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Abstract 

Our research is about conflict management in preschool. We want to limit our research to 

conflicts between children and how educators handle different types of conflicts. With this 

study, we want to find out how educators deal with different conflicts between children and 

which strategies educators use to deal with such conflicts. In the study we also want to find 

out how educators can handle conflicts in a learning way and develop the learning around 

children. We have also chosen to investigate conflict management as learning opportunities, 

since we believe that the educators approach to dealing with conflicts plays a major role in the 

children's education.  

The purpose of this study is to find out how the preschool teacher deals with conflicts 

between children. We also want to create knowledge about what the preschool teacher has in 

mind when it comes to dealing with conflicts in a learning approach for both preschool 

teachers and children. 

 

In our study we have chosen to originate from the socio-cultural theory of Lev Vygotsky and 

Richard Cohen's conflict pyramid. Based on these theories, we have chosen the terms 

communication, conflict, conflict management and mediation.  

 

We used qualitative methods such as semi structured interviews with three preschool teachers 

and three unstructured observations with children, to strengthen the study's reliability and 

validity, which will be clarified in our analysis and our results. Further in our research, we 

will explain the investigation in a reliable and credible manner in the analysis. 

 

Based on earlier research and support of observations and interviews, one can say that 

conflicts are essential and necessary in children's daily lives at preschools. Conflicts are 

important for children in order to understand the feelings of others and themselves. Earlier 

research shows that preschool teachers can handle conflicts between children in a constructive 

way by seeing conflicts as positive and learning opportunities. In conflicts the children can 

learn new strategies to deal with conflicts on their own with help of interaction with others. 

The children also learn to respect the thoughts and feelings of others.  
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1. Inledning och bakgrund 
Vår undersökning handlar om konflikthantering i förskolan. I vår undersökning har vi 

begränsat oss till konflikter mellan barn och hur förskollärare hanterar konflikter. Med denna 

studie vill vi bilda kunskap om hur förskollärare bemöter olika konflikter mellan barn och 

vilka strategier förskollärare använder sig av för att hantera konflikter. I studien vill vi även ta 

reda på hur förskollärare kan hantera konflikter på ett lärandesätt och utveckla lärandet hos 

barn. Vad kan barn lära sig av konflikter? Vilket lärande kan möjliggöras med att låta barn 

hantera och lösa konflikter? Säljö ser lärandet som en social och kulturell process och 

definierar lärandet, i sin studie, som inhämtning av särskilda färdigheter, insikter och 

information i interaktion med andra (Säljö, 2013:22).  

En situation som kan uppstå i en konflikt mellan barn kan exempelvis handla om en leksak 

eller andra föremål i verksamheten, som barnen är oense om. Det kan dessutom ske fysiska 

eller psykiska konflikter mellan barn. En fysisk konflikt kan handla om våld mellan två eller 

flera parter. En psykisk konflikt kan handla om ord och kränkningar som kan leda till 

mobbning mellan parterna.  

En av anledningarna till att vi har valt att undersöka konflikt och konflikthantering på 

förskolor är för att konflikter sker dagligen mellan barn. Thornberg skriver i sin studie att 

konflikter sker dagligen i barns och elevers vardag. Thornberg menar att konflikter kan ske i 

olika miljöer och sammanhang oberoende av plats eller tid, de kan ske i utemiljö, under fri 

lek, under planerade aktiviteter på förskolan eller i skolan o.s.v. Dessa konflikter kan 

dessutom ske mellan barn, mellan förskollärare eller mellan förskollärare och barn 

(Thornberg, 2006:194).  

En annan anledning till att vi har valt att undersöka konflikt och konflikthantering på 

förskolor är för att vi vill bilda mer kunskaper och färdigheter i det verkliga arbetet, då vi 

under våra tidigare VFU-praktiker inte har fått tillräckligt med möjligheter att uppleva 

förskollärares olika sätt att hantera konflikter. Vilket har intresserat oss att undersöka och ta 

reda på olika förhållningssätt och strategier när det gäller att hantera konflikter mellan barn. 

Det vill säga hur förskollärare agerar och varför förskollärare agerar som de gör.  

Thornberg lyfter fram att det är betydelsefullt att se konflikter som lärandetillfällen för både 

barn och förskollärare, då konflikthantering är en grundläggande del av förskollärares 

kompetens (Thornberg, 2006:194). Lärandetillfällen i detta sammanhang kan exempelvis 
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handla om att barn lär sig om varandras känslor, att man upplever olika känslor såsom arg 

eller ledsen o.s.v. Thornberg menar att konflikter kan ge barn olika tillfällen att utveckla sina 

relationer med sina kamrater. Vidare tillskriver Thornberg att genom sådana sociala 

situationer kan barn få en bättre uppfattning om förväntningar i egenskap av kamratrelationer. 

På så sätt får barnet mer förståelse för sina egna handlingar och egen förståelse för sin roll 

som kamrat (Thornberg, 2006:203).  

Vi har också valt att undersöka konflikthantering som lärandetillfällen, då vi anser att 

förskollärares förhållningssätt gällande hantering av konflikter, spelar en stor roll i barnens 

lärande. Grunden till detta påstående vilar på läroplanen för förskolan, då förskollärare ska 

ansvara för att ”stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut 

missförstånd, kompromissa och respektera varandra” (Skolverket, 2016:9). Det är viktigt att 

förskollärare ska hantera konflikter på ett konstruktivt och förebyggande sätt. Då 

förskollärares sätt att hantera och hjälpa barn att lösa konflikter på förskolan spelar en stor roll 

i barnens fortsatta utveckling när det gäller att hantera problem i det vuxna livet. Tamm, 

Tõugu och Tulviste skriver i sin studie att barn i tidig ålder som använder sig av våld eller 

aggressiva strategier när det gäller att lösa olika konflikter, kommer i senare utveckling att 

använda samma strategier och dessutom normalisera aggression och våld i vuxen ålder 

(Tamm, Tõugu & Tulviste, 2014:93).  

Vi kommer att undersöka och analysera förskollärarens förhållningssätt med hjälp av den 

sociokulturella teorin av Lev Vygotskij och Richard Cohens konfliktpyramid som 

arbetsmodell. Utifrån dessa teorier har vi valt begreppen kommunikation, konflikt, 

konflikthantering och mediering. 

Vi hoppas att denna undersökning tillför en djupare uppfattning gällande hur konflikte r kan 

lösas, hanteras, förebyggas och kan vara lärandetillfällen för barn på förskolan, utifrån ett 

barnperspektiv. Med barnperspektiv menar vi att vi utgår från förskollärarnas uppfattningar 

och syn på barnen. Vi har valt att intervjua förskollärare och inte barn, på så sätt fokuserar vi 

inte på barnets perspektiv utan på barnperspektiv utifrån förskollärarnas intervjuer och 

uppfattningar.  

Vi vill dessutom tacka respondenterna för deras tid och deltagande för vår undersökning. 

Förskollärarnas respons och erfarenheter har varit till stor hjälp för vår studie. Vi vill likaså 

tacka vår handledare Thomas Backlund för konstruktiv kritik och handledning, som har varit 

oerhört givande för arbetet.  
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2. Syfte 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur förskolläraren hanterar konflikter mellan 

barn och hur förskolläraren förhåller sig till dessa konflikter. Vi vill dessutom bilda kunskap 

om vad förskolläraren har för tänkesätt när det gäller att hantera konflikter på ett lärandesätt 

för både förskolläraren och barn. Vi vill även få mer kunskap kring förskollärarens tankar om 

vilket lärande som kan möjliggöras av att hantera konflikter, både hos förskolläraren och 

också hos barn.  

2.1 Frågeställningar  

 

 Vilka strategier använder sig förskolläraren av när det gäller att hantera konflikter 

mellan barn på förskolan?  

 

 Vilka uppfattningar har förskolläraren när det gäller hantering av konflikter på ett 

lärande sätt? 

2.2 Begreppsdefinition 

Följande egna beskrivningar av begreppen kommer att förtydligas utförligare i 

undersökningen med hjälp av tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Vi beskriver 

begreppen för att läsaren ska få en inblick i vad undersökning kommer att handla om.  

Kommunikation – är när två eller flera individer samtalar och överför information (kunskap) 

till varandra muntligt eller med hjälp av kroppsspråk. 

Konflikt – är en situation som uppstår när två eller flera är oense om en viss situation, uttryck 

eller påstående osv.  

Konflikthantering – är när man hittar en relevant lösning till problem som uppstår mellan två 

eller flera parter. 

Mediering – handlar om att förmedla olika informationer eller kunskaper mellan individer, om 

ett visst område. 

Lärande - är när individen får nya kunskaper och färdigheter (kunskapsinhämtning) i 

interaktion med andra, för att kunna utveckla sina tidigare erfarenheter.  

Strategi - är ett tillvägagångssätt som man använder sig av för att kunna exempelvis hantera 

en konflikt eller lösa ett problem.  
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3. Litteraturöversikt och tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning och litteratur som är passande och relevant för vår 

studie att presenteras, samt ge en tydlig överblick om begreppen kommunikation, konflikt och 

konflikthantering. Tidigare forskningar och studier som vi använder oss av är i form av 

avhandlingar, artiklar och böcker kopplat till konflikthantering.  

3.1 Konflikt 

3.1.1 Vad är en konflikt? 

Begreppet konflikt kommer från det latinska ordet conflictus som betyder motsättning. 

Definitionen av begreppet konflikt kan förstås som ett tillstånd av oenighet. Man kan förstå 

konflikter i bemärkelse av två olika typer, det vill säga konflikter som sker inom människor 

och mellan människor (Thornberg, 2006:197).  

Thornberg förklarar att mellanmänskliga konflikter handlar om sammandrabbningar mellan 

två eller fler parter. Thornberg lyfter fram olika typer av konflikter inom mellanmänskliga 

konflikter såsom värderingskonflikter, intressekonflikter och 

relationskonflikter/känslokonflikter. Värderingskonflikter uppstår när två eller fler parter har 

olika värderingar, tankar och förståelser om en viss sak eller en viss situation, som på sätt gör 

att värderingarna mellan parterna kolliderar. En annan typ av mellanmänskliga konflikter 

handlar om hur material bör delas upp mellan flera parter eller i grupp. Det kan hända att en 

individ vill ha ett visst material såsom en leksak eller en färgpenna, som en annan individ i 

gruppen också vill ha, vilket gör att en konflikt uppstår mellan dem, denna typ av konflikt 

kallas för intressekonflikt. En annan typ av mellanmänskliga konflikter kallas för 

relationskonflikter eller känslokonflikter som handlar om två eller fler parter som inte kan 

eller vill försonas med varandra, vilket leder till att irritation uppstår gentemot varandra 

(Thornberg, 2006:198).  

Hakvoort skriver i sin studie som handlar om Cohens konfliktpyramid, att begreppet konflikt 

kan definieras utifrån fyra olika dimensioner. Den första definitionen av konflikt är att 

människor kan vara oeniga till varandra gällande intressen eller intentioner. Den andra 

definitionen av konflikt är att parternas krav inte kan tillfredsställas på samma gång. Den 

tredje definitionen av konflikt är oenigheter om värderingar och krav på makt, status eller 

hjälpmedel. Den fjärde den definitionen av konflikt är ett övergångsstadium i en strid som 

ökas och resulterar till något destruktivt (Hakvoort, 2015:32).  
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En konflikt är en ömsesidig påverkan mellan flera personer som motsätter varandra genom 

exempelvis ord, känslor eller beteenden – då människor inte accepterar varandras 

uppfattningar och tankar (Thornberg, 2006:197–198). Thornberg beskriver att: 

Konflikter kan uppstå för att flera har samma behov men resurserna är begränsade. Man vill 

samma saker, men alla kan inte få det. Konflikter kan också uppstå på grund av olikheter, 

dvs. för att det är inblandade har olika behov, olika värderingar, olika uppfattningar eller 

olika viljor (Thornberg, 2006:200).  

Thornberg lyfter även fram att konflikter inte behöver vara ”onda” då det är vanligt att 

associera konflikter till destruktiva känslor, ohanterliga barn eller bråk. Han menar att det är 

naturligt att konflikter uppstår även i samverkande grupper (Thornberg, 2006:194). Vidare 

förklarar Thornberg att i konstruktiva konflikter kan deltagarna samarbeta med syfte att lära 

sig av varandra, däremot i destruktiva konflikter använder man sig av dominans över andra 

gruppmedlemmar med syfte att försvara sig själv (Thornberg, 2006:200–201). 

3.2 Konflikthantering 

3.2.1 Konflikthantering som lärandetillfällen 

Thornberg beskriver lärandet av konflikthantering och menar att en god färdighet att hantera 

konflikter hör ihop med god färdighet att skapa och bevara kamratskap, framgångsrikt 

deltagande i vänskapsgrupper, utvecklad förståelse av andras perspektiv (Thornberg, 

2006:203).   

Alvestad definierar i sin studie konflikthantering som en önskan att jämna ut olikheter mellan 

förväntningar, enskilda erfarenheter och olika sätt att uttrycka sig hos individer. Att hantera 

konflikter innebär att deltagare ska prova att stå i relation till varandras kunskaper och 

erfarenheter, och att samarbeta med varandra för att uppleva en gemensam delaktighet 

(Alvestad, 2015:206).  

Konflikthantering innehåller två begrepp i ett, det vill säga konflikt och hantering. Man bör 

därför belysa att det finns skillnader att arbeta med hantering och lösning, då alla konflikter 

inte går att lösa, så kan man dock hantera varje konflikt som uppstår (Hakvoort, 2015:35).  

I konflikthantering bör känslor tas på allvar för att kunna lösa konflikter på ett konstruktivt 

sätt. När man blir arg och inte vill lyssna till andras behov kan detta resultera till att konflikten 

hanteras på ett destruktivt sätt. Att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt betyder att 

förskolläraren ska vara lyhörd och fånga in egna och andras känslor, kommunicera och 

reflektera gemensamt med barnen om hur och varför det resulterar som det gör. Det är 
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betydelsefullt att alla parter kan förstå och sätta sig in i hur andra känner och även hur 

känslorna har växt fram. För att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt, ska förskolläraren 

visa omtanke och vara rättvis, samt att förskolläraren ska arbeta utifrån sina egna och andras 

intressen och behov – för att alla delaktiga parter ska känna sig nöjda med lösningen av 

konflikten (Thornberg, 2006:225–227).  

