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Abstract 
 
‘’I see that you are quarrelling, what we supposed to do with this now?’’ 

 

The subject of my research is conflict management in preschool in order to gain knowledge about the 

perception of conflicts preschoolers, and how they relate to children's conflicts and conflict 

management. Moreover, I would like to find out which types of strategies are used by preschoolers to 

deal with conflicts and how these strategies can help to prevent clashes. Content of the research is based 

on the sociocultural theory of Lev Vygotsky's and Richard Cohen's conflict pyramid, describing 

different levels of conflict strategies. In order to accurately present the subject and answer all question I 

have used qualitative interviews with preschool teachers. The results indicate that the conflicts are 

fundamentally positive, therefore the individual or the group can develop themselves in a proper way. 

Preschool teachers noticed that conflicts usually appear when children are quarrelling and disagree in 

some situation. Many conflicts concern material issues for example toys or general misunderstandings. 

Preschool teachers use different strategies to deal with conflicts between children, for instance: 

mediating, discussing or reflecting together in conflict situations. Furthermore, communication and 

interaction between preschool teachers and children are the most important aspect in conflict 

management, because through them people learn and develop. Preschool teachers emphasize that they 

work in the present as well as preventive to reduce situations caused conflicts and to strengthen 

children's skills to deal with conflicts. 
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1	Inledning		
 
Konflikter är en del av vårt sociala liv. Människor är olika och var och en av oss är en unik individ. Vi 

ser annorlunda ut, har olika behov, förväntningar och åsikter, därför kan skillnader mellan människor 

vara en källa till potentiella konflikter (Wahlström, 1996).  

Anledningen till att jag valt att rikta in min studie på konflikthantering är för att det är en väsentlig del 

av mitt uppdrag som framtida förskollärare. Konflikter är en oundviklig del av livet och även oundviklig 

del av ett pedagogiskt arbete. Att kunna hantera konflikter är avgörande för hur relationer mellan 

individerna kan se ut. Det har även en avgörande betydelse för hur individen mår och vad hen kan utföra 

tillsammans med andra människor, därför vill jag fördjupa mig mer i detta område. Genom denna 

undersökning vill jag få mer kunskap inom området konflikthantering och hur man kan hantera och 

förebygga vardagliga konflikter som uppstår mellan barn på förskolan.  

 

Även inom förskolans verksamhet är konflikter en del av barns vardag. Hur en förskollärare hanterar 

konflikter beror på hur hen förhåller sig till situationen. Läroplanen för förskolan tar upp vikten av 

pedagogernas arbete med konflikter och konflikthantering. Bland annat står det att arbetslaget ska 

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

kompromissa och respektera varandra’’, samt att förskolan ska sträva efter att varje barn ’’utvecklar sin 

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

samt ta ansvar för gemensamma regler’’ (Lpfö98, rev. 2016).   Jag tolkar det som att en förskollärare 

behöver tänka på hur man ska göra för att atmosfären bland barnen ska fungera på ett bra sätt, vilka 

åtgärder som ska vidtas för att uppnå önskad mål samt vilka pedagogiska handlingsstrategier som ska 

användas för att uppnå bästa resultat. Konflikter som uppstår i barngruppen kan ofta leda till ett stort 

antal missförstånd, därför är det nödvändigt att uppmärksamma och att sträva efter att förstå barns 

konflikter, samt kunna hantera dessa.  

 

Utifrån mina egna erfarenheter från förskolans värld har jag observerat att det finns en mängd olika sätt 

för en förskollärare att bemöta och hantera konflikter som uppstår mellan barn. En del erfarenheter som 

jag fick genom observationer av förskollärarnas arbetssätt att hantera konflikter i förskolan är positiva, 

men jag fick också uppleva negativa känslor av hur förskollärare väljer att hantera konflikter mellan 

barn. Alla barn är olika och behöver olika bemötande och vägledning från vuxna när de hamnar i en 

konfliktsituation i förskolan. Utifrån dessa erfarenheter vill jag ta reda på hur förskollärarna agerar 

beroende på konfliktsituationer som uppstår mellan barn på förskolan. 
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Bakgrund	
 
Konflikt 

Ordet konflikt kan betyda olika saker för olika människor beroende på personliga erfarenheter. Vissa 

tycker att konflikter är svåra att hantera, vissa kan vara rädda för att hamna i en konflikt, medan andra 

tycker att konflikter kan vara spännande.           

Gunilla O. Wahlström (1996) som är lågstadielärare med en rad påbyggnadsutbildningar i USA och 

England i konflikthantering samt handledarutbildning och utbildning i psykosocialt arbetssätt inom S:t 

Lukasstiftelsen beskriver att konflikten är en strid eller motsättning mellan krafter, egenskaper och 

motiv inom individen, eller mellan individer, organisationer eller grupper. Wahlström påstår att 

konflikter kan erbjuda möjligheter till mognad och utveckling. Genom det menar Wahlström att 

konflikter en individ hamnar i avgör hur individens möjlighet till självständighet och självinsikt kan 

försvaras samt hur en individ kan må. Vidare menar Wahlström att konflikter oftast uppstår genom 

missförstånd, då den ena personens värderingar och handlingsmönster inte stämmer så bra överens med 

den andra personens värderingar och uppfattningar (Wahlström, 1996). Jag tolkar det som att konflikter 

kan vara ett sätt för barns lärande. Genom konflikter barnen hamnar i har barnen möjlighet att lära sig 

något nytt och även lära sig av sina egna och andras misstag.  

Konfliktorsaker  

Margareta Öhman (2003) som är legitimerad psykolog, familjeterapeut och barnkulturvetare menar att 

uppfattningen på vad en konflikt är och hur det är kan variera både inom och mellan olika kulturer. 

Vidare delar Öhman upp olika konfliktorsaker, som till exempel: intressemotsättningar, otillfredsställda 

behov, värderingar, olika reaktioner på att bli stoppad eller reaktioner på ett fientligt bemötande. 

Innehållet av konflikter beskriver Öhman består av reaktioner där tidigare erfarenheter väcks till liv och 

som innehåller starka känslor. Öhman påstår vidare att konflikter som uppstår mellan barn i förskolan 

kan ha sitt ursprung i kontakt- eller relationssvårigheter. Dessa svårigheter kan bero på att vissa barn 

misstolkar eller inte förstår andras avsikter. Om ett barn har erfarenheter av att bli bemött med våld eller 

med brist på respekt, då kan barnet förvänta sig att andra ska bemötas på samma sätt, vilket ger barnet 

en ökad benägenhet att tolka andra parters intentioner så. En annan anledning till att det uppstår en 

konflikt mellan barn kan vara sättet på vilket barn hävdar sig. Skillnaden i att barnen hävdar sig på olika 

sätt kan ligga i social tillhörighet.  Vissa barn använder sig av språket för att hävda sin position i 

gruppen, medan andra barn som är verbalt svaga använder sig av andra metoder för att få sitt behov av 

uppmärksamhet (Öhman, 2003).  
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Strategier för konflikthantering 
 

Wahlström (1996) pekar på att lyssnandet är viktigt för att förstå andra människor och har flera 

funktioner. Genom att lyssna får vi informationer om vad andra säger och även mycket mer. Wahlström 

menar vidare att om vi lär oss att lyssna på den personen vi pratar med och alla de signaler hen sänder 

ut, får vi mer information om vad personen vill säga till oss. I detta resonemang är ansiktsuttrycket 

viktigt då den bekymrade rynkan mellan ögonen överlämnar oss information om personens känslor. 

Ögonen berättar om personen är glad, förvirrad, spänd, rädd, osv. Även röstläget i detta fall talar om 

vilka känslor som ligger bakom orden. Wahlström påstår att om individen som befinner sig i en konflikt 

får återberätta vad som hade hänt, samt berättar om sina känslor och känner att någon lyssnar på hen 

utan att generalisera eller moralisera, då finns det möjlighet att närma sig en lösning. Vidare skriver 

Wahlström att om individen som hamnade i en konflikt har tillgång till en god lyssnare, är det 

betydelsefullt för hen som behöver bli hörd. 

Wahlström påstår att för att andra ska förstå vad vi vill säga behöver man vara tydligt. Detta betyder att 

man behöver ha ett tydligt språk när man talar med den andra personen utan att använda för många 

oklara ord. När man använder tydliga ord och använder dessa på ett korrekt sätt, får mottagaren en 

tydlig upplevelse både av känsloläge och innehåll hos den som talar. Vidare påstår Wahlström att ett 

verbalt språk som är oklart kan vara svårt att tolka, då det ofta händer att en person säger ett helt annat 

språk med munnen än vad man visar med sitt kroppsspråk. Att kunna uttrycka sig på ett tydligt sätt så att 

andra förstår vad man menar är en viktig kommunikativ kompetens och en viktig förutsättning för att 

kunna hantera konflikter (Wahlström, 1996).  

 

I de allra flesta förskolor kan man läsa om mål formulerade kring att barnen själva ska kunna hantera 

och lösa sina konflikter, men sällan kan man hitta en konkret handlingsplan för hur pedagogerna ska gå 

tillväga för att kunna uppnå det målet (Öhman, 2003). Öhman (2003) påstår att först behöver man 

definiera vad en konflikt och hantering av konflikter egentligen innebär. Efter det bör man närmare 

analysera vilka handlingsstrategier som kan vara användbara när man vill lära ut konflikthantering till 

barn, och som kan ingå i förskolans handlingsplan. Öhman hävdar också att man själv behöver granska 

hur man samspelar med och vad man förmedlar till barnen, då det är vi som är förebilder och modeller 

för barnen. Öhman tar upp flera aspekter som en pedagog behöver fundera över när man vill utveckla 

sitt arbetssätt och hjälpa barnen att utveckla sin förmåga att hantera konflikter. En av dessa aspekter är 

att kunna stimulera förmågan till ömsesidigt tänkande. Här menar Öhman att om man vill hantera 

konflikter på egen hand måste man kunna lyssna in och förstå andras syn på saken, samt kunna 
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formulera sin egen åsikt självständigt och oberoende av vad andra anser. Vidare skriver Öhman att 

pedagogen kan försöka att stimulera utvecklingen av ömsesidigt tänkande genom att diskutera och ställa 

olika frågor till barnen kring deras känslor och uppfattningar av situationen. En annan aspekt som 

Öhman tar upp är att kunna sätta ord på känslor. Genom det menar Öhman att pedagoger bör samtala 

med barnen om deras känslor, exempelvis att man kan uttrycka sina känslor genom röst, ansiktsuttryck 

eller kroppshållning. Pedagogens roll i detta fall är att lära barnen att alla känslor är tillåtna, men att det 

finns också normer för hur dessa känslor kan uttryckas på så sätt att man inte skadar sig själv eller andra.  

Den tredje aspekten som Öhman tar upp är att pröva att hantera konflikter med stöd av vuxna. Öhman 

anser att om barnen börjar att identifiera sig med vuxnas sätt av konflikthantering, börjar dem försöka 

att resonera sig fram i en konfliktsituation på egen hand. Barnen är också medvetna i detta fall att de kan 

få hjälp av vuxna om de upplever att de inte behärskar situationen själva (Öhman, 2003).  

