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Sammanfattning 
 

Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse för pedagogisk hantering av 

konflikter som uppstår mellan barn i åldrarna 1-5 år i förskolan. Förskollärares 

berättelser av konflikter och konflikthantering i förskolan analyseras i denna studie. I 

studiens resultat uppmärksammas skillnader i hur begreppet konflikt kan tolkas. Det 

framkommer att språket har en betydelsefull roll i konflikter och konflikthantering 

liksom att olika startegier för både barn och vuxna i konfliktsituationer används. 

Förskollärarna framställer att barn bland annat diskuterar, kompromissar och 

argumenterar i konfliktsituationer. Fysiskt våld uppmärksammas i resultatet där det 

framställs som en konflikthanteringsstrategi men också som en konflikttyp. Studien 

belyser även huruvida konflikter är negativa eller positiva. 
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1.     Inledning 

 

Den som arbetar i förskolan vet att konflikter är vanligt förekommande i vardagen, för 

att inte säga oundvikliga. Kanske är konflikter oundvikliga vart människan än befinner 

sig. I föreliggande studie undersöks hur konflikter bemöts i förskolan. Förskollärare 

berättar om sin egen syn på konflikter mellan barn i förskolan och beskriver hur barn 

själva hanterar konflikter. I studien vilar fokus på mellanmänskliga konflikter vilket 

innebär de konflikter som sker mellan två eller flera parter. Eftersom konflikter är 

nästintill oundvikliga och kan upplevas svårhanterliga är det betydelsefullt att beröra 

detta ämne.  

 

Den som arbetar i förskolan har troligtvis inte heller kunnat undgå en diskussion eller 

ett samtal om konflikter och konflikthantering och vet säkerligen att det förekommer 

olika uppfattningar kring ämnet. Studien synliggör sju förskollärares berättelser och kan 

ge en nyanserad bild av konflikter och konflikthantering. Studien berör även litteratur 

och tidigare forskning i ämnet. Tidigare forskning visar att konflikter är betydelsefulla 

för barns utveckling och lärande. Vedeler (2009) menar exempelvis att konflikter inte 

bara är av ondo utan att dessa även kan bidra till utveckling av det kognitiva lärandet, 

det sociala lärandet och den sociala utvecklingen. Thornberg (2013) menar att 

konfliktsituationer kan vara lärtillfällen men för att det ska kunna vara det krävs det ett 

medvetet förhållningssätt. Studien bidrar förhoppningsvis till ökad medvetenhet 

eftersom den uppmärksammar andra människors perspektiv. Eftersom konflikter kan 

upplevas svårhanterliga är detta ett viktigt problemområde att undersöka. Dels är det är 

viktigt för att kunna upptäcka nya sätt att hantera konflikter på men också för att 

synliggöra andra perspektiv. Att undersöka detta problemområde kan innebära ökad 

förståelse för begreppet konflikt och konflikthantering i förskolan. En vidgad förståelse 

inom problemområdet kan vara positiv för yrkesprofessionen eftersom bemötande av 

barnens konflikter kan ske mer medvetet. Att fördjupa sin förståelse och öka sin 

medvetenhet möjliggör en gemensam syn kring konflikter och konflikthantering i 

förskolan. En undersökning av problemområdet bidrar till ett reflekterande 

förhållningssätt vilket kan leda till ett mer professionellt agerande. Ett reflekterande 

förhållningssätt kan innebära att konflikter och dess hantering kan användas i ett lärande 

syfte. Att skapa lärprocesser kring konflikter kan hjälpa barn i deras sociala utveckling 

och skapar förutsättningar för att fungera tillsammans med andra. Eftersom konflikter är 

oundvikliga såväl i förskolan som i övriga livet är det nödvändigt att utvecklas inom 

detta område. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande (Läroplan för 

förskolan, 1998 rev. 2016:5) och eftersom konflikter är en del av livet är det 

betydelsefullt att skapa lärprocesser kring detta. En fördjupning av problemområdet kan 

bidra till empatiska, solidariska och demokratiska vinster för barn i förskolan.  

 

I studien berörs det sociokulturella perspektivet. Syftet och frågeställningarna synliggör 

inte detta perspektiv men språk och kommunikation har visat sig vara en väldigt stor del 

i frågor kring konflikter och konflikhantering. Att det sociokuturella perspektivet berörs 

i studien gör att språk och kommunikation som aspekt kan förstås. Språket och 

kommunikation är betydelsefulla aspekter i konfliktsituationer menar Ellmin (2008). 

Hur skulle det vara att försöka lösa en konflikt utan att använda språket? 
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2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse för pedagogisk hantering av 

konflikter som uppstår mellan barn i åldrarna 1-5 år i förskolan. För att uppnå syftet 

analyseras förskollärares berättelser om konflikter och konflikthantering i förskolan 

gällande de olika åldrarna. Studiens frågeställningar är: 

 

Hur beskriver förskollärare konflikter och de olika konflikter som uppstår mellan barn i 

åldrarna 1-5 år i förskolan? 

 

Hur beskriver förskollärare barnens hantering av konflikter? 

 

Hur beskriver förskollärare sin roll i konfliktsituationer? 

 

Hur beskriver förskollärare sin hantering av konflikter mellan barn i olika åldrar? 
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3. Tidigare forskning och teoretiska perspektiv 
 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning kring konflikter och konflikthantering hos 

barn. Begreppet konflikt klargörs och en redogörelse för konflikttyper, 

konflikthanteringsstrategier och språkets funktion görs. Förskollärarens roll i barnens 

konfliktsituationer synliggörs också, likaså det sociokulturella perspektivet och 

konfliktteori som teoretiskt perspektiv.  

 

3.1 Konflikt och konflikttyper 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring begreppet konflikt, konflikttyper samt 

konflikttyper relaterat till barns ålder.  

 

3.1.1 Begreppet konflikt 

 

I litteratur och tidigare forskning finns flera definitioner av begreppet konflikt. Detta 

begrepp har många definitioner men gemensamt är att alla på något sätt handlar om 

oförenlighet (Ellmin, 2008; Hakvoort, 2015). Nationalencyklopedin (2016) definierar 

konflikt som motsättning, kollision eller sammanstötning och Thornberg (2013) 

beskriver begreppet som ett tillstånd av sammandrabbning. En konflikt består enligt 

Thylefors (2013) av oförenliga intressen och behov där parterna är hinder för varandra i 

att uppnå sina mål. Thornberg (2013) menar att konflikter handlar om motsättningar 

mellan individer och detta kan visa sig i både handlingar, ord och känslor. Eftersom det 

finns flera definitioner av ordet konflikt menar Ellmin (2008) att detta tolkas olika. Av 

denna anledning måste alla konflikter ses i sitt sammanhang för att kunna förstås 

(Ellmin, 2008).  

 

3.1.2 Konflikttyper  

 

Hos människor finns olika sorters konflikter, dels kognitiva som sker inom människan 

men också mellanmänskliga som sker mellan människor (Thornberg, 2013). Vedeler 

(2009) kallar de kognitiva konflikterna för inre konflikter och menar att dessa handlar 

om behov eller val. De mellanmänskliga konflikterna kallar författaren sociala 

konflikter och uppstår när grupper eller individer motsätter sig varandra (2009). Denna 

studie fokuserar på mellanmänskliga konflikter. Ellmin (2008) beskriver 

mellanmänskliga konflikter på samma sätt som Thornberg (2013) men använder istället 

benämningen interpersonella konflikter. Vidare delar Thornberg (2013) upp 

mellanmänskliga konflikter i sakkonflikter, intressekonflikter, värderingskonflikter och 

relationskonflikter/känslokonflikter. Konflikter kan också beskrivas som mål som inte 

går att förena (Jensen, 2013). Enligt Vedeler (2009) kan barns konflikter bestå av flera 

konflikttyper samtidigt.  

 

En sakkonflikt enligt Thornberg (2013) är då man har olika uppfattning om hur en 

händelse eller ett faktapåstående ska värderas. Liknande kategorisering beskrivs av 

Thylefors (2013) där denna typ av konflikt istället kallas uppgiftskonflikt. Detta 

förklaras som en konflikt där objektiva fenomen så som fakta eller händelser upplevs 

olika av de inblandade parterna (Thylefors, 2013). Exempel på sakkonflikter hos barn 

kan vara då barn har olika erfarenheter av hur fakta ska värderas. Vedeler (2009) tar upp 

ett exempel då barn är i konflikt över huruvida en lillasyster kan duka bordet eller inte. 

Denna konflikt tar sin utgångspunkt i hur fakta upplevs olika beroende på erfarenhet.  
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Hur resurser fördelas mellan två parter eller i en grupp är vad Thornberg (2013) 

benämner som intressekonflikt. Det kan handla om en leksak men också om status och 

makt. Denna typ av konflikt kan också benämnas som konflikt om objektförvärv eller 

objektdelning (Tamm, Tõugo och Tulviste, 2013). Jensen (2013) beskriver istället hur 

denna konflikttyp kan kallas för resursmål vilket innebär att målet är att få behålla 

resursen som exempelvis kan vara en leksak eller en plats. Konflikt uppstår då två eller 

fler parter har samma mål och dessa inte går att uppnå samtidigt (Jensen, 2013). I en 

barngrupp kan detta handla om ägodelar och saker, såsom att flera barn vill använda 

samma leksak, men också om platser och vem som ska få tillträde till dessa (Vedeler, 

2009).  

 

En värderingskonflikt handlar om att de olika parterna har delade meningar utifrån sina 

egna värderingar där de olika uppfattningarna kolliderar. I en sådan konflikt finns inget 

givet svar (Thornberg, 2013). En snarlik konflikttyp som bottnar i personliga 

bedömningar är vad Thylefors (2013) benämner som subjektiva konflikter. Hos barn 

skulle detta exempelvis kunna vara en konflikt över vilka sociala regler som gäller 

(Vedeler, 2009).  

 

Relationskonflikt eller känslokonflikt innebär att individerna inte kan komma överens 

(Thornberg, 2013). Detta tar även Thylefors (2013) upp och menar att en 

relationskonflikt handlar om människans tankar om sina relationer med andra. 

Relationsmål kan vara en annan benämning av detta då Jensen (2013) menar att 

konflikter uppstår då parterna har olika mål med en relation. I förskolan kan denna typ 

av konflikt handla om social kontroll eller dominans då exempelvis fler än ett barn vill 

vara ensamma om att bestämma (Vedeler, 2009).  

 

Ytterligare en konflikttyp är vad Thylefors (2013) och Jensen (2013) kallar 

processkonflikter eller processmål. Detta innebär på vilket sätt något sker, exempelvis 

vem som ska göra vad. Denna konflikttyp kan också knytas till vad Tamm et.al. (2013) 

kallar konflikter om beslutsfattande. När det gäller barn i förskolan kan denna typ av 

konflikt handla om delade meningar om vad som ska hända i leken och på vilka sätt 

detta ska ske (Vedeler, 2009).  

3.1.3 Konflikttyper relaterat till barns ålder 

De olika konflikttyperna som berörts ovan är relaterade till barnens ålder då ökad ålder 

ger mer erfarenhet och nya områden att skapa konflikter kring (Tamm, et.al. 2013). Det 

är vanligt att barn hamnar i konflikt med varandra i leken (Jensen, 2013). Konflikternas 

innehåll påverkas av barnens ålder, vissa konflikttyper är vanligare hos yngre barn och 

andra hos äldre. Det är vanligare att små barns konflikter handlar om turtagning eller 

ägandeskap i form av exempelvis leksaker menar Gloeckler och Cassell (2012). Chen, 

Fein, Killen och Tam (2001) beskriver att objektkonflikter är vanligare bland yngre barn 

än bland äldre. Med objektkonflikter menar författarna turtagning och att dela med sig. 

Vidare beskriver Chen et. al. (2001) att barnens konflikter förändras i takt med att 

barnen blir äldre, konflikterna handlar mer om lek och idéer istället för om leksaker.  

 

3.2 Konflikthantering hos förskolebarn 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring Barns konflikthanteringsstrategier, 

Konflikthantering i förhållande till barns ålder samt Språket som aspekt vid konflikt och 

konflikthantering. 
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3.2.1 Barns konflikthanteringsstrategier 

 

Barn använder sig av olika strategier i konfliktsituationer och Vedeler (2009) delar 

övergripande in dessa strategier i två grupper, generellt dysfunktionella strategier och 

generellt positiva strategier. Generellt dysfunktionella strategier är sätt att lösa 

konflikter på som sällan ger positiv respons från andra barn och som inte heller 

nödvändigtvis ger en lösning på konflikten. Generellt positiva strategier löser oftare 

konflikten och tas emot mer positivt hos de andra barnen (Vedeler, 2009). Thornberg 

(2013) beskriver fem olika konflikthanteringsstrategier; integrativa förhandlingar, 

kompromisser, anpassning, undandragande samt distributiva vinna - förlora 

förhandlingar. Tamm et. al. (2013) tar också upp olika konflikhanteringsstrategier som 

kan relateras till både Thornberg (2013) och Vedeler (2009).  

Integrativa förhandlingar innebär att båda parter kommer överens och båda uppnår sina 

mål (Thornberg, 2013). Tamm, et.al. (2013) benämner denna strategi som prosocial och 

menar att barnet upprätthåller sitt eller någon annans mål och förklarar sina önskemål 

och avsikter samtidigt som barnet är tillmötesgående för andras åsikter. Vedeler (2009) 

menar att acceptera andras förslag, godkänna och samarbeta är generellt positiva 

strategier.  

Att lösa konflikter med kompromisser menar Thornberg (2013) innebär att båda 

individerna delvis får bortse från sina avsikter för att båda parter ska känna sig 

tillfredsställda. Detta kan kopplas till en generellt positiv strategi som innebär att barnet 

kompromissar eller föreslår olika alternativ (Vedeler, 2009). 

Anpassning innebär att den ena parten avstår helt från sina avsikter för att upprätthålla 

en god relation (Thornberg, 2013). Tamm, et. al. (2013) beskriver en undvikande 

strategi som en strategi där barnen ger upp sin egen vilja för att anpassa sig till 

motpartens önskningar och behov. Att inte ha förmåga att hävda sig själv menar 

Vedeler (2009) är en generellt dysfunktionell strategi.  

En undandragande konflikthanteringsstrategi innebär att någon av parterna undviker 

både konflikten och den andra parten. Därmed ger vederbörande upp sina avsikter 

(Thornberg, 2013). Avvisande strategi är begreppet Vedeler (2009) använder för samma 

konflikttyp. Författaren menar att denna strategi är generellt dysfunktionell (Vedeler, 

2009).   

Thornberg (2013) beskriver distributiva vinna-förlora-förhandlingar som en strategi där 

någon av parterna avsiktligt övertalar eller tvingar motparten att ge upp sitt mål. 

Styrande strategier, så som att avsiktligt övertala eller tvinga motparten, kan vara väl 

dolda under trevliga frågor vilket gör att motparten lättare ger upp (Vedeler, 2009).  

Ytterligare en konflikthanteringsstrategi är vad Tamm, et. al. (2013) kallar en aggressiv 

strategi där barnet är fysiskt eller verbalt aggressivt. Vedeler (2009) menar att en 

aggressiv framtoning är en generellt dysfunktionell strategi.  