Destruktiv konflikthantering kan beskrivas som egocentriskt och självcentrerat 

förhållningssätt och att man inte tar hänsyn till andras känslor, intressen och behov. I 

destruktiv konflikthantering ignorerar man vanligen själva konfliktfrågan och inriktar istället 

sig på motparten, vilket kan resultera till anklagelser, aggression och personangrepp. 

Destruktiv konflikthantering kan dessutom leda till hot, mobbing, utpressning, kränkning och 

fysisk våld, vilket i sin tur kan resultera till att barn inte får möjlighet att utveckla lämpliga 

strategier för att hantera konflikter (Thornberg, 2006:201, 204). 

Juul och Jensen beskriver att det mest ultimata sättet att hantera konflikter är att välkomna 

dem istället för att undvika dem eller att se dessa konflikter som destruktiva. För att skapa 

interpersonella relationer med andra bör man se konflikter som nödvändiga i vardagen, då det 

är genom konflikter som människan kan lära sig att förstå sig själv och andra. Genom de 

tidiga åren i barnens liv i förskola och skola, lär barnen sig det nödvändiga av konflikter. En 

annan viktig aspekt av att välkomna konflikter mellan barn är att det formas en bättre 

stämning i gruppen som på så sätt kan förhindra lönlösa konflikter mellan barn och vuxna 

(Juul & Jensen, 2003:248–249). 

3.3 Sammanfattning av tidigare forskning  

Konflikt beskrivs av tidigare forskning som en motsättning när barn är oense om något. Det 

som påvisas av tidigare forskning är att konflikter är nödvändiga i barnens vardag på 

förskolan, då barn kan lära sig att förstå andra och sig själv. Tidigare forskning visar att det 

finns olika sätt att se på konflikter, man kan se konflikter som konstruktiva eller destruktiva 

tillfällen. Tidigare forskning visar att förskollärare kan hantera konflikter mellan barn på ett 

konstruktivt sätt genom att se konflikter som positiva och lärandetillfällen.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Vi har valt att utgå från Cohens konfliktpyramid som en arbetsmodell, och att utgå från 

Vygotskijs sociokulturella teori i vår undersökning. Begreppen som vi även har valt att utgå 

från är konflikt, konflikthantering, mediering och kommunikation. Dessa teorier och begrepp 

är relevanta för att kunna förstå och analysera observationerna och intervjuerna, då samspel 

och kommunikation är grundläggande i dessa teorier.  

4.1 Vygotskijs sociokulturella teori 
Säljö påpekar i sin studie att Vygotskijs första intresse var hur individen omskapar sin värld 

genom olika sociala relationer med andra och med hjälp av dessa relationer bildas människan 

till en psykologisk varelse. Enligt Säljö menade Vygotskij att kultur inte var att begripa 

olikheter mellan människor utan att individen genom den sociala interaktionen utvecklar sina 

förmågor att tänka, kommunicera och samspela med andra. På så sätt är individer, för 

Vygotskij, på väg att inta nya sätt att tänka och tolka sin omvärld. Människans kunskaper och 

upplevelser används i olika och nya situationer vilket ger människan nya färdigheter, som i 

sin tur används som hjälpmedel för att lära sig nya kunskaper i samspel med andra individer. 

Säljö menar att när individen använder sina tidigare erfarenheter i interaktion med andra, 

utvecklar individen dessa erfarenheter genom att få nya kunskaper och sociala färdigheter 

(Säljö, 2011:155, 166). 

En av de viktigaste utgångspunkterna för Vygotskijs tänkande är begreppet den närmaste 

utvecklingszonen, som definieras av Vygotskij som människans behov av växelverkan med 

andra. Tänkesättet är att om människan kan bemästra de färdigheter som man redan har, kan 

man på så sätt bemästra andra nya färdigheter i interaktion med andra. Enligt Säljö definierar 

Vygotskij den närmsta utvecklingszonen som distansen mellan det som barnet självt kan klara 

av utan hjälp av andra, och det som barnet kan klara av med hjälp av andra. Med hjälp av 

kommunikation och tillgänglighet av vuxna kan barnet stöttas framåt. För att uppgiften ska 

befinna sig i den närmaste utvecklingszonen kan det räcka med en liten stöttning av en vuxen 

eller någon som är mer komptent, för att barnet ska kunna bemästra uppgiften (Säljö, 

2011:167–168).  

4.1.1 Att arbeta utifrån den sociokulturella teorin 

I skola och förskola får barn möjligheter att samspela och dela med sig av sina tidigare 

erfarenheter, samt att man utbyter kunskaper med andra. Inom det sociokulturella perspektivet 

anses förskollärares och vuxnas utförande, viktiga för barnets utvecklande. Förskolläraren 

anses vara ett viktigt medierande hjälpmedel som hjälper barnet att utveckla sina tidigare 
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kunskaper och färdigheter. Det är med hjälp av samspel med andra som barn utvecklas och får 

nya erfarenheter, färdigheter och kunskaper som kan fungera i samhället. Dynamiken av den 

sociokulturella teorin och kommunikation är det mest betydande i individens lärande och 

utveckling. Med andra ord är alla typer av interaktion med andra, lärande möjligheter för 

barn. På så sätt anses kommunikation och samspel med andra vara ett sätt att lära sig nya 

kunskaper (Säljö, 2011:166, 170, 171).  

4.2 Kommunikation  

4.2.1 Kommunikation utifrån den sociokulturella teorin 

Rasmusson och Erberth skriver att begreppet kommunikation har sitt ursprung från det 

latinska ordet communio och innebär gemenskap. Inom kommunikation överförs olika 

information, tankar, känslor mellan människor. Kommunikation kan hända direkt genom 

gester, språk eller rörelser, men även indirekt genom exempelvis böcker, bilder och musik. 

Dessutom är samhället starkt påverkat av olika typer av kommunikationsmedier såsom 

internet, radio och TV. Rasmusson och Erberth beskriver:  

I tradit ionella modeller talar man om kommunikation som en linjär process, dvs. ett 

budskap som överförs från en sändare till en mottagare (Ras musson & Erberth, 2008:51).  

Säljö skriver i sin studie att genom berättandet kan människor dela med sig information om 

exempelvis vad man har läst eller hört m.m. Detta är en väsentlig utgångspunkt för att 

färdigheter och kunskaper ska kunna följas och byggas upp mellan individer och generationer. 

Att samtala med andra är, har varit och kommer i alla omständigheter att vara det 

grundläggande perspektivet för lärande. På så sätt bör man framhäva kommunikationen som 

en praktisk process i samhället (Säljö, 2013:33). Det spelar ingen roll om människan är en 

som lyssnar eller talar, läser eller berättar, så förblir kommunikationen en dynamisk process. 

Samspel och interaktion mellan individer måste vara levande för att kommunikationen ska 

fungera i växelverkan med andra (Rasmusson & Erberth, 2008:52). 

4.3 Mediering  

4.3.1 Mediering utifrån den sociokulturella teorin 

Säljö lyfter fram i sin studie om Vygotskijs sociokulturella teori och definierar begreppet 

mediering som sociala interaktioner mellan människor och menar att mediering är centralt 

inom det sociokulturella perspektivet. Mediering som ett begrepp är kopplat till uppfattningen 

om att människan använder och utvecklar redskap i olika sociala sammanhang. Säljö menar 

att utifrån den sociokulturella utvecklingen skapar människor många olika hjälpmedel, för att 
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kunna använda dem i vardagliga situationer (Säljö, 2011:162–163). Vidare förklarar Säljö att 

genom samspel med andra skapar människan sociala färdigheter som medieras med hjälp av 

kommunikation, språk osv. När dessa färdigheter sedan används i interaktion med andra 

människor i sociala sammanhang, får även de människor del av dessa medierande redskap – 

därigenom blir de också delaktiga i dessa kunskaper och färdigheter. Genom medierande 

redskap har man möjlighet att kunna avpassa sina handlingar, analysera det som sker och 

bestämma hur man ska agera i sociala interaktioner (Säljö, 2011:164–165). 

Kulturella resurser såsom språkliga och materiella verktyg bidrar till att färdigheter och 

kunskaper fortlever i samhället. Dock menar Säljö att samspel med andra individer uppfattas 

som en ännu tydligare process för mediering, jämfört med fysiska och språkliga redskap. Med 

andra ord sker mediering genom olika samtal med andra, följaktligen är människor alltid 

medierande hjälpmedel för varandra i växelverkan. Därmed utvecklas tänkande och lärande 

under hela människans liv, vilket är en viktig förutsättning inom mediering. Således utvecklar 

människan olika strategier för att resonera, argumentera, motivera, hantera olika problem och 

värdera olika situationer genom sina kulturella färdigheter och kunskaper (Säljö, 2013:37,69). 

4.4 Cohens konfliktpyramid 
Hakvoort lyfter fram Cohens konfliktpyramid i sin studie och gestaltar pyramiden utifrån fyra 

nivåer (se figur 1). I Cohens konfliktpyramid består nivåerna att förebygga, hantera, hjälpa 

och stoppa. Konfliktpyramiden är en teoretisk arbetsmodell och har en generell synvinkel 

gällande att förebygga konflikter och hur man ska hantera dem (Hakvoort, 2015:38–39). 

 

 

     Stopp 

    “Arbitrated conflicts” 

Hjälp 

     ”Conflicts that are mediated” 

Hantering 

 ”Conflicts resolved by negotiating with each other” 

 Förebygga 

“Building a supportive school environment” 

 

Figur 1 – Konfliktpyramiden (Hak voort, 2010) 
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Den första nivån i pyramiden kallas för ”förebygga”. Det som är centralt och viktigt i denna 

nivå är utvecklingen av sociala relationer och färdigheter. Då förskola och skola anses vara en 

stöttande miljö för barn, där förskollärare och lärare arbetar konstruktivt med verksamhetens 

värdegrund, grupps konstellation, självmedvetenhet, sociala kunskaper, sociala behörigheter 

och kommunikationsövningar osv. Den andra nivån kallas för ”hantering” och handlar om att 

lösa konflikter gemensamt genom att förhandla. Trots att förskola och skola anses vara som 

en stöttande miljö etc. så måste konflikter förekomma. I denna nivå ska man hantera och lösa 

konflikter på ett konstruktivt sätt, vilket ska bidra till individens eller gruppens utveckling, i 

motsats till destruktivt sätt som inte bidrar till utveckling (Hakvoort, 2010). 

Den tredje nivån kallas för ”hjälp” och presenteras även som ”konflikter som är medierade”. 

Nivån handlar om att barn inte klarar av att lösa eller hantera konflikter själva, utan behöver 

hjälp av en tredje person som kan vara en förskollärare, en vuxen eller en kamrat som kan 

medla mellan dem under konflikten. En tredje person kan medla mellan parterna med hjälp av 

kommunikation. Genom kommunikation kan man hitta olika konstruktiva sätt att hantera och 

lösa konflikter. Dock ska den tredje personen inte ta över konflikten, utan hjälpa till i själva 

processen, då det är brist på kommunikation mellan parterna i konflikten. Den sista nivån, 

även kallad för nivå fyra, benämns för ”stopp”. Denna nivå handlar om att konflikter inte 

löses och parterna skiljs åt ”osams”. Denna nivå handlar inte om att stoppa själva konflikten, 

utan den handlar om att säga ”stopp” till handling eller beteende. Om man upplever att 

beteendet blir våldsamt eller aggressivt, måste det stoppas. Ett aggressivt och våldsamt 

beteende förhindrar tillfällen för samtal, konstruktiva sociala samspel och att sådana 

beteenden förhindrar barns utveckling och lärandeprocesser (Hakvoort, 2010). 

4.4.1 Att arbeta utifrån konfliktpyramiden 

Konfliktpyramiden kan tillämpas som en teoretisk arbetsmodell. Först måste man veta vad det 

är för konflikt, och därigenom hitta möjliga lösningar med hjälp av konfliktpyramiden. På så 

sätt kan förskollärare/lärare och vuxna använda konfliktpyramiden som ett hjälpmedel för att 

beskriva, identifiera och analysera handlingar i konflikter. Det är viktigt hur de inblandade 

personerna i konflikten tolkar eller uppfattar händelsen, beroende på olika perspektiv, 

intressen och tankar osv. På så sätt är tolkning av situationer en grundläggande aspekt när det 

gäller att hantera problem. Med andra ord ska man se på konflikten ur sitt eget och andras 

perspektiv.  
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För att kunna arbeta och utgå från konfliktpyramiden måste dynamiken mellan nivåerna lyftas 

fram. Det som är grundläggande när man hanterar en konflikt, är att man måste utgå från alla 

nivåerna samtidigt (Hakvoort, 2010). 

Hakvoort skriver i sin studie att det ägnas mycket tid på nivå fyra, det vill säga att man 

stoppar oacceptabla och olämpliga beteenden såsom fysiskt eller psykiskt våld. Sådana 

aggressiva beteenden kan leda till destruktiva konflikter mellan barn, mellan vuxna och barn 

och mellan vuxna. Hakvoort tillskriver att det finns fler förebyggande åtgärder (d.v.s. den 

första nivån), samtidigt som det är brist på åtgärder när det gäller andra och tredje nivåerna. 

Dock är det omöjligt att bortse eller ignorera en nivå i pyramiden när man ska hantera eller 

lösa konflikter (Hakvoort, 2010).  

Att förebygga konflikter är väsentligt, men det betyder inte att konflikter inte kommer att 

existera. Att arbeta på ett konstruktivt sätt när det gäller konflikthantering innebär att man 

först ska acceptera konflikter som en vanlig del av barns och elevers vardag, detta kräver att 

både förskollärare/lärare eller andra vuxna ska ha kunskaper, erfarenheter och färdigheter för 

att kunna hantera konflikter. Det är inte i synnerhet trovärdigt att konflikter som inte är lösta, 

kommer att försvinna, utan på så sätt kommer konflikten förmodligen att utvecklas till 

destruktiva konflikter och upprepas ett antal gånger. När man använder konfliktpyramiden 

som en arbetsmodell när det gäller att hantera konflikter, kan man använda nivå två och tre 

som hjälp för att koppla nivå ett till nivå fyra (Hakvoort, 2010).  

4.5 Sammanfattning av teorierna 
Våra teoretiska utgångspunkter använder vi för att kunna förstå och analysera våra material 

såsom intervjuer och observationer. Anledningen till att vi valde dessa två utgångspunkter är 

för att de är olika teorier samtidigt som de kan sammankopplas till varandra. I Cohens 

konfliktpyramid utgår han från fyra nivåer som är att förebygga, hantera, hjälpa och stoppa. 

Dock kan ingen av dessa nivåer användas i praktiken utan kommunikation och samspel. 