 

 

1.1	Syfte	
 
Syftet med undersökningen är att få kunskap om vilken syn på konflikter förskolläraren har samt hur 

hen förhåller sig till barns konflikter och konflikthantering. Studien avser också att ta reda på vilka 

former av strategier förskolläraren använder sig av i arbetet med att hantera konflikter på förskolan, 

samt om och hur dessa strategier kan vara till hjälp i det förebyggande arbete med konflikter. Med 

förskollärarens syn menas förskollärarens olika sätt att förhålla sig till barns konflikter. Med strategier 

menas olika tillvägagångssätt som förskolläraren använder för att hantera konflikter som uppstår mellan 

barn på förskolan. 

 

1.2	Frågeställningar	
 

• Vilken syn på konflikter och konflikthantering har förskolläraren?  

 

• Vilka strategier tillämpar förskolläraren för att hantera konflikter på förskolan? 

 

• Upplever förskolläraren att hen arbetar med att förebygga konflikter på förskolan? I så fall hur? 
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2	Tidigare	forskning	
 
I detta avsnitt kommer jag att presentera tidigare forskning som är relevant för min studie och visar en 

översikt om konflikthantering. Avsnittet kommer att bestå av tidigare forskning i form av avhandlingar 

och vetenskapliga artiklar. Jag börjar med att presentera Thornbergs (2006) förklaring av vad en konflikt 

är samt hur han delar konflikter i de kognitiva och mellanmänskliga. Sedan presenterar jag Szklarskis 

(1996) studie som beskriver barns orsaker till konflikter och därefter redovisar jag för olika strategier 

som lärarna använder sig av vid konflikthantering som Lundström (2008), Gloeckler, Casell och Malkus 

(2014) samt Grünbaum och Lepp (2005) undersökte i sina studier.  

 
 
2.1	Konflikt	och	konflikthantering	
 
2.1.1	Konflikt	

Robert Thornberg (2006) som är docent i pedagogik och verksam vid Institutionen för 

beteendevetenskap vid Linköpings universitet menar att själva ordet konflikt kommer ifrån det latinska 

ordet confliktus som närmast kan översättas med sammanstötning (Thornberg, 2006).  Konflikten enligt 

Thornberg kan generellt definieras som ett tillstånd av sammandrabbning eller motsättning, eller med 

andra ord en interaktion i vilken två eller flera individer motsätter sig varandra genom handlingar, ord 

eller känslor.  Thornberg som baserar på sin forskning delar upp konflikter i två kategorier, dvs. 

kognitiva konflikter och mellanmänskliga konflikter. I min studie kommer jag att fokusera på konflikter 

som uppstår mellan människor.  Kognitiva konflikter beskriver Thornberg är konflikter där en individ 

upplever en motsättning inom ramen för sina egna uppfattningar och nya erfarenheter hen gör. 

Mellanmänskliga konflikter däremot handlar om motsättningar som kommer upp mellan två eller flera 

individer. Mellanmänskliga konflikter enligt Thornberg kan kategoriseras på olika sätt, som exempelvis 

sakkonflikter som uppstår när individerna har olika uppfattningar om hur man bör värderas ett 

faktapåstående eller en händelse, intressekonflikter som handlar om exempelvis individer som vill ha 

samma leksak samtidigt, värderingkonflikter som kan handla om individerna som har olika 

uppfattningar  om något som det inte finns ett givet svar på, och relationskonflikter som handlar om att 

individerna har svårt att acceptera varandra. Thornberg menar att konflikter kan uppstå när flera 

individer har samma behov men på grund av begränsade resurser kan man inte få samma saker. 

Konflikter kan även uppstå på grund av olikheter som exempelvis individernas olika värderingar, 

uppfattningar och viljor. Thornberg delar upp konflikter i de konstruktiva och destruktiva. Om 

individerna inblandade i konflikter kommer överens om en lösning och är nöjda med det, eller om 
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relationen mellan individerna ökar genom respekt, då kan man uppleva konflikten som konstruktivt. I 

andra fall om individen vinner på den andres bekostad är konflikten destruktivt. Thornberg skriver att en 

destruktiv konflikthantering präglas av ett egoistiskt förhållningsätt utan anpassning eller hänsyn till 

motpartnern. En destruktiv konflikt kan vara när individen inte bryr sig om andra utan tänker bara på 

sina egna behov och intressen (Thornberg, 2006). I min studie fokuserar jag på förskollärarnas 

uppfattningar av det konstruktiva sättet att hantera konflikter samt hur deras strategier fungerar vid 

konflikthantering. 

2.1.2	Orsaker	till	barns	konflikter	
 
Andrzej Szklarski (1996) som är biträdande professor vid Institutionen för pedagogik och psykologi i 

Linköpings universitet genomförde en studie där huvudsyftet var att undersöka och beskriva hur 

konflikter gestaltar sig och uppfattas av barnen själva, i Polen och Sverige. På grund av konflikter 

omfattar ett stort område begränsade Szklarski sitt huvudintresse till följande aspekter av barns 

konflikter: orsaker till konflikter, konflikthantering och känslor som uppstår hos barnen i samband med 

konflikter.   

I min undersökning anser jag att det blir relevant att ta upp olika huvudkategorier av orsaker till 

konflikter som Szklarski beskriver i sin studie, för att sedan kunna analysera dessa i mitt resultatavsnitt.  

 

En stor del av barns konflikter som Szklarski kommit fram till i sin studie uppstår på grund av att någon 

bryter mot grundläggande samlevnadsnormer. I studien beskriver Szklarski fyra huvudkategorier av 

konflikter. Den första huvudkategorin är principrelaterade orsaker som handlar om att någon bryter mot 

universella regler, principer och normer. Inom denna kategori delar Szklarski två underkategorier. Den 

första är förtroenderelaterade orsaker och beskriver i första hand till principöverträdelser, där konflikter 

utlöses när en individ upplever att någon har missbrukat ett förtroende för den andre och gestaltar sig i 

svek, förtal, lögn, trots, fjäsk och fusk. Den andra underkategorin kallas för integritetsrelaterade orsaker 

och handlar om konflikter där barnen känner att de inte blir behandlade på ett rätt sätt. Här delar 

Szklarski överträdelse i sex kategorier: maktutövning, retsamhet, härmning, utnyttjande, anklagelse och 

aggression. Den andra huvudkategorin som Szklarski beskriver i sin studie är objektrelaterade orsaker 

som handlar om konflikter som uppstår över konkreta personer, föremål och uppgifter. Här menar 

Szklarski konflikter mellan kompisar eller om exempelvis en leksak som flera barn vill ha samtidigt. 

Den tredje huvudkategorin kallar Szklarski för individrelaterade orsaker som handlar om konflikter som 

uppstår på grund av olikheter mellan individer. Det kan exempelvis vara en konfliktsituation där 

individerna på grund av egna erfarenheter och kunskaper tycker olika och har olika tankesätt. Fjärde 
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huvudkategorin kallar Szklarski för situationsrelaterade orsaker där individerna på grund av 

missförstånd eller misstolkning hamnar i konflikter. (Szklarski, 1996).   

Anledningen till att jag valt Szklarskis studie är att jag vill ta reda på förskollärarnas uppfattningar av 

konflikter samt vad de anser är barns orsaker till konflikter.  

 

2.2	Förskollärarens	strategier	vid	konflikthantering	
 
Agneta Lundström (2008) som är universitetslektor vid Institutionen för barn- och ungdomspedagogik, 

specialpedagogik och vägledning genomförde en kvalitativ studie med tio grundskollärare i Sverige. 

Syftet med studien var att utifrån ett könsperspektiv med hjälp av pedagogiska rollspel och gruppsamtal 

undersöka och analysera lärares strategier för att hantera konflikter. Lundström har genomfört 

gruppintervjuer med fem kvinnor och fem män från sex olika grundskolor och diskuterade även 

tillsammans videoinspelningar från pedagogiska rollspel som lärarna spelade upp. Resultatet visade att 

lärarna använde sig av tre huvudsakliga strategier för att hantera konflikter mellan barn: utmanande, 

bekräftande och fysisk beröring. Utmanande strategi handlar om att utmana barnens tankar exempelvis 

genom att synliggöra barnets egen del i konflikten och utmana barnet att se motpartners perspektiv. Med 

en bekräftande strategi menar Lundström att läraren lyssnar och bekräftar barnen, visar en förståelse för 

barnen samt använder sig av positiv förstärkning av barns beteenden. Vidare skriver Lundström att en 

strategi med fysisk beröring innebär att läraren går in och stoppar konflikten på ett fysiskt sätt. Denna 

strategi av konflikthantering sker oftast om barns konflikter enligt läraren kan leda till våld eller risker 

för att våldsamma reaktioner sker mot motparten. 

Vidare skriver Lundström att konflikter i en skola är en oundviklig del av ett pedagogiskt arbete, 

eftersom både lärare och barn har olika regler med sig hemifrån. Lundström anser att konflikter kan ses 

som destruktiva när en individ i konflikt tvingas underordna sig utan att uttrycka sin åsikt. Därför är det 

viktigt att en lärare som hanterar eller ingår i andras konflikter, skall försöka på ett bästa sätt att kunna 

skapa en förståelse för konfliktsituationen ur flera perspektiv. Konflikter bör ses som en möjlighet till 

individens utveckling och lärande. Lärarens roll i detta fall bör vara att reflektera kring sina strategier 

för konflikthantering för att undvika att förmedla en konfliktsituation utifrån sitt personliga tyckande 

(Lundström, 2008).  

I min studie vill jag undersöka vilka strategier förskollärarna använder sig av för att hantera konflikter 

mellan barn, därför anser jag att Lundström studie är relevant här.  
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Lissy R. Gloeckler, Jennifer M. Casell och Amy J. Malkus (2014) som arbetar vid Department of 

Teaching and Learning in USA genomförde en studie på åtta förskollärare för att ta reda på deras 

metoder för att hantera och lösa barns konflikter samt undersöka hur barnen reagerar på dessa metoder. 

Studien utfördes i USA på två olika förskolor. Forskarna gjorde observationer på förskolorna för att 

undersöka vad kompetensutveckling ger för resultat, och efteråt gjorde de intervjuer med alla åtta 

förskollärare. Undersökningens resultat visar att det var stor skillnad mellan de förskollärare som fått 

kompetensutveckling och de som inte hade det. Glockler et. al (2014) påpekar att förskollärarna som var 

utbildade inom konflikthantering blev mer känslomässigt närvarande, klimatet var mer positivt och att 

barnen fick vägledning i deras beteende under konflikter. En annan synvinkel som framkom i studien 

var att barnens starka känslor tar över under konflikter och därför har barnen svårt att hantera konflikter 

själva. Därför påpekar Glockler et. al att det är viktigt för förskollärare att vara lyhörda inför barnen, 

som leder till att barnen får hjälp med att hantera konflikter. Barn behöver få stöttning och vägledning 

för att kunna utveckla sin emotionella och sociala kompetens och även utveckla sin självkontroll. För att 

barnen ska få en större förståelse för varandra behöver förskollärare hjälpa barnen att sätta sig in i 

andras perspektiv. Om förskollärare stödjer barnen vid konflikter får de en djupare förståelse för andras 

känslor och även sina egna. Småbarn behöver mycket erfarenhet som ger de möjlighet att uttrycka sig 

själva, öva på teknik att lugna ner sig och fundera över konflikten som uppstått. Barnen skapar tidigt ett 

mönster när det gäller konflikthantering, därför är det viktigt att de har enkla strategier att använda sig 

av. Om förskollärarna istället är kontrollerande kan det påverka barnens reaktioner och leda till att 

barnen förväntar sig att vuxna ska gå in lösa problemet åt dem (Glockler, Casell & Malkus, 2014). 