Doppler-Bourassa, Harkins och Mehta (2008) framhåller att barn kan använda sig av 

flera konflithanteringsstrategier på samma gång. 
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3.2.2 Konflikthantering i förhållande till barns ålder  

Att använda språket på ett funktionellt sätt samt kunna tolka sociala koder är viktigt i 

konfliktsituationer. Viktigt är också att barn kan tolka och uppfatta vad andra barn säger 

men också att kunna förmedla sin egen vilja (Vedeler, 2009). Chen et. al. (2001) 

synliggör att konflikthantering hos barn ser olika ut beroende på ålder. Författarna 

menar att åldern har betydelse för hur barn kommunicerar tankar, känslor och viljor och 

menar vidare att barn blir bättre på sådan kommunikation ju äldre de blir (Chen et. al. 

2001). Thornberg (2010) menar i sin tur att barn i förskoleåldern ofta kan lösa konflikter 

utan inblandning av vuxna men att det då ofta handlar om vinna-förlora strategier.  

 

Chen et. al. (2001) påvisar åldersbaserade skillnader att lösa konfliktsituationer. 

Författarna menar att barn vid två års ålder oftast löser konflikter genom att ta tillbaka 

objektet eller genom att skrika (Chen et. al., 2001). Doppler-Bourassa et. al. (2008) 

menar att yngre förskolebarns reaktioner på konflikter är mer egocentriska än hos äldre 

barn. Gloeckler, Cassell och Malkus (2014) bekräftar detta och menar att vanliga 

strategier för ett till tvååringar är att hävda sig verbalt, exempelvis att skrika, att ta 

leksaken barnet vill ha eller att ta hjälp av vuxna. En treåring kan ge en förklaring eller 

ett fördjupat svar för att lösa en konflikt som uppstått. Författarna beskriver att en 

fyraåring kan ge ett allt mer fördjupat svar än en treåring samt förhandla (Chen et. al. 

2001).  

En fyraåring är också medveten om regler, moral och andra människor och kan 

exempelvis använda sig av en vuxens auktoritet så som att säga “Fröken säger att…”. 

Femåringar klarar av att rationalisera och förklara påvisar Chen et. al. (2001).  

3.2.3 Språket som aspekt vid konflikt och konflikthantering  

Arnqvist (1993) beskriver att språket är en viktig aspekt i utvecklingen av förmågan att 

viljemässigt styra sitt handlandet och det logiska tänkandet. Författaren menar att 

utvecklingen börjar i det sociala samspelet och övergår till individuell kunskap (1993). 

Arnér och Tellgren (2006) belyser också hur kunskapandet börjar i det sociala samspelet 

och sedan övergår till kunskaper inom varje individ. Språket är socialt och 

kommunikativt från barnets födelse, så som att det lilla barnet skriker då det är missnöjt 

och därmed kommunicerar med sin omgivning. Vidare menar Arnqvist (1993) att 

språket utvecklas under förskoleåldern till det som kallas det egocentriska språket. Det 

egocentriska språket är ett viktigt verktyg för människans tänkande och gör det möjligt 

att förflytta sig från den konkreta handlingen till något abstrakt. Författaren gör en 

skillnad på spontana och vetenskapliga begrepp. Spontana begrepp är något som utgår 

ifrån barns konkreta erfarenheter och utvecklas under förskoleåldern. Eftersom de 

spontana begreppen baseras på barns konkreta erfarenheter är de situationsbundna. Till 

skillnad från spontana begrepp bygger vetenskapliga begrepp på definitioner och detta 

handlar om att knyta samman dessa definitioner/vetenskapliga begrepp med barns 

erfarenheter. Erfarenheterna barnen har inordnas i ett begreppssystem och de spontana 

begreppen övergår till att bli medvetna begrepp (Arnqvist, 1993). Arnér och Tellgren 

(2006) menar att barn ges möjligheter att förstå sin omvärld med hjälp av tankemönster 

och begrepp, ibland med hjälp av mer erfarna samtalspartners som begreppsliggör vad 

som händer. Därigenom kan människan upptäcka andra perspektiv och få tillgång till 

nya sätt att se på samma sak. Vidare menar författarna att när människor kommunicerar 

kan en gemensam förståelse etableras och detta är en komplicerad process (Arnér och 

Tellgren, 2006). Enbart när språket behärskas kan frustration och problem 

kommuniceras och göras förståeliga (Ellmin, 2008). Författaren menar vidare att när 

problem kommuniceras blir de lättare att både förstå och lösa (Ellmin, 2008). Att kunna 
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använda språket för att uttrycka egen vilja och tolka andra barns vilja är viktigt i 

konfliktsituationer menar Vedeler (2009). Även Ellmin (2008) beskriver hur språket i 

konfliktsituationer är det som möjliggör lösningar. Författaren menar att språket gör det 

möjligt för människan att förändra, tydliggöra och spegla egna och andras handllingar 

(Ellmin, 2008).  

 

3.3 Förskollärares roll i barns konfliktsituationer 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring olika sätt att se på konflikthantering 

mellan barn samt förskollärares hantering av barns konflikter. 

3.3.1 Olika sätt att se på konflikthantering mellan barn 

Det är lätt att uppfatta konflikter som destruktiva även om konflikter i sig inte 

nödvändigtvis är det (Thornberg, 2013). För barn är konflikter med jämnåriga viktiga 

för att få möjlighet att utveckla social kompetens och konflikthanteringsförmåga 

(Thornberg, 2013; Thylefors, 2013). Även Doppler -Bourassa et. al. (2008) beskriver 

hur konflikter är viktiga för att utveckla kognitiva, logiska och affektiva färdigheter. 

Denna utveckling påverkas av hur pedagoger ser på och bemöter konflikter. Bjervås 

(2003) menar att barnsynen har en betydelsefull roll i sammanhanget eftersom det är 

den som lägger grunden för hur arbetet med barnen i förskolan ser ut. Barnsyn kan 

beskrivas som de tankar vuxna har kring vad ett barn är och hur ett barn ska vara 

(Sommer, 2005). Bjervås (2003) menar också att pedagogens barnsyn tar sig uttryck 

både i direkta och indirekta handlingar. Författaren nämner två olika sätt att se på barn 

vilka är barnet som natur eller barnet som kultur- och kunskapsåterskapare. Barnet som 

natur innebär att den vuxne följer barnet och dess natur utan att direkt utmana eller 

ifrågasätta och med denna barnsyn kan man missa barns kompetenser. Ses barnet som 

kultur- och kunskapsåterskapare har pedagogen inställningen att barnet är 

medforskande. Med en sådan barnsyn har pedagogen också respekt för barnets egen 

förmåga att delta i lärprocessen och ta ansvar för sitt eget lärande menar Bjervås (2003). 

Gloeckler och Cassell (2012) menar att det finns en skillnad i huruvida konflikter löses 

tillsammans med barnen eller åt barnen. Att lösa konflikter åt barnen kan innebära att 

distrahera eller flytta barnet från konflikten eftersom målet är att lösa problemet fort 

utan inblandning av barnets syn på vad som hänt. När vuxna löser konflikter med 

barnen blir istället barnens egna upplevelser synliga och används som en hjälp för att 

lösa problemet (Gloeckler & Cassell, 2012). Thornberg (2010) beskriver dessa två typer 

av konflikthantering hos pedagoger som induktion och maktutövning. Induktion innebär 

att den vuxne samtalar med barnet och därigenom får syn på barnets tankar för att lösa 

konflikten. Maktutövning handlar istället om att den vuxne löser konflikter genom att 

använda sin makt, exempelvis flyttar barnet eller hotar med bestraffning (Thornberg, 

2010).   

3.3.2 Förskollärares hantering av barns konflikter 

Som vuxen förebild i konfliktsituationer är det viktigt att visa hur konfliktlösning kan 

ske (Vedeler, 2009). Thornberg (2013) beskriver hur barns konfliktsituationer kan vara 

tillfällen för lärande och menar därför att ett medvetet förhållningssätt till 

konflikthantering är grundläggande. Konflikthantering beskrivs av Ellmin (2008) som 

ett sätt att se konfliktens orsaker och funktion för att kunna hitta möjligheter till lösning. 

Ellmin (2008) menar också att den som inte är delaktig i en konflikt aldrig kan lösa den, 

däremot kan den utomstående ge stöd och hjälp till de inblandade i hur de själva ska 

kunna lösa konflikten (Ellmin, 2008). Även Vedeler (2009) beskriver hur de vuxna har 

en viktig roll vad gäller att tydliggöra konfliktens innehåll och bakgrund för barnen. 
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Detta för att ge barnen möjlighet att tänka själva. En lösningsorienterad strategi för att 

hantera barns konflikter menar Jensen (2011) är viktigt. Genom att ställa frågor och visa 

intresse för alla inblandade och vad som hänt visas barnen respekt (Jensen, 2011). 

Ellmin (2008) påpekar hur den tredje partens viktigaste uppgift i en konflikt är att 

lyssna, dels på alla inblandade och vad som hänt men också på de förslag till lösning 

som kan uppkomma i diskussion. Thylefors (2013) beskriver problemlösande samtal 

som ett sätt för lärare att stödja barn i deras konflikter. Dessa samtal innebär att läraren 

lyssnar till och bekräftar barnens känslor för att sedan ge stöd och idéer på hur en 

lösning skulle kunna se ut (Thylefors, 2013). Hakvoort (2010) redogör för Cohens 

konfliktpyramid som består av fyra olika nivåer av hur konflikter kan hanteras. Den 

första nivån benämns förebygga och detta innebär att vissa konflikter inte uppstår alls. 

Nästa nivå kallas hantera och denna nivå innehåller de konflikter barnen kan lösa 

själva. Tredje nivån innebär att hjälpa och detta handlar om sådana konflikter där 

barnen behöver hjälp att medla för att kunna lösa. Fjärde nivån benämns stoppa och 

detta gäller de konflikter som enbart kan lösas genom att den vuxna omedelbart ingriper 

(Hakvoort, 2010).  

 

3.4 Teoretiskt perspektiv  
 

Föreliggande studie berörs utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Begreppet 

sociokulturellt perspektiv är en övergripande beteckning av flera liknande teorier om 

människors utveckling och lärande. Säljö (2014) menar att grundläggande i ett 

sociokulturellt perspektiv är att de kunskaper vi tillägnar oss beror på vilka kulturella 

omständigheter vi befinner oss i. Enligt Jakobsson (2012) bildas verkligheten genom att 

tanken, medvetandet och den materiella världen skapar en helhet. Den materiella 

världen består av olika kulturella produkter och artefakter som samspelar med 

människan och i sin tur möjliggör och påverkar tänkandet (Jakobsson, 2012). Kulturella 

produkter är de redskap människan skapat och använder för att analysera, agera och 

förstå sin omvärld (Jakobsson, 2012). Det kan t.ex vara räknesystem, språkregler eller 

teorier. I vardagliga aktiviteter samspelar och tänker människan tillsammans med andra 

(Säljö, 2014).  

 

3.4.1 Det sociokulturella perspektivet 
 

Jakobsson (2012) beskriver att Lev Vygotskij utvecklade teorin om att människors 

lärprocesser enbart kan förstås i relation till de sociala och kulturella resurser som 

används av människan. Enligt Vygotskij uppfattas inte världen direkt av människan 

utan snarare att denne tänker i omvägar med hjälp av kulturella produkter och artefakter 

(Säljö, 2014). Sociokulturella resurser skapas och förs vidare med hjälp av 

kommunikation (Säljö, 2014). Språket är ett sociokulturellt redskap (Säljö, 2014). Det 

sätt människan talar om, löser och definierar problem som vi stöter på är något vi tar 

över och själva använder (Säljö, 2014). Enligt Vygotskijs teori sker människans 

utveckling på två olika plan, först på ett socialt plan i möte med andra individer och 

sedan på ett psykologiskt plan, inom människan (Säljö, 2014).  

 

3.4.2 Artefakter, mediering och appropriering  
 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är artefakter, mediering och appropriering centrala 

begrepp.  

 

Artefakter  
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Begreppet syftar till de sociokulturella redskapen. Enligt Säljö (2014) är artefakter de 

kulturella redskapen människan har, både fysiska och psykologiska. Det finns ett 

samspel mellan de fysiska och de psykologiska redskapen (Säljö, 2013). Utvecklingen 

av de fysiska redskapen påverkas av intellektuella kunskaper och utvecklingen av idéer 

(Säljö, 2014). Ur ett sociokulturellt perspektiv kan människan aldrig utvecklas färdigt 

eftersom artefakterna ständigt förfinas och förändras, därmed kommer även människors 

intellektuella förmågor och kunskaper att göra det (Säljö, 2014).  

Mediering 

Jakobsson (2012) beskriver att begreppet medierande resurser är alla kulturella 

produkter och artefakter som människan utvecklat och som används av människan för 

att kunna agera och tänka. Medierande resurser kan vara både fysiska och intellektuella 

redskap. Begreppet mediering beskriver den samverkan som sker mellan människans 

tänkande/handlande och de kulturella produkterna. Säljö (2013) menar att alla samtal 

mellan människor är uttryck för mediering. Människor i interaktion är ständigt 

medierande resurser för varandra (Säljö, 2013).  

Appropriering 

Enligt Vygotskijs sätt att se på människans utveckling och lärande är hon under ständig 

förändring (Säljö, 2014). I alla samspelssituationer har människan möjlighet att överta 

och ta till sig kunskaper från sina medmänniskor, det kallas att appropriera (Säljö, 

2014). Appropriering innebär att den sociokulturella varelsen lär sig att använda de 

medierande resurserna (Säljö, 2013). Människor ses, ur ett sociokulturellt perspektiv, 

inte som en varelse som besitter ett förråd med kunskap utan snarare som en varelse 

som ständigt är på väg att appropriera nya redskap med stöd i de redskap och kunskaper 

hon redan har (Säljö, 2014). Vygotskij har utvecklat begreppet ”närmsta 

utvecklingszonen” vilket innebär att människan ständigt är på väg mot en ny zon 

kunskap och utveckling. Avståndet mellan den tidigare kunskapen och den nya 

kunskapen människan tillägnar sig kallas appropriering (Säljö, 2014). Säljö (2014) 

belyser också att vissa saker approprieras snabbt medan det i andra fall tar hela livet att 

appropriera.  

 

3.4.3 Kommunikation 
 

Språket är ett sociokulturellt redskap som är både kollektivt, interaktivt och individuellt 

och fungerar som en bro mellan kultur, interaktion och det individuella tänkandet 

(Säljö, 2014). För att omvärlden ska framstå som meningsfull menar Säljö (2014) att 

språkliga utsagor och ord ska medieras. Med hjälp av kommunikativa samspel med 

omgivningen blir människan delaktig i att benämna och beskriva den funktionella 

världen. Det gör att människan kan samspela med sina medmänniskor i olika situationer 

(Säljö, 2014). För att förstå lärande ur ett sociokulturellt perspektiv kan språkets 

funktion delas in i tre beståndsdelar enligt Säljö (2014). Dessa beståndsdelar är Språket 

som utpekande funktion, språket som semiotisk (semantisk) funktion och språket som 

retorisk funktion.  

 

Språket som utpekande funktion 

Språket som utpekande funktion innebär att det kan hjälpa människan att benämna och 

peka ut det som finns och händer i omgivningen (Säljö, 2014). Den som använder 

språket erbjuds ett kraftfullt redskap i sitt samspel med omvärlden menar Säljö (2014). 

Språkets indikativa funktion fungerar utan att individerna behöver se varandra. 