Kommunikation och samspel är grundläggande i Vygotskijs sociokulturella teori. På så sätt 

ser vi en betydelsefull relation mellan våra två teoretiska utgångspunkter.  
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5. Metod och material 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra de material och metoder som vi använde oss av i vår 

undersökning. Vi använde oss av intervjuer och observationer som metoder för att stärka 

studiens reabilitet och validitet, vilket kommer tydliggöras i vår analys och vårt resultat. Det 

vill säga att vi utförligt kommer att redogöra undersökningen på ett tillförlitligt och på ett 

trovärdigt sätt i analysen.  

5.1 Kvalitativa observationer och intervjuer  
I vår studie valde vi att använda oss av kvalitativa metoder. Kvalitativa metoder enligt Ahrne 

och Svensson bygger generellt på observationer, intervjuer och i vissa sammanhang kunna 

analysera olika texter (Ahrne & Svensson, 2011:9). I vår undersökning valde vi att genomföra 

tre intervjuer och tre observationer på tre förskolor vid olika tillfällen i Södertälje kommun, 

för att ta reda på hur förskollärare generellt hanterar olika konflikter mellan barn.  

 

Vi valde att utföra kvalitativa intervjuer i vår studie (se bilaga 2), då man kan utforska och 

urskilja olika egenskaper hos något. Att utforska och urskilja olika egenskaper kan menas i 

detta sammanhang att ta reda på olika föreställningar om ett visst fenomen, av den som blir 

intervjuad (Patel & Davidsson, 2011:82). En annan fördel med att utföra kvalitativa intervjuer 

är att man har möjlighet att anpassa frågorna och strukturera dem på ett sätt som gör att man 

inte blir bunden till, exempelvis enkäter eller frågeformulär (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2011:38). 

Vi intervjuade tre förskollärare på tre olika förskolor för att få en mer trovärdig undersökning. 

Författarna Eriksson-Zetterquist och Ahrne anser att det oftast inte är tillräckligt med få 

intervjuer som motsvarar en eller några personer. Vidare menar författarna att orsaken till att 

det sällan räcker med få intervjuer är att det inte ökar säkerheten av materiel och kräver därför 

att man intervjuar fler personer för att få en trovärdig undersökning. När man intervjuar fler 

personer blir undersökning inte enbart mer säker, utan det gör att man blir oberoende av 

enskilda personers tolkningar om exempelvis relationer i en arbetsplats eller vilket 

bostadsområde man kommer ifrån (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011:42). 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Författaren Denscombe betonar att 

vid semistrukturerade intervjuer har den som intervjuar en beredd lista med det ämnesområde 

som ska behandlas och det som ska besvaras. Vidare menar Denscombe att med 

semistrukturerade intervjuer har intervjuaren möjlighet att ändra och utveckla frågorna under 
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intervjuns gång. Detta i sin tur ger möjligheter att intervjufrågorna ändras från den första 

intervjun till den andra o.s.v. beroende på informationen man får från första intervjun, vilket 

är viktigt för att få syn på nya idéer gällande undersökningen (Denscombe, 2016:266–267). 

Författaren Bell betonar att intervjuer är en viktig källa för att få information, dock baseras 

denna information på människors uppfattningar av en viss situation och inte om det som 

verkligen sker i själva situationen. I detta sammanhang kan observationer vara ett praktiskt 

verktyg för att ta reda på om informationen som man får i intervjuer stämmer i verkligheten  

 (Bell, 2006:187).  

 

I vår undersökning observerade vi tre barngrupper under olika aktiviteter. Med olika 

aktiviteter menar vi att observera barngrupper i olika miljöer vid olika tillfällen – under 

planerade eller oplanerade aktiviteter. Enligt Patel och Davidsson är observationer den bästa 

metoden som man kan använda sig av för att ordna fram information om sin omgivning. Detta 

gör man genom att utgå från sina egna krav, kunskaper och förhoppningar (Patel & 

Davidsson, 2011:91).  

 

Författarna Patel och Davidsson förklarar att kunskaper som man får genom sina 

observationer blir senare grundläggande för utvecklade undersökningar med andra metoder 

för att samla in data och viktig information. Med detta menar författarna att observationer är 

ett viktigt och centralt verktyg när det gäller olika studier, då observationsmetoden ofta anses 

vara kompletterande när man samlar in information med hjälp av andra olika metoder, 

exempelvis intervjumetod (Patel & Davidsson, 2011:91). Dessa är anledningarna till att vi har 

valt att använda oss av kvalitativa observationer.  

 

Enligt Patel och Davidsson är ostrukturerade observationer en typ av observationsmetod där 

man ska kunna samla in så mycket data som möjligt, gällande ett visst ämne eller ett visst 

problem. Vidare förklarar författarna att det är viktigt att observatören ska förhålla s ig till 

situationen oavsett observationstyper man använder sig av. Under våra observationer valde vi 

att inte påverka barnens olika beteenden och handlanden. Även författarna Patel och 

Davidsson påpekar att en som deltar i en observation och som inte är känd i gruppen behöver 

eventuellt inte påverka gruppen. Dock poängterar författarna att det kan finnas en risk att 

gruppen kan bli påverkad om observatören är känd bland dem (Patel & Davidsson, 2011:97–

99). 
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Ostrukturerade observationer är en viktig del av deltagande observationer, då deltagande 

observationer ger trovärdig data. Enligt Bell kan man med hjälp av deltagande observationer 

få man möjlighet att ta del av andra individers liv, aktiviteter, språk, tolkningar av ord och 

handlingar, samspel m.m. När forskaren är delaktig under observationerna så samlas mycket 

erfarenheter, vilket är viktigt för forskaren när det gäller att skapa en bild av det som händer 

under observationen samt att man som forskare kan fundera över, formulera om, utveckla sin 

förståelse om människors handlingar (Bell, 2006:190). 

5.2 Urval 
I vår undersökning gjordes fältarbeten såsom observationer och intervjuer på tre olika 

avdelningar i tre förskoleverksamheter. Dessa förskolor tillhör kommunala förskolor i 

Södertälje kommun.  

 

Vi observerade tre olika barngrupper vid tre olika tillfällen. Första observationen ägde rum 

under lunchtid, den andra observationen utspelades i utemiljö och den tredje observationen 

var med en barngrupp under en planerad aktivitet, då barnen byggde med lego.   

I dessa verksamheter valde vi barngrupper i åldrarna 3-5 år. Vi valde dessutom att använda 

oss av tre intervjuer med tre olika förskollärare, i dessa kommunala förskolor. De tre 

förskollärarna som vi intervjuade hade lång yrkeserfarenhet inom förskolearbete och de var 

alla kvinnor. De förskollärarna vi intervjuade är även de förskollärarna som vi observerade 

med barnen under fältstudien - för att undersökningen skulle bli mer trovärdigt - då vi kunde 

se hur förskollärarna arbetar i verkligheten kopplat till deras påståenden från intervjuerna. Vi 

valde att ge förskollärarna, barnen och avdelningarna fiktiva namn i vår studie, så att de 

förblev anonyma för läsare.  

 

Tabell 1 – urval av 

intervjuer 

Förskollärarens 

namn 

Ålder Avdelning Erfarenheter på 

aktuell förskola 

Maria 40 år Fjärilen 4 år 

Gunilla  59 år Myran 3 år 

Monica 43 år Nyckelpigan 3,5 år 
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Tabell 2 – urval av 

observationer 

Barnens namn Ålder Avdelning 

Erik 5 år Myran 

Camilla 5 år Myran 

Annika 5 år Myran 

Kevin 5 år Myran 

Oliver 4 år Nyckelpigan 

Max 3 år Nyckelpigan 

Hanna 4 år Nyckelpigan 

Mikael 4 år Fjärilen 

Hanna 3,5 år Fjärilen 

Nikita 4,5 år Fjärilen 

5.3 Genomförande 

De material vi använde oss av under vår undersökning var penna och anteckningsblock till 

våra observationer och ljudinspelning från telefonerna till intervjuerna. Vi valde att spela in 

intervjuerna då det gav oss möjlighet att återigen kunna uppmärksamma svaren som vi kunde 

missa under intervjuerna, samt för att få med ordagrant det förskollärarna svarade. 

Denscombe betonar att ljudinspelningar under intervjuer erbjuder en varaktig dokumentation 

när det handlar om transkribering av det som sägs under intervjuerna (Denscombe, 2016:280). 

 

Varje observation tog ca en timme och varje intervju tog ca 45 minuter. Det vi fokuserade på 

under våra observationer med barnen och förskollärarna, samt intervjuer med förskollärarna, 

var olika konflikter som kunde uppstå mellan barn i olika miljöer och hur förskollärarna 

hanterade dessa konflikter i förhållande till barnen. Våra observationer utspelade sig vid tre 

olika tillfällen. Som tidigare nämnt utspelade sig en observation under måltid (lunch), den 

andra observationen skedde under en fri lek i utemiljö och den tredje observationen ägde rum 

under en planerad aktivitet när barnen byggde med lego.  

Under fältstudien antecknade vi även våra resonemang och allmänna tankar kring det vi såg 

och hörde. Innan intervjuerna påbörjade, frågade vi om förskollärarna gick med på att vi 

spelade in intervjuerna med telefonerna. På så sätt tog vi hänsyn till om förskollärarna ville bli 

inspelade eller inte.  
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Denscombe betonar att det är viktigt att man genomför intervjuer på en tyst plats och att det 

kan vara en svår uppgift att finna en lugn plats i förskoleverksamheter, sjukhus och 

arbetsplatser etc. (Denscombe, 2016:276). Därför planerade vi gemensamt med förskollärarna 

som vi intervjuade att hitta en lugn plats som erbjuder avskildhet så att vi kan genomföra 

intervjuerna ostörda. Denscombe menar att det också är viktigt att planera platsen där 

intervjuerna sker som erbjuder ett behagligt samspel mellan forskaren och den som blir 

intervjuad (Denscombe, 2016:277).  

5.4 Bearbetning av data 
Vi hade transkriberat inspelningarna efter varje intervju och renskrivit anteckningarna från 

observationerna. Att transkribera intervjuerna tog uppskattningsvis sex timmar och skriva ner 

observationerna utförligt tog ungefärligen fem timmar. Både intervjuerna och observationerna 

bearbetades vid flertal tillfällen. Vi använde en dator för att transkribera och renskriva våra 

data. Vad som menas med transkribering är att den information man får av intervjuaren ska 

bearbetas ordagrant i text. Genom våra transkriberingar av intervjuerna och utskrift av 

observationerna fastställde vi olika teman såsom kommunikation, konflikt, konflikthantering, 

förhållningssätt och samspel.  

Vi tog hjälp av teman från svaren på intervjuerna för att analysera situationerna under våra 

observationer. Under bearbetningen av våra intervjuer och observationer fick vi syn på att 

kommunikation anses vara en grundläggande strategi när det gäller att hantera konflikter, 

samt att konflikthantering anses vara grundläggande för förskollärare att ha kunskaper om.  

När man ska transkribera ljudinspelningar krävs det mycket tid. Att transkribera en timme av 

en intervju kan ta flera timmar att skriva ner vad respondenten svarat. När det gäller tid för 

transkriberingen kan det vara avgörande på hur snabbt man skriver vid tangentbordet, hur 

tydliga ljudinspelningarna är samt vilka material forskaren använder sig av. Under 

transkriberingen kan det upplevas besvärligt, dock är informationen väldigt avgörande för 

forskarna då man får en bättre kontakt med själva materialet. Författaren betonar att en viktig 

tillgång när det gäller kvalitativa metoder är att transkribering av intervjuer väcks till liv igen 

under arbetet. Författaren tillskriver att när man transkriberar blir det lättare att analysera 

själva intervjun (Denscombe, 2016:385).  

 

Efter varje observation på förskolorna, renskrev vi observationerna i form av dokumentationer 

samma dag på datorn. På så sätt blev det lättare för oss att bearbeta dem och beskriva dem 
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utförligare i detalj. Enligt Bell är det viktigt att skriva ner och dokumentera observationerna 

snarast efter besöken – då det är en brådskande uppgift. Detta för å ena sidan människans 

minne är begränsat och kan inte minnas allt i detalj – och därför bör man inte vänta flera 

dagar eller veckor med att bearbeta data. Å andra sidan är det nödvändigt att bearbetningen 

inte ska ske på samma plats som observationerna utförs på. Med andra ord är det viktigt att 

föra anteckningarna i avskildhet som exempelvis sin bostad (Bell, 2006:308). 

 

När transkriberingarna var klara läste vi om dem ett flertal gånger för att se om det behövdes 

några justeringar. Vi gjorde detta för att få en tydligare helhet av vad som hade framförts, 

samt att vi fick en bättre möjlighet att diskutera och jämföra svaren som vi kunde koppla till 

våra frågeställningar och syfte. Med hjälp av transkriberingen kunde vi även tänka ut olika 

teman för vår undersökning. 

5.5 Etiska överväganden 
De förskolor vi valde i Södertälje kommun kontaktade vi i förväg gällande tillåtelse, samtliga 

är förskolechefer, förskollärare, föräldrar till barnen som observerades och barn på förskolan. 

På plats i förskolorna valde vi att vara okända bland barnen, med andra ord valde vi 

barngrupper på förskolor som vi inte hade arbetat eller praktiserat på tidigare. Vi valde därför 

att presentera oss och förklara för både förskollärare och barn att vi skulle observera dem för 

att sedan kunna använda observationerna som hjälp i vår undersökning. Anledningen till att vi 

valde att vara okända bland barnen var att undvika risken att barnens beteenden och 

handlingar kunde bli påverkade av vår närvaro om vi hade varit kända för dem. Vilket även 

Patel och Davidsson lyfter fram, att barnens sociala beteenden inte påverkas om man inte 

känner dem (Patel & Davidsson, 2011:97–99). 

Vi tog hänsyn till de fyra olika etiska principerna från vetenskapsrådet och dessa är 

informationskravet, samtyckskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet i vår 

undersökning. Detta gjorde vi för att behålla anonymiteten för läsare och integriteten hos de 

inblandade i intervjuerna och observationerna (Vetenskapsrådet, 2002). 

Hwang och Nilsson skriver i sin studie att i informationskravet ska forskaren meddela i god 

tid de personer som ska observeras eller intervjuas om syftet med pågående undersökning. 