I min studie vill jag ta reda på om förskollärarna hjälper barnen att sätta sig i andras perspektiv som kan 

leda till en bättre förståelse för andras känslor.   

 

Anita Grünbaum (2005) som är fil.mag. och folkhögskollärare och Margret Lepp (2005) som är leg. 

sjuksköterska, fil.mag. i pedagogik och docent i omvårdad genomförde ett internationellt 

forskningsprojekt som framförallt använt aktionsforskning som metod. Programmet kallas för 

DRACON och är ett konflikhanteringsprogram med drama som metod och har till syfte att minska 

aggressivitet mellan individerna. Projektet har ingått i ett samarbete med nationella forskarteam i 

Australien och Malaysia.  

Övergripande syfte med DRACON-projektet var att undersöka genom dramapedagogik hur barnen lär 

sig om konflikter och konflikthantering. Inom DRACON-projektet har det utvecklats två varianter av 

forumteater, som barnen uppskattat och som visat sig vara ett effektivt sätt och redskap för att öka 

förståelsen hos barnen för hur konflikter kan minskas. Forskarna beskriver olika typer av metoder som 

hjälper individerna inblandande i konflikten.  
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I min studie tänkte jag beskriva en av metoderna som är relevant för min undersökning, dvs 

medlingsmetod. Grünbaum och Lepp (2005) förklarar att medling är en metod där en tredje part ingriper 

i konflikten för att hjälpa parterna att lyssna till och kommunicera med varandra. En medlare fastställer 

inte bindande överenskommelser eller bestämmer vad som ska göras, utan vägleder de inblandande till 

en lösning, som de själva har valt, formulerat och kommit överens om tillsammans. Denna metod går ut 

på att ta reda på vad konflikten handlar om, alltså parterna inblandande i konflikten kan definiera sina 

problem, uttrycka och identifiera sina behov och känslor och även ta del av andras känslor och behov. 

Parterna kan även föreställa sig en lösning och förhandla tillsammans om en handlingsplan, samt 

utvärdera utvecklingen i fortsättningen och ompröva det man kommit överens om. Denna metod är för 

frivillig konstruktiv konflikthantering. Grünbaum och Lepp betonar att medling inte är processen där 

man tar reda på vems fel det är, vad som borde ha gjorts tidigare eller skuldbelägga någon, utan 

utgångspunkten är att rikta blicken framåt för att hitta en lösning eller ett annat sätt att hantera 

konflikten, för att båda parter ska bli nöjda igen (Grünbaum & Lepp, 2005). 

I min studie vill jag undersöka om förskollärarna använder sig av medlingsmetoden när de hanterar 

konflikter mellan barn på förskolan.   

 

2.3	Sammanfattning	
 

Den tidigare forskningen belyser en stor mängd av strategier som förskollärare använder sig av vid 

konflikter. Den visar vilken påverkan och betydelse konflikthantering kan ha för barns utveckling och 

framtid. Konflikter lyfts fram som en del av människans natur och kan inte undvikas då det är en del av 

vårt liv. Enligt tidigare forskning kan konflikterna vara en möjlighet för lärande och utveckling. 

Beroende på konfliktsituationen kan lärande och utveckling se olika ut. Tidigare forskning visar också 

barns olika orsaker till konflikter samt flertal förebyggande arbetssätt som man kan använda sig av. För 

att kunna förebygga konflikter med barn behöver man ha kunskap för att förstå vilka faktorer som 

påverkar barns olika sätt att hantera konflikter.   
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3	Teoretiska	utgångspunkter	
 
I detta avsnitt kommer jag att utgå från Vygotskijs (1999) sociokulturella perspektiv, där 

kommunikation speglar en betydande roll och därmed är relevant i min studie. Jag kommer även att ta 

upp Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen som är en väsentlig del i barns lärande och 

utveckling som sker genom interaktion med andra medmänniskor. Jag vill även använda Cohens 

konfliktpyramid som Hakvoort (2010b) beskriver i sin artikel som är relevant för min undersökning och 

beskriver olika nivåer som kan användas i skolor och i förskolor som arbetsredskap för att hantera 

konflikter. Med stöd av Vygotskijs perspektiv vill jag ta reda på om förskolläraren anser att interaktion 

med andra barn hjälper dem att utvecklas, samt om kommunikationen speglar en väsentlig roll vid 

konflikter och konflikthantering. Genom Cohens konfliktpyramid vill jag få djupare förståelse för hur 

förskolläraren väljer att hantera konflikter som uppstår mellan barn på förskolan.   

 

3.1	Den	sociokulturella	teorin		
 
Det sociokulturella perspektivet tog sin början i sovjetisk psykolog, pedagog och filosof Lev 

Semenovich Vygotskijs idéer och arbeten om mänsklig utveckling, lärande och språk. Dessa idéer 

formulerade Vygotskij under 1920- och 1930-talen, men då spelade inte dessa så stor roll på grund av 

behaviorismen som hade ett stort inflytande under denna tid. Intresset för den sociokulturella perspektiv 

enligt Roger Säljö som är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet ökade betydelse under 1980- 

och 1990-talen och då började den användas i skolor och förskolor (Säljö, 2000). Säljö (2000) hävdar att 

en av utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv är mänskligt lärande och tänkande, där man 

intresserar sig för hur individer eller grupper tillägnar och utnyttjar sig fysiska och kognitiva resurser. 

Inom perspektivet poängteras samspelets och kommunikationens betydelse för lärande och utveckling. 

Säljö hävdar att människor lär sig och får ny kunskap hela tiden i alla sociala sammanhang, och att 

genom samspel med andra i olika kollektiva verksamheter har människor möjlighet att utnyttja sina 

förutsättningar. Vidare påpekar Säljö att samspel och kommunikation mellan människor är avgörande, 

då de skapar sociokulturella resurser, och just genom kommunikation förs de vidare (Säljö, 2000).  

Vygotskij (1999) hävdar att kommunikation är den primära funktionen av språket som används i tecken, 

ord och ljud. Det är ett medel för social samvaro, samt ett medel för förståelse och utsagor. Vidare 

påpekar Vygotskij att kommunikation är en viktig del i människans liv, och grundar sig på ett avsiktligt 

överförande av erfarenheter och tankar. Kommunikationen enligt Vygotskij förutsätter en utveckling 

och generalisering av ordets betydelse. Vygotskij påpekar att kommunikation i människans liv är 
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oersättlig, då genom kommunikationen kan individen överföra ett innehåll eller en slags erfarenhet till 

en annan person (Vygotskij, 1999). 

I min studie vill jag undersöka förskollärarnas sätt att hantera konflikter på förskolan. Det 

sociokulturella perspektivet handlar dels om interaktionens betydelse och dels om kommunikationens 

betydelse som är en viktig del i förskollärarnas arbetssätt för att hjälpa barn att lösa konflikter som 

uppstår på förskolan.  

 

3.1.1	Den	proximala	utvecklingszonen	

Vygotskijs utvecklingsteori handlar både om undervisning och utveckling. Vygotskij (1999) delade 

barnets utveckling i två nivåer, dvs. den aktuella utvecklingszonen och den proximala utvecklingszonen. 

Vygotskij förklarar att den aktuella utvecklingszonen handlar om barns nuvarande mentala 

utvecklingsnivå, där barnen kan klara problem på egen hand, medan den proximala utvecklingszonen 

omfattar situation där barnen med hjälp av en annan mer erfaren person kan lösa problemet. Vygotskij 

hävdar att just genom samspel och interaktion med andra kan det ske en utveckling hos individen 

(Vygotskij, 1999). 

Säljö (2000) påpekar att genom samspel med medmänniskor har vi möjlighet att ta till oss och även ta 

över kunskaper. Säljö pekar vidare på att människor får insikter genom att se mönster och möjligheter i 

de intellektuella och praktiska redskap vi behärskar, som leder till att individerna kan använda 

hittillsvarande erfarenheter och kunskaper som resurser för att agera (Säljö, 2000).   

Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen kan ge studien en djupare förståelse för samspel 

mellan förskollärare och barn när de försöker att hantera konflikter på förskolan. Jag vill förstå hur 

förskollärare utmanar barnens utveckling och lärande och hur barnen kan nå sin proximala 

utvecklingszon genom interaktion med andra barn.  

 

3.2	Cohens	pyramid	
 
Richard Cohens konfliktpyramid beskriver Ilse Hakvoort (2010b) som är docent i pedagogik och 

verksam vid Göteborgs universitet är en pedagogisk modell för arbetet med konflikter och 

konflikthantering. Denna pyramid består av fyra nivåer: förebygga, hantera, hjälpa och stoppa. I min 

studie kommer jag att använda Cohens konfliktpyramid för att analysera några olika steg i 

konflikthantering. En av mina frågeställningar handlar om förebyggande arbete mot konflikter som kan 

kopplas till pyramidens första nivå förebygga. Nästkommande nivåer, dvs. hantera, hjälpa och stoppa 

beskriver olika slags strategier som förskollärare kan använda sig av i arbete med konflikter. 
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Den första nivån i Cohens pyramid förebygga beskriver konflikter som inte uppstår då det finns ett 

stödjande klimat. Denna nivå siktar på att skapa ett stöttande och positivt klimat i skolan, och även en 

öppenhet som underlättar att hantera konflikter när de uppstår på grund av arbetsrelaterade sociala 

relationer som hänvisar till att förebygga eller förbereda. På denna nivå kan man hitta många typer av 

förebyggande aktiviteter som förbereder sig för en stöttande skolmiljö som exempelvis en demokratisk 

skolstruktur, ett engagerat läroplans- och värdegrundsarbete, effektiv klassrumsförvaltning, diskussion 

om moral och etik, känslomässig medvetenhet och kommunikationsövningar (Hakvoort, 2010b). 

Hakvoort (2010b) uppmärksammar att trots ett stödjande och trivsamt klimat i skolan förekommer 

konflikter, då konflikter är en normal del av livet och anses vara viktiga och nödvändiga för lärande och 

utveckling hos individen (Hakvoort, 2010b).   

En av mina frågeställningar handlar om hur förskollärare arbetar för att förebygga konflikter på 

förskolan, därför anser jag att denna nivå av Cohens pyramid är relevant att ta upp i min undersökning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Figur 1 – Cohens konfliktpyramid (Cohen, 2005) 

	
Andra nivån i Cohens konfliktpyramid hantera innehåller konflikter som individerna kan hantera själva 

genom att förhandla situationen med varandra. Hakvoort (2010b) påpekar att även i en stödjande miljö 

uppkommer konflikter då det är en del av livet. Det är viktigt att konflikter hanteras på ett konstruktivt 

sätt som bidrar till individens, institutioners eller gruppens utveckling. Hakvoort påpekar att ett 

destruktivt resultat inte leder till något lärande eller utveckling och menar att en stödjande skolmiljö (se 

nivå ett i konfliktpyramiden) hjälper de inblandade individerna att lösa konflikter konstruktivt. Hakvoort 

        Stopp 
 
’’Arbitrated conflicts’’ 

 
            Hjälp 
 
’’Conflicts thar are mediated’’ 

                            Hantering 
 
       ’’Conflicts resolved by negotiating with each other’’ 

                     Förebygga 
 
        ’’Building a suppostive school enviroment’’  
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uppmärksammar att både vuxna och elever i skolan bör utbildas och ges med kunskap och verktyg när 

konflikter uppkommer (Hakvoort, 2010b). 