Kommunikation kan handla om sådant som finns konkret men också om sådant som är 

abstrakt och inte finns i vår närhet (Säljö, 2014). Författaren menar att språket befriar 
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människan och dess intellekt från att vara bundna till den omedelbara omgivningen och 

öppnar upp för samtalsämnen med ursprung i annat än det som finns här och nu (Säljö, 

2014). Språket kan också ge tillträde att referera till företeelser som inte har en direkt 

fysisk existens men som ändå har en central roll i den mänskliga samvaron (Säljö, 

2014).  

 

Språket som semiotisk (semantisk) funktion  

Språket erbjuder större möjligheter än enbart det den indikativa funktionen innefattar. 

Säljö (2014) menar att det finns en flexibel och utvecklingsbar relation mellan det 

språkliga uttrycket och de företeelser som uttrycken refererar till. I denna relation 

uppkommer kunskapandet och språkets kraft som medierande redskap (Säljö, 2014). 

Språkliga uttryck refererar inte enbart till en särskild företeelse eller ett specifikt objekt 

utan signalerar även olika innebörd och mening. Med språkligt semiotisk funktion 

menar Säljö (2014) att språket inte är en neutral spegling av vår omvärld. I de språkliga 

uttrycken vilar även värderingar, attityder och antaganden, en del synliga och andra 

osynliga för oss (Säljö, 2014). De språkliga kategorier människan tar till sig formar 

också sättet att tänka menar Säljö (2014).  

 

Språket som retorisk funktion  

Utifrån det sociokulturella perspektivet är språket inte bara ett abstrakt system utan det 

är av betydelse att göra en distinktion mellan språket som system och kommunikation 

som en mänsklig aktivitet. När ett barn lär sig språket lär det sig inte bara ett abstrakt 

system utan även att, med språkliga resurser, kontakta och ingripa i sin omgivning 

(Säljö, 2014). Att lära sig kommunicera med sin omgivning innebär att bli en 

sociokulturell varelse. Säljö (2014) menar att språket som retorisk funktion innebär att 

människan med hjälp av språk och kommunikation förstår sin omvärld. Vidare menar 

Säljö (2014) att det inte bara handlar om att förstå sin omvärld utan även påverka den. 

Språket som retorisk funktion innebär att språket är ett levande redskap som skapar 

meningsfullhet mellan människor (Säljö, 2014). Författaren menar vidare att för att 

förstå språkets retoriska funktion måste människans användning av språket studeras, 

med andra ord hur människan lär sig mena i olika kommunikativa sammanhang (Säljö, 

2014).  
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4. Metod 
 

Detta kapitel redogör för metodval och tillvägagångssätt för datainsamling. Vidare 

beskrivs även urval och genomförande. Avslutningsvis följer en genomgång av de 

forskningsetiska principerna och hur dessa använts.  

4.1 Metodval 
 

Valet av metod ska enligt Denscombe (2009) bygga på användbarhet, det handlar alltså 

om att välja den metod som passar bäst in i sammanhanget och till den analys som vill 

genomföras. En kvalitativ metod används när individers uppfattningar och berättelser 

vill analyseras och en kvantitativ metod används för analys av mätbara data så som 

siffror och statistik (Larsen, 2009). Då syftet är att analysera förskollärares berättelser 

om konflikter och konflikthantering görs en kvalitativ undersökning. En kvalitativ 

undersökning används för att rikta fokus mot ord och bilder som skapas i samtalen och 

därigenom synliggörs individens retoriska framställningar (Denscombe, 2009). Larsen 

(2009) hävdar också att en kvalitativ metod används när det är människors attityder som 

ska undersökas och menar att denna metod kan bidra till en vidare bild av fenomenet 

som undersöks. Att använda en kvalitativ metod gör att särskilda företeelser kan 

undersökas på djupet.  

 

4.2 Datainsamlingsmetodik 

 

I studien analyseras hur förskollärare berättar om konflikter och konfliktsituationer 

används kvalitativa intervjuer. Denscombe (2009) menar att intervjuer kan vara ett sätt 

att få insyn i människors upplevelser och erfarenheter, något som kan vara komplext. 

Denscombe (2009) beskriver olika typer av intervjuer; strukturerade, semistrukturerade 

samt öppna intervjuer. I föreliggande studie har semistrukturerade intervjuer används 

vilket innebär att intervjuerna är planerade och strukturerade. Samtidigt finns det 

utrymme för informanterna att utveckla sina svar och en flexibilitet i intervjufrågornas 

ordningsföljd (Denscombe, 2009). Detta gjordes för att kunna rama in ämnesområdet 

utan att ta ifrån informanterna möjligheten att lägga till eller utveckla sina svar (Se 

bilaga 3).  

 

Denscombe (2009) beskriver också personliga intervjuer som en vanlig typ av 

semistrukturerad intervju och detta innebär att intervjuaren och informanten har ett 

fysiskt möte. Informanterna möttes personligen eftersom en sådan intervju är lätt att 

kontrollera samtidigt som de tankar som uttrycks kommer direkt från informanten 

(Denscombe, 2009). Larsen (2009) tydliggör hur personliga intervjuer kan bidra till att 

minska bortfall av svar eftersom ett personligt möte bokas in av båda parterna 

tillsammans.  

 

4.3 Urval 
 

Då syftet med denna studie är att analysera förskollärares berättelser om konflikter och 

konflikthantering intervjuades sju kvinnliga förskollärare inom samma kommun. Av 

dessa förskollärare arbetar fem stycken på fem olika förskolor och två arbetar i 

pooltjänsten vilket innebär att de arbetar på alla kommunens förskolor utan fast 

placering. Förskolecheferna för de olika områdena blev först tillfrågade via mail och 

fick därefter kontakta lämpliga informanter (se bilaga 1). Eftersom studien handlar om 
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konflikter och konflikthantering var avsikten att intervjua förskollärare med goda 

erfarenheter och kunskaper inom ämnet och därför fick förskolecheferna först frågan 

om vilka deltagare som skulle vara lämpliga och passa syftet. Utifrån dessa kriterier har 

vad Larsen (2009) kallar snöbollsmetoden använts. Detta innebär att människor 

kontaktas som i sin tur kan föreslå andra individer som skulle vara passande för ämnet 

(Larsen, 2009). Denna metod för urval är också vad Denscombe (2009) beskriver som 

ett icke sannolikhetsurval eftersom urvalet av informanter är medvetet utifrån deras 

kunskaper om ämnet.  

 

Studiens sju aktörer är (namnen är fingerade):  

Åsa som arbetat 3 år som förskollärare 

Anna som arbetat 16 år som förskollärare 

Lotta som arbetet 4 år som förskollärare  

Sonja som arbetat 37 år som förskollärare  

Ida som arbetat 27 år som förskollärare  

Erika som arbetat 23 år som förskollärare  

Moa som arbetat 24 år som förskollärare  

 

4.4 Genomförande  
 

Efter att ha fått mailadresser till lämpliga förskollärare av de tillfrågade 

förskolecheferna skickades ett mail till förskollärarna med en beskrivning av syftet med  

intervjuerna samt en fråga om deras intresse av att delta (se bilaga 2). Efter detta följde 

ytterligare mailkontakt för att bestämma tid och plats för intervjutillfället. Informanterna 

fick själva ge förslag på de tider som passade bäst och dessa önskemål försökte i 

möjligaste mån tillgodoses. Det informerades även om hur lång tid intervjuerna skulle ta 

för att intervjupersonerna skulle kunna avsätta den tid som behövdes. Informanterna 

fick intervjufrågorna skickade via mail någon dag innan intervjutillfället för att de skulle 

ha möjlighet att förbereda sig och tänka igenom frågorna ordentligt (se bilaga 3).  

 

Eftersom intervjuerna ägt rum under informanternas arbetstid förlades dessa på 

informanternas respektive arbetsplatser för att inte ta upp mer tid än nödvändigt. Detta 

var också ett val som gjordes för att ge informanterna möjlighet att känna sig 

avslappnade på en plats de känner sig bekväma på, något som Denscombe (2009) menar 

kan påverka intervjuerna. Att finna en lämplig plats för intervjun som är avskild och 

lugn är viktigt menar Denscombe (2009). Med tanke på detta genomfördes intervjuerna 

i avskilda rum på de olika förskolorna.  

 

För att dokumentera intervjun användes ljudupptagning med hjälp av mobiltelefon efter 

informanternas godkännande. Genom att använda ljudupptagning kunde full 

uppmärksamhet riktas mot informanterna under hela intervjun. Att spela in intervjuerna 

gav som Kvale och Brinkmann (2014) påpekar möjlighet att fokusera på ämnet och 

informanterna. Intervjuerna inleddes med vad Kvale och Brinkmann (2014) kallar för 

orientering där det kort berättas om syfte och hur materialet kommer att användas. I den 

inledande orienteringen beskrevs också de etiska aspekterna. Kvale och Brinkmann 

(2014) menar att intervjufrågorna bör vara korta och enkla samt att vikt bör ligga på 

vilken fråga man inleder intervjun med. Intervjun inleddes med att ta reda på hur 

förskollärarna beskriver begreppet konflikt. Därför öppnades intervjun med frågan “Hur 

skulle du beskriva en konflikt?” (se bilaga 3). Öppna frågor har ställts vilket Kvale och 

Brinkmann (2014) nämner ger de mest fullständiga svaren utifrån informanternas 
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horisont då detta öppnar upp för berättande.  

 

4.5 Bearbetning av empiriskt material  
 

För att kunna bearbeta det empiriska materialet har alla intervjuerna transkriberats. 

Detta menar Denscombe (2009) förenklar analysprocessen och är ett sätt att komma 

nära det empiriska material som samlats in. För att analysera materialet har 

informanternas olika svar kategoriserats genom att finna likheter, skillnader och 

mönster i de svar som framkommit (Larsen, 2009). Fejes och Thornberg (2015) menar 

att det finns flera metoder för att analysera det empiriska materialet. Den metod som 

använts för att bearbeta det empiriska materialet kallas kategorisering och innebär att 

finna likheter och skillnader. Att analysera empiriskt material i en kvalitativ studie 

menar Dahlgren och Johansson (2015) innebär att gruppera och kategorisera materialet.  

 

4.6 Etiska överväganden  
 

Forskning är viktigt och nödvändigt för både samhället och samhällets medlemmar och 

därför finns det krav för forskning. Parallellt med forskningskrav finns också individens 

skydd att ta hänsyn till (Vetenskapsrådet, 2002). Enligt Vetenskapsrådet (2002) krävs 

det ett övervägande mellan forskningskravet och individskyddskravet. De 

forskningsetiska principerna är till hjälp vid en sådan avvägning. I denna studie 

fokuseras det på individsskyddskravet som vetenskapsrådet (2002) delar upp i 4 

huvudkrav: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Informationskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att forskaren ska informera 

om syftet med forskningsuppgiften. Inför studien som gjorts har syftet och 

forskningsuppgiften presenterats i ett mail som skickats ut till förskolecheferna (se 

bilaga 1). Även informanterna har delgivits studiens syfte vid intervjutillfället. Att 

studien bör ha ett tydligt syfte som synliggörs och motiveras är viktigt menar Hermerén 

(2011). Innan föreliggande studie gjordes informerades studiens aktörer om att de kan 

avsluta sin medverkan när som helst innan publicering.  

 

Samtyckeskravets kriterier uppfylls då studiens aktörer tillfrågats av sina förskolechefer 

med möjlighet att tacka nej. Förskollärarna har dessutom informerats om att de är 

föremål för den aktuella studien, om studiens syfte samt fått avge ett skriftligt samtycke 

vilket gör att kriterierna för samtyckeskravet uppfylls. Hermerén (2011) menar att 

idealet är att få skriftligt samtycke i samband med intervjuer samt att 

undersökningsdeltagarna får förhandsinformation kring studien.  

 

Vetenskapsrådet (2002) menar att konfidentialitetskravet innebär att det för 

utomstående människor ska vara omöjligt att identifiera studiens aktörer. Herméren 

(2011) beskriver att det är möjligt att anonymisera informanterna genom att fingera 

namn när man använder sig av intervjuer som metod och detta har gjorts i denna studie. 

I det första informationsmailet (se bilaga 1) beskrivs att uppgifterna som samlas in 

enbart kommer användas forskningsändamål, enbart för den föreliggande studien. 

Skyddet av individens välbefinnande bör väga tyngre än samhällets och vetenskapens 

intresse menar Herméren (2011).  

 

I ett första mail informerdes informanterna att det empiriska materialet endast kommer 

användas i forskningsändamål. Att det empiriska materialet endast används i 
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forskningsändamål och till denna studie gör att nyttjandekravet uppfylls. Information 

om att materialet används till det som är lämpligt för studien och vart det slutliga arbetet 

kommer att publiceras gör också att nyttjandekravet uppfylls.  
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5. Resultat och analys  
Detta kapitel har strukturerats efter studiens frågeställningar och redogör för 

förskollärarnas berättelser om konflikter och konflikthantering i förskolan. Varje 

delkapitel avslutas med en sammanställd analys och ställs i förhållande till litteratur och 

tidigare forskning.  

 

5.1 Förskollärares berättelser om begreppet konflikt 

Flera av förskollärarna beskriver att konflikt är ett begrepp som är svårt att ge en 

entydig förklaring på även om de flesta är överens om att en konflikt handlar om när två 

eller fler parter inte kan komma överens eller är oense om något. Två av förskollärarna, 

Moa och Sonja, framhäver att definitionen av vad en konflikt är kan vara en 

tolkningsfråga. Moa förklarar att bråk inte alltid behöver vara samma sak som en 

konflikt medan Sonja betonar att tolkningen av begreppet är individuell. Förskolläraren 

Moa berättar när vi diskuterar begreppet konflikt: 

Alltså jag tycker för min del att det var den svåraste frågan, vad är en konflikt, för 

det som är en konflikt för mig kanske inte är en konflikt för dig. Alltså det är väldigt, 

kan vara väldigt… och är det alltid en konflikt när man är oense? Jag är inte säker på 

att jag tycker det riktigt 

Två andra förskollärare, Erika och Anna, menar att det blir en konflikt när barnen inte 

själva kommer fram till en lösning utan när pedagogen måste gå in och medla mellan 

barnen. Lotta använder sig av en definition som skiljer sig från de andra och menar att 

konflikter är “missförstånd genom oliktänkande”. När vi talar om begreppet konflikt 

beskriver Åsa hur hon upplever ordet konflikt som negativt men att en konflikt även kan 

vara positiv: 

Jag tycker konflikt låter ju negativt men det behöver det ju inte vara, man utvecklas ju av 

konflikter.  

Denna aspekt av konflikter är det ingen av de andra förskollärarna som tar upp.  

5.1.1 Analys 

Vad förskollärarna berättar stämmer överens med vad tidigare forskning beskriver om 

hur begreppet konflikt kan tolkas. Förskollärarna har olika förklaringar av vad som är 

en konflikt och dessa stämmer överens med Ellmins (2008) beskrivning av att 

människor kan tolka begreppet på olika sätt. De flesta förskollärarna klargör att 

konflikter handlar om att vara osams eller inte komma överens, något som även de 

definitioner som tidigare tagits upp handlar om. Moa ifrågasätter om det alltid är en 

konflikt om barnen inte är överens vilket kan kopplas till Ellmins (2008) beskrivning av 

att vad som upplevs som en konflikt för den ena parten behöver inte innebära samma 

sak för den andra. Förskollärarnas återgivningar tyder på att konflikt är ett begrepp vars 

betydelse inte alltid behöver vara samma. Som Ellmin (2008) beskriver måste konflikter 

ses i sitt sammanhang. Detta synliggörs även i förskollärarnas berättelser då några av 

dem beskriver att vad som anses vara en konflikt kan skilja sig beroende på kontext. 