Det som också ska meddelas är vad undersökningen handlar om. I detta krav ska det även 

meddelas att deltagandet är helt frivilligt och att man får välja om man vill vara deltagande 

eller inte, samt att man fritt kan hoppa av när man vill (Hwang & Nilsson, 2011:87). Detta 



18 
 

krav tog vi hänsyn till genom att vi informerade förskolecheferna, förskollärarna och 

föräldrarna tre veckor innan vi började med vår undersökning. Vi förklarade för dem vad vår 

undersökning handlade om och varför vi valde att intervjua förskollärare och observera 

barngrupper. I samma veva frågade vi barnen om ett godkännande från dem. De barn som inte 

ville delta i observationerna tog vi hänsyn till. Löfdahl lyfter fram hur viktigt det är att 

informera alla parter i förskolan som ska delta i olika studier. Författaren menar att man alltid 

bör kontakta förskolechefer om ett samtycke innan man utför en undersökning och innan man 

träffar förskollärare på verksamheten. Detta gör man för att förskollärare är en del av 

observationerna som utförs, då de är delaktiga i aktiviteterna. Däremot krävs ett informerat 

samtycke från förskolechefer och förskollärare när det gäller att bli intervjuade. Ett informerat 

samtycke betyder att de delaktiga personerna ska få information om vad som kommer att ske 

och även godkänna deltagandet i studien (Löfdahl, 2014:36). 

Sedan lyfter Hwang och Nilsson fram samtyckskravet och menar att personerna som är 

inblandade i undersökningen har rätt att avgöra sitt deltagande. När det gäller ungdomar som 

inte är myndiga är det då viktigt att föräldrar blir meddelade innan påbörjad undersökning. 

Om föräldrar inte kontaktar forskaren betraktas detta som ett indirekt samtycke (Hwang & 

Nilsson, 2011:87). Vi kontaktade tre olika förskolechefer för att få ett samtycke över att 

observera barn och förskollärare, samt intervjua tre förskollärare. Vi kontaktade tre olika 

förskollärare om tillåtelse att bli intervjuade under vår undersökning. Vi lämnade dessutom 

samtyckesbrev till barnens föräldrar för att få ett godkännande att observera barnen i 

förskolan (se bilaga 1). 

Vidare skriver Hwang och Nilsson att i konfidentialitetskravet bör man behandla de 

inblandade personernas uppgifter i undersökningen med högsta sekretess. Med andra ord ska 

personliga uppgifter till dessa personer som intervjuas eller observeras, bevaras oåtkomliga 

för andra (Hwang & Nilsson, 2011:87). Vi tog bort alla inspelningar efter att vi transkriberade 

intervjuerna, samt att vi använde oss av fiktiva namn redan vid transkriberingen. På detta sätt 

såg vi till att uppgifterna inte kunde bli åtkomliga för andra läsare. När det gäller 

observationerna så behövde vi inga personliga uppgifter från barn, då vi inte kunde barnens 

namn - eftersom vi var okända bland barnen - utan vi använde fiktiva namn när vi antecknade 

under observationerna.  

Sista kravet som Hwang och Nilsson lyfter fram är nyttjandekravet och som menar att 

uppgifter och information som forskaren får ska användas enbart till pågående undersökning 
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(Hwang & Nilsson, 2011:87). Vi tog hänsyn till nyttjandekravet genom att se till att vår 

insamlade information inte skulle användas i andra sammanhang såsom andra studier, genom 

att bevara alla inblandade personers anonymitet för läsare, med andra ord har vi i varje 

beskrivning av observationer och intervjuer använt oss av fiktiva namn på alla inblandade 

personer (barn, förskollärare och avdelningar på förskolor) för att bevara anonymiteten för 

läsaren.  

5.6 Redogörelse för fördelningen av arbetet  

Hela fördelningen av arbetet har gjorts gemensamt. Vi gick tillsammans och lämnade 

samtyckesinformation till förskolechefer och föräldrar till barnen. När vi lämnade 

samtyckesbrevet till de tre olika förskolorna, träffade vi förskolechefer, förskollärare, 

föräldrar och barn tillsammans. Under intervjuerna delade vi inte på oss, utan vi satt delaktiga 

gemensamt och lyssnade på alla tre intervjuer och fördelade på intervjufrågorna så att båda 

fick tala lika mycket. Likaså delade vi inte på oss under observationerna utan vi iakttog och 

observerade tillsammans genom att vi stod eller satt bredvid varandra. Alla transkriberingar 

av observationer och intervjuer skrevs gemensamt på en dator. 
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6. Resultat och analys av observationer och intervjuer 
I detta avsnitt kommer vi att presentera vår analys av intervjuer och observationer med hjälp 

av tidigare forskning, teorier och begrepp. Vi kommer att analysera observationerna och 

förskollärarnas uppfattningar från intervjuerna med hjälp av våra teoretiska utgångspunkter 

såsom Vygotskijs sociokulturella teori och Cohens konfliktpyramid som arbetsmodell. Vi vill 

även lyfta fram att de tre intervjuade förskollärarna är även de observerade förskollärare med 

barnen. 

6.1 Alla ska få smaka broccoli 

Under denna observation väljer vi fiktiva namn på barnen, förskolläraren och avdelningen för 

att de ska vara anonyma för läsare. Första avdelningen heter Myran och består av 25 barn med 

tre pedagoger (varav en förskollärare som heter Gunilla och två barnskötare). Denna dag som 

vi observerar finns det 17 barn av 25, på avdelningen. En situation som observeras är bland 

barnen Erik (5 år), Camilla (5 år), Annika (5 år) och Kevin (5 år). Observationen utspelar sig 

under lunchtid kl. 11:30 på förmiddagen.  

Under lunchen sitter tre pedagoger vid tre bord och barnen sitter vid fyra bord. Vid ett av 

borden sitter fyra barn – Erik, Kevin, Camilla och Annika – själva utan någon pedagog eller 

förskollärare för att de anses vara äldre, då de är femåriga och ska börja skolan nästa år. 

Pedagogerna har bestämt gemensamt att de äldre barnen ska börja öva att klara sig själva 

under måltider, inför skolan. Under lunchen blir barnen serverade fiskgratäng med potatis och 

grönsaks mix.  

 

Kevin: Kan du ge mig broccolin? 

Erik: Ja. 

 

Kevin häller upp halva skålen och lämnar sedan vidare till Erik.  

 

Erik: Kevin, jag vill också ha broccoli!  

Kevin: Okej! 

 

Erik häller upp resten av broccolin på sin tallrik.  

 

Annika: Men vi vill också ha broccoli.  

Camilla: Ja... Vi har inte fått någon broccoli. 

Kevin: Men broccolin är slut… 

Camilla: Men hallå! Det är ju ni som har tagit alla!  

Annika: Men lägg tillbaka några så att vi också får s maka!  

Camilla: Jag kommer säga till fröken om ni inte lägger tillbaka!  

 

Erik och Kevin vill inte lämna ifrån sig broccoli.  
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Annika (skriker): Fröken… Vi har inte fått någon broccoli och Erik och Kevin har tagit 

alla. Vi fick inte s maka.  

Förskolläraren Gunilla : Lugna ner dig Annika, du behöver inte skrika. Jag hör dig.  

Camilla: Det finns inte någon broccoli kvar i skålen, och vi har inte fått några heller. 

Förskolläraren Gunilla : Men Erik och Kevin… Nu får inte era andra kompisar någon 

broccoli. Vill n i dela med er några av broccolin t ill era kamrater så att alla får smaka?  

Kevin och Erik: Okej då…  

(Fältanteckning, 2017-10-04) 

 

Enligt vår tolkning får Erik och Kevin tillåtelse att börja äta utan tillsyn av någon pedagog 

eller förskollärare. Dessa två barn tar all broccoli utan att ta hänsyn till de andra barnen – 

Camilla och Annika – i det bordet. Camilla och Annika kommer till bordet och ser att det inte 

finns några grönsaker (broccoli) kvar. Annika och Camilla försöker lösa problemet själva 

genom att be Kevin och Erik att dela med sig och lägga tillbaka några bitar av broccolin så att 

alla får smaka. Kevin och Erik protesterar och vill inte dela med sig till Annika och Camilla. 

Camillas och Annikas försök att kommunicera med killarna att lösa problemet själva går inte 

bra. Därför går Camilla och Annika till förskolläraren Gunilla för att be om hjälp och Annika 

visar sin frustration genom att skrika. Gunilla i detta sammanhang försöker lugna ner både 

Annika och Camilla som är upprörda och för att pojkarna inte lyssnar till dem. Gunilla 

kommer till bordet och pratar lugnt med Erik och Kevin som har tagit alla broccoli. Gunilla 

tar hänsyn till allas perspektiv och försöker lösa problemet genom att kommunicera med alla 

parter. Efter att Gunilla har pratat lugnt med barnen och förklarat för killarna hur viktigt det är 

att dela med sig och att alla ska få smaka så håller Kevin och Erik med Gunilla och lägger 

tillbaka broccoli i skålen. Camilla och Annika får smaka från broccolin.  

En sådan konflikt kan relateras till mellanmänskliga konflikter (Thornberg, 2006:198). Utifrån 

situationen ser man att barnen har olika värderingar och tankar vilket leder till en 

värderingskonflikt (Thornberg, 2006:198) mellan dem, då Erik och Kevin har sina värderingar 

om att de får ta alla broccolibitar och att de inte behöver tänka på Camilla och Annika.  

När Camilla och Annika vänder sig till Gunilla – när de inte klarar av att övertala Erik och 

Kevin själva – kan man säga att Camilla och Annika befinner sig i den närmaste 

utvecklingszonen (Säljö, 2011:167–168) då de inte klarar av att lösa problemet själva, och 

behöver istället få hjälp från en vuxen, och i detta sammanhang från Gunilla. 

När Annika skriker för att få Gunillas uppmärksamhet, bekräftar Gunilla sin närvaro och 

lyssnar på Annika. När Gunilla försöker lugna ner Annika, visar hon sin förståelse för 

Annikas känslor. Gunilla tar Annikas känslor på allvar och pratar med Erik och Kevin och 
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kommunicerar med dem genom att förklara att ”en bra vän ska dela med sig”. När Annika och 

Camilla försöker kommunicera med Kevin och Erik, tas inte deras känslor på allvar av 

pojkarna och därför ber flickorna om hjälp från Gunilla. När Gunilla ska hjälpa flickorna att 

hitta möjliga lösningar till konflikten, använder hon kommunikation med pojkarna. När 

Gunilla uttrycker att ”en bra vän delar med sig” visar hon omtanke och kan vara en förebild 

för andra barn, för att barnen också ska visa omtanke till sina kamrater, samt att det blir 

rättvist mellan barnen. Gunilla uttrycker att rättvisa är genom att broccolin fördelas till alla, 

för att alla ska få smaka. När Gunilla är lyhörd och fångar in allas känslor innebär detta att 

hon hanterar konflikten på ett konstruktivt sätt.  

När Gunilla samspelar och kommunicerar med pojkarna och flickorna skapas sociala 

färdigheter mellan henne och barnen, och mellan barnen. När Gunilla anpassar sin handling 

genom att samtala med Erik och Kevin, och analysera det som händer under konflikten mellan 

barnen är hon ett medierande redskap i detta sammanhang. Med stöd av den sociokulturella 

teorin (Säljö, 2011:155,166) kan vi förstå att Gunilla på så sätt är en förbild för barnen, då 

barnen lär sig att kommunicera och diskutera med varandra för att lösa sina konflikter på egen 

hand. Utifrån Gunillas sätt att hantera barnens konflikt med hjälp av kommunikation och 

samspel, samt att hon uttrycker ”hur en bra vän ska vara” lär barnen sig att respektera 

varandras tankar och känslor.  

Utifrån vår intervju med Gunilla berättar hon sina uppfattningar av konflikter och 

konflikthantering:  

Att det är något som inte står rätt till sku lle jag säga. Att det är något som barnen är oense 

om. Men jag brukar låta barnen få leka (brottas) men inte låta det gå för långt, för då kan 

jag blanda mig in om det blir för farligt. Man kan inte allt id lägga sig i, utan barnen måste 

få känna av själva av att hantera sina konflikter med  sina kamrater.  

(Gunilla, 2017-10-6) 

Gunillas respons kan vi förstå med hjälp av Vygotskijs centrala begrepp den närmaste 

utvecklingszonen som syftar till att människan är i behov av växelverkan med andra individer 

(Säljö, 2011:167–168). Gunilla uttrycker att barn ska få möjligheter att hantera sina egna 

konflikter i samspel med sina kamrater på egen hand. Vilket kan vara tillfällen för barn att 

uttrycka sina känslor, tankar och respekt för varandra, för att hitta möjliga lösningar till sina 

konflikter. Gunilla uttrycker att om barnen inte kan lösa sina egna konflikter kan detta i sin tur 

eskalera till våldsamma handlingar, och då ingriper förskolläraren in i konflikten för att lösa 

och hantera dem.  

 



23 
 

 

Gunillas uppfattningar av bemötande: 

Om det är en akutsituation så blir det första att göra, att dela på dem. Exempelvis kösystem 

i verksamheten, för de barn som är stökiga brukar jag dela på, och de barn eller barnet kan 

ju bli jättearg, men då fö rklarar jag att jag delar på dem för att det inte funkar mellan dem. 

Det handlar inte bara att dela på barnen, man måste även förklara och samtala med dem om 

varför jag som pedagog gör som jag gör. Våra målsättningar är att prata med barnen och 

förklara varför man flyttar isär v issa barn.  

(Gunilla, 2017-10-6) 

Genom att Gunilla berättar, förklarar och diskuterar problemet med barnen så kan vi förstå att 

Gunilla är ett medierande redskap i deras sätt att bemöta barnens konflikter. Gunilla använder 

mediering i sitt bemötande då kunskaper och färdigheter hos barnen kan byggas och följas 

upp. När Gunilla samtalar med barnen sker ett lärande, genom att barnen förstår andras 

perspektiv och känslor i olika sammanhang. På så sätt blir Gunilla ett medierande hjälpmedel 

för barnen när barnen och förskolläraren är i växelverkan med varandra. Utifrån Gunillas 

uppfattningar om bemötande av konflikter kan vi analysera hennes respons med hjälp av 

begreppen mediering och kommunikation (Säljö, 2011:162–165), samt Cohens 

konfliktpyramid (Hakvoort, 2010). Gunilla ”förebygger” konflikten genom att dela på barn 

som är ”stökiga” och ”besvärliga” mot andra barn. Ett sätt att ”hantera” problem enligt 

Gunilla är att man kommunicerar, samtalar och förklarar problemet för de inblandade barnen i 

konflikten. Gunilla ”hjälper” barn i konflikter genom att hon medierar viktig information 

såsom att förklara för barn varför hon behöver dela på dem. När Gunilla har delat på barnen 

och förklarat varför hon har delat på dem, så ”stoppar” hon utvecklade konflikter såsom 

våldsamma handlingar. 

