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Studiens syfte var att undersöka hur pedagoger hanterar konflikter i förskolan bland 
barnen samt vilka strategier pedagogerna använder sig av. En kvalitativ 
undersökning genomfördes med hjälp av intervjuer och observationer. Tio 
förskollärare intervjuades och flera observationer genomfördes. Resultatet 
analyserades med stöd av Piagets två första utvecklingsstadier, Vygotskijs 
sociokulturella teori och tidigare forskning om konflikter och konflikthantering. 
Studiens resultat visade att en närvarande och lyhörd pedagog kan skapa lärtillfällen i 
samband med konflikthantering genom att föra en dialog och se till att barnen 
reflekterar över sin handling. Vidare visade undersökningen att det viktigaste under 
en konflikt inte alltid är att agera snabbt som pedagog, utan att också, i de fall det är 
möjligt, försöka avvakta och se om barnen löser sina konflikter på egen hand eller 
inte. Informanterna uppgav att det är viktigt att som pedagog låta alla parter uttrycka 
sina tankar och känslor och att låta barnen komma fram till en lösning.  
_______________________________________________________ 
Nyckelord: Konflikthantering, konflikt, konflikthanteringsstrategier och förskola. 
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1 Inledning  
Denna uppsats handlar om konflikthantering i förskolan. Vi har undersökt 
pedagogens syn och roll vid konflikter och konflikthantering samt vilka strategier 
pedagogerna använder sig av vid hantering av konflikter. Vi var nämligen nyfikna på 
hur pedagogerna dels menar att de löser konflikter som uppstår bland barnen, dels 
hur de verkar göra i praktiken. I läroplanen för förskolan framgår att pedagoger har i 
uppgift att stimulera och hjälpa barn att bearbeta konflikter och lösa missförstånd 
samt visa ömsesidig respekt för varandra (Skolverket, 2016).  
 
Konflikter uppstår när människor har olika åsikter och värderingar och/eller när 
människor inte kommer överens kring någonting. En konflikt kan börja som en 
verbal tvist men kan urarta till fysisk konflikt. Ellmin (2008) definierar begreppet 
konflikt som en olikhet mellan individer, där skilda intressen och önskemål blockeras 
av någon och i sin tur medför frustration. Det finns ingen direkt homogen grupp för 
vilka en konflikt kan uppstå mellan, utan det kan uppstå mellan olika individer 
oberoende av ålder, kön, etnicitet m.m. Konflikter behöver inte alltid vara något 
negativt, utan kan istället vara både nödvändigt och något positivt, enligt Ahrenfelt 
och Berner (2010). Wahlström (1996) menar också till exempel att barnen i en 
konflikt får en möjlighet att uttrycka sina känslor och tankar, vilket är något positivt. 
Människans negativa inställning till konflikter behöver sålunda ändras (Ahrenfelt & 
Berner, 2010).  
 
Pedagogerna i förskolan har en framträdande roll och stor påverkan på barns 
utveckling och lärande. Det är viktigt, enligt Wahlström (1996), att vuxna tar barns 
konflikter på allvar och ger barnen redskap för att kunna lösa sina konflikter. Vuxna 
behöver lyssna på barnen och även bekräfta dem för att barnen lättare ska kunna 
hantera sina negativa inställningar (Granath, 2010). Om pedagoger inte kan hantera 
konflikter och inte tar barns konflikter på allvar kan det leda till att fler konflikter 
uppstår (Hakvoort, 2010). 
 
Under utbildningens gång har vi läst olika teorier om konflikthantering. Vi anser att 
det är ett viktigt ämne för oss blivande förskollärare att få verktyg för att kunna 
hjälpa och stödja barnen i olika konflikter som kan uppstå. Den övergripande 
anledningen till varför vi valde ämnet konflikthantering väcktes när vi hade kursen 
”Sociala relationer, konflikt och ledarskap”. Under kursens gång betonades vikten av 
att kunna hantera konflikter som uppstår i förskolan. Att konflikter uppstår bland 
förskolebarn är nämligen inget ovanligt. Barn tar med sig olika erfarenheter till 
förskolan, vilka kan orsaka konflikter. Barn anammar exempelvis vuxnas normer och 
beteenden om hur vi exempelvis är gentemot andra individer och detta kan komma 
att påverka barnens sätt att bemöta och interagera med andra människor 
(Wahlström, 1996). 
 