Åsa uppmärksammar att konflikter inte enbart är negativa. Flera andra författare menar 

att konflikter bidrar till att barnet utvecklar social kompetens och 

konflikthanteringsförmåga (Thornberg, 2013; Thylefors, 2013; Vedeler, 2009). Åsa 

uppmärksammar detta när hon beskriver att människan utvecklas av konflikter.  
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5.2 Förskollärares berättelser om konflikttyper bland barnen 

Vid genomgången av förskollärarnas berättelser har fyra olika teman kring konflikttyper 

bland barnen framkommit. Dessa teman är konflikt om regler och orättvisa, konflikt i 

leken, konflikt om leksaker samt språkliga konflikter. 

5.2.1 Konflikt om regler och orättvisa  

En typ av konflikt flera av förskollärarna beskriver är konflikter över regler, både i spel 

och lekar. Erika beskriver hur barnens konflikter ofta tar sitt ursprung i olika åsikter om 

vilka regler som ska gälla. När vi ställt frågan ”I vilka situationer anser du att konflikter 

uppstår mellan barnen?” berättar Åsa:  

I början kunde det vara mycket konflikter såhär med regler och spel och sådär, att de inte 

riktigt, vad ska man säga, behärskade det eller förstod spelreglerna, utan det var mer att 

“men jag ville ju gå dit”. Men nu ser man ju hur de har utvecklats och liksom förstår. 

Åsa förklarar också hur barnen med tiden blir bättre på att förstå regler i spel och att 

detta är något som kräver övning.  

Flera av förskollärarna uppmärksammar också hur rättvisa och orättvisa är något barnen 

ofta hamnar i konflikt över. Det kan dels handla om att ett barn känner sig orättvist 

behandlad av sina kamrater men också av de vuxna. Förskolläraren Moa beskriver när 

vi diskuterar vad för typer av konflikter som förekommer i förskolan:  

 
Att det inte alltid är rättvist men däremellan kan det bli en konflikt mellan barnen då, för de 

tycker kanske att någon annan har fått en fördel som inte de själva fick. Det handlar ju 

återigen om sitt egotänk, att man är så mycket i sig själv och att det blir ett problem då 

någon annan får en fördel som inte jag får.  

Lotta beskriver också detta och förklarar att barn gärna ser sig själva och sin egen roll 

men kan ha svårt att se andra barn i samma situation. De förskollärare som 

uppmärksammar orättvisa och regler menar att det främst är bland de äldre barnen 

denna typ av konflikt uppstår.  

 

5.2.2 Konflikt i leken  

Förskollärarna betonar att konflikter i leken är en stor del av vardagen. Dessa konflikter 

kan skilja sig åt men har gemensamt att alla tar sin utgångspunkt i barnens fria lek. I 

flera av förskollärarnas berättelser beskrivs uteslutande som en vanlig konflikttyp bland 

de äldre barnen. Anna berättar hur äldre barn utesluter sina kompisar på ett medvetet 

plan. När vi diskuterar konflikter i leken berättar Moa att det ofta är vissa barn som blir 

uteslutna och förklarar detta med att alla barn inte är lika lekskickliga: 

De lekskickliga barnen vill hålla sig i sin lek själva och kommer det då någon som inte är 

lika skicklig på att läsa spelet så vill man gärna utesluta dem. Då måste man vara där och 

hjälpa till på något sätt för det blir mycket konflikter runt de barnen som inte kan läsa av 

koderna riktigt eller så.  

Moa förklarar också att det i leksituationer ofta fungerar bättre om barnen lär sig att 

bjuda in sina kompisar istället för att utesluta. Två andra förskollärare, Sonja och Åsa, 

beskriver skillnaden mellan äldre och yngre barn och berättar att yngre barn inte 

utesluter andra barn på samma sätt som de äldre. När vi samtalar kring i vilka 

situationer konflikter uppstår berättar Sonja:  
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Det är ju inte ofta att man kanske utesluter någon lika mycket som stora barn gör. Men 

visst, man kan ju se med blickar och så att de liksom såhär “jag vill inte leka med dig”.  

Vad gäller leken betonar Moa och Ida svårigheter att ta sig in i leken som en typ av 

konflikt. De berättar att det då kan handla om osäkerhet när ett barn inte vågar fråga om 

att få vara med utan istället förstör för att få kontakt. Ida berättar när vi diskuterar 

konflikter i leken: 

Och sen osäkerhet kan jag tycka, där kan man ju hamna i konflikt många gånger när de inte 

vågar fråga om de får vara med och leka, då förstör de istället för att de vill komma i 

kontakt. 

En annan aspekt på konflikt i leken som flera av förskollärarna uppmärksammar är när 

barnen tycker olika och har svårt att komma överens, till exempel om vad man ska leka. 

Anna menar att detta är en typ av konflikt som ofta förekommer även mellan de barn 

som brukar leka tillsammans. När vi ställer frågan ”Vilka typer av konflikter mellan 

barnen upplever du förekommer på din arbetsplats?” berättar Anna:  

Vad man ska leka till exempel, den ena kanske vill leka det och den andra vill leka det. Då 

kanske man ändå är kompisar men det kan bli en konflikt ändå.  

Barnen kan också ha svårt att komma överens om vem som ska vara eller göra vad och i 

sådana situationer uppstår konflikter menar flera förskollärare. Åsa beskriver hur 

konflikter hos äldre barn uppstår när barnen tycker och tänker olika eftersom det kan 

vara svårt att inta någon annans perspektiv.  

5.2.3 Konflikt om leksaker 

Den typ av konflikt som alla förskollärare beskriver handlar om hur barnen vill ha 

samma saker eller tar leksaker från varandra. Denna konflikttyp uppmärksammar nästan 

alla förskollärare först när de berättar om vilka konflikter som kan förekomma i 

förskolan. Denna konflikttyp tycks vara den som är vanligast i förskolans vardag. Bland 

förskollärarnas svar råder delade meningar om i vilka åldrar dessa konflikter 

förekommer. En del av förskollärarna poängterar att konflikter om leksaker är vanligast 

bland de yngre barnen.  

Om man säger nere hos oss där de små barnen är, där är det ju oftast att de vill ha samma 

saker [...] Hos oss är det ju väldigt mycket att man tar saker från varandra, man vill ha 

samma. [...] Jag tycker det är mycket det mellan mindre.  

Detta berättar Sonja som arbetar på en småbarnsavdelning med barn 1 - 3 år när vi 

diskuterar de konflikttyper som förekommer på arbetsplatsen. Två andra förskollärare 

betonar att konflikter om leksaker förekommer bland alla åldrar och att det i leken ofta 

förekommer leksaker som är mer attraktiva än andra. Ida kan dock se skillnader på hur 

dessa konflikter ter sig beroende på hur gamla barnen är och förklarar att små barn tar 

saker ur händerna från varandra. Ida förklarar vidare att hos de äldre barnen uppstår 

konflikter när barnet lämnat en leksak som ett annat barn sedan tar. Konflikten hos de 

äldre barnen kan då innebära att de inblandade tycker att de båda hade leksaken först. 

Ida berättar när vi diskuterar konflikttyper hos barnen: 

Om man har haft någon sak och sen lämnat kvar den någonstans och så tar någon annan 

den, där är en stor konflikt många gånger tycker jag. Att “ja men den hade ju jag”, ja men 

nu har du lämnat den där borta och då kan du inte ta den för det är ju ingen som vet att du 

har haft den.  

Denna typ av konflikt är det bara en av förskollärarna som beskriver.  
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5.2.4 Språklig konflikt 

Framträdande bland flera av förskollärarnas berättelser är att språket har stor betydelse 

för kommunikation. Bristande kommunikation eller språkförståelse kan vara en 

anledning till konflikt. Lotta betonar att barnet lättare hamnar i konflikt om det inte 

förstår eller kan språket. Hon uppmärksammar också att språkförståelsen inte bara 

handlar om hur gammalt barnet är utan den individuella utvecklingen är mer relevant. 

Lotta beskriver när vi ställer frågan ”Kan du se någon skillnad i vilka konflikter som 

uppstår beroende på barnens åldrar?”: 

Jag tycker inte riktigt det har med åldern att göra, jag tycker det har mer med utvecklingen 

att göra. Var de ligger till utvecklingsmässigt.  

Åsa beskriver hur språkliga konflikter är vanliga när barnen är yngre eftersom de då inte 

kan uttrycka sig och kanske inte heller förstår vad andra barn menar. När vi diskuterar 

skillnader i konflikttyper beroende på barnens ålder berättar Åsa:  

Speciellt tydligt kan det ju bli om det är ett barn som inte har ett utvecklat språk som 

försöker ta kontakt med ett annat barn och att de då inte förstår varandra. Då kan det bli 

konflikter och det kan ju ofta bli fysiskt fast det egentligen inte är meningen. 

Åsa förklarar också att det inte alltid behöver handla om att barnet inte förstår språket 

eller kan uttrycka sig. Det kan också handla om att ett barn inte förstår vad ett annat 

barn menar även om båda kan språket. Flera förskollärare uppmärksammar att språket 

är ett viktigt redskap i kommunikationen med andra barn och att språket är kopplat till 

både ålder och utveckling.  

5.2.5 Analys 

De konflikter förskollärarna beskriver att de kan se på sina arbetsplatser är uteslutande 

vad Thornberg (2013) kallar mellanmänskliga konflikter och Vedeler (2009) benämner 

dessa som sociala konflikter. Thornberg (2013) gör en uppdelning av de 

mellanmänskliga konflikterna och när förskollärarnas berättelser analyseras kan 

författarens olika kategorier urskiljas. Med Thornbergs (2013) uppdelning av 

mellanmänskliga konflikter som utgångspunkt synliggörs sakkonflikter i konflikter 

kring regler och orättvisa. Förskollärarna beskriver att det skapas konflikter kring olika 

åsikter om exempelvis spelregler eller regler i leken. Förskollärarna berättar att 

konflikter kring regler uppstår då barnen inte förstår de befintliga reglerna. Thylefors 

(2013) menar att sakkonflikter kan uppstå då barns erfarenheter är olika. Chen et. al. 

(2001) menar att en fyraåring är mer medveten om regler än vad yngre barn är vilket 

styrker det Åsa berättar när hon beskriver att barnen blir bättre på att förstå regler med 

tiden.  

 

Thornberg (2013) berör intressekonflikter och menar att dessa innefattar konflikter 

kring objekt, makt och status. Förskollärarna som intervjuats uppmärksammar denna 

typ av konflikt och beskriver hur barnen kan vilja ha samma leksaker. Informanterna 

beskriver vidare att vissa leksaker är mer attraktiva än andra. I förskollärarnas 

framställningar är konflikter kring leksaker ofta förekommande. Vedeler (2009) menar 

att en intressekonflikt också kan handla om olika platser och vem som får tillträde till 

dessa. Anna förklarar att barn medvetet kan utesluta varandra och det skulle kunna vara 

en beskrivning av vad Vedeler (2009) menar med intressekonflikt om plats. Det råder 

delade meningar hos informanterna om huruvida konflikter kring leksaker förhåller sig 
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till barnens ålder. En del av de förskollärare som intervjuats beskriver att konflikter om 

leksaker förekommer oftare bland barn i de yngre åldrarna. Andra intervjupersoner 

betonar att sådana konflikter förekommer i alla åldrar. Chen et. al. (2001) beskriver att 

objektkonflikter är vanligare bland yngre barn. Ida förklarar att hos de äldre barnen 

anses särskilda leksaker vara mer attraktiva än andra. Ida förklarar vidare att yngre barn 

ofta tar den leksak de vill ha oavsett om någon hade den från början vilket också Chen 

et. al. (2001) beskriver att yngre barn gör. De yngre barnens reaktioner vid en 

objektkonflikt är mer egocentrisk, de skriker eller tar tillbaka det de tycker är deras just 

nu (Chen et. al., 2001; Doppler -Bourassa et. al. , 2008; Gloeckler et. al., 2014).  

 

Värderingskonflikter är en gren av vad Thornberg (2013) kallar mellanmänskliga 

konflikter. Thornberg (2013) menar att de olika uppfattningarna kan kollidera samt att 

det inte finns något rätt eller fel. Denna typ av konflikt kan vara det förskollärarna 

beskriver som rättvisa och orättvisa. Förskollärarna beskriver att barnen kan känna sig 

orättvist behandlade av andra barn eller av vuxna. Moa uppmärksammar hur en konflikt 

kan uppstå när barn upplever att andra barn får förmåner eller fördelar. Moa förklarar 

vidare att detta är mer förekommande bland de äldre barnen vilket bekräftas av Chen et. 

al. (2001) då de beskriver att äldre förskolebarn är medvetna om bland annat andra 

människor och moral.  

 

Relationskonflikter/känslokonflikter beror på att två eller flera parter inte kan komma 

överens (Thornberg, 2013). Moa beskriver att vissa barn utesluts för att de inte är 

lekskickliga nog och detta kan göra att individerna inte kommer överens. Jensen (2013) 

menar att det handlar om dominans eller social kontroll, att flera individer vill 

bestämma allt själva. Flera förskollärare beskriver hur barn kan ha svårt att komma 

överens om exempelvis rollfördelningen i leken. Chen et. al. (2001) menar att äldre 

förskolebarn är medvetna om andra människor och kan använda sig av vuxnas 

auktoritet för att få sin vilja igenom. I föreliggande studie saknas berättelser om hur 

barn kan använda vuxnas auktoritet. 

 

Processkonflikter innebär att barn som leker har delade meningar om hur leken ska 

fortskrida och om vad som ska hända (Thylefors, 2013; Jensen, 2013; Vedeler, 2009). 

Flera förskollärare uppmärksammar processkonflikter och beskriver hur barnen tänker 

olika och har svårt att komma överens i leken. En del av informanterna förklarar att 

denna typ av konflikt förekommer oftare bland äldre barn vilket är något Chen et. al. 

(2001) beskriver att i takt med att barnen blir äldre handlar konflikterna om idéer och 

själva leken istället för om leksaker.  

 

Flera av studiens aktörer uppmärksammar språk som aspekt i konfliktsituationer. Dessa 

aktörer berättar att brister i kommunikation och språkförståelse kan skapa konflikter. 

Det sociokulturella perspektivet belyser språket som redskap och beskriver hur 

människan löser, definierar och talar om problem (Säljö, 2014). Det är viktigt i 

konfliktsituationer att kunna använda språk på ett funktionellt sätt samt att kunna tolka 

sociala koder (Vedeler, 2009). I det sociokulturella perspektivet ses samtal som 

mediering och människor som medierande resurser för varandra (Säljö, 2013). Arnqvist 

(1993) beskriver vikten av språket i utvecklingen av barnets förmåga att kunna styra sitt 

eget handlande och sitt logiska tänkande. Under förskoletiden utvecklas vanligtvis det 

egocentriska språket menar Arnqvist (1993). Detta är viktigt för människans tänkande 

och möjliggör för människan att förflytta sig från en konkret situation till något abstrakt. 