Gunillas uppfattning av strategier som lärandetillfällen:  

Det går lite in på hur mycket jag som pedagog ska våga släppa lite och låta barnen ha 

konflikter och inte allt id gå emellan barnen. För de har jag upplevt att många pedagoger 

ofta gör, alltså att gå emellan när det sker konflikter. Men jag tycker att barnen måste få 

försöka lösa sina egna konflikter själva, v i kan inte allt id gå in och lösa barnens konflikter, 

för världen ser inte ut så och inte hemma hos barnen heller. De måste få veta och känna 

igen motstånd. Men när eller om jag ser våld, då måste jag ge mig in i konflikten.  

Och att barnen kanske slår varandra lite,  att de får känna att de faktiskt gör ont att bli 

slagen. Exempelv is så har vi ett barn som älskar att titta på karate filmer hemma men i 

filmen så får man ju inte känna att de gör ont, utan de slåss och brottas men går lika fort 

upp igen, men så är det inte i verkligheten. I verkligheten kan det göra jätte ont både fysiskt 

och psykiskt hos barn och att man kan bli sårad när man slåss med en kamrat.  

(Gunilla, 2017-10-6) 
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Utifrån Gunillas uppfattningar kan vi relatera hennes svar till den sociokulturella teorin (Säljö, 

2011:155,166), då interaktion med andra är grundläggande i denna teori. Denna interaktion 

kan vara i form av konflikter med andra. Barn behöver hamna i konflikter för att kunna 

kommunicera och samspela med varandra vilket är väsentligt i barnens utveckling. På så sätt 

har barnen möjligheter att få nya kunskaper och sociala färdigheter, genom utbyte av 

upplevelser och erfarenheter. Att låta barn försöka lösa konflikter själva är ett lärande sätt i 

sig, då barnen lär sig att kommunicera och samspela med varandra för att hitta olika lösningar 

beroende på konflikt (Säljö, 2013:33).  Barnen lär sig hur världen ser ut i verkligheten som till 

exempel att bli slagen av någon annan, att det gör ont i verkligheten men att det inte ser ut att 

göra ont i filmer.  

6.2 Vill du låna ut din cykel?  
Under denna observation väljer vi fiktiva namn på barnen, förskolläraren och avdelningen för 

att de ska vara anonyma för läsare. Den andra observationen sker på avdelningen Nyckelpigan 

och består av 23 barn med tre pedagoger – varav en förskollärare som heter Monica och två 

barnskötare. På avledningen finns det 19 barn av 23. Situationen som observeras är mellan 

Oliver (4 år), Max (3 år) och Hanna (4 år). Observationen utspelar sig i utemiljö.  

 

Under denna observation är det 19 barn med 3-5 åriga barn. Observationen utspelar sig på 

förmiddagen kl. 10:30 i utemiljö. Pedagogerna bestämmer att dela upp gruppen till två mindre 

grupper varav 9 barn som stannar inne med en pedagog och 10 barn som går ut på gården med 

två andra pedagoger (en barnskötare och en förskollärare). Det som är aktuellt bland barnen i 

utemiljön, är barncyklarna. Dock finns det inte tillräckligt med cyklar för alla barn, då endast 

fyra cyklar är tillgängliga och alla barnen vill cykla. 

 

Förskolläraren Monica förklarar för barnen att alla ska få cykla en stund, för att det ska bli 

rättvist. Fyra av barnen får cykla en stund och de resterande barnen leker i sandlådan och 

väntar på sin tur för att få låna en cykel. Efter ett tag går Max från sandlådan och frågar Oliver 

som har en cykel, om Max kan få låna cykeln. I denna situation hamnar dessa två barn i en 

konflikt. 

Max: Oliver? Får jag låna d in cykel?  

Oliver: Nej! Jag ska ha den.  

Max: Men du har haft den länge nu! Det är min tur nu. 

Oliver: Nej, den är min.  

Max börjar gråta. 
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Max: Men dumma dumma Oliver det är min tur! 

Oliver: Du är dum! Det är min cykel. Du får inte den. 

Max går t ill förskolläraren Monica skrikandes och gråtandes. 

Max: Frööööööken! Oliver ger inte mig hans cykel! Jag har väntat jätte länge! 

Förskolläraren Monica: Men Oliver, nu är det dags att göra någonting annat så att Max 

också får cykla en stund. Alla ska få låna cyklarna en stund.  

Oliver: Nej! Max sa dumma saker t ill mig! 

Oliver fortsätter att cykla vidare. 

Förskolläraren Monica: Men Max så får man inte säga till sina kompisar. Och därför vill 

inte Oliver låna ut sin cykel t ill d ig. Vi kan fråga någon annan kamrat om du kan få låna 

deras cykel? 

Max: Men nej! Jag vill ha Olivers cykel! Den är bäst. 

Förskolläraren Monica : Men Oliver vill inte lämna ifrån sig cykeln Max… Du får låna 

någon annans eller göra någonting annat ute.  

Max: Okej då! Fråga någon annan om jag får låna deras cykel.  

Monica går fram till ett annat barn (Hanna). 

Förskolläraren Monica: Hanna? Vill du låna ut din cykel till Max? Du och jag kan hitta på 

något annat. 

Hanna: Men jag v ill cykla en stund till… 

Förskolläraren Monica: Men kom Hanna, v i kan bygga i sandlådan. 

Hanna: Okej då. 

 

Hanna ger cykeln t ill Max. 

(Fältanteckning, 2017-10-05) 

Enligt vår tolkning går Max till Oliver för att få låna cykeln, men Oliver nekar Max och vill 

inte ge sin cykel, och detta resulterar till att Max gråter. Max försöker gråtandes att övertala 

Oliver genom att förklara för honom att han redan har haft cykeln länge och att det är Max 

tur. Trots att Max gråter så envisas Oliver genom att ignorera Max begäran. Max hittar en 

annan strategi genom att använda sig av fula ord vilket förvärrar situationen då Oliver 

använder Max strategi tillbaka. Efter en stund går Max till förskolläraren Monica för att få 

hjälp att prata med Oliver. Monica i detta sammanhang försöker föra en dialog med Oliver 

som inte vill samarbeta med henne eller Max. Oliver använder nämligen Max strategi – att 

Max använde fula ord – för att övertala Monica att inte låna ut cykeln till just Max. Oliver 

ignorerar sedan både Max och Monica. Monica lämnar situationen kring Oliver och Max, och 

går fram till Hanna som har en cykel och frågar om Max får låna hennes cykel. Då Hanna 

egentligen inte vill lämna cykeln ifrån sig, så försöker Monica övertala Hanna genom att 

erbjuda henne att leka i sandlådan med henne. Hanna går med på Monicas förslag och lånar ut 

sin cykel till Max. 
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Konflikten mellan Oliver och Max kan relateras till mellanmänskliga konflikter (Thornberg, 

2006:198). Max vill ha samma föremål (cykeln) som Oliver redan har, vilket leder till en 

intressekonflikt (Thornberg, 2006:198) mellan dem. Oliver och Max känner irritation 

gentemot varandra för att de inte kan eller vill acceptera varandras känslor, vilket resulterar 

till en relationskonflikt eller känslokonflikt (Thornberg, 2006:198) mellan dem.  

I denna situation hamnar Max i den närmaste utvecklingszonen (Säljö, 2011:167–168), genom 

att vända sig till förskolläraren Monica om hjälp, då Max inte klarar av att hantera eller lösa 

konflikten själv med Oliver. Genom att Monica pratar med Oliver och ber honom lämna 

cykeln till Max försöker hon hantera konflikten mellan dem. Dock förblir konflikten olöst när 

Monica inte kan övertala Oliver att låna ut sin cykel till Max. Monicas uppfattning och 

tolkning av konflikten mellan Oliver och Max är att Max också ska få cykla. Monicas mål är 

att Max ska få låna en cykel, då han har rätt till det. Därför använder Monica sig av en annan 

strategi genom att försöka övertalar Max att låna någon annans cykel. Max accepterar 

Monicas förslag och ber om hjälp från henne att fråga någon annan kamrat att låna ut sin 

cykel till Max.  

Utifrån Cohens konfliktpyramid som är en arbetsmodell (Hakvoort, 2010), kan vi förstå 

Monicas handling genom att kommunicera med Max och Oliver och ge Max förslaget om en 

annan cykel, på så sätt försöker hon ”förebygga” konflikten mellan dem. Monica ”hanterar” 

problemet genom att fråga ett annat barn (Hanna) att låna ut sin cykel till Max. När Monica 

förklarar för Max att han kan få låna en annan cykel så blir hon ett medierande hjälpmedel, 

med andra ord ”hjälper” hon med att förklara för Max att det finns andra cyklar att låna och 

att det inte behöver vara Olivers cykel som han vill ha. På så sätt ”stoppar” Monica konflikten 

mellan Max och Oliver samtidigt som hon löser problemet, gällande att Max också ska få 

cykla. Max kan utifrån denna situation lära sig att det finns olika sätt att hantera och lösa 

problem. Max lär sig att ett problem har flera möjliga lösningar som i detta sammanhang att 

låna en annan cykel. Monica förstår Olivers frustration och lämnar honom att cykla vidare och 

tar inte Olivers cykel till Max, då Max lär sig att det inte hjälper att uttrycka sig med fula ord 

mot Oliver. När Monica förklarar för Max att man inte får använda fula ord mot sina kamrater 

lär Max sig att respektera sina kamrater när han vill fråga dem om annat. Max lär sig 

dessutom i denna situation att acceptera faktumet att han inte alltid kan få som han vill i alla 

situationer.  
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Utifrån vår intervju med Monica berättar hon sina uppfattningar av konflikter och 

konflikthantering:  

Jag tänker på att barnen är ovänner på grund av något, att man har svårt att dela med sig 

saker och material från verksamheten, att man slår någon annan, att det sker en ordväxling 

som inte är okej, att man säger fu la ord till varandra, att man fryser ut någon  från en lek 

eller att man har svårt att lösa någonting tillsammans och blir oense om det. Barn hamnar i 

konflikter dagligen, dock måste man samtala med barnen och finnas som hjälp, fö r att 

kunna lösa och hantera konflikter, om det blir allt för våldsamt  me llan dem. Det handlar 

också om att man kan leka och man kan brottas utan att det blir konflikter. Att vissa barn 

måste få brottas lite men de behöver inte betyda att det ska bli en konflikt av det.  

(Monica, 2017-10-10) 

Utifrån Vygotskijs centrala begrepp den närmaste utvecklingszonen som avser människans 

behov av samspel med andra individer (Säljö, 2011:167–168), kan vi förstå Monicas 

uppfattningar om konflikt och konflikthantering. Monica beskriver att barn behöver få 

tillfällen att försöka lösa sina egna konflikter i samspel med varandra. När barnen får dessa 

tillfällen kan de yttra sina tankar, känslor och respektera varandra, som i sin tur leder till att 

barnen kan prova att lösa sina egna konflikter. Monica beskriver att hon blandar sig i 

konflikten om konflikten utvecklas till att barnen slår varandra och när barnen inte kan lösa 

problemet själva.  

 

Monicas uppfattningar av bemötande: 

 

Vi arbetar utifrån barnmöten, med barnmöten menar jag att vi pedagoger är medlare och 

kommunicerar med barnen och förklara varför osv. i en konflikt. Nästan alla i vår stora 

barngrupp har ett bra språk och därför kan vi använda oss mycket av kommunikation med 

dem. I den stora barngruppen lyfter vi ofta fram varför v i inte ska mobba varandra så att 

alla barnen får höra det och inte enbart de barn som är utsatta, utan alla i gruppen ska få 

höra varför man inte ska göra så. Man kan dela med sig av sina känslor, att det gör ont i 

hjärtat hos vissa när man blir utsatt. Exempelvis att det inte bara handlar om att enbart slå 

andra för att få b låmärken, utan det gör ont i hjärtat.  

(Monica, 2017-10-10) 

Enligt Monica är berättandet och samtalet väsentliga när man diskuterar problem och på så 

sätt kan man uppfatta henne som ett medierande hjälpmedel när det gäller att bemöta 

konflikter mellan barn. När Monica använder mediering i sitt bemötande med barnen kan 

färdigheter och insikter följas upp vidare. När Monica kommunicerar och samtalar med barn 

sker ett lärande, som i sin tur kan hjälpa barn att förstå andras känslor och perspektiv med sin 

omgivning. När förskolläraren och barnen är i samspel med varandra blir förskolläraren i 

detta sammanhang ett medierande redskap (Säljö, 2011:162–165). Med hjälp av Monicas 

uppfattningar om bemötandet kan vi analysera hennes respons utifrån begreppen 
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kommunikation, mediering (Säljö, 2011:162–165) och Cohens konfliktpyramid (Hakvoort, 

2010). När det sker en konflikt mellan barnen och Monica samtalar och förklarar för dem 

problemet, kan det resultera till att konflikten förebyggs, hanteras, hjälps och stoppas av 

henne, då Monica medierar information till barnen. När Monica kommunicerar med barnen 

skapas sociala färdigheter hos dem som är ”förebyggande” i olika konflikter. Monicas samtal 

och kommunikation med de barn som är inblandade i konflikten, kan ses som en gemensam 

”hantering” av problemet. När Monica pratar och kommunicerar med barnen, innebär detta att 

hon är närvarande i konflikten, vilket kan uppfattas som ”hjälp” för barnen. På så sätt behöver 

konflikten inte utvecklas vidare för att våldsamma handlingar ska ske när Monica redan är 

delaktig i konflikten, vilket även kan uppfattas som ”stopp”, det vill säga nivå fyra i Cohens 

konfliktpyramid (Hakvoort, 2010). 

Monicas uppfattning av konflikthantering som lärandetillfälle:  

Jag lär mig hur jag ska vara mot barnen, ibland kan jag vara hård, det kan hända att jag inte 

hinner med och löser konflikter på ett bra sätt. Man måste lära sig att kommunicera med 

barn, inte bara säga sluta och lyfta fingret, jag lär mig nya sätt hela tiden, exempelvis att 

dramat isera är väldigt bra sätt att lära barnen värdegrund, hur man är gentemot varandra. 

Det jag också har lärt mig  är att inte prata över huvudet på barnen (sucka). Jag lär mig även 

hur barn fungerar, deras medkänsla till varandra och respekt för varandra, de lär jag mig 

varje dag. 