Den tredje nivån hjälpa beskriver konflikter som hanteras med hjälp av en medlande person. Hakvoort 

(2010b) påpekar att vardagliga klassrum och skolors realiteter visar att inte alla konflikter kan hanteras 

eller lösas av parterna själva genom förhandling, därför behöver man ibland en medlare som hjälper 

inblandade i konflikten. Medlarens roll i konfliktsituationer är utan att påtvinga en lösning hjälpa de 

inblandade i konflikten att börja kommunicera med varandra. Hakvoort belyser att kommunikationen 

omfattar en förutsättning för att hitta en lösning i konflikten därför medlarens roll inte är att ta över 

konflikten, utan fokus ligger på processen från icke fungerande kommunikation till att börja 

kommunicera igen (Hakvoort, 2010b).  

Fjärde nivån i Cohens konfliktpyramid stopp berör konflikter som är skiljedömda. På denna nivå 

beskriver Hakvoort att konflikter inte blir lösta utan oönskat beteende stoppas och inblandade i 

konflikten skiljs åt. Fokus i denna nivå ligger på beteendet, där våldsamt och aggressivt beteende måste 

stoppas på grund av det blockerar möjligheterna till konstruktiva sociala interaktioner och bromsar 

lärandeprocesser. (Hakvoort, 2010b).  

 

Hakvoort (2010a) påpekar att för att kunna använda Cohens modell som en teoretisk arbetsmodell för att 

strukturera tänkande om konfliktlösning behöver alla fyra nivåer av konfliktpyramiden hanteras 

samtidigt. Den förebyggande nivån menar Hakvoort behöver mest uppmärksamhet, fokus och arbete. 

Att satsa mycket på konfliktförebyggande är enligt Hakvoort viktigt, då konfliktförebyggande minskar 

otänkbara konflikter, men betyder inte att konflikter inte kommer att uppstå. Att ha kunskap, insikter 

och färdigheter för att kunna hantera konflikter är grundläggande, då det kan ge utrymme att förvandla, 

eskalera och återupptäcka upprepade konflikter.  Hakvoort menar att konflikter som eskalerar är ofta 

mer synliga och förmodligen mer destruktiva.  Vidare påpekar Hakvoort att nivån 1 i konfliktpyramiden 

kan kopplas till nivå 4 i pyramiden med hjälp av nivå 2 och 3 (Hakvoort, 2010a).  

Cohens konfliktpyramid beskriver visuellt det ideala systemet för att arbeta med konflikter och 

konflikthantering. I min studie kommer jag att använda Cohens konfliktpyramid för att analysera några 

olika steg i förskollärarens konflikthantering.  

 
3.3	Sammanfattning	

Ovanstående teoretiska utgångspunkter beskriver hur strategier för konflikthantering kan se ut och även 

varför kommunikation är en viktig del i barns utveckling och lärande. Dessa konfliktstrategier används 

för att få en förståelse för varför förskollärarna använder dessa strategier i sitt dagliga arbete vid 

konflikthantering samt om dessa strategier är långsiktiga och framgångsrika.  
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4	Metod	

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod i min studie. Kvalitativa data enligt Martyn 

Denscombe (2016) som är professor emeritus i samhällsvetenskap vid De Monfort Unicersity i Leicester 

har former av visuella bilder (kreativ producerade eller observerade) och har formen av ord (skrivna 

eller talade) (Denscombe, 2016). För att besvara mina forskningsfrågor och mitt syfte har jag använt 

mig av personliga intervjuer med förskollärare. En personlig intervju innebär att forskaren träffar en 

informant åt gången för att få svar på frågor som ligger bakom vilka ämnen som ska besvaras och 

behandlas i intervjun (Denscombe, 2016).  Mitt metodval motiveras genom att jag vill ta reda på 

förskollärarens egna uppfattningar, tankar och erfarenheter kring arbete med konflikthantering och 

konflikter som uppstår mellan barn på förskolan. Intervjuerna genomfördes med en förskollärare per 

tillfälle. Det gav mig möjlighet att göra en jämförelse mellan deras svar, och att jag kunde fokusera på 

den enskilde förskollärarens uppfattningar och förståelse kring konflikthantering under respektive 

tillfälle.   

4.1	Urval	

Jag har valt att genomföra intervjuer med fyra verksamma förskollärare som arbetar på en och samma 

förskola. Förskolan som de intervjuade förskollärarna arbetar på ligger utanför Stockholms kommun och 

är en kommunal förskola. Valet av denna förskola var att alla av intervjuade förskollärarna arbetar på en 

annan avdelning, som ledde till att man fick olika svar kring deras arbetssätt. Förskollärarna som blev 

intervjuade har olika lång yrkeserfarenhet. Jag har gett dem fiktiva namn i min studie: 

Tabell 1 - Urval 

Befattning: Erfarenhet: Arbetar på: 

Förskollärare Maria 24 år 1–3 årsavdelning 

Förskollärare Anna 21 år 3–5 årsavdelning 

Förskollärare Emilia 9 år 1–5 årsavdelning 

Förskollärare Natalie 4 år 3–5 årsavdelning 
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4.2	Genomförande	
 
Utifrån studiens frågeställningar förberedde jag öppna och lämpliga intervjufrågor med följdfrågor som 

jag ville ställa till förskollärarna. Jag började med att maila förskolechef som ansvarar för förskolan som 

jag praktiserade förr i tiden. I mailet frågade jag om de skulle vilja medverka i min undersökning och 

har även berättat om min undersöknings syfte och hur intervjuer kommer att se ut. Efter bekräftelsen av 

förskolechefen har jag skickat in informationsbrev tillsammans med samtyckeskravet till alla berörda 

som bekräftade först muntligt till förskolechefen att medverka i min studie. I informationsbrevet fick de 

ytterligare information om bland annat undersöknings syfte, användning av ljudupptagningen som skulle 

hanteras på ett konfidentiellt sätt, och att genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som 

rör anonymisering och tystnadsplikt (Bilaga 1).  Genom mail bestämdes olika tillfällen till intervjuer 

med alla berörda förskollärare. Alla fyra intervjuer genomfördes individuellt på en och samma förskola 

vid olika tillfällen. Alla intervjuer genomfördes i förskolans konferensrum där man kunde prata i lugn 

och ro. Jag försökte att ställa öppna frågor och spelade in alla intervjuer med ljudupptagning för att 

kunna fånga allt som förskollärarna hade berättat. Denscombe (2016) hävdar att ljudupptagningar 

erbjuder närmast fullständig och permanent dokumentation av intervjuerna (Denscombe, 2016).   

I min intervjuguide strävade jag efter att skapa frågor som kunde ge utrymme för förskollärarnas öppna 

svar. Frågor som jag valt att ställa var i början övergripande med olika följdfrågor för att få mer 

specifika svar. Anledningen till frågorna som jag ställde till förskollärarna var att få en slags bild av 

deras tankar kring hantering av konflikter, för att sedan rikta mina forskningsfrågor mot olika områden 

inom konflikthantering. Jag började med att ställa allmänna frågor om hur förskollärarna uppfattar 

konflikter samt vilka är de vanligaste vardagskonflikterna som uppstår mellan barn på förskolan. Jag 

ställde även frågor om barns lärande vid konflikter, vilka strategier förskollärarna använder sig av vid 

konfliktsituationer, om och hur försöker de att förebygga konflikter, samt förskollärarnas bemötande till 

barnen och deras förhållningssätt till barns konflikter.  

4.3	Bearbetning	av	data	
 
Alla inspelade intervjuerna transkriberade jag sedan enskilt via dator. Transkribering innebär att allt 

intervjuade personen säger skrivs ner ordagrant och då är det lättare att genomföra detaljerade 

jämförelser och sökningar mellan data (Denscombe, 2016). Efter transkriberingen hade jag skrivit ut alla 

transkriberingar och läste dessa flera gånger för att få en bild av vad som hade framkommit och även för 

att kunna jämföra olika intervjuades svar. Efter detta hade jag valt en frågeställning i taget och 

markerade likheter och olikheter på transkriberingar, för att sedan kunna utarbeta kategorier för att 
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uppfatta skillnader och likheter mellan olika svar, då jag skulle redovisa resultatet tematisk. Jag har valt 

att dela upp resultatet i tre kategorier för att kunna besvara mina forskningsfrågor på ett lämpligt sätt. 

Dessa är förskollärarens syn på konflikter och förskollärarens uppfattning till barns orsaker till 

konflikter, förskollärarens strategier för att hantera konflikter och förskollärarens agerande i 

konfliktsituationer samt förebyggande arbete mot konflikter.  

 

4.4	Etiska	ställningstaganden	

Under min studiens gång har jag gjort mitt bästa för att följa forskningsetiska principer. I 

forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns det fyra hudkraven, 

dvs. informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera undersökningsdeltagare om uppgift i projektet 

samt vilka villkor gäller för deltagares medverkande. Detta gjorde jag genom att skicka till alla berörda 

ett informationsbrev där det stod att allt deltagande är frivilligt och att man har rätt att avbryta sin 

medverkan även efter att materialinsamlingen har påbörjats. Samtyckeskravet innebär att forskaren skall 

inhämta undersökningsdeltagares samtycke. Inför varje intervjutillfälle fick jag samtycke från alla 

intervjuade personer som hade skrivit under ett samtycke på pappret. Konfidentialitetskravet innebär att 

alla uppgifter om undersökningsdeltagaren förvaras på ett sätt att ingen obehörig kan komma åt 

uppgifterna. Ljudinspelningar och transkriberingar av intervjuer har jag bevarat på ett sätt så att ingen 

obehörig kunde komma åt insamlingsmaterialet. Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda, 

insamlade för forskningsändamål, får inte utlånas eller användas för icke-vetenskapliga syften eller 

andra kommersiellt bruk. Namn på de intervjuade förskollärarna är fiktiva för att skydda deras identitet. 

Det som framkommer är yrkeserfarenhet och åldersgrupp förskollärarna arbetar med (Vetenskapsrådet, 

2002).  
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5	Resultat	och	analys	
 
I detta avsnitt kommer jag att redovisa och analysera studiens insamlade material. Syftet med 

undersökningen är att få kunskap om förskollärarens syn på konflikter och konflikthantering. Studien 

har även för avsikt att undersöka vilka strategier förskolläraren använder sig av för att hantera konflikter 

som uppstår mellan barn på förskolan samt om och hur dessa strategier kan vara till hjälp för att 

förebygga konflikter.  Resultatet är upplagd i följande teman: förskollärarens syn på konflikter och 

förskollärarens uppfattningar till orsaker av barns konflikter som avslutar med en analys, 

förskollärarens strategier för att hantera konflikter och förskollärarens agerande i konfliktsituationer 

som avslutar med en analys, samt förebyggande arbete mot konflikter som avslutar med en analys. 