Åsa berättar hur det kan uppstå en konflikt om barnen inte har förmåga att uttrycka sig 

eller kan förstå vad andra menar när de uttrycker sig. Vidare beskriver Åsa hur en fysisk 
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konflikt kan uppstå när ett barn inte använder språket. Detta innebär att barnet stannar i 

vad Arnqvist (1993) beskriver som den konkreta situationen. Chen et. al. (2001) menar 

att åldern är en relevant aspekt i huruvida barn kan kommunicera sin vilja, sina tankar 

och sina känslor. Flera förskollärare beskriver att språket är ett viktigt verktyg vid 

kommunikation. Ellmin (2008) bekräftar detta när han förklarar att språkbehärskning är 

en förutsättning för att kunna kommunicera sin frustration eller sina problem. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv kan individen interagera med sina medmänniskor i olika 

situationer genom kommunikativa samspel (Säljö, 2014). 

 

5.3 Förskollärares berättelser om barnens konflikthanteringsstrategier 

Förskollärarna beskriver hur barnen hanterar konflikter och utifrån dessa beskrivningar 

har tre kategorier som beskriver på vilka sätt detta kan ske kunnat identifieras. Dessa 

kategorier är; kompromissa, argumentera och diskutera, ge efter eller stå emot samt 

fysiskt våld. 

5.3.1 Kompromissa, argumentera och diskutera 

Att kompromissa, argumentera och diskutera för att lösa konflikter är en strategi som 

alla de intervjuade förskollärarna uppmärksammar i sina berättelser. Att själva 

argumentera och komma fram till en lösning berättar en av förskollärarna förekommer i 

verksamheten när barnen exempelvis konstaterar att de kan tycka och tänka olika. En 

annan förskollärare förklarar att barnen kompromissar och diskutera för att lösa 

konflikter men tillägger att det blir den starkare av barnen som får sin vilja igenom. 

Kompromisser i konfliktsituationer berättar flera förskollärare ofta handlar om vilka 

roller barnen ska ha i leken. När vi ställer frågan ”Hur upplever du att barnen själva 

löser konflikter?” berättar Lotta: 

När de leker mamma, pappa, barn till exempel så kanske inte en vill vara mamma utan de 

vill vara pappa bägge två, och då leker de pappa, pappa barn istället. Så kan de ju lösa det 

själva.  

Lotta förklarar också att barnen ibland själva kommer på att de inte vinner på att starta 

en konflikt utan kan diskutera vem som ska ha exempelvis leksaken först för att sen 

byta. En annan sorts kompromiss menar Moa förekommer när vissa barn kan förutse 

vad som kommer hända och därför kan förebygga. Moa berättar när vi samtalar om hur 

barnen löser konflikter:  

Vissa barn är ju smidigare eller vad man ska säga, alltså de ser ju nästan lite i förväg vad 

som är på väg på något sätt och de kan nästan lösa det såhär… “ja men du kan få den här 

istället” till exempel, liksom innan det brakar loss.  

Denna strategi beskrivs av Moa som positiv och välfungerande. Att lära sig tänka ett 

steg längre och träna på att medla i konflikter själva är något flera av förskollärarna 

återger som viktigt även om barnen ibland kan behöva hämta en vuxen för att få stöd 

och stöttning.  

Hur barnen kan argumentera och diskutera påverkas av språket och en förskollärare 

beskriver hur det kan vara svårare för barn som inte kan språket att lösa konflikter, 

oavsett om det beror på ålder eller att barnet har ett annat modersmål. Två andra 

förskollärare uppmärksammar också detta och förklarar att de yngsta barnen inte kan 

sätta ord på sina handlingar och därför inte kan lösa konflikter genom att diskutera. 

Eftersom denna typ av konfliktlösningsstrategi kräver kunskap i att kunna uttrycka sig 
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betonar Ida att de barn som kan prata om sina känslor och tankar ”klarar sig” bättre i 

konfliktsituationer. Ida berättar när vi diskuterar barn konflikthanteringsstrategier: 

De som har lärt sig att prata om att de är arga och liksom att “nä nu är jag faktiskt arg på 

dig, nu får du inte göra så” eller har lärt sig att säga stopp överhuvudtaget istället för att 

bara puttas... jag tycker att de klarar sig mycket bättre.  

 

5.3.2 Ge efter eller stå emot 

Bland förskollärarnas berättelser framträder två strategier som kan tyckas vara 

varandras motsatser och dessa innebär att barnen antingen ger med sig eller håller hårt 

på sin sak i konfliktsituationer. En förskollärare betonar att detta har med barnens 

personlighet att göra eftersom alla barn är olika och därför har olika tillvägagångssätt i 

konfliktsituationer. Att ge med sig återger flera av förskollärarna som vanligt 

förekommande och beskriver att det ofta är samma barn som alltid ger med sig. Anna 

berättar när vi diskuterar hur barnen löser konflikter:  

Det är ju också en konfliktlösning som han valt då ju och då tänker man “jaha det var ju ett 

bra och enkelt sätt att lösa en konflikt” men är den bra? Det vet jag egentligen inte.  

Anna berättar om hur de vuxna kan tycka att konflikterna löser sig enkelt när något barn 

ger sig men diskuterar även kring huruvida denna lösning egentligen är bra. Detta 

beskriver också en annan förskollärare, Åsa, som förklarar att de barn som inte gillar 

konflikter ofta står tillbaka för att de inte vet hur de ska hantera situationen. Åsa betonar 

att dessa barn behöver stöttning i att hävda sin rätt och stå upp för sig själva eftersom 

det framställs som viktigt att kunna inför framtiden. Åsa beskriver vidare att pedagoger 

kan sära på barnen och be någon gå därifrån för att lösa konflikten och detta berättar 

Åsa ibland kan hämma barnens egen förmåga till konfliktlösning. 

Visst, det kanske är rätt i vissa avseenden [att säga till barnen att gå ifrån konflikten] för att 

de inte ska hamna i något farligt, men ibland handlar det ju om att faktiskt våga stå upp för 

sig själv också.  

Åsa klargör ovan när vi samtalar om hur barnen löser konflikter varför det är viktigt för 

barnen att faktiskt få komma i konflikt ibland, för att våga stå upp för sig själv och inte 

bara ge sig. En annan förskollärare beskriver hur det kan vara barn som alltid ger sig 

även vid diskussioner och kompromisser eftersom det då är lätt att det är den starkare 

som får sin vilja igenom. 

Att hålla hårt på sin sak är också något flera av förskollärarna beskriver som vanligt i 

konfliktsituationer, alltså att inte ge sig och vilja bestämma hur saker ska gå till. Moa 

beskriver att detta kan göra att barnet oftare hamnar i konflikter och berättar när vi 

diskuterar barnens konflikthanteringsstrategier: 

Vissa barn är ju väldigt mycket så, pondus i sig själva och väldigt mycket ego och håller på 

sin sak. Och det är väl lite så att man har vissa barn som oftare hamnar i konflikter som är 

väldigt viljestarka och har en tydlig bild för hur leken ska fortgå.  

En annan förskollärare förklarar istället att detta kan bero på att barnet inte vet hur det 

annars ska hantera situationen och att det då skulle kunna handla om osäkerhet och inte 

bara behöver vara en egoistisk handling. De förskollärare som arbetar med de yngre 

barnen beskriver hur dessa barn inte ger sig men att det då handlar om att hålla i den 

leksak någon annan vill ha istället för meningsutbyte som förekommer hos de äldre 

barnen.  
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5.3.3 Fysiskt våld  

Fysiskt våld som slagsmål, knuffar eller bett är något som alla studiens aktörer 

uppmärksammar. Fysiska handlingar beskrivs dock inte som en konfliktlösningsstrategi 

av dem alla. När vi ställer frågan ”Hur upplever du att barnen själva löser konflikter?” 

berättar Anna:  

Konflikthantering är ju egentligen att slåss också för att de tycker ju att de löser konflikten.  

Anna beskriver här hur hon uppmärksammar att slåss också är ett sätt att hantera 

konflikter, något som hon tidigare beskrivit att hon inte sett det som. Två förskollärare 

betonar båda att fysiskt våld är något som skapar mer konflikter och därför inte är ett 

sätt att lösa dessa. Ida förklarar däremot att vissa barns konflikter tar slut när något sker 

handgripligen och beskriver hur pojkars konflikter ofta kan lösa sig så. Ida förklarar när 

vi diskuterar hur barn löser konflikter: 

Har man grabbar, ja faktiskt, många gånger… det blir en rak höger och sen är det bra.  

Förekommande hos några av förskollärarnas verbala framställningar är att den fysiska 

konflikthanteringen återges som vanligare bland de yngre barnen. Sonja och Erika 

förklarar detta med att de yngre barnen inte kan språket och därför inte kan sätta ord på 

sina handlingar. Det beskrivs som lättare att ta till kroppen för att visa när något inte är 

som det ska. Moa klargör dock att slag och sparkar är något som allt oftare förekommer 

även bland de äldre barnen när vi talar om när vuxna behöver gripa in:  

Alltså idag så backar ju inte barnen för att göra det handgripligen, det är ju så... Tyvärr så 

ser vi ju mer och mer att de slår varandra eller så, även våra stora som vi tycker då har ett 

språk egentligen tar till både händer och fötter.  

 

5.3.4 Analys 

Thornberg (2013) delar in konflikthanteringsstrategier i fem olika kategorier. Dessa 

kategorier är integrativa förhandlingar, kompromisser, anpassning, undandragande och 

distributiva vinna-förlorarhandlingar. Utifrån dessa kategorier har förskollärarnas 

berättelser analyserats. Vidare menar Vedeler (2009) att kategorierna kan delas in i två 

grupper där den ena är generellt positiva strategier och den andra är generellt 

dysfunktionella strategier. 

 

Alla aktörer i studien uppmärksammar att diskutera, argumentera och kompromissa är 

strategier vid konflikthantering som förekommer i förskolans verksamhet. De förklarar 

att vissa barn själva kan komma fram till lösningar genom diskussioner och 

kompromisser. Vid sådan konflikthantering kan barnen konstatera att de kan tycka 

olika. Detta kallar Thornberg (2013) för integrativa förhandlingar och Tamm, et.al. 

(2013) beskriver detta som en prosocial strategi. Denna typ av strategi innebär att barnet 

kan förklara sina intentioner och lyssna på motpartens önskemål (Tamm, et.al. , 2013). 

Ur ett sociokulturellt perspektiv blir barnen delaktiga i att beskriva och benämna sin 

omvärld med hjälp av de kommunikativa samspel (Säljö, 2014). En förskollärare 

beskriver att barn kan använda denna strategi även om det kan innebära att det starkare 

barnet får sin vilja igenom. Det förskolläraren beskriver är vad Thornberg (2013) 

benämner som anpassning. Anpassning som strategi innebär att det ena barnet helt och 

hållet avstår från sina intentioner för att istället bibehålla en god relation med motparten 

(Thornberg, 2013). Vedeler (2009) menar att integrativa förhandlingar är en generellt 

positiv strategi medan anpassning är en generellt dysfunktionell strategi. Flera 

förskollärare som intervjuats förklarar att det är vanligt förekommande att barn ger med 
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sig. Vidare beskriver en av dem, Åsa, att det ofta är samma barn som ger efter i en 

konfliktsituation. Åsa förklarar att det kan upplevas som att konflikten är löst men 

diskuterar kring huruvida den egentligen är det. Hon berättar också att barnet kanske 

behöver stöd i situationen för att kunna stå upp för sig själv. Detta kan tolkas som en 

förflyttning från anpassning som strategi till att kunna använda sig av strategin 

integrativa förhandlingar. Att kunna lära sig nya strategier för konflikthantering 

förutsätter att man få uppleva konfliktsituationer betonar en av informanterna. Arnér 

och Tellgren (2006) styrker detta när de beskriver hur människan får möjlighet att 

upptäcka andra perspektiv och får tillgång till andra synsätt när det erbjuds fler 

möjligheter till samtal. Även förskolans läroplan belyser konflikter då det skrivs att 

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

grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter...” (Läroplanen för 

förskolan, 1998 rev. 2010:9). Även Doppler-Bourassa et. al. (2008) påvisar hur 

konflikter är viktiga lärtillfällen då de kan bidra till barns utveckling av logiska, 

kognitiva och affektiva färdigheter.  

 

En av förskollärarna beskriver hur vissa barn själva förebygger konfliktsituationer och 

att de själva kommit fram till att de inte vinner något på att starta en konflikt i vissa 

situationer. Detta kan tolkas som det Thornberg (2013) benämner som en 

undandragande konflikthanteringsstrategi. Författaren menar att barnet i dessa fall ger 

upp sina avsikter helt (Thornberg, 2013). Samtidigt beskriver Thornberg (2013) att 

barnet undviker både konflikten och motparten när det använder en undandragande 

strategi. Förskolläraren beskriver dock hur barnens strategi i detta fall snarare handlar 

om att förebygga konflikten än att undvika personen. 

 

Fysiskt våld är något som uppmärksammas av alla aktörer i studien även om inte alla 

beskriver det som en konfliktlösningstrategi. Tamm, et.al. (2013) menar att när barnet är 

fysiskt eller verbalt aggressivt i konfliktsituationer är det en form av 

konfikthanteringsstrategi. Fysiskt våld är enligt Vedeler (2009) en generellt 

dysfunktionell strategi. Ida berättar att en konflikt kan ta slut efter att barnet använt sig 

av fysiskt våld som strategi medan två andra förskollärare beskriver att detta kan orsaka 

fler konflikter. Förskollärarna förklarar att fysiskt våld vid konfliktsituationer oftare 

förekommer bland yngre barn och beskriver vidare att det beror på att språket inte är 

lika utvecklat som hos äldre barn. Utifrån det sociokulturella perspektivet görs en 

distinktion mellan språk som system och kommunikation. Säljö (2014) menar att när 

barn utvecklar språk lär de sig inte bara ett abstrakt system utan även att med språkliga 

resurser kontakta och ingripa i sin omgivning. En annan informant förklarar att det är 

vanligare att barnen tar till kroppen när de inte kan använda orden. Ellmin (2008) 

beskriver att det är lättare för människan att kommunicera sin ilska om språket 

behärskas. Om barnet behärskar språket kan det göra sina problem och sin frustration 

förståelig för sin omvärld (Ellmin, 2008). Vidare menar författaren att om barnet kan 

kommunicera sina problem blir det lättare att lösa en konflikt (Ellmin, 2008). Moa 

berättar att det blir allt vanligare med fysiskt våld bland äldre barn. När en informant 

förklarar att barnen kan vara verbalt aggressiva kan det tolkas som den strategi 

Thornberg (2013) nämner som distributiva vinna-förlorar-handlingar. 

 

5.4 Förskollärares berättelser om sin egen roll i konfliktsituationer  

Sin egen roll beskriver förskollärarna som mycket viktig i barnens konfliktsituationer 

och bland berättelserna framkommer fyra grundläggande kategorier. Dessa är; att vara 

närvarande, en god förebild, en trygg och lugn vuxen samt att vara inlyssnande.  
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5.4.1 Att vara närvarande  

Flera av förskollärarna återger som viktigt att vara en närvarande pedagog både för att 

kunna förebygga konflikter men också för att veta vad som hänt när en konflikt uppstår. 

Åsa förklarar hur det handlar om att se vad som händer och varför för att vara 

närvarande. Sonja beskriver att en närvarande pedagog har lättare att se mönster i vad 

som sker och därför får möjlighet att förebygga. När vi diskuterar de tillfällen det inte 

uppstår så många konflikter berättar Ida:  

Att man hela tiden är närvarande, alltså det är den optimala biten att man är närvarande hela 

tiden. För då är man, då tror jag att man kan förebygga konflikter.  