De får se hur de kan fakt iskt sårar en annan kompis, att man kan b li ledsen. Vi pratar 

mycket om vad som känns inombords, ”hur känner du när du blir slagen, eller b lir utanför 

osv.?” det är ju lärande och det gör att de blir b ra sociala individer. Det är grunden till att de 

blir sociala individer i samhället. Man går inte runt som vuxen och slår människor ute på 

tunnelbanan, eller i mataffären osv. därför är grunden redan här på förskolan att vi lär 

barnen hur man ska bete sig. Det är en skolförberedande verksamhet så att sitta och slåss 

under lektionerna, sku lle inte lärarna acceptera. Grunden till att b li en bra social individ i 

samhället är i förskolan. 

(Monica, 2017-10-10) 

Utifrån Monicas förklaringar kan vi relatera hennes svar till den sociokulturella teorin (Säljö, 

2011:155, 166), då hon fokuserar på hur viktig och väsentlig kommunikation är när man 

hanterar konflikter mellan barn. På så sätt är konflikthantering lärande för både henne och 

barnen som är inblandade i konflikten. Enligt Monicas svar så lär hon sig olika sätt att hantera 

konflikter då alla barn är olika och att även alla konflikter är olika. Monica lär sig att ta 

barnens känslor på allvar, då hon uttrycker att hon ”inte pratar över huvudet på barnen” och 

på så sätt försöker hon hantera konflikter på ett konstruktivt sä tt.  

  

Utifrån Monicas svar gällande barns lärande så kan man förstå att barnen får nya kunskaper 

och färdigheter, vilket är viktigt för barnen, då de är sociala individer i samhället. Barnen lär 
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sig olika känslor hos andra, exempelvis att det är okej att vara ledsen efter att man har blivit 

slagen. På så sätt lär barnen sig att om man själv blir slagen kan man förstå att det gör ont och 

därför lär de sig att det gör ont när även de slår sina kamrater. När barnen upplever varandras 

känslor så får barnen nya erfarenheter och färdigheter som sociala individer (Säljö, 2011:162–

165). 

6.3 Nu tar jag bort legobiten! 

Under denna observation väljer vi fiktiva namn på barnen, förskolläraren och avdelningen för 

att de ska vara anonyma för läsare. Tredje observationen sker på en avdelning som heter 

Fjärilen och består av 23 barn med en förskollärare och två barnskötare. Denna dag som vi 

observerar finns alla 23 barn på avdelningen. Observationen utspelar sig under en planerad 

aktivitet när barnen bygger med lego.  

 

Observationen utspelar sig efter lunch, kl. 12. Pedagogerna väljer att dela den stora gruppen 

till tre mindre grupper i tre olika stationer. En station är sagohörnan, den andra stationen är 

rita och måla och den sista stationen är lego och bygg. Vi har valt att observera den sista 

stationen vilket motsvarar lego och bygg. I denna barngrupp är det sju barn med 

förskolläraren Maria och en konflikt uppstår mellan tre barn, Mikael (4 år), Hanna (3,5 år) 

och Nikita (4,5 år).  

 

Mikael: Jag tog den först! 

Hanna: Nej! Jag hade den först! 

Nikita: Jag hittade den först och därför ska jag ha den! 

Hanna: Nej men den biten ska jag ha! 

Mikael: Den är inte din och du får inte bestämma. 

 

Förskolläraren Maria: Snälla ni, sluta bråka. Titta! Det finns massor med andra legobitar. 

 

Nikita: Jag vill inte ha den längre, för jag hittade en bättre legobit än den. 

Mikael: Nu tar jag den!  

 

Mikael tar legobiten från Nikita. 

 

Hanna: Nej, nu tar jag den. 

 

Hanna skriker och drar legobiten från Mikael. 

Hanna och Mikael fortsätter bråka och skrika mot varandra. 

 

Förskolläraren Maria: Nej nu får ingen legobiten eftersom n i inte kan bygga tillsammans 

och därför tar jag den ifrån er.  

(Fältanteckning, 2017-10-09) 
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Enligt vår tolkning av denna observation hamnar Nikita, Hanna och Mikael i en konflikt med 

varandra, gällande äganderätt av en legobit. I denna konflikt vill dessa tre barn ha samma 

legobit och de försöker övertala varandra vem som har rätt till att ha legobiten. Dock 

utvecklas konflikten genom att barnen använder sig av handgemäng när de inte kommer 

överens och därför blandar förskolläraren Maria sig i konflikten och försöker komma med 

andra legobitar som förslag. Marias förslag i detta sammanhang är ett försök att hantera 

konflikten. Marias förslag gällande andra legobitar lyckas övertala Nikita och leder till att hon 

tar en annan legobit för att fortsätta arbeta med sitt bygge. Och på så sätt väljer Nikita att 

lämna konflikten. Däremot fortsätter konflikten mellan Mikael och Hanna trots att Maria 

försöker prata lugnt med dem om att dela på legobitarna och vänta på sin tur. Mikael och 

Hanna börjar skrika mot varandra och därför väljer Maria en annan strategi, nämligen att ta 

bort legobiten från Mikael och Hanna. 

 

Även denna konflikt mellan barnen kan relateras till mellanmänskliga konflikter (Thornberg, 

2006:198). I denna situation vill Nikita, Mikael och Hanna ha samma föremål (legobit) och 

vill inte samarbeta med varandra, att ta en annan legobit, vilket leder till en intressekonflikt 

mellan barnen (Thornberg, 2006:198). 

I denna konflikt är Maria närvarande bland barnen, och när konflikten uppstår försöker hon att 

hantera situationen med förslag, såsom andra legobitar. Marias försök kan vi relatera till den 

sociokulturella teorin (Säljö, 2011:155,166) genom att hon kommunicerar, förklarar och 

försöker övertala barnen att samarbeta med varandra och att lösningen i detta sammanhang 

blir att det finns andra legobitar som barnen kan använda, tills den aktuella legobiten blir ledig 

igen. Därigenom kan barnen i detta sammanhang lära sig exempelvis turtagning, respekt, 

samspel osv. Trots att Nikita har varit den första som haft legobiten, så väljer hon att lyssna 

till Marias förslag och lämnar konflikten vidare mellan Mikael och Hanna. Eftersom 

konflikten eskalerar mellan Mikael och Hanna och utvecklas till våldsamma handlingar 

genom att skrika åt varandra och dra legobiten ifrån varandra, så väljer Maria en annan 

strategi genom att stoppa och ta bort legobiten. Marias strategi kan vi analysera med stöd av 

Cohens konfliktpyramid (Hakvoort, 2010), då Maria använder sig av kommunikation som 

”förebygger” konflikten genom att ge förslag på andra legobitar, detta gör hon för att 

gemensamt med barnen kunna ”hantera” och lösa problemet. När problemet inte löser sig 

finns Maria som ett medierande hjälpmedel (nivå tre). Marias handling när hon tar bort 

legobiten, uppfattas som ett ”stopp” mot våldsamma handlingar, som till exempel när barnen 
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skriker på varandra. I denna situation kan Nikita, Mikael och Hanna lära sig turtagning av 

legobitar. Barnen lär sig att det inte hjälper att rycka och dra i leksakerna från varandra, utan 

de kan samtala och lösa problemet tillsammans. Marias sätt att prata, förklara, komma med 

förslag och att hon tar bort legobiten, kan leda till att barnen lär sig att respektera varandra.  

Utifrån vår intervju med Maria berättar hon sina uppfattningar av konflikter och 

konflikthantering:  

Pedagogen ska gå in i konflikten och kommunicera och förklara genom att reda ut vem som 

hade den (leksaken) fö rst, får man inte reda ut situationen och veta vem som hade den först 

så är det bättre att ta bort leksaken för att de inte ska bli orättvisa mellan barnen. Eftersom 

jag anser att barn inte kan hantera eller lösa konflikter självmant, måste jag som pedagog ge 

mig in i konflikten mellan barnen och stoppa den om det behövs , genom att ta bort leksaken 

helt.  

(Maria, 2017-10-10) 

Utifrån Marias beskrivning kan vi förstå hennes respons utifrån den sociokulturella teorin 

(Säljö, 2011:155,166).  och Cohens konfliktpyramid (Hakvoort, 2010)  i samma veva. Maria 

använder kommunikation som första strategi genom att fråga barnen vem som hade leksaken 

först, på så sätt ”förebygger” Maria konflikten. Därigenom kan vi förstå Marias uppfattning 

som ett medierande redskap och ”hjälp” när hon går in i konflikten och förklarar, samt 

försöker ”hantera” genom att reda ut konflikten gemensamt med barnen, genom att fråga vem 

som hade leksaken först. Vidare förklarar Maria att om det skulle ske oacceptabla beteenden 

mellan barnen i konflikten, väljer hon strategin att ”stoppa” konflikten genom att ta bort 

leksaken. 

Marias uppfattning av bemötande: 

 

Jag tycker att det är viktigt att man allt id bemöter barnen med respekt. Vad jag menar med 

respekt är att vi pedagoger också måste ge barnen tid att få berätta sin version också, för 

annars misslyckas jag med mitt uppdrag. 

Vi pedagoger måste allt id vara närvarande bland barnen för att lösa och hantera konflikter 

som uppstår mellan dem. Jag bemöter konflikter mellan barn genom att alltid lyssna till 

barnet och vilka förklaringar barnet har. Barnet är aldrig ensamt i en konflikt, det finns 

allt id fler versioner av händelsen för annars skulle det aldrig uppstå konflikter och därför 

bemöter jag barnen genom att vara med dem, ge mig in i konflikten och lyssna till allas 

versioner. Funkar inte det, så får jag dela på barnen i en konflik och lyssna till barnens 

versioner separat.  

(Maria, 2017-10-10) 

Utifrån Vygotskijs centrala begrepp den närmaste utvecklingszonen (Säljö, 2011:167–168) 

kan vi förstå Marias repsons genom att det sker en ömsesidig interaktion mellan henne och 

barnen i konflikten, då hon lyssnar till allas versioner och respekterar barnens känslor. Denna 
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interaktion kan inte ske utan kommunikation, och att kommunicera behöver inte vara genom 

verbala uttryck, utan det kan ske med hjälp av kroppsspråk som förskollärarens fysiska 

närvaro. Som tidigare nämnts är den närmaste utvecklingszonen (Säljö, 2011:167–168) en 

distans mellan det som barnen själva kan klara av utan hjälp, och det som barnen kan klara av 

med hjälp av andra. Vi kan förstå utifrån den närmaste utvecklingszonen (Säljö, 2011:167–

168) och Cohens konflikpyramid (Hakvoort, 2010) att Marias bemötande i detta sammanhang 

är ett ”förebyggande” sätt genom att lyssna till barnens versioner och ge dem möjligheter att 

uttrycka sina känslor och behov. När Maria lyssnar till barnens behov och samspelar med dem 

kan hennes delaktighet vara som ”hjälp” för att konflikten ska ”hanteras” och lösas 

gemensamt med barnen. Vi förstår att Maria använder kommunikation med barnen som en 

strategi, genom att diskutera själva konflikten för att ”stoppa” våldsamma handlingar, om 

konflikten utvecklas. En annan strategi som Maria använder sig av för att stoppa oacceptabla 

beteenden är att dela på barnen som är i konflikt.  

Marias respons om konflikthantering som lärandetillfälle: 

 

Kommunikation är A och O, att kontinuerligt kommunicera med barnen. Att man inte bara 

säger ”STOPP” så får du inte göra och sedan lämna situationen, utan vi måste konstant 

FÖRKLARA vad som är felet och varför. Med kommunikation menar jag också att alltid 

lyssna till barnet, vad barnet har för förklaring. Och att man a ldrig är ensam i en konflikt, 

man är allt id delaktig med någon annan – för annars blir de ingen konflikt och därför 

behöver man lyssna till allas versioner. Och även prata med barnen/barnet när det är en 

positiv stund, exempelv is ”kommer du ihåg vad som hände förra gången? Hur kan vi lösa 

de här nu? Varför blev vi arga på varandra?” På så sätt når man fram till ett barn på ett 

annat sätt, än ett barn som bara är arg som inte vill inse eller ge sig.  

Man kan även ge barnen tid under samlingen att få prata ut och inte peka ut någon då heller. 

Om de har hänt en konflikt mellan exempelv is två barn så kan man lyfta fram de under 

samlingen men inte att peka ut något/eller några barn, utan ge en generell förklaring för 

alla.  

(Maria, 2017-10-10) 

Marias respons kan vi relatera till begreppen mediering och kommunikation (Säljö, 

2011:162–165), då hon förklarar betydelsen av dessa begrepp i relation till hantering av 

konflikter mellan barn. Utifrån Marias respons uppfattar vi att kommunikation är det bästa 

möjliga sätt att lösa och hantera olika problem som uppstår mellan barn. Att lyssna till 

barnens perspektiv och genom att ställa frågor till barnen får de möjligheter att uttrycka sina 

känslor, förklara sina tankar och åsikter. När Maria ställer frågor till barnen kan hon i detta 

sammanhang vara ett medierande redskap då Maria finns närvarande och tillgänglig för 

barnen. När Maria kommunicerar med barnen och lyfter fram problemet, förklarar hon att 

problemet finns och kan hanteras och lösas med hjälp av samarbete och samspel med 
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varandra. På så sätt har kommunikationens betydelse en grundläggande påverkan på barn, 

samt att det sker ett lärande för både Maria och barnen när kommunikation används som en 

strategi, när det gäller konflikthantering. Genom kommunikation stimuleras barns utveckling 

när det gäller sociala färdigheter och kunskaper (Säljö, 2013:33). 

6.4 Sammanfattning av intervjuresultat 

Utifrån intervjuerna har vi sammanställt tre olika teman: konflikt/konflikthantering, 

bemötande och strategier som lärandetillfällen. Den första delen handlar om tre förskollärares 

uppfattningar om konflikter och konflikthantering, den andra delen handlar om deras 

bemötande av konflikter och den sista delen handlar om deras strategier som lärandetillfällen, 

gällande hantering av konflikter. 

 

6.4.1 Konflikt och konflikthantering 

Utifrån förskollärarnas svar på intervjufrågorna som handlar om konflikts betydelse, upplever 

vi att alla tre förskollärare är eniga om att en konflikt kan beskrivas som att två eller fler 

parter är oense i en situation om en viss sak eller en viss handling. Konflikten kan vara i form 

av verbala uttryck genom exempelvis olämpliga ord eller i form av fysiska och icke-verbala 

uttryck genom exempelvis att använda kroppsspråk. En gemensam uppfattning av konflikter 

som två förskollärare (Monica och Gunilla) uttrycker är att barnen oftast kan hantera och lösa 

sina konflikter med andra kamrater, på egen hand. Till skillnad från Monicas och Gunillas 

uppfattning uttrycker förskolläraren (Maria) att barn inte alls kan, i alla sammanhang, klara av 

att reda ut och lösa konflikter självmant.  

