här-och-nu- perspektivet 

och det långsiktiga perspektivet, där de arbetar mycket med värdegrunden, reflekterar 

över hur de påverkar barnen och organiserar verksamheten medvetet för att förebygga 

konflikter. Däremot förekommer det även att förskollärarna arbetar mer i nuet och inte 

arbetar så mycket på detta sätt, särskilt när de arbetar med små barn. Enligt våra tankar 

kan detta få konsekvensen att det förebyggande arbetet skyms undan, vilket i sin tur 

leder till att konflikter blir lösta på ett destruktivt sätt av barnen, samt att förskollärare 

får ägna mer tid till att stoppa konflikter. Det kan även orsaka att det utvecklas 

våldtendenser hos barn och att de använder sig av våld istället för att prata med 

varandra, om inte förskollärarna också arbetar långsiktigt och förebyggande. Detta blir 

inte hållbart i längden då det tar mycket energi både från barngruppen och arbetslaget. 

Samtidigt anser vi också att om förskollärarna löser konflikter på ett bra sätt, är även det 

förebyggande till nästa gång. Detta eftersom barnen lär sig hur de ska göra till nästa 

gång. För att kunna lösa konflikter på ett bra sätt anser vi också att förskollärare måste 

ha det långsiktiga perspektivet, för det går inte att lösa konflikter på ett bra sätt om vi 

inte reflekterar över situationen och hur det påverkar barnen. Förskollärare behöver 

reflektera för att kunna lösa konflikter på ett ändå bättre sätt nästa gång. Öhman (2003) 

menar att det är viktigt att gå till kärnan i konflikten och se över miljön och 

omgivningen och vad det är som skapar konflikterna. På detta sätt får vi djupgående 

förändringar och inte en tillfällig lösning (a.a.). Vi anser att här-och-nu-perspektivet 

leder mer till tillfälliga lösningar vilket inte löser konflikterna i längden, men samtidigt 

måste vi också ingripa i konflikterna. Men det förebyggande arbetet är också 
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nödvändigt för att barn ska kunna hantera konflikter i framtiden, men även för att barn 

ska lära sig lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Förskollärare som utgår ifrån det 

långsiktiga perspektivet menar att barn lättare tar till sig strategier när det handlar om 

någon annan än de själva, till exempel när de läser en bok om en konflikt eller har teater 

för barnen.  

 

Utifrån vår undersökning drar vi slutsatsen att konflikthantering är ett komplext och 

utmanande ämne i förskolans verksamhet. Konflikthantering är ett ämne som 

förskollärare får handskas med varje dag och vi kan aldrig bli fullärda inom ämnet. 

Under tiden vi skrev vårt arbete har vi också förstått att konflikthantering är mer 

komplext i praktiken än vad det är i teorin, av denna anledning anser vi att förskollärare 

behöver stöd och vägledning inom ämnet. Enligt våra tankar är det också viktigt att det 

förebyggande arbetet inte skyms undan eftersom det har stort betydelse för hur barn 

hanterar konflikter i framtiden. En annan tanke vi fått är att vi inte bör stäva efter en 

konfliktfri miljö men det ska samtidigt inte vara för mycket konflikter, det ska alltså 

finnas en balans. 

 

6.2 Fortsatt forskning  
 

Någonting vi tyckt varit intressant att forska vidare kring är barnens perspektiv på det 

förskollärarna tar upp under intervjuerna. Till exempel vad de tycker om att ha 

kompissamlingar, om att bli uppdelade och hur de tycker att förskollärarna ska stötta 

dem under konflikter. Vill barnen till exempel att förskollärarna ska komma med en 

lösning åt dem, eller vill de lösa konflikterna själva? Efter detta skulle vi kunna 

undersöka likheter och skillnader i förskollärarnas och barnens svar och se hur väl det 

stämmer överens. Det hade varit intressant att även få barns perspektiv på 

konflikthantering eftersom vår studie endast fokuserar på förskollärarnas perspektiv. 