Ida förklarar också att det är skillnad på att vara närvarande och härvarande, det räcker 

inte att sitta i rummet utan för att vara närvarande krävs fullt fokus på vad som sker 

bland barnen. Erika betonar att den vuxna inte alltid behöver vara med i barnens lek 

utan att det ibland kan räcka att finnas där. Erika berättar när vi diskuterar situationer 

där konflikter förekommer: 

Jag tror att en närvarande pedagog, man behöver inte alltid vara med men man finns där 

som en bas liksom. Man hör vad som händer i leken och då kan man direkt vara med om 

man märker att det kanske blir lite osämja. Att man avdramatiserar och kanske puttar in lite 

ny influens i leken. Då kan man avleda en konflikt innan den har uppstått men det gäller att 

man är där.  

Även Erika återger det som viktigt att vara närvarande i barnens lek för att kunna 

förebygga konflikter. Åsa skiljer på negativa och positiva konflikter och menar att de 

negativa konflikterna bör förebyggas. Hon beskriver vidare att det tillhör yrkesrollen att 

kunna förutse var dessa konflikter kan uppstå för att kunna förebygga.  

 

5.4.2 En god förebild  

Alla förskollärare beskriver pedagogens roll som förebild och stöd för barnet i att lära 

sig hantera konflikter. En förskollärare förklarar att denna roll också är fostrande 

eftersom det handlar om att hjälpa barnen förstå vad som är rätt och fel. Flera av 

förskollärarna betonar att barnen behöver lära sig konflikthantering inför framtiden. När 

vi ställer frågan ”Vad innebär konflikthantering för dig?” förklarar Erika: 

Konflikthantering innebär ju att hjälpa dem genom konflikter för målet är ju ändå att de, 

alltså att de ska bli vuxna en dag och då måste de kunna konflikter.  

Synen på konflikthantering som lärande framkommer bland flera av förskollärarnas 

berättelser. Åsa beskriver att de vuxnas roll är stötta barnen i deras konflikter för att 

skapa förutsättningar för lärande. Att hjälpa barnen hitta lösningar och visa hur 

konflikter kan lösas är något flera av förskollärarna tar upp i sina återgivningar. Anna 

berättar när vi samtalar kring pedagogens roll i barnens konfliktsituationer: 

Jag har en roll som en god förebild och jag ska visa dem hur man kan lösa konflikter på 

bästa sätt. Sen är det ju alltid bra att jobba med saker som exempelvis kompissolen som vi 

använder oss av här då, där man får säga hur man ska vara mot varandra.  

Anna framställer också som viktigt att barnen lär sig att förstå och känna något för vad 

de gör när de är delaktiga i en konflikt. Förståelse betonar även Sonja och beskriver att 

barnen också behöver lära sig förstå att alla inte behöver tycka lika. Sonja förklarar när 

vi ställer frågan ”Vilken roll anser du som pedagog dig ha i barnens 

konfliktsituationer?”:  
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Min roll beror ju på vad det är för konflikt men jag tycker det är vår sak att lära barnen att 

man behöver inte tycka samma, eller man behöver inte det för man kan tycka olika och vara 

olika men man kan ändå leka och ha roligt tillsammans.  

Att stärka barnen är något flera av förskollärarna betonar vad gäller sin egen roll i 

konfliktsituationer och detta handlar om det barn som blivit utsatt för exempelvis våld 

eller verbala kränkningar. En förskollärare förklarar att det är den vuxnes roll att tala 

med det utsatta barnet för att undvika att barnet känner sig kränkt. En annan 

förskollärare, Åsa, beskriver att stärka barnen också kan innebära att stödja dem i att stå 

upp för sig själva. När vi diskuterar pedagogens roll i barnens konfliktsituationer 

berättar Åsa: 

En konflikt handlar ju mycket om att man inte ska stå tillbaka utan att faktiskt hävda sin 

rätt, för det måste man ju göra någonstans i vårt samhälle och att man faktiskt då vågar säga 

ifrån att “nu tycker jag såhär” eller “jag vill ha den här saken”. Då har vi en skyldighet att 

liksom stärka dem där.  

5.4.3 En trygg och lugn vuxen  

Flera av informanterna uppmärksammar sin roll i barnens konfliktsituationer och återger 

som viktigt att vara en trygg vuxen. Moa berättar att en trygg vuxen ger barnet tid och 

plats när det behövs. Hon beskriver vidare att en trygg vuxen också kan innebära att 

finnas för barnen exempelvis efter en konflikt för att se så inget ytterligare uppstår. När 

vi ställer frågan ”Hur skulle du beskriva att du bemöter konflikter mellan barnen?” 

berättar Moa: 

Som en trygg vuxen måste man stanna kvar där då med så man inte bara lämnar ödet åt 

barnet utan här är det ju viktigt att man stannar kvar och ser att leken går vidare. Lämnar 

man det där och det är någon som petar till något igen så det blir fel så är ju konflikten 

igång igen. Så många gånger så ska man stanna kvar också så man inte bara lämnar dem åt 

sitt öde.  

Två andra förskollärare förklarar hur de vuxna har ett ansvar att stoppa konflikter som 

går över styr och visa att det inte är accepterat att exempelvis slåss. Några förskollärare 

framställer som viktigt att vara lugn då det också kan lugna barnen och därmed skapar 

trygghet.  

5.4.4 Att vara inlyssnande  

Att lyssna på barnen är något alla förskollärare beskriver ingår i deras roll vad gäller 

barnens konfliktsituationer. Detta berättar förskollärarna dels handlar om att lyssna till 

barnens beskrivningar om vad som har hänt men också att vara inlyssnande även i 

barnens lek. Något flera förskollärare återger är att pedagogen bör lyssna på alla barns 

versioner av vad som hänt för att kunna hjälpa barnen lösa konflikten. Dessutom 

beskriver flera informanter att de själva bör undvika att lägga värderingar i vad som 

hänt eftersom det är barnens upplevelser som ligger till grund för konflikten. Moa 

berättar när vi diskuterar pedagogens roll i barnens konfliktsituationer:  

Det viktigaste är ju att barnen har blivit lyssnade på, att jag har bejakat båda sidor när jag 

har varit någon slags medlare. [...] Jag tänker lite som det här att man är ju en inlyssnande, 

bejakande, alltså... Och vår roll blir ju ganska viktig där att man tar ingens parti utan det är 

viktigt verkligen att man lyssnar på båda.  

Sonja förklarar att barnen kan känna sig kränkta av att inte bli lyssnade på och beskriver 

därför varför det är viktigt att lyssna på båda parter. Sonja berättar när vi ställer frågan 

”Vad innebär konflikthantering för dig?”:  
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Att man är närvarande och lyssnar till båda utan att någon ska känna sig kränkt, så de inte 

känner att man tar parti för någon utan att man är väldigt neutral där. Jaa. Barnen får 

absolut inte känna sig kränkta.  

Att lyssna utan värderingar är alltså något flera av förskollärarna uppmärksammar, 

likaså att låta alla komma till tals och att lyssna på barnens beskrivningar. Sonja 

sammanfattar detta med att använda begreppet ömsesidighet när vi talar om 

förskollärarens roll i barnens konfliktsituationer: 

Man kan lyssna, tolka och vilja förstå och att man är en medveten och närvarande pedagog. 

Det handlar verkligen om ömsesidig respekt. Att barnet känner det är jätteviktigt.  

Lyssna kan också handla om att förebygga konflikter och kunna hantera dessa på ett 

rättvist sätt återger flera av förskollärarna. Erika beskriver att vuxna inte alltid vet 

orsaken till konfliktens uppkomst och att det därför kan vara bra att lyssna på vad 

barnen leker och vad de pratar om. En annan förskollärare, Ida, förklarar att den vuxne 

bör vara närvarande för att kunna lyssna och bedöma situationen på ett rättvist sätt. När 

vi diskuterar pedagogens roll i barnens konfliktsituationer förklarar Ida:  

Men jag har lärt mig att lyssna. Väldigt mycket på barnen och vad de har för tonläge, vad 

de pratar om, hur de pratar och vem de pratar med.  

Ida beskriver hur hon genom att lyssna på barnen kan förstå när en konflikt kommer 

uppstå och därför kan förebygga. En annan förskollärare betonar att det är bra att lyssna 

även efteråt för att se så inte fler konflikter uppstår. Två förskollärare berättar att det 

ibland räcker att lyssna på barnen när de beskriver vad som hänt för att konflikten ska 

lösas.  

5.4.5 Analys 

Flera författare menar att det är viktigt att barnen får vara med om konfliktsituationer 

eftersom det utvecklar bland annat social kompetens och kognitivt lärande (Doppler -

Bourassa et. al., 2008; Thornberg, 2013; Thylefors, 2013; Vedeler, 2009). När studiens 

empiriska material analyseras framkommer det att förskollärarna beskriver sig ha en 

viktig roll i barns konfliktsituationer. Förskollärarna framställer att det finns flera 

aspekter av lärande i konfliktsituationer och betonar sin roll i att hjälpa barnen med 

detta. Förskollärarnas framställningar kan tolkas parallellt med det Thornberg (2013) 

menar, hur konflikten hanteras är avgörande för om konflikten blir konstruktiv eller 

inte. Detta kan relateras till vad Gloeckler och Cassell (2012) samt Thornberg (2013) 

beskriver hur pedagogen antingen kan lösa konflikter med eller åt barnet. Löses 

konflikter tillsammans med barnet är den vuxne intresserad av barnets beskrivningar av 

händelsen. Löses konflikter istället åt barnet sker detta exempelvis genom att flytta eller 

distrahera barnet (Gloeckler & Cassell, 2012; Thornberg 2013). Genom att analysera 

informanternas berättelser kan dessa tolkas som att förskollärarna beskriver sig lösa 

konflikter gemensamt med barnet. Ur ett sociokulturellt perspektiv samspelar och tänker 

människor tillsammans för att utveckla förmågan att lösa problem (Säljö, 2014) och 

enligt studiens aktörer löses konflikter genom att den vuxne låter barnet komma till tals 

och lyssnar på deras berättelser.  

I analysen av det empiriska materialet framkommer att några förskollärare beskriver sig 

själva som förebilder för barnen, särskilt vad gäller att visa hur konflikter kan lösas. 

Denna aspekt beskriver Vedeler (2009) som en av de viktigaste rollerna hos vuxna i 

barns konfliktsituationer. Förskollärarnas beskrivningar av sin roll som förebilder kan 

innebära att hjälpa till med denna växelverkan. Flera informanter betonar att deras roll i 

barns konfliktsituationer innebär att visa barnet hur konflikter kan lösas eftersom detta 

är något barnet behöver kunna inför framtiden.  
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5.5 Förskollärares berättelser om hur de själva hanterar konflikter mellan 

barnen 

Förskollärarna beskriver sin egen hantering av barns konflikter och dessa berättelser har 

kategoriserats efter de strategier som används. Dessa strategier är att: förebygga, 

diskutera, gå emellan samt avvakta och behålla lugnet. 

5.5.1 Förebygga  

Några av förskollärarna beskriver hur förebyggande kan ses som en del av 

konflikthanteringen eftersom detta kan användas tillsammans med barnen när en 

konflikt uppstår. Sonja beskriver hur arbetet på den småbarnsavdelning där hon arbetar 

ser ut. Hon berättar att det med de små barnen är bra att förebygga med exempelvis 

rollspel eller sagor. När vi ställer frågan ”Finns det skillnad i hur du hanterar konflikter 

beroende på barnets ålder?” förklarar Sonja: 

Alltså, det man tänker på lite med de här mindre barnen, det är ju att de har ju inget språk 

så. Så att man kanske får ta till lite andra verktyg. Om man säger då att man kanske gör ett 

rollspel så man förtydligar det med både ord och bild. Ja, antingen då med lite små djur 

eller dockor… eller att vi vuxna spelar ett rollspel. Och då när man pratar om det sen kan 

man ju relatera till “kommer du ihåg?”.  

Sonja beskriver här att förebyggande genom rollspel kan vara ett verktyg när konflikter 

uppstår eftersom pedagogen då kan hjälpa barnen att relatera till det de tidigare sett och 

hört. Vidare betonar Sonja hur det kan vara lättare för små barn att förstå när det finns 

något att återkoppla till. Även en annan förskollärare framställer att det är bra att ha 

något att relatera till i konfliktsituationer för att skapa möjligheter för barnen att tänka 

själva.  

En annan förskollärare berättar att förebyggande kan vara att finnas på plats där barnen 

är för att kunna se vad som är på väg att hända och därmed kunna avleda konflikten. 

Liknande beskriver ytterligare en förskollärare men betonar att alla konflikter inte 

behöver förebyggas utan endast de destruktiva.  

5.5.2 Diskutera 

Något som alla förskollärare beskriver är hur de diskuterar med barnen för att 

tillsammans lösa vardagliga konflikter i förskolan. Några av förskollärarna beskriver hur 

det är skillnad på att diskutera med äldre och yngre barn och betonar att det blir längre 

diskussioner med de äldre. När vi diskuterar bemötande av konflikter relaterat till ålder 

berättar Ida: 

Där tycker jag att jag diskuterar mer när de är äldre, yngre det är liksom lite kortare 

förklaring och sen lyfta undan. Att “nähe det här är inte okej” för att visa. Men med äldre 

försöker man liksom prata sig igenom det hela kan jag tycka. 

Liknande beskriver Erika att det med äldre barn går bra att prata om situationen och 

lyssna på barnens förslag på lösningar. Åsa betonar kroppsspråket när vi diskuterar 

kring skillnader i hur konflikter hanteras relaterat till barnets ålder: 

Ja alltså man försöker ju kanske inte prata så mycket med de yngre barnen liksom utan mer 

visar med kroppsspråk, att man säger stopp nej. Och med de äldre barnen kan man ju 

försöka prata med om vad det var som hände och att man verkligen lyssnar på båda.  

Lotta, som tidigare uppmärksammat att det är barnets utveckling och inte ålder som styr 

strategier, beskriver även här att det inte är åldern som avgör bemötandet. Lotta 

beskriver att det inte går att diskutera med de barn som inte kan språket. Hon förklarar 
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vidare att det blir en envägskommunikation med de barn som inte kan språket och att 

fokus ligger på att visa vad som är rätt och fel, bland annat med kroppsspråket. Lotta 

beskriver också att det med de barn som förstår språket går att föra en diskussion om 

vad som hänt och hur det ska lösas.  

När det gäller diskussioner med barnen beskriver förskollärarna olika tillvägagångssätt. 

När vi talar om hur förskolläraren löser konflikter mellan barnen berättar Lotta: 

Jag tänker hela tiden på att man måste vända det så barnen själva tänker, alltså man måste 

ställa motfrågor hela tiden så att de själva får tänka så man inte lägger all värdering på sig 

själv, vad man själv tycker eller känner utan att man vänder på det.  

Att låta barnen tänka själva uppmärksammar fler förskollärare och beskriver hur 

diskussioner och samtal tillsammans med de inblandade barnen kan hjälpa barnen att 

komma fram till en lösning. Diskussioner kan också handla om att sätta sig in i den 

andres situation förklarar en förskollärare.  

När barnen fastnat i sina diskussioner kan den vuxne finnas som stöd för att föra in ny 

inspiration i diskussionen. Det kan exempelvis handla om att hitta nya roller eller leda 

in något barn som har svårt att ta sig in i leken. Denna aspekt på diskussioner 

uppmärksammar några förskollärare.  