Temana är valda utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

 
 
5.1	Förskollärarens	syn	på	konflikter	
 
Jag började min intervju med att fråga förskollärarna vad är en konflikt enligt dem. De intervjuade 

kopplade direkt sin uppfattning till orsaker av barns konflikter. Förskollärarna menar att en konflikt 

uppstår när barnen är osams och inte kan komma överens med någon. 

 

Maria beskriver sin förståelse på detta sätt: 

 
’’[…] En konflikt kan uppstå när barn är osams om något, ibland kan ett barn knuffa ett annat barn och 

då blir det andra barnet ledsen. När barnen inte kan hälla ut något helt enkelt, utan man kan bli lite 

osams, när de drar en leksak, och när det andra barn bryr sig inte’’. (Maria) 

 

Anna påpekar att konflikten kan uppstå när man är oense: 
 

’’[…]när något barn känner sig lite kränkt, eller när en av partnerna känner sig illa behandlad. Oftast är 

det en konflikt när man är oense. När man är oense och inte kan lösa det själva’’. (Anna) 

 

Emilia anser att även om barnen är osams och tycker olika, kan de fortfarande ha respekt för den andre: 
 

’’En konflikt kan vara när man är osams. Jag tycker att man kan tycka olika men att man fortfarande 

kan vara sams. Det är när man blir arg på varandra, man blir ledsen eller sur, eller att man slår någon’’.  

(Emilia) 
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Natalie menar att konflikten kan uppstå när barnen inte vill lyssna på den andres perspektiv, utan 

försöker att få sin vilja. Hon menar också att konflikten kan uppstå när de vuxna inte är i närheten och 

hjälper till att utreda situationen:  
 

’’En konflikt kan vara när barnen inte kan komma överens och inte vill lyssna den andres perspektiv. Det kan 

även hända om små saker ibland. Vilken penna man ska ha osv. Sådana saker som blir till en konflikt. Ofta 

uppstår det konflikter när en vuxen inte är närvarande. När vi inte stöttar och inte hjälper de’’. (Natalie) 

 

Förskollärarna menar också att det uppstår flera konflikter inomhus, än när man är ute med barnen. 

Detta förklarar de genom att de ser och hör mer när de är med barnen inomhus. Förskollärarna menar att 

utomhus är det större yta där barnen kan ’’gömma sig’’ då de flesta av barnen är medvetna om att 

konflikterna inte är trevliga.  

 

 
5.1.1	Förskollärarnas	uppfattningar	till	orsaker	av	barns	konflikter	
 
Förskollärarna berättar att orsaker till barns konflikter är olika beroende på olika situation barn hamnar i. 

Förskollärarna beskriver att de vanligaste vardagskonflikterna kan vara allt från att någon får för mycket 

uppmärksamhet än den andre till att barnen vill ha samma leksak samtidigt. Det kan också handla om att 

ena barn uttrycker sig på ett fel sätt, då hen inte har utvecklat det svenska språket än, och blir korrigerat 

av de andra barnen i omgivningen.  

 

I följande utdrag berättar Maria vilka enligt henne är de vanligaste orsakerna till barns konflikter på 

förskolan:  

 
’’Jag tycker att konflikterna oftast uppstår om man blir knuffat eller svartsjuk, allting från att man får för 

mycket uppmärksamhet, eller för att nån har en leksak, som man själv skulle vilja ha. Ibland beror det på att 

vissa barn är inte så omtyckta. Då händer det mer kring dem. Då oftast händer att man blir osams med det 

barnet som egentligen inte har gjort något. Det är intressant. En del barn är inte omtyckta av andra barn och 

hamnar de ofta i konflikter. Jag tycker ändå att det är mildare konflikter på yngre barn än på äldre barn, då på 

äldre barn använder de mer fulla ord, de är starkare. De kan både använda den fysiska styrkan och orden. På 

mindre barn är det mer kroppsspråk som de kan styra’’ (Maria) 

 

 

Förskollärare Anna berättar att vissa konflikter handlar om åtråvärda saker: 
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’’ […] När man jobbar med äldre barn kan det vara att man inte kan vara med i leken, eller att man inte vill 

städa, att det blir missförstånd. Eller att barn korrigerar de andra barn som till exempel säger fel eller inte kan 

uttrycka sig bra på svenska, då uppstår det konflikter. Det är ibland barn som bryter för gemensamma regler, 

exempelvis om barn som inte vill städa fast det varit med i leken […] Ett annat exempel om barn som byggde 

sin lego och sparade den, då kom ett annat barn och ville bygga på lego, fast det inte visste att det var någon 

annans, och då blev det konflikt, att barnen inte förstod att det är någon annans bygg’’. (Anna) 

 

Förskolläraren Emilia upplever orsaker till konflikten i följande: 
 

’’Konflikter uppstår beroende på barnens ålder. På yngre barn uppstår konflikter när man vill ha samma sak, 

eller att man tränger sig fram när man vill titta på boken och knuffar andra, eller att någon råkar knuffa till nån 

så att den andre blir ledsen.  På äldre barn handlar det om mer saker, det kan också vara att man vill ha en sak, 

och man knuffar andra osv, men där är det också hur man ska leka, vem är det som bestämmer, vem som får 

vara med. Det handlar mer om makt, och uteslutningar… Vilken roll man får’’. (Emilia) 

 

 

5.1.2	Analys	
 
Förskollärarna har liknande synsätt om vad en konflikt är. De menar att konflikter uppstår när två eller 

flera parter är osams och oense. I förskollärarnas utsagor kan jag se att barnen ofta hamnar i konflikter 

på grund av de inte får önskad uppmärksamhet eller att de knuffas då de vill sitta närmare pedagogen 

och exempelvis titta på boken. Detta händer ofta om barn inte har utvecklats sitt verbala sätt att göra sig 

förstådd på. Thornberg (2006) påpekar i sin forskning om mellanmänskliga konflikter som kan 

kategoriseras på olika sätt. En av dessa var sakkonflikter som uppstår när individerna har olika 

uppfattningar om hur man bör värderas en händelse eller ett faktapåstående som vi kan observera i 

ovanstående exempel, där barnen knuffar andra barn för att sitta närmare pedagogen och vill titta på 

boken.   

Maria berättar även att vissa barn inte är omtyckta och därför hamnar de ofta i konflikter med andra 

barn. Sådana konflikter kallar Thornberg för relationskonflikter som handlar om att individerna har svårt 

att acceptera varandra och därför hamnar de ofta i konflikter.   
 

Förskollärarna beskriver att orsaker till konflikter kan se olika ut, beroende på barns ålder. De äldsta 

barnen oftast använder sig av den fysiska makten och starka ord, medan på yngre barn ser konflikterna 

mildare ut. Szklarski (1996) delade upp orsaker till barns konflikter i olika kategorier. En av dessa var 

objektrelaterade orsaker, där konflikten uppstår över konkreta personer, uppgifter och föremål.  
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I ovanstående exempel ser man att förskolebarns orsaker till konflikter ofta beror på att barn vill ha en 

leksak samtidigt, som leder till att barn hamnar i en konflikt. Detta kallar Thornberg (2006) för 

intressekonflikter, då barnen som har samma behov och vill leka med en och samma leksak samtidigt 

som ett annat barn inte får det på grund av begränsade resurser.  

Vidare berättar förskollärarna att barnen ofta bryter mot gemensamma regler, som exempelvis städning 

efter leken. Detta kan man relatera till Szklarskis (1996) objektrelaterade orsaker, då konflikten uppstår 

på grund av en konkret uppgift som barnen fick att genomföra.  

 

I ovanstående exempel beskriver förskolläraren Anna att barnen ofta korrigerar andra barn som inte har 

utvecklat det svenska språket. Detta händer ofta om barn är omedvetna om den andre barns 

språkutveckling, och blir ofta otrevliga för andra barn. Detta exempel kan man relatera till 

individrelaterade orsaker som Szklarski (1996) beskriver att konflikter uppstår på grund av olikheter 

mellan barn. Förskollärare Anna beskriver också en konfliktsituation som uppstod på grund av 

missförstånd, där ena barnen ville bygga med lego som redan tillhörde till ett annat barn. Szklarski 

beskriver sådan situation som situationsrelaterade orsaker, där individen på grund av misstolkning eller 

missförstånd hamnar i en konflikt. Maria berättar även en annan orsak till barns konflikter där barnen 

upplever att ibland får de inte lika mycket uppmärksamhet som ett annat barn, och därför kräver de mer 

uppmärksamhet genom aggression. Denna orsak kan man relatera till Szklarskis integritetrelaterade 

orsaker som beskriver situationer där barnen känner att hen inte blir behandlad på ett rätt sätt och därför 

reagerar med till exempel retsamhet eller anklagelse.  

 
 
5.2	Förskollärarens	strategier	för	att	hantera	konflikter	
 
Förskollärarna berättar om olika sätt att hantera konflikter som uppstår mellan barn.  

Förskollärarna beskriver att de försöker vara en medlare under barns konflikter. De försöker att vara 

neutrala och lyssnar på båda parters versioner av problemet. Förskollärarna menar att det är viktigt att 

barnen känner sig lyssnad på samt att alla får möjlighet att komma till tals även om inte alla är nöjda 

med resultaten efter konflikten.  

 

I följande exempel presenterar jag några utdrag från förskollärarnas olika sätt att hantera konflikter. 

Anna förklarar att hon intar rollen som medlare mellan två parter som hamnade i en konflikt för att ta 

reda på vad som hände:  
’’Jag försöker vara lugn, lyssna på båda partner, medla, hitta en lösning som båda känner sig nöjda 

med. Jag försöker att få förståelse för barnen som har uppfattat situationen, för att kunna se situation 
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från ett annat perspektiv. Det är det ultimata. Försöka att barnen kan komma ut från situationen och lära 

sig något, att båda känner att det känns okej efteråt’’. (Anna) 

 

Anna lägger också vikt på att man behöver bekräfta barnets känsla, och låta barnen ha den känslan, men 

samtidigt behöver man visa att det inte är okej att exempelvis kasta leksaker på varandra. Oftast frågar 

hon: ’’ Hur ska vi göra så att du ska känna dig bra igen?’’, och då berättar Anna att ibland får hon svar, 

men ibland måste hon vänta och kan inte lösa konflikten på en gång. I sådana situationer brukar Anna 

återkoppla till händelsen senare när barnen lugnar sig och berättar vad som hänt och vad man kan 

komma fram till.  

Vidare berättar Anna att hon försöker trösta det barnet som är ledsen och förklara: ’’Jag vet att du är 

arg, men du får inte kasta leksaker på andra’’, och då ger hon alltid någon argumentation för varför 

man inte får göra så. Hon berättar även att hon försöker att vara tydligt och bestämt, då hon anser att 

barnen behöver förstå tydligt vad som är okej eller inte okej att göra eller säga. 
 

Maria berättar att hon aldrig kräver att något barn ska be om ursäkt om hen gör något dumt, om barnet 

är omedvetet vad själva ordet betyder. Hon försöker också att bli medlare i konfliktsituationen och 

lyssnar in båda parters perspektiv. Maria berättar även att hon försöker att inte använda barnens namn 

vid olika konfliktsituationer när hon vet att det ofta är samma barn som hamnar i konflikten. Hon 

förklarar att hon inte vill att andra barn ska ha dålig känsla av det ’’busiga’’ barnet.  
 