Även forskning vi har läst fokuserar på förskollärarnas perspektiv, eller beskriver barns 

konflikhanteringsstrategier utifrån ett vuxenperspektiv. Det hade också varit givande att 

göra observationer efter intervjuerna, det kan då uppkomma fler 

kommunikationsstrategier som vi inte tidigare har fått fram. Detta hade även gett oss 

möjlighet att se hur förskollärarna faktiskt gör i verkligheten och inte bara vad de säger 

att de gör.  
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I 
 

Bilaga A; Intervjuguide 
 

Hur arbetar förskollärare strategisk för att förebygga konflikter mellan barn i 

förskolan? 

 

1. Vad är en konflikt för dig? 

2. När uppstår det konflikter mellan barn? 

3. Arbetar ni förebyggande mot konflikter? I så fall hur? 

4. Vad anser du är viktigt för att skapa ett långsiktigt och framgångsrikt arbete med 

konflikhantering? Hur bör man enligt dig kommunicera med barnen för att förankra 

detta? (Långsiktigt eller här och nu perspektiv) 

 

Vilka former av kommunikationsstrategier upplever verksamma förskollärare 

som framgångsrika under konflikter mellan barn i förskolan? 
 

5. Vilken typ av kommunikation strävar du efter när du ska hjälpa barn att lösa en 

konflikt? Vad är mest framgångsrikt?  

6. Hur kan man samtala med barn om konflikter? (dömande, icke-dömande samtal) 

7. Hur kan man stötta barn i att lösa konflikter? 

8. Vad är viktigt enligt dig när man löser konflikter mellan barn?  

 

Hur kommunicerar förskollärare under en konflikt mellan barn för att skapa 

förutsättningar för lärande? 
 

9. Vad anser du att barn i första hand lär sig av att lösa konflikter? Hur kan man 

möjliggöra detta? 

10.Vilken roll anser du att du har när det uppstår konflikter mellan barn? (Stöttande/ 

kontrollerande) Vad har du för tankar kring att låta barnen lösa konflikter själva? (Barn/ 

Vuxenperspektiv) 

11.Vilka fördelar och nackdelar ser du med konflikter mellan barn? (Lärande/ något 

jobbigt)   
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Bilaga B; Informationsbrev 
 

Vi heter Rebecka Fransson och Zeliha Celik, vi läser till förskollärare på 

Linneuniversitetet i Växjö. Just nu skriver vi vårt examensarbete där vi ska göra 

intervjuer med några förskollärare, examensarbetet handlar om konflikthantering i 

förskolan. Syftet med vår studie är att belysa vilka former av kommunikationsstrategier 

som förskollärare upplever som framgångsrika i arbetet med att förebygga och lösa 

konflikter mellan barn i förskolan. Intervjun kommer att vara enskild och den som leder 

intervjun kommer antingen vara Rebecka eller Zeliha. Intervjun kommer att ta cirka en 

timme och kommer att spelas in. Ljudupptagningen kommer att hanteras på ett 

konfidentiellt sätt, vilket innebär att deltagarna kommer att vara anonyma och det är 

endast vi som kommer att ha full tillgång till intervju materialet. När undersökningen är 

avslutad kommer intervju materialitet att raderas och förstöras. Din medverkan är 

frivillig och kan när som helst avbrytas. Vår förhoppning är att du vill delta i vår 

undersökning och bidra med dina kunskaper, uppfattningar och erfarenheter om 

konflikthantering. Vi kommer att ringa upp dig via telefon för att höra om du vill delta i 

undersökningen. Om intresse för deltagande finns kommer information om 

undersökningen ges igen, vi kommer även att boka en tid och dag som passar för 

genomförandet av intervjun.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Rebecka Fransson och Zeliha Celik 

 

 

Kontaktuppgifter 

 

(I original brevet fanns även kontaktuppgifter till oss och vår handledare) 

 

 

 

 

 

 

 

 