  

Sedan blir förskollärarna tillfrågade om vad deras uppfattning av bråk är, och de tre 

förskollärarna svarar i praktiskt taget att det enbart är definitionen som frånskiljer dem, men 

att konflikt och bråk i många fall kan sammankopplas. En av förskollärarna (Monica) 

beskriver vidare att en bråksituation mellan barn vanligen kan hanteras och lösas på egen 

hand mellan dem. Fortsättningsvis förklarar hon att de flesta situationer inleds eller börjar 

som bråksituationer, men eskalerar till en konflikt. Vilket kan jämföras med de två andra 

förskollärarnas (Marias och Gunillas) perspektiv som menar att en bråksituation mestadels 

kan resultera till våldsamma handlingar mellan barn.   

 

Alla tre förskollärarna poängterar även att om de ser en konflikt mellan två eller fler parter 

som inte kan lösas självmant, kan förskollärarna i synnerhet stödja barnen i konflikten, med 

hjälp av mediering. En annan gemensam tanke som alla tre förskollärarna är överens om, 
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gällande konflikter, är att de ser konfliktsituationer som lärande tillfällen för barn, att barn får 

möjligheter att stimulera och utveckla sina kamratrelationer, samt stärka olika 

tillvägagångssätt för att hantera framtida konflikter.  

  

Alla tre förskollärare påstår att om de ser att en konflikt som uppstår mellan barnen är 

förskollärarna medvetna och observerar om vad som sker under konflikten. Förskolläraren 

Monica beskriver en konfliktsituation: 

 

Många gånger kan man känna en stämning mellan barnen som kan upplevas intensiv och 

tung, och därför väljer jag att vara närvarande bland barnen för att ingripa om något sker 

eller om min h jälp behövs bland dem.  

(Monica, 2017-10-10) 

 

Med andra ord menar förskolläraren att hon bedömer och avpassar konfliktsituationer, ifall 

barnen klarar sig själva eller behöver hjälp av en vuxen, och i detta sammanhang, att en 

förskollärare medierar mellan barnen för att lösa eller hantera konflikten. De tre intervjuade 

förskollärarna är eniga om att många av konfliktsituationerna som förekommer i deras 

verksamheter, sker mestadels under den fria leken, när barnen är hungriga, trötta, 

rutingenomgångar och när det är en livlig miljö med många barn i avdelningen.  

6.4.2 Bemötande 

I bemötandets perspektiv är de tre förskollärarna eniga om två centrala faktorer, nämligen att 

arbetslaget ska ha en delad barnsyn och ett gemensamt förhållningssätt för att förebygga 

konflikter. Dock påpekar förskolläraren Maria att:  

 

Pedagogers förhålln ingssätt och barnsyn är grundläggande i arbetet, men det skulle vara 

orealistiskt om alla pedagogers agerande och reflekterande skulle vara identiska, då alla 

individer tänker och agerar o lika.  

(Maria, 2017-10-10) 

 

När det sker konflikter mellan barn i förskolan använder förskollärarna mediering för att 

hantera problemen. Två av förskollärarna (Monica och Gunilla) förklarar att med hjälp av 

kroppsspråk, ögonkontakt, en dämpande röst, håller sig i barnens längdnivå, kan de mediera 

mellan barnen. Den tredje förskolläraren (Maria) förklarar dock att hon inte bemöter eller 

pressar barnen att använda ögonkontakt i samtal med förskolläraren, eftersom vissa barn kan 

uppleva stirrandet som något obehagligt och kränkande gentemot dem. De tre förskollärarna 

har en annan gemensam tanke gällande bemötandet av konflikter mellan barn, nämligen en 

uppmuntrande och glädjande kram för de barn som behöver det. På så sätt behöver barnen 
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inte känna sig ensamma och samtidigt veta att förskolläraren i konfliktsituationen finns 

närvarande om barnen inte kan lösa problemet själva.   

 

Vidare förklarar förskollärarna deras uppfattning om lösta konflikter. Förskolläraren Gunilla 

besvarar den aspekten att: 

 

Konflikten upplevs löst mellan barnen när de har bett varandra om förlåtelse och att 

konflikten inte har eskalerat mellan dem, samt att man kan se när barnen verkar ha glömt 

konflikten och leker vidare med varandra igen. 

(Gunilla, 2017-10-6) 

 

Den andra förskolläraren Monica uttrycker att: 

 

Jag ser att barnens konflikter är lösta när barnen återigen leker med varandra och inte 

påminns om vad de tidigare har bråkat om.  

(Monica, 2017-10-10) 

 

Den tredje förskolläraren Maria uttrycker att:  

 

I en konflikt ska inte barnen bli tvingade att be varandra om förlåtelse, om själva 

spänningen fortfarande finns mellan dem, ska man lära barnen att enbart be om förlåtelse 

till sin kamrat när man verkligen menar det. Ett förlåt är inte väsentligt för att lösa eller 

hantera en konflikt.  

(Maria, 2017-10-10) 

 

De tre samtliga förskollärare förklarar vidare att barnens konflikter kan upplevas lösta när 

barnen kan återgå till leken med sina kamrater, när barnen visar glädje och lust till samspel, 

när barnens kroppsspråk visar tydligt på att barnet är tillfredsställt, livlig och upprymd igen. 

 

Fortsättningsvis poängterar förskollärarna att de många gånger kan uppleva sig själva som ett 

hjälpande verktyg i barnens hantering av konflikter. De är även gemensamma i synsättet att 

iaktta och observera barnen först, i konflikter, innan de vidtar åtgärder. Två av förskollärarna 

(Monica och Gunilla) berättar att de kan se det kompetenta barnet i många konfliktsituationer 

och att förskollärarna därför ger barnet möjligheter att hitta olika lösningar för att hantera 

konflikten, innan förskollärarna ingriper. Till skillnad från Monica och Gunilla förklarar 

förskolläraren Maria att: 

 

Om jag ser att barnen hamnar i konflikt går jag direkt in i konflikten och brukar fråga dem, 

finns det andra sätt att lösa konflikten på? Eller, hur vill ni att vi gör nu? 

(Maria, 2017-10-10) 
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6.4.3 Strategi som lärandetillfällen 

I intervjuerna med de tre förskollärarna synliggörs olika strategier som perspektiv för att 

förebygga konflikter mellan barn. Förskolläraren Gunilla berättar att hennes strategier för att 

förebygga barns konflikter är att dela upp den stora barngruppen till mindre grupper, för att 

barnen inte ska springa runt i avdelningen eller i korridoren – för att skapa en lugn miljö – och 

mindre barngrupper fungerar bättre när det gäller på- och avklädning. Förskolläraren Maria 

förklarar att en av hennes strategier för att förebygga barns konflikter när det gäller 

exempelvis ett föremål eller en leksak på avdelningen som flera barn vill ha samtidigt, så 

väljer förskolläraren att ta bort föremålet/leksaken från barnen. Vidare berättar förskolläraren 

Maria att en annan strategi som arbetslaget gemensamt arbetar med är, drama och rollspel 

med barnen, för att förebygga konflikter. På så sätt får barnen bearbeta olika händelser och 

scenarion, uttrycka sina tankar och känslor, utan att några eller något barn blir anklagat eller 

utpekat. Förskolläraren Monica berättar en av hennes strategier som fungerar bra för att 

förebygga barns konflikter, som är att gemensamt med barnen titta på korta videoklipp eller 

filmer, och sedan reflektera och diskutera videoklippens eller filmens budskap med barnen.  
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7. Diskussion  
I detta avsnitt kommer vi att presentera en resultatdiskussion och en metoddiskussion, 

relaterat till studiens syfte och frågeställningar. 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med vår undersökning är att lyfta fram förskollärarens hanterande av konflikter mellan 

barn och att lyfta fram förskollärarens tänkesätt gällande hur man hanterar konflikter på ett 

lärandesätt för både barn och förskollärare. Syftet är dessutom att bilda kunskap om vilka 

lärdomar som förskolläraren och barn får av konflikter och konflikthantering, utifrån ett 

barnperspektiv från förskollärarens uppfattningar.  

I vår resultatdiskussion kommer vi att besvara våra frågeställningar som är:  

1. Vilka strategier använder sig förskolläraren av när det gäller att hantera konflikter 

mellan barn på förskolan?  

2. Vilka uppfattningar har förskolläraren när det gäller hantering av konflikter på ett 

lärande sätt? 

Våra synpunkter på barns konflikter, är att det sker konflikter dagligen mellan barn och att 

många anledningar till att konflikter uppstår mellan barn är för att de är oeniga eller har olika 

åsikter om något. Vad barnen kan vara oeniga om kan exempelvis handla om föremål eller 

ägodelar som de inte kan dela med sig med andra. Däremot har det framkommit att det finns 

skillnader på hur förskollärare uppfattar begreppen konflikt och bråk, då begreppet konflikt 

kan betraktas komplext. Det betyder i sin tur att innebörden av begreppet konflikt bör 

diskuteras för att förskollärare – i allmänhet – ska få en delad syn och uppfattning på barns 

konflikter. 

  

Det som har framkommit i både observationerna och intervjuerna är att barnens konflikter kan 

uttryckas verbalt och genom fysiska handlingar (våldsamma), vilket tidigare forskning också 

påpekar (Thornberg, 2006:197–198). Det har framkommit i intervjuerna att det finns tillfällen 

för ett lärande i konflikter, beroende på hur långt konflikten har utvecklats. Emellertid 

uttrycker förskollärarna att ett ömsesidigt lärandetillfälle kan skapas om barnen får tillfällen 

och möjligheter att få uttrycka sina tankar, känslor och åsikter. I avsnittet litteraturöversikt 

och tidigare forskning påvisas ett ansvar hos förskollärare, vilket är att lära barn till att bli 

goda och vänliga samhällsmedborgare och ska kunna respektera andras tankar och ås ikter. 

Vilket innebär att ansvaret hos förskolläraren är att observera, hjälpa och synliggöra barns 
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konflikter i vardagen. På så sätt är konflikter och konflikthantering en grundläggande del i 

förskollärarens vardagliga arbete.  

 

Det har framkommit i intervjuerna att de tre förskollärarna upplever sig själva som 

medierande redskap och att de inväntar – i många fall – att ge sig in i barns konflikter. I den 

sociokulturella teorin kan vuxna ses som medierande redskap mellan barn, som i sin tur 

betyder att förskollärare ska stötta och vägleda barn, till barnets närmaste utvecklingszon 

(Säljö, 2011:167–168). Två av förskollärarna uttrycker att det hör samman med 

föreställningen om det komptenta barnet, att barn ska få möjlighet till stöd och hjälp för att få 

lösa och hantera sina egna konflikter. Däremot uttrycker den tredje förskolläraren en skillnad 

jämfört med de andra två förskollärarna, att hen inte ser barn som kompetenta och att barn 

behöver hjälp i alla omständigheter.   

 

I avsnittet litteraturöversikt och tidigare forskning framställs konflikthantering som antingen 

destruktiv eller konstruktiv, vilket vilar på hur konflikten löses eller hanteras. För att hantera 

konflikter på ett konstruktivt sätt behöver barnen lära sig att sätta sig in, tolka och förstå själva 

konflikten. I destruktiva konflikthanteringar kan barn inte förstå eller tolka 

konfliktsituationen, vilket kan resultera till våldsamma handlingar. På så sätt är det 

grundläggande för förskollärare att kontinuerligt samtala och föra dialoger gemensamt med 

barnen för att de ska kunna utveckla sympati och förståelse för andra, vilket forskningen 

också påvisar (se, avsnitt 3.). En tydlig skillnad har förskollärare beskrivit i intervjuerna, när 

det gäller förskollärarnas sätt att hantera barns konflikter. Det kan växla mellan att vidta 

åtgärder vid våldsamma handlingar till att medla mellan barnen om en leksak eller en ägodel.  

 

Begreppet strategier betyder i vår studie vilka handlingar eller åtgärder som förskollärare 

använder sig av när det gäller konflikthantering. I våra intervjuer svarar de tre förskollärare att 

de använder sig av olika strategier för att hantera konflikter mellan barn. Första strategin som 

en av förskollärarna använder sig av är att dela den stora barngruppen till mindre grupper. En 

annan förskollärare använder sig av strategin att skicka ut några barn åt gången när det gäller 

av- och påklädning. En annan förskollärare uttrycker en annan strategi som syftar till rollspel 

och drama, för att barn ska kunna utveckla förmågor att förstå andras perspektiv, samt för att 

hitta olika strategier för att förebygga och hantera konflikter. Det som alla tre förskollärare 

framhåller i intervjuerna är att diskussioner och samtal om barnens olika känslor, samt att 
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”vara en bra kamrat” är grundläggande delar i konflikthantering och är ett inslag i förskolors 

värdegrundsarbeten.  

   

Vår egen begreppsförklaring av bemötande är olika förskollärares förhållningssätt när det 

gäller att lösa och hantera konflikter mellan barn. Bemötandet av konflikter framkommer i 

intervjuerna av de tre förskollärarna som något centralt och värdefullt i barnens 

konflikthantering. Konflikter och olika sätt att hantera dem kan även vara lärandetillfällen för 

både barn och förskollärare. De intervjuade förskollärarna förklarar i sin respons att genom 

konflikter får man möjligheter till att lära sig nya kunskaper och utveckla sina tidigare 

erfarenheter, och att konflikter kan upplevas destruktiva, men fortsätter att vara 

lärandetillfällen. Förskollärarna beskriver att med hjälp av konflikter får förskollärarna likaså 

möjligheter till att reflektera över sitt eget och barns bemötande av konflikter. 

Konflikttillfällen kan vara lärandesituationer då man kan lära känna sig själv som 

förskollärare och lära känna barn som är inblandade i konflikterna. Därigenom får man som 

förskollärare känna hur man vill bemöta konflikten och vad som behövs för att se till barnens 

behov i sådana situationer. 

  

En viktig slutsats som man kan dra utifrån förskollärarnas respons är att oavsett om 

konflikterna blir lösta eller inte så hanteras dem på något sätt, därför kan man säga att alla 

konfliktsituationer som sker på förskolor kan vara lärandetillfällen. Genom hanteringen av 

konflikter får både förskolläraren och barn möjlighet att lära känna varandra, respektera 

varandras känslor och att utveckla kommunikationsförmåga hos både barn och förskollärare. 