’’Jag kräver aldrig att något barn ska säga förlåt, om de inte förstår vad själva ordet betyder. Jag kräver inte att 

man ska kramas efteråt. Det är min kunskap som talar för mig, att kräv inte det av barnen. Jag försöker att 

lyssna, vad som hänt från båda sidorna. Mest lyssna och tala om, att det är förbjudet att slåss eller att knuffas. 

Man måste också komma ihåg att trösta barnen som är ledsen, man för inte glömma bort det barnet som precis 

har varit knuffat. Jag försöker att inte använda någon barns namn, när det ofta är samma barn som slåss, det är 

strategi som jag har för mig’’. (Maria)  

 

Maria tycker också att det är viktigt att bekräfta barnets känslor. Hon berättar att om ett barn slår något 

annat barn brukar hon exempelvis säga: ’’Jag kan förstå att du är arg, och ledsen men du får tyvärr inte 

slå någon annan’’. Hon berättar även att hon försöker att motverka konflikter genom att tänka före, till 

exempel: ’’Oj, det här barnet kanske är hungrig, och därför är så busigt, nu är det dags för frukt!’’.  

 

Emilia berättar att när hon upptäcker att det börjar uppstå någon konflikt mellan barnen brukar hon 

oftast börja med: ’’Nu ser jag att ni är osams, hur ska vi göra nu då?’’.  Vidare berättar hon att: 
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’’ När jag upptäcker att barnen slår varandra då försöker jag först att sära på de och sedan fråga vad som hände 

och bekräfta de. Trösta barnen, lyssna att de får berätta. I arbetet med dem yngsta barnen måste man sätta ord 

på det som kanske hände för att ta reda på vad barnen skulle vilja säga då de inte har språket än. Med äldre 

barn försöker jag lyssna det vad barnen själva berättar för mig och för det andra, vad hen upplevt och bekräfta 

känslorna, osv. Jag tycker att en del barn är bra på att komma på lösningar själva och tänka hur man kan göra 

varandra glada igen’’. (Emilia) 

 

Emilia berättar även att hon försöker att uppmana barnen för att hitta lösningar genom att fråga: ’’Hur 

skulle ni kunna göra på ett annat sätt i denna situation och hur kan vi göra nu för att ni ska känna er 

nöjda och glada igen’’.  
 

Natalie berättar att hon hanterar konflikter på detta sätt:  
 

’’För det första så går jag ner till barnens nivå, så att jag inte kommer in i en konfliktsituation som en dominant 

vuxen som vet bäst. Pratar lugn, lyssnar in framförallt, alla barn som var inblandade. Ibland händer det att jag 

tar bort barnet som är mest ledsen, då jag känner att det barnet behöver mig mest just nu. Sedan pratar jag med 

båda barnen utan att lägga några värderingar i det, och sammanför deras olika perspektiv. Ibland händer det att 

de tänker fortfarande olika och då kan man respektera det’’. (Natalie) 

 

Förskollärarna beskriver att man behöver vara lugn och lyssna på båda parter inblandade i konflikten. 

Förskollärarna menar att det är viktigt att konflikten blir löst, så att båda parter känner sig nöjda, utan att 

bli en vinnare eller förlorare. Förskollärarna berättar att först låter de barnen själva berätta vad som är 

orsaken till konflikten, samt vad som hänt, för att sedan kunna lyssna på barnen vad de har för lösning i 

konfliktsituationen. Om barnen inte kommer själva på en lösning så ger förskollärarna förslag på hur 

konflikten kan lösas.   

Maria berättar även att det är väldigt viktigt att hela tiden visa ett gott exempel till barnen på hur man 

kan göra och vad man kan säga. Att man inte kränker barnen, utan visar respekt för barnen. Maria pekar 

också på att man inte bör skrika namn på barnen som gjorde fel, så att man inte sätter barnen i en 

negativ sida. Hon berättar även att hon talar om till sina arbetskamrater om hon själv gör något som inte 

fungerar med barnen för att varna att man inte ska göra likadant, utan försöker att hitta andra lösningar 

på situationen.  

Anna anser även att hon har en väldig viktig roll som pedagog och berättar att barnen ofta behöver hjälp 

från de vuxna, då det ibland finns risk att barnen känner sig kränkta eller utsatta. Både Emilia och 

Natalie påpekar att det är viktigt att pedagogen alltid bör finnas till hands och ha en stödjande, medlande 

och tröstande roll när barnen inte kan lösa konflikten själva. 
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5.2.1	Förskollärarens	agerande	i	konfliktsituationer	
 
Jag ställde frågor till förskollärarna om hur de agerar när de ser att det uppstår konflikter mellan barn.  
 
Anna berättar att:  
 

’’Oftast ingriper jag i konflikter om jag ser att de är fysiska. Eftersom vi har många barn här som har svårt att 

uttrycka sig på svenska som blir det nog mer att jag behövs och hjälper här än jag kanske skulle göra på en 

annan förskola. För barnen behöver hjälp att uttrycka sig. Ibland är det så att ett barn gråter på grund av ett 

annat barn som blev otrevlig då förklarar jag att man kan säga stopp till det barnet. Jag förklarar till barnet att 

om det andra barnet inte lyssnar, då kan man komma till mig och berätta vad som hänt. Vi blev väldigt noga 

med att lära de att om de känner sig kränkta då kan man säga stopp, jag vill inte.  Man måste vara tydligt med 

det man vill eller inte vill’’. (Anna) 

 

Maria tar upp ett exempel från en fotbollsplan:  
 

’’[…] När barnen slåss på en fotbollsplan, då frågar jag om man får göra så på en fotbollsplan? Det är samma 

sak på förskolan, man kan inte göra likadant. Man får inte knuffa någon på förskolan, likaså man inte får slå 

någon på en fotbollsplan - så kan man jobba med konflikt om det hänt något. Det är ett sätt att hantera 

konflikter att ta något exempel och lägga det på olika ställen’’. (Maria) 

 

Maria berättar även att om något barn gör ett annat barn ledsen då säger hon: ’’Kommer du ihåg att man 

inte gör så här, minns du när du blev puffat och blev ledsen efteråt?’’.  

 

Förskollärarna ger uttryck för att det är mycket viktigt att kunna kommunicera med barnen på ett bra 

och tydligt sätt, då kommunikationen speglar en väsentlig roll i hantering av konflikten. Barnen måste 

förstå vad som gäller på förskolan och hur man bör kommunicera med andra barn och även pedagoger.  

De berättar också att om barnen känner sig dåligt behandlad av det andra barnet då kan man säga stopp 

till barnen, så att barnen förstår att de är otrevliga just nu. 

 

5.2.2	Analys	
 

Förskollärarna använder sig av olika strategier för att hantera konflikter på förskolan. En av metoderna 

som de använder är medling. Förskollärarna berättar att om de anser att barnen behöver hjälp med att 

hantera konflikter, då de själva inte kan lösa det, då ingriper de i konfliktsituationen för att utreda vad 

som hade hänt. Förskollärarna lägger vikten på att de ingriper i konflikten inte som en dominant vuxen 

som ska lösa problemet åt barnen, utan hjälper de att förstå båda parters perspektiv på problemet. 
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Grünbaum och Lepp (2005) förklarar att som medlare griper in en tredje part i konflikten för att hjälpa 

parterna att lyssna till och kommunicera med varandra. En medlare fastställer inte bindande 

överenskommelser eller bestämmer vad som ska göras, utan vägleder de inblandande till en lösning, 

som de själva har valt, formulerat och kommit överens om tillsammans. Medlarens roll är att ta reda på 

vad konflikten handlar om. Då inblandade i konflikten har möjlighet att kunna definiera sina problem, 

uttrycka och identifiera sina behov och känslor, och även ta del av andras känslor och behov. Barnen har 

också möjlighet att föreställa sig en lösning och förhandla tillsammans om en handlingsplan, och även 

utvärdera utvecklingen i fortsättningen samt ompröva det man kommit överens om. Grünbaum och Lepp 

pekar på att medlingsmetod handlar inte om att ta reda på vems fel det är i konflikten eller skuldbelägga 

någon, utan utgångspunkten är att rikta blicken framåt för att hitta en lösning eller ett annat sätt att 

hantera konflikten, för att båda partner ska bli nöjda igen. Förskollärarnas val av att hantera konflikter 

genom att medla mellan barnen kan även förstås utifrån den tredje nivån av Cohens konfliktpyramid, där 

konflikter hanteras med hjälp av en medlande person. Hakvoort (2010) hävdar att skolors realiteter visar 

att inte alla konflikter kan hanteras eller lösas av parterna själva genom förhandling, därför behöver man 

som vuxen ibland gripa in i konflikten för att hjälpa barnen att hantera konflikten.  

 

Förskollärarna berättar även att de är lyhörda för båda parters inblandande i konflikten och lyssnar in 

både parters perspektiv och även hjälper barnen att förstå den andres perspektiv. Glockler et. al (2014) 

påpekar att det är viktigt för förskollärarna att vara lyhörda inför barnen, som leder till att barnen får 

hjälp med att hantera konflikter. För att barnen ska få en större förståelse för varandra behöver 

förskollärarna hjälpa barnen att sätta sig in i andras perspektiv. Om förskollärarna stödjer barnen vid 

konflikter får de en djupare förståelse för andras känslor och även sina egna. Lundström (2008) kallar 

denna strategi som utmanande strategi, där den vuxne utmanar barnens tankar genom exempelvis att 

synliggöra barnens egen del i konflikten och utmana barnet att se motpartners perspektiv.  

 

 Förskollärarna berättar även att ibland kan man inte lösa konflikten på en gång, då vissa barn behöver 

lugna sig. Anna berättar att hon alltid återkommer till konfliktsituationen när hon anser att barnen har 

lugnat sig och är beredd för att prata om det som hade hänt. Glockler et. al (2014) hävdar att barn 

behöver erfarenhet som ger de möjlighet att uttrycka sig själva och ibland att lugna ner sig först för att 

sedan kunna fundera över konflikten som uppstått.  

Emilia berättar att ibland observerar hon konflikter som uppstår, istället för att gripa in i 

konfliktsituationen på en gång. Detta gör hon för att se om barnen kan lösa konflikten själva. Glockler 

et. al (2014) påpekar att barn tidigt skapar ett mönster när det gäller konflikthantering, och om 

förskollärarna istället är kontrollerande kan det påverka barnens reaktioner och leda till att barnen 
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förväntar sig att vuxna ska gå in lösa problemet åt dem. Emilias anledning till att inte ingripa i barns 

konflikter för snabbt kan även förstås av nivå två i Cohens konfliktpyramid som beskriver konflikter 

som individerna kan hantera själva genom att förhandla situationen med varandra. Denna strategi anser 

jag använder Emilia när hon observerar konflikter istället för att gripa in och störa barnen i deras 

konflikthantering för tidigt.  