 

5.5.3 Gå emellan  

I vissa konfliktsituationer krävs ingripande av vuxna direkt och detta förklarar flera av 

förskollärarna förekommer främst i situationer där det finns risk att någon skadas. En 

förskollärare, Lotta, beskriver hur den vuxna måste gå emellan när barnen inte kan 

hantera konflikten själva. När vi ställer frågan ”Finns det konfliktsituationer där du 

anser att du behöver gripa in?” berättar Lotta: 

Ja där man absolut behöver gripa in det är ju när de ger sig på varandra. Genom slag, nypa, 

spottas, säga fula ord till varandra. Då måste man gripa in i vilket fall, då kan man inte 

avvakta till dem löser det själva för det gör de inte. 

En annan förskollärare beskriver liknande att ingripande måste ske direkt vid 

handgripligheter. Förskolläraren förklarar att den vuxne har ansvar för att stoppa fysiskt 

våld direkt och därför behöver vara närvarande för att uppfatta när detta uppstår. Åsa 

förklarar hur konflikter måste stoppas direkt om det blir farligt för barn eller vuxna och 

att det kan vara skillnad på reaktion beroende på vad som händer. Åsa förklarar när vi 

ställer frågan ”Finns det skillnader i hur du hanterar konflikter beroende på 

konflikttyp?”: 

Om det är någonting som är farligt är det klart att man reagerar starkare eller vad man ska 

säga. Då kan man ju inte bara stå och se på. Medan är det någonting man känner att de 

skulle kunna lösa själva så kanske man mer observerar.  

 

5.5.4 Avvakta och behålla lugnet 

Flera förskollärare betonar att det ibland kan vara bra att avvakta en stund med att 

försöka lösa konflikten. Förskollärarna beskriver hur barn som är arga kan ha svårt att ta 

till sig hjälp i stunden utan kan behöva lugna ner sig först. En förskollärare, Moa, 

beskriver detta och jämför med hur även vuxna kan ha svårt att tänka klart när de är 

arga. Moa berättar när vi diskuterar konflikthantering: 

Just när det händer är det inte alltid läge att re i konflikten utan ibland kan man behöva 

lugna sig lite. Att man låter det vara en stund för som barngrupperna ser ut idag så har vi 
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ändå ganska många som behöver lite andrum innan man kan prata om vad det är som har 

hänt. Eller är det att vi är mer uppmärksamma på just det här när man är i affekt, jag menar 

hur tänker man klart när man blir arg själv? Inte speciellt klokt men om man får lite tid på 

sig så kan man ju faktiskt se det från en annan sida och då kanske jag kan ta till mig.  

Moa berättar vidare att det är bra att ge barnen lite tid och plats för att få lugna ner sig 

och att det då brukar fungera bättre att prata om händelsen. En annan förskollärare 

beskriver hur det i stunden när barnen är som argast kan vara svårt att nå fram men att 

det går bättre när de fått lugna sig. Något annat som återges är att barnen själva behöver 

hitta sätt att lugna ner sig på för att kunna känna när de är redo att prata. 

Att behålla lugnet i konfliktsituationer uppmärksammas av flera förskollärare. Erika 

beskriver en annan strategi som handlar om att byta vuxen när vi diskuterar hur 

förskolläraren hanterar barnens konflikter: 

Jag försöker ändå vara lugn och känner man att man inte, att man blir provocerad för det 

händer att man blir det, jaa att man ber om hjälp. Att man liksom, kan vi byta? Det brukar 

också vara supereffektivt hos barnen faktiskt. Byter man vuxen om det är lite konflikt 

kanske också det ebbar ut.  

Erika betonar också att det inte är någon ära i att vinna som vuxen utan att det är viktigt 

att våga be om hjälp.  

Några förskollärare återger som viktigt att skilja handling från person. Detta förklaras 

med att barnet behöver veta att den vuxne fortfarande tycker om barnet men inte 

handlingen barnet utfört.  

5.5.5 Analys 

Förskollärarnas berättelser har kunnat delas in i fyra kategorier som skulle kunna 

relateras till de fyra nivåerna i Cohens konfliktpyramid (Hakvoort, 2010). 

Förskollärarna talar om förebyggande, både tillsammans med barnen med hjälp av 

exempelvis rollspel men också genom att vara närvarande. Första nivån i 

konfliktpyramiden benämns förebygga och gäller de konflikter som aldrig uppstår 

(Hakvoort, 2010). Bland förskollärarnas återgivningar kan det dock utläsas att de 

förebyggande åtgärderna även kan appliceras på en konfliktsituation som uppstått. 

 

 De konflikter barnen hanterar själva uppmärksammar förskollärarna inte när de 

beskriver sin egen roll och därför är nästa nivå i konfliktpyramiden inte representerad 

bland dessa berättelser (Hakvoort, 2010). Tredje nivån, som handlar om att hjälpa och 

medla i konflikter, beskrivs utförligt av alla förskollärare. Förskollärarna berättar 

exemeplvis att de tillsammans med barnen diskuterar för att lösa konflikter i förskolans 

vardagliga praktik. Precis som både Ellmin (2008) och Vedeler (2009) beskriver kan 

den vuxne vara stöd och hjälp för att förstå konfliktens innehåll och komma fram till 

gemensamma lösningar. En förskollärare betonar respekt för barnen och detta menar 

Jensen (2011) skapas genom att visa intresse för alla inblandade och vad som hänt för 

att komma fram till en lösning. Flera förskollärare framställer som viktigt att lyssna på 

alla inblandade och detta kan tolkas som ett sätt att visa respekt för barnen även om de 

inte använder begreppet respekt. Några förskollärare uppmärksammar språkets 

betydelse i de vuxnas möjligheter att diskutera med barnen och beskriver att det inte går 

att föra diskussioner med de barn som inte kan språket. Att ett barn inte behärskar 

språket kan bero på olika faktorer förklarar informanterna. Det kan bero på barnets ålder 

men det kan även vara andra bakomliggande faktorer till att ett barn inte behärskar 

språket. Förskollärarna uppmärksammar kroppsspråket som en alternativ 

kommunikationsform när det muntliga språket av olika anledningar inte kan användas. 
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Vedeler (2009) menar att språket är en viktig aspekt för att kunna uttrycka sin vilja och 

förstå andra barns tankar. Detta kan kopplas samman med vad som i det sociokulturella 

perspektivet benämns som appropriering vilket innebär att människan i 

samspelssituationer tar till sig kunskaper från andra människor (Säljö, 2014). För att 

appropriering ska vara möjligt krävs interaktion vilket konfliktsituationer kan erbjuda.  

 

Konfliktpyramidens fjärde nivå handlar om de konflikter som måste stoppas av en 

vuxen för att barnen inte själva kan hantera dem (Hakvoort, 2010). Denna typ av 

konflikthantering beskriver förskollärarna sker när det finns risk att någon skadar sig 

eller när barnen inte kan få stopp på konflikten själva. Detta handlar enligt 

förskollärarnas berättelser främst om fysiska konflikter där barnen exempelvis slåss 

vilket enligt Vedeler (2009) är en dysfunktionell strategi.  
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6. Diskussion 
 

I detta avsnitt förs en resultatdiskussion kring det som analyserats i avsnittet resultat och 

analys. Vidare förs en metoddiskussion där för och nackdelar med den metod som 

använts berörs. Avslutningsvis kommer frågor för vidare forskning föreslås som skulle 

kunna vara av intresse utifrån studiens upptäckter.  
 

6.1 Resultatdiskussion  
 

I detta avsnitt görs nedslag i föreliggande studies resultat och analys som det sedan förs 

diskussioner kring. Olika perspektiv/synsätt uppmärksammas och det görs kopplingar 

till verksamhetens praktik. 
 

6.1.1 Begreppet konflikt och olika konflikttyper  
 

Begreppet konflikt är som tidigare nämnts ett begrepp som kan tolkas på många olika 

sätt vilket bekräftats i tidigare forskning (Ellmin, 2008; Hakvoort, 2015; Thornberg, 

2013; Thylefors, 2013). I resultat och analys uppmärksammas skillnader i hur begreppet 

konflikt kan tolkas. Det är därför viktigt enligt oss att tillsammans i ett arbetslag eller på 

en arbetsplats föra en diskussion kring detta så arbetslaget kan ha ett gemensamt 

förhållningssätt kring begreppet konflikt. Framförallt kan ett sådant klargörande vara 

viktigt för att undvika missförstånd. Öppna dialoger och diskussioner kring hur 

förskollärarna tänker kring samma ämne kan öka förståelsen för varför någon väljer att 

göra på ett sätt som någon annan kanske inte gör. En fråga som berörs i studien är 

huruvida konflikter är positiva eller negativa. Informanterna i föreliggande studie har 

skilda återgivningar av huruvida en konflikt är negativ eller positiv. I tidigare forskning 

råder det också delade meningar kring samma fenomen. Vedeler (2009) och Thornberg 

(2013) menar även dem att konflikter inte enbart är av negativ karaktär. Däremot menar 

Thornberg (2013) att avgörande för huruvida konflikter uppfattas som negativ eller 

positiv beror på hur den hanteras. En del informanter berättar att konflikter kan vara 

positiva eftersom dessa kan vara lärtillfällen. Eftersom en konflikt kan ses på så olika 

sätt anser vi att det är betydelsefullt att föra en diskussion i arbetslaget även i detta 

avseeende. 
 

De olika förskollärarna uppmärksammar de konflikttyper som beskrivs i litteraturen 

även om de framställer ålderskontexten av detta på olika sätt. Vissa av informanterna 

beskriver exempelvis att objektkonflikter/intressekonflikter förekommer oftare hos de 

yngre barnen medan andra förklarar att denna konflikttyp förekommer bland alla åldrar. 

Enligt tidigare forskning är objektkonflikter vanligare hos yngre barn (Gloeckler & 

Cassell, 2012; Chen et. al., 2001). Att definiera begreppet objektkonflikt är väsentligt i 

sådan diskussion eftersom det kan vara begreppesdefinitionen som gör att 

beskrivningarna blir olika. I föreliggande studies empiriska material har exempelvis inte 

begreppet objektkonflikt klargjorts varken för eller av informanterna.  

 

Huruvida de olika konflikttyperna är relaterade till barnens ålder är svårt att fastställa 

men det framkommer i förskollärarnas berättelser att språket är betydelsebärande i 

sammanhanget. Språket och förmågan att kommunicera är viktigt i konfliktsituationer. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv är det rimligt att anta att det är så eftersom 

sociokulturella resurser skapas och förs vidare genom kommunikation (Säljö, 2014). 
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6.1.2 Språkets betydelse vid konflikter och konflikthantering 
 

De framgår tydligt i både resultat och analys samt den teori som bearbetats att språket 

har en betydelsefull roll i konflikter och konflikthantering. I tidigare forskning framgår 

det att språket är viktigt för att kunna kommunicera sina problem och för att kunna tolka 

vad andra barn vill (Ellmin, 2008; Vedeler, 2009). Förskollärarna förklarar att de barn 

som inte kan språket hamnar i fler konflikter och dels beskrivs dessa barn ha svårare att 

hantera och lösa konflikter som uppstått. Det sociokulturella perspektivet lägger stor 

vikt vid socialt samspel och kommunikation och det finns en växelverkan däremellan 

gällande barns utveckling (Säljö, 2014). Socialt samspel hjälper barnet att utveckla sin 

förmåga att kommunicera och att kunna kommunicera hjälper barnet att lättare samspela 

socialt. Ett sådant sätt att se på konflikter gör att dessa inte nödvändigtvis behöver ses 

som negativa utan snarare utvecklande. Vi anser liksom informanterna att det av denna 

anledning är viktigt att vara en närvarande förskollärare för att kunna stötta barnen i 

konfliktsituationer.  
 

6.1.3 Olika sätt att hantera konflikter 
 

I resultat och analys har olika strategier för både barn och vuxna i konfliktsituationer 

framkommit. Förskollärarna framställer att barn diskuterar, kompromissar och 

argumenterar i leken, något som även tidigare forskning styrker. I tidigare forskning 

beskriver Thornberg (2013) och Vedeler (2009) att barn använder sig av bland annat 

kompromisser som strategi. Utifrån flera informanters berättelser uppmärksammas 

diskussionen som en viktig strategi och detta kan relateras till konfliktlösning som 

kunskap för livet då vuxenvärldens konflikter ofta löses genom diskussioner och 

kompromisser. Vedeler (2009) beskriver i tidigare forskning att vuxnas roll är att 

tydliggöra konfliktens bakgrund och innehåll. Med utgångspunkt i vad Vedeler menar 

anser vi att förskollärares roll som förebilder är betydelsefull för att kunna hantera 

konflikter på ett konstruktivt sätt. Förskollärarna berättar om hur barn antingen kan ge 

efter eller stå emot i konfliktsituationer och en intressant aspekt på detta är diskussionen 

om det alltid är bra att barn ger sig. Den vuxne kan se det som positivt när konflikten 

löser sig av att något barn ger upp men som en av förskollärarna beskriver väcks tankar 

kring om det verkligen är positivt. Vedeler (2009) menar exempelvis att en sådan 

strategi är generellt dysfunktionell. En informant beskriver att vissa barn behöver öva på 

att stå upp för sig själva och detta anser vi är något de verksamma i förskolan behöver 

lägga märke till och arbeta med. Fysiskt våld är en annan konflikthanteringsstrategi hos 

barnen som förskollärare uppmärksammar. Kring detta skiljer sig berättelserna dock åt 

då vissa förskollärare beskriver att våld är en typ av konflikt medan andra menar att det 

är ett sätt att lösa konflikten. I tidigare forskning beskrivs våld inte som en konflikttyp 

utan enbart som en konflikthanteringsstrategi. Tamm, et.al. (2013) menar att våld är en 

aggressiv konflikthanteringsstrategi. Utifrån analysen kan det konstateras att 

kommunikationen är viktig både mellan barnen, mellan barn och vuxna och mellan de 

vuxna. Grunden i konflikthantering kan därför ses vara god kommunikation mellan alla 

parter och detta är något vi anser de verksamma i förskolans vardagliga praktik behöver 

arbeta med.  
 

6.2 Metoddiskussion  
Att verifiera kvalitativ forskning, alltså att påvisa att de resultat som framkommit i 

studien är korrekta, är mycket viktigt (Denscombe, 2009). Detta görs genom att titta på 

olika kriterier, validitet, tillförlitlighet samt överförbarhet. 
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6.2.1 Validitet 
 

Validitet innebär huruvida det empiriska materialet som använts är av rätt karaktär för 

det ämne studerats (Denscombe, 2009). Fejes och Thornberg (2015) beskriver hur 

validitet uppfylls om de metoder som använts undersöker det som var tänkt att 

undersökas. Larsen (2009) menar att detta handlar om att det empiriska material som 

använts är relevant för de frågeställningar forskare vill besvara. Studien ska vara 

genomförd på ett noggrant sätt (Allwood och Eriksson, 2010). Eftersom denna studie 

fokuserar på människors berättelser anser vi att intervjuer är rätt sätt att samla in 

empiriskt material. Av etiska skäl har det valts bort att komplettera intervju som metod 

med observationer då ämnesområdet kan vara känsligt. Att observera barn i 

konfliktsituationer kan vara känsligt eftersom barnet befinner sig i en utsatt situation. 