Utifrån våra observationer kan vi dra slutsatsen att en likhet mellan de tre förskollärarna som 

första strategi är att kommunicera med barnen under konflikterna. Två av förskollärarna i 

observationerna hittar möjliga lösningar för att alla ska bli tillfredsställda och nöjda, däremot 

skiljer sig en förskollärare från de andra två genom att förskolläraren bestämmer a tt ta bort 

leksaken som konflikten mellan barnen handlar om. Utifrån våra observationer och 

respondenternas svar från intervjuerna, kan man dra slutsatsen att kommunikation har en 

avgörande inverkan när det gäller konflikthantering på förskolor. Med andra ord kan inte 

konflikter uppstå, hanteras eller lösas utan kommunikation, oavsett om kommunikationen sker 

verbalt eller icke verbalt mellan barnen. Genom att ta hänsyn till alla inblandade barns 

känslor, intressen och behov resulterar detta till att hantera och lösa konflikten på ett 

konstruktivt sätt, vilket i sin tur leder till att kommunikationen mellan barn och även mellan 

barn och förskollärare utvecklas vidare. 
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Förskollärarens närvaro och lyssnade till barn har en betydande påverkan när det gäller 

förebyggandet och hanterandet av konflikter. När förskollärare kommunicerar och pratar lugnt 

med barnen för att försöka hantera och hitta rimliga lösningar till problemet, blir det möjligt 

för barnen att lära sig olika strategier för hantera konflikter på egen hand. Barnen kan lära sig 

att uttrycka sina känslor och behov genom att bli hörda av förskollärare, därigenom lär barnen 

sig att lyssna till varandras känslor och behov under konflikter, samt att detta i sin tur 

resulterar till att barnen kan hantera och lösa problemet själva.  

7.2 Sammanfattning av resultatdiskussion 

Syftet med vår undersökning är att bilda kunskap om vilka strategier förskollärarna använder 

sig av när det gäller att hantera olika konflikter mellan barn och vilka lärdomar förskollärarna 

och barnen får av dessa hanteringsstrategier. Med hjälp av våra observationer och intervjuer 

samt tidigare forskningar om konflikthantering på förskolor, kan vi konkludera att de tre 

förskollärarna använder sig av olika strategier beroende på konfliktsituationerna. Några 

exempel på strategier är rollspel och dramatisering, titta på filmer och videoklipp, dela större 

grupper till mindre barngrupper, använda en lugn, god röst och ton med barnen, sitta på huk 

för att hamna i barnens längdnivå, reda ut situationer genom att ställa frågor till barnen, i vissa 

fall ta bort föremål (leksaker) från barnen, samt att samtala och diskutera gemensamt med 

barnen för att försöka hitta lämpliga lösningar tillsammans.  

 

Vårt resultat stämmer överens med tidigare forskning (se avsnitt 3.) att konflikter är 

nödvändiga i barnens vardag på förskolan, då det sker ett lärande då barn kan förstå sig själva 

och andra. Det som tidigare forskning dessutom påvisar är att förskollärare kan lösa och 

hantera konflikter på ett konstruktivt sätt mellan barnen, som även kan ses som 

lärandetillfällen. Den största slutsatsen som har framkommit är att alla dessa strategier inte 

går att utföra utan kommunikation. Då kommunikation är den första och mest grundläggande 

strategin som förskollärarna använder sig av. Med hjälp av kommunikation upplever barnen 

interaktion och samspel med andra, vilket är centralt i Vygotskijs sociokulturella teori. 

Genom interaktion och samspel med andra så lär barnen sig nya strategier för att kunna 

hantera konflikter på egen hand. Barnen lär sig dessutom att respektera andras tankar och 

känslor. Med hjälp av interaktion med andra får barnen nya sociala färdigheter och kunskaper 

samtidigt som de utvecklar sina tidigare erfarenheter (Säljö, 2011:155, 166).  
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7.3 Metoddiskussion 

I vår undersökning använde vi oss av kvalitativa intervjuer och observationer som metoder för 

att stärka studiens reabilitet och validitet. I vår undersökning valde vi att genomföra tre 

intervjuer och tre observationer på tre förskolor, vid olika tillfällen i Södertälje kommun, för 

att ta reda på hur förskollärare generellt hanterar olika konflikter mellan barn. Vi valde 

dessutom att använda oss av semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade observationer. Vi 

valde åldersgruppen 3-5 år i de verksamheter vi observerade barnen. De förskollärare som vi 

intervjuade var i åldrarna 40-59 år och alla tre förskollärare var kvinnor. Efter våra intervjuer 

med de tre kvinnliga förskollärarna började vi spekulera om vi hade fått andra uppfattningar 

om konflikthantering, om vi intervjuade män? 

 

Vi funderade dessutom över våra intervjuer med äldre kvinnor och deras uppfattning när det 

gäller flera års erfarenheter om konflikter och konflikthantering. Skulle vi få andra 

uppfattningar om vi hade intervjuat nyexaminerade förskollärare eller förskollärare som är 

yngre när det gäller åldern? Påverkar åldern förskollärares uppfattningar? Då vi är två som 

skriver denna undersökning varav en som har mer erfarenheter och kunskaper om konflikter 

och konflikthantering, mer än den andra, blev vi fundersamma om vi skulle få andra 

uppfattningar i vår undersökning om vi intervjuade yngre förskollärare som exempelvis inte 

har egna barn eller erfarenheter? De tre kvinnliga förskollärare som vi har intervjuat är äldre 

och har mer erfarenheter av barn eftersom de själva har påpekat sig ha barn och även 

barnbarn. Skulle yngre förskollärares uppfattningar kunna påverka vårt resultat för denna 

undersökning, när det gäller konflikter och konflikthantering mellan barn?  

Ett problem som vi stötte på under vår undersökning var tiden. Många förskollärare är 

vanligen upptagna i deras arbeten, vilket gjorde att det blev svårt för oss att få tider för 

intervjuer. Det är en oerhört stor brist på förskollärare i många verksamheter, vilket i sin tur 

gjorde att det blev svårare för förskollärare att lämna ifrån sig barngruppen för en timmes 

intervju med oss. 

Vi blev dessutom fundersamma över att observera yngre barn, då vi enbart observerade äldre 

barn och intervjuade förskollärare med barngrupper av äldre barn, kunde vi observera små 

barn och jämföra mellan dem istället. Finns det skillnader mellan konflikthantering av små 

och stora barn? Använder förskollärare sig av olika strategier beroende på barns ålder när det 

gäller konflikthantering? 
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8. Förslag för fortsatt utveckling inom konflikthantering 

Vi blev inspirerade av en förskollärare från våra intervjuer som lyfte fram 

dramatisering som en bra strategi för konlikthantering mellan barn på förskolan. 

Förskollärarens rekommendation om dramatisering: 

Dramat isering har man bra nytta av för att hantera konflikter mellan barn, vi kör  teater på 

denna förskola. Med dramatisering menar jag att vi i arbetslaget har bestämt att en  pedagog 

ska vara en "jobbig och besvärlig" person och som ska komma in i verksamheten och 

förstöra allt som finns i avdelningen för att visa barnen, att så här kan det se ut när de 

bråkar med varandra. På så sätt får barnen värdera och fundera på hur en bra kompis ska 

vara gentemot andra. I dramatiseringen får barnen vara med och påverka och säga ifrån, att 

så här får du inte göra osv. detta är en strategi vi använder genom dramatisering. Dock 

krävs det här upprepning hela tiden.  

Rasmusson och Erberth lyfter också fram dramatiseringen som en bra strategi. Ett sätt att 

arbeta med dramatisering är att förskollärare kan spela små improvisationer under en samling, 

som ska motsvara barnens vargaliga konflikter med varandra, det kan exempelvis handla om 

en leksak som två barn vill ha samtidigt. Under dramatiseringen kan man pausa och be om 

hjälp från barnen, om hur man exempelvis skulle kunna lösa konflikten som förskollärarna 

visar för barnen. Att använda dramatisering och rollspel kan hjälpa barn att finna egna 

lösningar och träna sig att försöka lösa konflikter på egen hand. Sådana lösningar kan handla 

om små konflikter ute på skolgården eller större problem som involverar exempelvis våld. 

Poängen med rollspel och dramatisering är att visualisera och förtydliga dem för barnen. När 

barn för delta och vara med att konstruera rollspelen, medför detta ett större perspektiv på 

möjligheter och lösningar (Rasmusson & Erberth, 2008:150–151). 

Pedagogiskt drama kan i synnerhet vara bra möjligheter att belysa barn och göra dem 

medvetna om hur massmedia kan påverka ens tankar och handlingar. Med hjälp av rollspel, 

kommunikationsövningar och samtal, kan barn dela tidigare erfarenheter och upplevelser med 

varandra och medföra möjligheter att förstå hur man själv tänker. I dramaarbetet ska man 

försöka lära barnen att under alla omständigheter vara ärlig när de uttrycker sig och ha en bra 

toleransnivå för andra barns känslouttryck, tänkesätt och åsikter. Det är dessutom viktigt att 

hjälpa barnen och lära dem förstå att det finns olika sätt att exempelvis uttrycka sig också 

(Rasmusson & Erberth, 2008:57, 61). 

Dramatisering kan på så sätt vara ett förslag för att vidare undersöka hur man kan använda 

dramatisering som en strategi när det gäller konflikthantering.  
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Bilaga 1 

 

Södertälje - 3/10 2017 

Information om ett självständigt arbete gällande konflikthantering  

Vi är två studenter på förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. Denna termin på 

utbildningen skriver vi en förskole didaktisk uppsats som omfattar en mindre undersökning 
som är relevant för förskolans praktik och vårt kommande yrke som förskollärare. Studien 
kommer att handla om konflikthantering i förskolan bland barn.  

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja önska att besöka XXX förskola 

mellan 2/10 och 10/10-2017. Vi kommer att observera barn och förskollärare vid tre olika 
tillfällen och kommer att använda oss av anteckningsblock och inte videoinspelning på barn.  

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 
anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens identitet 
inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med 

personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat 
sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att 

publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA.  

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert barns deltagande i studien. All medverkan 

i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har 
påbörjats. Om ni samtycker till studien fyller ni i bifogat formulär. I sådant fall kommer även 

barnen att bli åldersadekvat informerade om studien och de ges då också möjlighet att besluta 
om sitt eget deltagande- 

 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  

 

Vänliga hälsningar,  
Ilona Issaki & Rana Kala 

 

 

[Ilona Issaki] 

[Rana Kala] 

[Thomas Backlund] 
Södertörns högskola 

  



 
 

 

Formulär för samtycke till deltagande i studie.  

  

 

 

 

 

Jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn deltar i studien.  

 

 

 

 

 

Barnets namn: …………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Vårdnadshavares namnunderskrift/er……………………………………………………….  

 

 
 

 
  

 

 

 

 

Formuläret återlämnas senast den 10/10-2017. Om du/ni inte samtycker till att medverka i 
studien så bortse från detta brev.  



 
 

Bilaga 2 

Intervju frågor  

Vi vill börja med att kort förklara vad vi heter och varför vi är här. Våra namn är X och X, vi 

studerar på Södertörns högskola och har nyligen påbörjat vårt självständiga arbete som 

handlar om att vi ska göra en egen studie om ett ämne som intresserar oss. De vi har valt att 

skriva om är hur konflikter hanteras mellan barn av förskollärare. Det är även något vi båda 

har uppmärksammat under våra VFU praktiker som har gjort oss nyfikna om att ta reda på hur 

man löser olika konflikter.   

Kan du berätta lite kort om dig själv, exempelvis hur gammal du är, hur länge du har jobbat 

som förskollärare. Kan du också berätta hur länge på ett ungefär som du har jobbat på den här 

förskolan?  

Vad tänker du på när vi säger konflikter mellan barn på förskolan? Berätta  

Förskollärarens allmänna tankar och uppfattningar av konflikter i förskolan.  

1. Vad har en konflikt för betydelse generellt för dig? 

1,1. Hur kan du förklara en konflikt mellan barn på förskolan? Kan du ge ett exempel 

på en konflikt? 

2. Vad är det som kan leda till en konflikt mellan barn, tror du?  

2,1. När upplever du att konflikter uppstår som mest? 

2,2. Vad handlar dessa konflikter oftast om? 

3. Hur känner du som förskollärare när du ser konflikter mellan barn? 

4. Vad har du för uppfattningar när du hör ordet konflikthantering?  

 

Arbetslag och arbetssätt inom konflikthantering 

5. Följer du egna insikter eller följer du ett visst arbetssätt när det gäller hantering av 

konflikter?  

5,1. Och vilka arbetssätt har du i så fall? 

5,2. Hur arbetar ni gemensamt med dem i arbetslaget? 

6. Diskuteras det i arbetslaget om konflikter mellan barn och hur man löser konflikterna? 

7. Vilka strategier arbetar du med när det gäller konflikthantering?  

7,1. Hur använder du dina strategier i praktik?  

7,2. Är dessa strategier gemensamma i arbetslaget?  



 
 

7,3. Hur arbetar ni med dessa strategier gemensamt? 

Styrdokument  

8. Hur arbetar du med likabehandlingsplanen när det gäller konflikthantering? 

9. Hur kan man utifrån olika styrdokument arbeta på ett förebyggande sätt när det gäller 

konflikter?  

10. När är en konflikt löst mellan barn, enligt dig? 

10,1. Hur arbetar du med en vidareutvecklad konflikt?  

10,2. Hur arbetar ni som ett arbetslag med vidareutvecklade konflikter?  

Barns konflikter och bemötande  

11.  När känner du att du måste åtgärda en konflikt? 

11,1. Och hur bemöter du dem i konflikten då? 

12. När jag uttrycker ”ett gemensamt förhållningssätt när det gäller bemötandet av 

konflikter mellan barn”, hur tänker du kring det?  

13. Hur diskuterar ni i arbetslaget kring ett gemensamt förhållningssätt när det gäller 

konflikter mellan barn?   

Konflikter som lärandetillfällen  

14. Hur kan konflikter vara lärandetillfällen för dig som förskollärare?  

14,1. Hur kan konflikter vara lärandetillfällen för barn?  

15. Hur arbetar ni i arbetslaget för att hantera konflikter på ett lärandesätt?  

Finns det något du känner att du vill lägga till? Om vi i efterhand känner att vi har missat 

något, finns det då möjlighet att kunna kontakta dig via telefon över funderingar?  