 

Förskollärarna lägger också vikt på att man ska bekräfta barnets känslor vid konfliktsituationerna och 

visa att man ser och respekterar hur barnen känner sig just nu. Denna strategi kallar Lundström (2008) 

för bekräftande strategi, där den vuxne lyssnar in och bekräftar barnen, visar förståelse för barnen samt 

använder sig av positiv förstärkning av barns beteende. Förskollärarna berättar även att om de anser att 

konflikter är med en fysisk kontakt då stoppar de konflikter och berättar även till de illa behandlade barn 

att man kan säga stopp om man känner sig dåligt behandlad. Denna strategi kallar Lundström för fysisk 

beröring som innebär att läraren stoppar konflikter om de anser att konflikter kan leda till våld eller 

riskerar för att våldsamma reaktioner sker mot motparten. Denna stoppande strategi kan man även förstå 

utifrån nivån fyra i Cohens konfliktpyramid som beskriver att vissa konflikter inte blir lösta utan 

oönskat beteende stoppas och inblandade i konflikten behöver skiljas åt. Hakvoort (2010) menar att 

fokus i denna nivå ligger på beteendet, där våldsamt och aggressivt beteende måste stoppas på grund av 

att det blockerar möjligheterna till konstruktiva sociala interaktioner och bromsar lärandeprocesser.  

 

Förskollärarna berättar även att kommunikation är en väsentlig del i konflikthantering. De anser att de 

behöver vara tydliga på vad och hur de säger till barnen, så att barnen förstår vad förskollärarna menar.  

Vygotskij (1999) påpekar att kommunikation är en viktig del i människans liv och grundar sig på ett 

avsiktligt överförande av tankar och erfarenheter. Vygotskij menar även att kommunikationen 

förutsätter en utveckling och generalisering av ordets betydelse och är den primära funktionen av 

språket som används exempelvis genom ord. Vidare påpekar Vygotskij att genom kommunikation kan 

individen överföra ett innehåll eller ett slags erfarenhet till en annan person. Säljö (2000) menar även att 

kommunikation mellan människor är avgörande, då de skapar sociokulturella resurser, och just genom 

kommunikation förs de vidare.  

 
5.3	Förebyggande	arbete	mot	konflikter	
 
Förskollärarna blev även tillfrågade om de arbetar med att förebygga konflikter som uppstår mellan barn 

och i så fall på vilket sätt gör de det. Tre av intervjuade svarade att de brukar använda sig av 

dramatiseringar då barnen får möjlighet att öka förståelsen för hur konflikter kan lösas eller minskas.  
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Maria som arbetar på yngre barns avdelning berättar: 

 
’’ […] Jag arbetar också med att dramatisera, och med sagor, att man jobbar med lekar, att man måste göra 

olika saker tillsammans eller att man har roligt tillsammans. Björnen sover är en lek där man kan arbeta med 

att hantera konflikter, att man ska klappa varandra och uppmärksamma varandra på ett bra sätt. Jag gör också 

teater, då barnen har möjlighet att vara delaktiga själva’’.  (Maria) 

 

Emilia berättar om dramatisering som hon gör tillsammans med barnen och även att hon läser olika 

böcker där barnen är oense:  
 

’’Jag brukar använda mig av teater och dramatiseringar då jag spelar upp konfliktsituationer där konflikten 

uppstod och då får barnen berätta vad som hade hänt, och om man kunde göra annorlunda. […] Jag brukar 

också läsa böcker där barnen blir osams, och diskuterar det med barnen, hur skulle man kunna göra istället, 

eller vad som var bra eller dåligt osv’’. (Emilia) 

 

Anna berättar att om det uppstår konfliktsituationer för ofta då brukar hon göra dramatiseringar och 

fånga barns delaktighet:  
 

’’[…] ibland när det händer mycket då gör vi teater och dramatiseringar. Vi kan ibland skoja lite kring 

konflikter, överdriva för att barnen ska förstå vad som blev fel och om man kan göra det annorlunda. Det är 

faktiskt uppskattat av barnen, då de tycker om att vara delaktiga i sådana aktiviteter’’. (Anna) 

 

Både Maria och Natalie berättar att de brukar dela upp barnen i olika grupper då de anser att när det är 

för många barn samtidigt i samma rum, uppstår det konflikter oftare.  De försöker att gruppera barn så 

att alla blir nöjda och sams. Förskollärarna berättar även att de har förslag på olika aktiviteter och prövar 

om nya samspelsövningar som leder till att barnen kan samarbeta med varandra. Maria som jobbar med 

de yngre barn förklarar att hon försöker att vara ute med barnen mycket, då barnen inte får för mycket 

tillsägelser, än när de är inomhus. Hon tycker också att det är viktigt att barnen är mätta och utvilade, då 

det ofta händer att barnen hamnar i konflikter då de känner sig irriterade.  

 

Emilia berättar även att det är viktigt att man finns i närheten där barnen är, och visar intresse. Hon 

berättar även att: 

 
’’Jag vet att det ofta uppstår konflikter när man blir för många barn, så att det inte händer för mycket 

saker, därför behöver man ligga steget före.  Med åren hade man lärt sig mycket, var man ska vara, vad 

konflikter kan uppstå, och att ha ögonen öppna och läsa av signaler, och kroppsspråk.  Man kan ta 
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ställningstaganden, var behövs man vara mest. Man måste skaffa sig kunskap om barnen och vet vissa 

kombinationer som inte fungerar mellan vissa barn. […] Det är också viktigt att belysa konflikter som 

kan uppstå mellan barn för att sedan undvika dessa’’.  (Emilia) 

 

Natalie berättar att hon pratar mycket med barnen om kamratskap, hur man ska vara en bra kompis och 

vad det betyder. Hon berättar även vad hon gör när det ofta är samma barn som hamnar i konflikten:   

 

’’Vi pratar mycket i arbetslaget hur vi ska göra om vi anser att det är flera barn som ofta hamnar i en konflikt 

och hur vi ska lösa det. Ofta är det så att vi försöker att dela upp barnen i olika grupper, då de som har lite 

svårt kan vara i olika grupper.  Vi försöker att hitta olika lösningar och möjligheter för dessa barn för att fånga 

deras intresse. En annan gång försöker vi hitta något gemensamt som närmar sig dessa barn så att de kan leka 

fint och tycker om att göra något tillsammans. Vi pratar hur vi kan göra annorlunda, så att alla trivs’’. (Natalie) 

 

Natalie berättar även att miljön speglar en stor roll för hur barnen reagerar och vilka tillsägelser de har, 

därför försöker de hela tiden att anpassa förutsättningar till barns behov.  

 

Anna beskriver att när det uppstår konflikter och om det finns andra barn i närheten då försöker hon att 

fånga deras intresse så att de också kan vara med i diskussionen:  
 

’’Jag tänker att om man pratar när det uppstår en konflikt, och om det finns barn runt omkring, man är tydligt 

då och sätter upp på känslor och sätter upp på vad vi gör…[..] och finns det andra barn som hör det då tar de 

till sig det jag säger. Vi pratar med barnen mycket om hur vi ska vara för varandra, att vara en bra kompis. 

Ibland är det svårt för barn, men vi är förebilder. […] Hur vi behandlar barnen märker jag att de är mot 

varandra likaså. Jag ser att barnen ser, att om jag säger på ett visst sätt, och ber om ursäkt, eller gör något fel 

då märker jag att det tar barnen till sig’’. (Anna) 

 

Förskollärarna berättar även att interaktioner mellan barn är viktigt, därför försöker de att hitta på olika 

samspelövningar där barnen kan samarbeta med varandra. Detta leder till att barnen har möjlighet att 

vara med dessa barn som kanske inte är så delaktiga i andra aktiviteter. Förskollärarna berättar att vissa 

aktiviteter lär sig barnen av varandra, då vissa barn som inte kan klara något på egen hand, med hjälp av 

ett annat barn når målet.  

 

5.3.1	Analys	
 

Förskollärarna berättar om sina olika sätt att förebygga konflikter på förskolan. En av dessa är 

dramatiseringar som påminner lite om folksagan, där barnen kan vara deltagare och betraktade på sina 
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egna villkor. Dramatiseringar går till så att förskollärarna väljer en konfliktsituation som är aktuell eller 

som man hittar på och konstruerar en tänkt situation där barnen kan känna igen sig i.  Förskollärarna 

talar om att dramatiseringar är ett omtyckt sätt av barnens sida som leder till att barnen kan höja 

medvetenheten om konflikter och konflikthantering som inte skadar någon.  Barnen i lugn och ro kan 

titta när man utspelar en konflikt på scenen och får barn att komma med förslag på olika sätt att hantera 

och lösa konflikten. Genom denna aktivitet stimuleras barnets inlevelseförmåga samtidigt som man kan 

utmana deras tänkande att komma med ett förslag på hur man kan hantera situationer som uppkom.  

Denna strategi kan även förstås utifrån nivå ett i Cohens konfliktpyramid förebygga som siktar på att 

skapa ett stöttande och positivt klimat kring barnen, och även en öppenhet som underlättar att hantera 

konflikter när de uppstår på grund av arbetsrelaterade sociala relationer som hänvisar till att förebygga 

eller förbereda. Hakvoort (2010) påpekar att på denna nivå kan man hitta alla typer av förebyggande 

aktiviteter som förbereder sig för en stödjande miljö. Utifrån min tolkning anser jag att förskollärarna 

använder sig av olika aktiviteter och även kommunikationsövningar som hjälper barnen att förstå och 

förberedda för eventuella konflikter. Förskollärarna berättar även att de använder sig av andra sätt som 

kan förebygga konflikter, såsom samspelsövningar, eller diskussioner med andra barn kring konflikter 

som uppstod.  

 

Förskollärarna talar också om att de delar upp barnen i olika grupper för att motverka eventuella 

konflikter som kan uppstå. De gör olika grupperingar på grund av erfarenheter som de har med sig, och 

berättar att vissa barn inte alltid fungerar bra med varandra, men att de försöker att ibland hitta olika 

aktiviteter som närmar dessa barn till samspel. Förskollärarna lägger även vikt på att man behöver 

diskutera och reflektera över konfliktsituationer tillsammans med barnen, då barnen har möjlighet att 

tala om sina åsikter. De reflekterar över hur man ska vara en bra kompis och vad som krävs för att alla 

ska känna sig bra och trivs på förskolan.  

 

Förskollärarna pekar också på att vissa aktiviteter de gör med barnen kräver hjälp av andra, då vissa 

barn inte kan göra de själva. Dessa aktiviteter där barnen behöver hjälp av en annan erfaren person kan 

relateras till Vygotskijs (1999) proximala utvecklingszonen där barnen med hjälp av en annan mer 

erfaren person kan nå önskat mål. Genom olika aktiviteter och samspel mellan barn kan barnen lära sig 

något nytt som även Säljö (2000) pekar på, att människor lär sig och får ny kunskap hela tiden i alla 

sociala sammanhang, och att genom samspel med andra i olika kollektiva verksamheter har människor 

möjlighet att utnyttja sina förutsättningar.  
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6	Diskussion	
 
I detta kapitel kommer jag att diskutera studiens resultat och analys. Jag kommer att lyfta fram tankar 

som väckts hos mig under arbetets gång. Jag kommer även koppla samman studiens resultat och analys 

med förskolans praktik. Kapitlet delas ut i metoddiskussion där alternativa metoder lyfts fram samt 

resultatdiskussion där jag diskuterar förskollärarnas olika sätt att hantera konflikter.  