Kritik kan riktas mot studiens frågeställningar eftersom de kan upplevas för vida och för 

många. Hade frågeställningarna varit mer specificerade och färre hade studiens resultat 

kunnat bli fördjupat kring ett mindre område. Med de frågeställningar som använts har 

det istället varit möjligt att beröra ett större område men inte lika fördjupat. Begreppet 

hantering som använts i syfte och frågeställningar kan vara otydligt eftersom detta 

begrepp bär olika betydelser. Trots detta används begreppet i studien då det är det 

lämpligaste alternativet.  
 

6.2.2 Tillförlitlighet  
 

Tillförlitlighet förklaras av Fejes och Thornberg (2015) som hur det empiriska 

materialet använts, hur analys har skett samt hur noggrann forskningsprocessen varit. 

Enligt Denscombe (2009) kan detta påvisas genom att metod och undersökningsprocess 

beskrivs tydligt för att detta ska kunna granskas. I avsnitt 4 beskrivs noggrant och 

tydligt metod, tillvägagångssätt och bearbetning av data och därför går denna process att 

granska. I resultat och analys används citat för att förstärka studiens tillförlitlighet. Om 

det empiriska materialet hade grundat sig på fler kvalitativa metodval så som 

observationer hade tillförlitligheten kanske varit starkare. Som tidigare nämnts är 

obeservation som metod medvetet bortvalt av etiska skäl.  

 

Vad gäller val av informanter fick förskolecheferna avgöra vem som är lämplig aktör i 

studien. Valet att låta förskolecheferna välja lämpliga informanter baserades på dels den 

tidsram som funnits men också på tänkbar erfarenhet av ämnet. Resultatet hade kunnat 

se annorlunda ut om gruppen för informnater inte varit lika homogen.  
 

En nackdel med att använda kvalitativa intervjuer som metod är att det inte går att veta 

ifall resultatet är baserat på hur det faktiskt är eller om intervjusvaren är uppdiktade. Då 

informaterna fått intervjufrågorna till sig innan intervjutillfället är det möjligt att 

intervjusvaren påverkats av detta.  

 

6.2.3 Överförbarhet 

 

Larsen (2009) menar att en kvalitativ undersökning inte går att generalisera till hela 

populationen eftersom studiens empiriska grund ofta är människors unika berättelser 

och uppfattningar som inte behöver gälla för alla människor. Eftersom föreliggande 

studie utgår från enskilda förskollärares återgivningar om ett specifikt ämne går det inte 

att anta att dessa berättelser gäller för andra förskollärare i andra kontexter. Istället kan 

begreppet överförbarhet användas vilket innebär huruvida resultatet kan överföras till 

andra liknande kontexter (Denscombe, 2009). Allwood och Eriksson (2010) kallar detta 

extern validitet och beskriver det som en fråga om resultatet kan gälla i liknande 
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sammanhang på andra ställen. Eftersom studiens empiriska material baseras på enbart 

sju informanters berättelser och detta är en relativt homogen grupp går det inte att anta 

att resultatet är överförbart.  

 
 

6.3 Förslag till vidare forskning  
 

6.3.1 Genus  
 

Det framgår i studien att en förskollärare upplever att det finns en skillnad i 

konflikthantering beroende på kön. Att göra en studie med utgångspunkt i detta 

påstående skulle vara intressant. Att studera ifall det finns skillnader i konflikttyper och 

konflikthanteringsstrategier beroende på kön och varför det isåfall är så.  

 

6.3.2 Utveckling av konflikter och konflikthantering ur ett tidsperspektiv  
 

En annan förskollärare påstår att det börjar bli allt vanligare att äldre barn använder sig 

av fysiskt våld i konfliktsituationer. En studie där detta undersöks och studeras lite 

närmare skulle vara intressant. Finns det verkligen skillnader och vad kan det tänkas 

bero på isåfall?  

 

6.3.3 Konflikter och konflikthantering för barn med språksvårigheter 

 

Att språket är viktigt vid konflikter och hur det påverkar lösningen av 

konfliktsituationen är något som framkommit tydligt i denna studie. Detta har inte 

kunnat studeras närmare men skulle kunna vara ett ämne för vidare forskning. Hur stor 

är egentligen skillnaden i konfliktsituationer för barn som behärskar språket och för 

barn som inte behärskar språket av olika anledningar? Finns det generellt positiva 

strategier att använda om man inte behärskar språket?  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

35 

7. Referenser 
 

Allwood, Carl Martin och Erikson, Martin G. (2010). Grundläggande vetenskapsteori 

för psykologi och andra beteendevetenskaper. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Arnér, Elisabeth och Tellgren, Britt (2006). Barns syn på vuxna: att komma nära barns 

perspektiv. Lund: Studentlitteratur 

 

Arnqvist, Anders (1993). Barns språkutveckling. Lund: Studentlitteratur 

 

Bjervås, Lotta (2003) Det kompetenta barnet I: Johansson, Eva och Pramling 

Samuelsson, Ingrid (red.) (2003). Förskolan: barns första skola! Lund: Studentlitteratur 

 

Chen, Dora; Fein, Greta; Killen, Melanie & Tam, Hak- Ping (2001). Peer Conflicts of 

Preschool Children: Issues, Resolution, Incidence, and Age- Related Patterns, Early. 

Education and Development.Vol. 12:4, s. 523–544. 

 

Denscombe, Martyn (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Doppler-Bourassa, Elizabeth., Harkins, Debra A. & Mehta, Clare M. (2008). Emerging 

Empowerment: Conflict Resolution Intervention and Preschool Teachers' Reports of 

Conflict Behavior, Early Education and Development, 19:6, 885-906, DOI: 

10.1080/10409280802516058 

 

Ellmin, Roger (2008). Konflikthantering i skolan: den andra baskunskapen. 1. uppl. 

Stockholm: Natur & kultur 

 

Fejes, Andreas och Thornberg, Robert (2015) Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. 

I: Fejes, Andreas och Thornberg, Robert (red.) (2015). Handbok i kvalitativ analys. 2., 

utök. uppl. Stockholm: Liber 

 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

[Elektronisk resurs]. (2002). Stockholm: Vetenskapsrådet 

Tillgänglig på Internet: http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf 

 

Gloeckler, Lissy R., Cassell, Jennifer. (2012) Teacher Practices with Toddlers During 

Social Problem Solving Opportunities. Early Childhood Education, 40:251-257, DOI 

10.1007/s10643-011-0495-4 

 

Gloeckler, Lissy R., Cassell, Jennifer M. & Malkus, Amy J. (2014). An analysis of 

teacher practices with toddlers during social conflicts, Early Child Development and 

Care, 184:5, 749-765, DOI: 10.1080/03004430.2013.818988 

 

Hakvoort, Ilse (2010). Bara bråk? Bygg en pyramid. Palm, Mimmi och Elvin-Nowak, 

Ylva (red.) (2010). Låt oss tvista igen!: om konflikthantering i förskola och skola. 

Stockholm: Lärarförbundets förlag 

 

Hakvoort, Ilse (2015) Skolans uppdrag och konflikthantering. I: Hakvoort, Ilse och 

Friberg, Birgitta (red.) (2015). Konflikthantering i professionellt lärarskap. 3., 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf


  
 

36 

[uppdaterade och utökade] uppl. Malmö: Gleerup 

 

Hermerén, Göran (red.) (2011). God forskningssed [Elektronisk resurs]. Stockholm: 

Vetenskapsrådet  

Tillgänglig på Internet: https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed 

 

Jakobsson, Anders (2012) Sociokulturella perspektiv på lärande och utveckling. 

Pedagogisk forskning i Sverige. årg 17(3-4), ss. 152-170. Göteborg: Institutionen för 

pedagogik, Göteborgs universitet 

Tillgänglig på Internet: 

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/15890/sociokulturella_perspektiv.pdf 

 

Jensen, Mikael (2013) Barn, konflikter och konflikthantering. I: Fjällhed, Anders och 

Jensen, Mikael (red.) (2013). Barns livsvillkor: i mötet med skola och fritidshem. 1. 

uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Kvale, Steinar och Brinkmann, Svend (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. 3. 

[rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Läroplan för förskolan Lpfö 1998. [Ny, rev. utg.] (2016). Stockholm: Skolverket  

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442 

 

NE.se [Elektronisk resurs]. (2000-). Malmö: Nationalencyklopedin 

 

 

Sommer, Dion (2005). Barndomspsykologi: utveckling i en förändrad värld. 2., rev. 

[och utök.] utg. Hässelby: Runa 

 

Sverige (1998). Skollagen. 1. uppl., i dess lydelse den 1 januari 1998 Stockholm: 

Norstedts juridik 

 

Säljö, Roger (2014). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. 3. uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Säljö, Roger (2013). Lärande och kulturella redskap: om lärprocesser och det 

kollektiva minnet. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Tamm, Anni.,Tõugu, Pirko &Tulviste, Tiia (2013). The Influence of Individual and 

Situational Factors on Children's Choice of a Conflict Management Strategy, Early 

Education and Development, 25:1, 93-109, DOI: 10.1080/10409289.2013.778164 

 

Thornberg, Robert (2013). Det sociala livet i skolan: socialpsykologi för lärare. 2. uppl. 

Stockholm: Liber 

 

Thornberg, Robert (2010) Vilken fostransstil har jag som lärare? I: Palm, Mimmi och 

Elvin-Nowak, Ylva (red.) (2010). Låt oss tvista igen!: om konflikthantering i förskola 

och skola. Stockholm: Lärarförbundets förlag 

 

Thylefors, Ingela (2013) Perspektiv på konflikter. I: Lennéer-Axelson, Barbro och 

Thylefors, Ingela (red.) (2013). Konflikter: uppkomst, dynamik och hantering. 2. utg. 

Stockholm: Natur & kultur 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed
http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/15890/sociokulturella_perspektiv.pdf
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442


  
 

37 

 

Thylefors, Ingela (2013) Konfliktstrategier. Lennéer-Axelson, Barbro och Thylefors, 

Ingela (red.) (2013). Konflikter: uppkomst, dynamik och hantering. 2. utg. Stockholm: 

Natur & kultur 

 

Vedeler, Liv (2009). Social kompetens i barngrupper. Malmö: Gleerups 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

38 

8. Bilagor 
 

Bilaga 1 – Informationsmail till förskolechefer 

 

Hej!  

 

Vi heter Jennie Sandberg och Lisa Sjöström och studerar till förskollärare på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu skriver vi vårt examensarbete och det skulle därför 

vara till stor hjälp om förskollärare i Ditt verksamhetsområde ville bidra med sina 

tankar och berättelser.  

 

Vårt examensarbete handlar om konflikter och konflikthantering med barn i olika åldrar 

och vårt syfte är att analysera förskollärares berättelser om ämnet. För att kunna göra 

detta vill vi genomföra kvalitativa intervjuer med flera förskollärare i Nybro kommun 

och därför skulle vi nu behöva Din hjälp. Vi önskar Din hjälp med att finna en 

förskollärare för en intervju kring ämnet (är Du förskolechef för flera områden kan det 

gärna vara en förskollärare från varje förskola). Vi skulle vilja be Dig att tillfråga 

förskollärare i ditt verksamhetsområde om intresse av att delta i en intervju. Intervjun 

kommer att ta mellan 45 minuter och en timma och kommer ske på förskollärarens 

arbetsplats. Vid intervjutillfället kommer det att ske en ljudupptagning för att vi ska ha 

möjlighet att arbete med materialet mer omfattande. Vi följer de forskningsetiska 

kraven.  

 

Nyttjandekravet: Forskningsmaterialet kommer enbart behandlas av oss och endast 

användas i vårt examensarbete.  

 

Informationskravet: Alla deltagare får information om syftet med intervjun. 

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas.  

 

Samtyckeskravet: Den som blir tillfrågad har möjlighet att tacka nej.  

 

Konfidentialitetskravet: Alla deltagare kommer vara anonyma och namnen kommer 

att fingeras i studien.  

 

Vi har full förståelse för att det är mycket att göra den här tiden på året men för vår del 

skulle det vara väldigt värdefullt att få genomföra våra intervjuer innan semestern.  

Vi önskar svar så snart som möjligt och relevant för oss är att få veta i vilken 

åldersgrupp förskolläraren för tillfället är verksam samt namn och kontaktuppgifter. 

Därefter kommer vi att kontakta de som anmält sitt intresse för vidare information.  

 

Kontakta gärna oss eller vår handledare vid Linnéuniversitetet, Dr. Anja Kraus 

(mailadress) om Du har frågor eller funderingar!  

 

Tack på förhand!  

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Jennie Sandberg - mailadress 076-XXXXXXX 

Lisa Sjöström   - mailadress 076-XXXXXXX 

 

 

mailto:js222um@student.lnu.se
mailto:ls222iq@student.lnu.se
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Bilaga 2 – Informationsmail till förskollärare 

 

Hej! 

 

Först och främst vill vi tacka Dig för att Du vill bidra med dina tankar till vårt 

examensarbete som handlar om konflikter och konflikthantering med barn i olika åldrar. 

Vårt syfte är att analysera förskollärares berättelser om ämnet och därför vill vi träffa 

Dig för en intervju. Någon av oss kommer genomföra intervjun på Din arbetsplats och 

den beräknas ta mellan 45 minuter och en timma. Vi vill gärna att Du kommer med 

förslag på några tider som skulle passa Dig och vi ser gärna att intervjun genomförs 

innan vecka 28. Vid intervjutillfället kommer det att ske en ljudupptagning för att vi ska 

ha möjlighet att arbete med materialet mer omfattande. Vi följer de forskningsetiska 

kraven. Innan intervjun kommer Du få ge ett skriftligt samtycke utifrån dessa krav. 

 

Nyttjandekravet: Forskningsmaterialet kommer enbart behandlas av oss och endast 

användas i vårt examensarbete. 

 

Informationskravet: Du som deltagare får information om syftet med intervjun. 

Deltagandet är frivilligt och Du kan när som helst avbryta. 

 

 

Samtyckeskravet: Du har när som helst möjlighet att tacka nej till att delta i intervjun. 

 

Konfidentialitetskravet: Du som deltagare kommer vara anonym och ditt namn 

kommer fingeras i studien. 

 

Kontakta gärna oss eller vår handledare vid Linnéuniversitetet, Dr. Anja Kraus 

(mailadress) om Du har frågor eller funderingar! 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Jennie Sandberg - mailadress 076-XXXXXXX 

Lisa Sjöström   - mailadress 076-XXXXXXX 
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Bilaga 3 – Intervjuguide 

 

 

Intervjufrågor  
 

Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

 

Hur skulle du beskriva begreppet konflikt?  

 

Vilka typer av konflikter mellan barnen upplever du förekommer på din arbetsplats? 

 

I vilka situationer upplever du att konflikter uppstår mellan barnen? 

Kan du se någon skillnad i vilka konflikter som uppstår beroende på barnens åldrar?  

 

Vad innebär konflikthantering för dig? 

 

Hur upplever du att barnen själva löser olika konflikter? Exempel? Skillnader beroende 

på ålder hos barnen? Skillnader beroende på konflikttyp? 

 

Finns det skillnad i hur du hanterar konflikter beroende på barnets ålder? Beroende på 

konflikttyp? 

 

Finns det konfliktsituationer du anser att du behöver ingripa i? Isåfall vilka? Hur? 

 

Vilken roll anser du som pedagog dig ha i barnens konfliktsituationer?  

Upplever du din någon skillnad i din roll beroende på barnets ålder?  

 

Hur skulle du beskriva att du bemöter konflikter mellan barnen?  

Upplever du att det finns några skillnader i hur du bemöter konflikter beroende på 

barnets ålder? 
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