 
6.1	Metoddiskussion	
 
Jag har valt att utföra intervjuer med förskollärarna. Resultatet av min studie kunde ha sett annorlunda ut 

om jag hade valt att genomföra observationer istället för intervjuer. Intervjuerna har gett mig 

beskrivningar av förskollärarnas uppfattningar och upplevelser kring olika konflikthanterings strategier 

som förskollärarna använder sig av i arbete med konflikter. Observationer skulle istället ge möjligheten 

att se förskollärarnas arbete med konflikter från ett annat perspektiv, dvs hur de egentligen gör i 

praktiken. Genom observationer skulle jag kunna upptäcka annat som kanske inte framkommit i 

intervjuerna. Däremot skulle jag inte få förståelse kring varför förskollärarna hanterar konflikter på så 

sätt som dem berättade. Syftet med studien var att undersöka vilken syn på konflikter förskollärarna har, 

samt vilka strategier använder dem sig av vid konfliktsituationer. Jag ville också få svar på om och hur 

arbetar dem med att förebygga konflikter, som jag inte skulle få svar på om jag skulle genomföra 

observationer. Skälet för varför jag inte valt att genomföra observationer var att intervjuerna gav mig 

möjlighet att få kunskap om förskollärarnas upplevelser och uppfattningar kring barns konflikter, samt 

varför hanterar dem konflikter på ett visst sätt. Jag har intervjuat förskollärna en gång per tillfälle, då jag 

ansåg att resultatet skulle ha påverkats om jag hade intervjuat flera förskollärare samtidigt vid intervjun. 

Jag tyckte att om jag skulle intervjua två förskollärare samtidigt skulle det påverkats deras svar genom 

att komplettera eller utveckla varandras svar. Förskollärarna skulle kanske inte svara vad dem egentligen 

tycker, utan skulle hålla med den andra som svarade först. Att intervjua en förskollärare åt gången 

underlättade även transkriberingen, då svaren hördes tydligt som kanske inte skulle vara så lätt att 

transkribera om flera skulle prata samtidigt eller avbröt varandra.  

 

 
6.2	Resultatdiskussion	
 

Syftet med studien var att undersöka vilken syn på konflikter förskollärare har samt vilka strategier 

tillämpar förskollärare för att hantera konflikter som uppstår mellan barn på förskolan. Studien skulle 

också ta reda på om och i så fall hur förskollärare arbetar förebyggande med konflikthantering. 
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Resultaten av studien visade att förskollärarna hade liknande synsätt på vad en konflikt är och berättade 

att konflikter oftast uppstår när barnen är osams och oense i en situation. Förskollärarna berättade att de 

flesta konflikter handlar om materiella ting som exempelvis leksaker eller generellt missförstånd mellan 

barnen. Förskollärarna talade även om att konflikter är mer synliga inomhus än när man är ute med 

barnen, och menade att konflikter som sker inomhus är lättare att höra och observera. Jag anser att om 

förskollärarna inte alltid ser barnens konflikter utomhus är det svårt att avgöra om det sker fler 

konflikter inomhus eller utomhus. Utifrån Marias exempel där hon berättade att hon försöker att vara ute 

med barnen ofta, då hon anser att inomhus har barnen fler tillsägelser till konflikter, kommer jag fram 

till att möjligen sker det mindre konflikter utomhus, då barnen har större yta att röra på sig.  

 

I studiens resultat kunde jag tydligt se den sociokulturella teorins tanke kring kommunikation. 

Förskollärarna lade vikt på att det är väsentligt att kommunicera med barnen på ett tydligt sätt, då barnen 

förstår vad förskollärarna säger och menar i en situation. Jag tycker att kommunikation är 

grundläggande i många konfliktsituationer, då barnen får förståelse för hur man kan hantera eller lösa 

konflikten. Det handlar om att barnen får prata och lyssna på varandra för att komma fram till en 

lösning. Inom den sociokulturella teorin ser man interaktion och kommunikation som betydelsefullt för 

lärandet och utveckling (Säljö, 2000).  

 

Studiens resultat visade att förskollärarna använder sig av olika sätt för att hantera konflikter mellan 

barn beroende på situationer barnen hamnar i. Förskollärarna berättade att vissa konflikter behöver man 

stoppa på grund av illa behandling och barns oönskad beteende mot det andra barnet, medan i andra 

konflikter behöver barnen hjälp av den vuxne för att kunna lösa konflikten eller ett medlande person 

som hjälper barnen att förstå situationen utifrån de andras perspektiv. Förskollärarna pekade på att de 

upplever sin roll som pedagog som en stödjande, tröstande och medlande roll. I studiens resultat visade 

sig att förskollärarna använder sig av strategier som kan förstås utifrån Cohens konfliktpyramid, dvs 

förebygga, hantera, hjälpa och stoppa. Beroende på konfliktsituationer som förskollärarna hade 

beskrivit kan man förstå deras val av strategier utifrån olika nivåer av Cohens konfliktpyramid. Jag 

anser att Cohens modell skulle kunna vara till hjälp i det pedagogiska arbetet med att hantera konflikter 

mellan barn på förskolan och skulle kunna användas som arbetsredskap i konflikthantering. Cohens 

konfliktpyramid skulle kunna ge förskollärarna förståelse för hur man kan arbeta med konflikthantering 

på förskolan samt skälet till varför använder man dessa strategier.  

 

Studiens resultat visade även att förskollärarna arbetar med att förebygga konflikter genom olika 

övningar som de genomför tillsammans med barnen. Mest grundläggande strategi i detta fall var att 



 31 

förebygga konflikter genom olika aktiviteter, dramatiseringar, samspelövningar och 

kommunikationsövningar som förskollärarna genomför med barnen för deras bättre förståelse av 

konflikter. Vissa strategier som förskollärarna tillämpar för att hantera konflikter som exempelvis 

medling eller utmanande och bekräftande strategi förstärks även genom tidigare forskning som studien 

togs upp. Med medlingsmetoden menas en tredje part som ingriper i konflikten för att hjälpa parterna att 

lyssna till och kommunicera med varandra (Grünbaum & Lepp, 2005). Denna strategi hade alla 

intervjuade beskrivit i en större eller mindre del. Med utmanande strategi menas att förskollärarna 

utmanar barns tankar att se motpartners perspektiv, och med bekräftande strategi menas att förskollärare 

bekräftar och visar förståelse för barnen (Lundström, 2008). Dessa strategier kunde jag tydligt se i 

förskollärarnas beskrivningar av hur de bemöter och hanterar konflikter som uppstår mellan barn samt 

vad som är viktigt vid konflikthantering.   

 

Genom denna studie ville jag få mer kunskap inom konflikthantering samt vilka strategier kan vara till 

hjälp för att kunna hantera och även förebygga konflikter som uppstår mellan barn på förskolan, då 

konflikter uppfattas som en oundviklig del av barnens vardag. Läroplanen för förskolan tar upp vikten 

av pedagogers arbete med konflikter där förskollärare bör tänka på hur man ska göra för att atmosfären 

bland barnen ska fungera på ett bra sätt, som utifrån studiens resultat visade sig att intervjuade 

förskollärarna kämpar och uppmärksammar för barnen på vilket sätt konflikter kan lösas eller hanteras. 

Resultatet av studien visade även att konflikter i grunden kan vara något positivt som medför att barnen 

kan lära sig och utvecklas tillsammans genom olika samspelsövningar eller dramaövningar. Genom 

dessa aktiviteter får barnen förståelse för hur konflikter kan hanteras som kan stärka barns kompetens i 

konflikthantering.   

 

 
7	Förslag	för	vidare	forskning	
 
I studien framkom att de flesta förskollärare använder sig av dramatisering som kan vara till hjälp för att 

förebygga konflikter mellan barn. Jag tycker att det skulle kunna vara intressant att fördjupa sin kunskap 

om hur dramatisering kan hjälpa barnen att förstå konflikter och konflikthantering, samt vilken 

förståelse barnen får genom att delta i olika dramaövningar.  
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Tumba 9.10.2017 

 
Informationsbrev 
 
Jag är student på förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. Denna termin på utbildningen 
skriver jag en förskoledidaktisk uppsats som omfattar en mindre undersökning som är relevant för 
förskolans praktik och mitt kommande yrke som förskollärare. Syftet med studien är att undersöka 
förskollärarens handlingsstrategier vid konflikter som uppstår mellan barn på förskolan samt deras 
förhållningssätt med att hantera konflikter.  
För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja intervjua dig som är förskollärare.  
Intervjun kommer att vara enskild och kan ta cirka 45-60min. Till denna intervju skulle jag vilja 
använda ljudupptagningen. Ljudupptagningen kommer att hanteras på ett konfidentiellt sätt, vilket 
innebär att deltagarna kommer att vara anonyma och det är endast jag som kommer att ha full tillgång 
till intervjumaterialet. När undersökningen är avslutad kommer intervju materialitet att raderas och 
förstöras.  
 
Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och anonymisering. 
Detta betyder att din identitet inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register 
med personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat 
sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras 
digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 
 
Med detta brev vill jag be om ditt deltagande i studien. All medverkan i studien är frivilligt och kan 
avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har påbörjats. Om du samtycker till studien 
fyller du i bifogat formulär.  
 
Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  
 
 
 
Med vänliga hälsningar,  
Klaudia Palusz 
 
 
Kontaktuppgifter: 
 
Klaudia Palusz      
     Handledare 
Mobil: 0735907948    Thomas Backlund 
E-mail: klaudiapalusz@gmail.com   Södertörns högskola 

  thomas.backlund@sh.se 
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Formulär för samtycke till deltagande i studie.  
 
 
 
 
Jag samtycker till att delta i studien. 
 
 
 
 
 
Namn: …………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Om du inte samtycker till att medverka i studien så bortse från detta brev.  
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Intervjufrågor 

 

1. Hur många års erfarenhet har du inom förskolans verksamhet? 

2. Vilken ålders grupp arbetar du med? 

 

Konflikt och barns lärande 

3. Vad är en konflikt enligt dig? 

4. Vilka är de vanligaste vardagskonflikterna som uppstår mellan barnen i förskolan? 

Kan du ge något exempel, ålder på barn, var uppstår konflikten, vilken var orsaken? 

5. Kan en konflikt vara ett sätt för barns lärande? På vilket sätt?  

6. Arbetar du vidare med lärandet i konflikterna som uppstår mellan barn? I så fall på vilket sätt? 

 

Konflikhanteringsstrategier och bemötande 

7. Hur hanterar du konflikter som uppstår mellan barn? Använder du några speciella strategier för 

konflikthantering? I så fall vilka?  

Exempel – vad hände? Vad gjorde du då? 

8. Upplever du att dessa strategier är långsiktiga och framgångsrika? I så fall varför? 

9. Hur bemöter du barn som hamnade i en konflikt?  

Hur kommer du fram till och kommunicerar med barnen? 

10. Hur arbetar du för att förebygga konflikter? 

 

Förskollärarens roll och förhållningssätt 

11. Vilken roll upplever du att du som pedagog har vid konflikthantering? 

12. I vilka situationer ingriper du oftast i barns konflikter? Varför? 

13. Kan du beskriva hur samspelet mellan dig och barn kan se ut vid konflikthantering? 

14. Vilken betydelse tycker du kan dina erfarenheter av konflikter ha för hur du förhåller dig till 

barns konflikter? 

15. Reflekterar ni över tillsammans i arbetslaget konfliktsituationer som uppstår mellan barnen? I så 

fall vad kommer ni fram till? 

 

 



 37 

 

 

 

 

 

 
 
 