1.1 Syfte och forskningsfråga  
Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om pedagogernas förhållningssätt, 
metoder och strategier, som används för att lösa konflikter som uppstår bland 
barnen.  
 
 För att uppfylla syftet besvaras följande forskningsfråga: 

● Hur hanterar pedagogerna konflikter som uppstår bland barnen? 	
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1.2 Uppsatsens disposition 
I följande avsnitt presenteras uppsatsens disposition. I kapitel 2, bakgrunden, 
redovisas tidigare forskning om konflikt och konflikthantering. Kapitlet är indelat i 
fyra olika kategorier: 1) vad är en konflikt, 2) negativ och positiv konflikt, 3) strategier 
för konflikthantering, 4) pedagogens roll och stil för konflikthantering. Den sista 
kategorin är avgränsningar i litteratursökning, där står det vilka databaser som har 
använts samt vilka begrepp.  
 
I det tredje kapitlet presenteras uppsatsens teoretiska perspektiv, vilka är Piagets 
första två utvecklingsstadier samt Vygotskijs sociokulturella teori. I kapitel fyra, 
metodkapitlet, presenteras val av metod, genomförande, material, urval, bearbetning 
av data och de etiska forskningsprinciperna.  
 
Därefter följer studiens resultat i kapitel fem. Kapitlet är uppdelat i två delar: 
intervjuer och observationer. I respektive del presenteras sedan resultatet i olika 
kategorier. Under tema intervjuer, till exempel, återfinns följande kategorier: 1) 
vanliga konflikter som uppstår i förskolan, 2) pedagogens syn och hantering av 
konflikter samt 3) barnens hantering av konflikter och föräldrar. Resultatet under 
temat observationer är indelat enligt följande kategorier: 1) min cykel, 2) min docka, 
3) Jag ska vara mamma! samt 4) Jag vill inte sova. 
 
I kapitel 6 redovisas analysen och avslutningsvis, i kapitel 7, redovisas ett 
diskussionskapitel som delas in i metoddiskussion, resultatdiskussion, slutsats, 
trovärdighet och pålitlighet, fortsatt forskning samt pedagogisk relevans. 
 

2. Bakgrund 
I följande kapitel redogörs avgränsningar i litteratursökning samt litteraturforskning 
som är indelad i fyra teman som: 2.2 Vad är en konflikt? 2.3 Negativ och positiv 
konflikt, 2.4 Strategier för konflikthantering och 2.5 Pedagogens roll och stil för 
konflikthantering. Dessa fyra teman valdes för att ta reda på hur begreppet konflikt 
definieras och vad som är positivt och negativt med konflikter. I studien synliggörs 
att konflikter även kan vara positivt. Undersökningarna i studien sker i 
verksamheten, därför kopplas pedagogens roll och vilka metoder som kan användas 
vid konflikthantering. I arbetet undersöks även hur pedagoger hanterar konflikterna 
som uppstår bland barnen.  
 
2.1 Avgränsningar i litteratursökning  
Till denna studie har vi använt oss av olika databaser som ERIC (ProQuest), Google 
Scholar, LIBRIS och SwePub för sökning efter avhandlingar och vetenskapliga 
artiklar. Sökorden har varit konflikt, konflikthantering, förskola, conflict resolution, 
kindergarten och conflict. Vi har använt begreppen både på svenska och engelska 
utifrån vilken databas vi använt oss av. Till undersökningen har vi använt oss av en 
engelsk doktorsavhandling från SwePub och fem vetenskapliga artiklar från ERIC 
ProQuest. 
 
2.2 Vad är en konflikt?  
Enligt författaren Maltén (1998) innebär begreppet konflikt tvist eller motsättning 
och begreppet kommer från latinets conflictus. Begreppet kan ses som invecklat och 
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ha många olika definitioner (Ellmin, 2008). Konflikter kan också kategoriseras på 
många olika sätt.  
 
Thornberg (2006), för det första, delar in begreppet i två kategorier, där den första 
handlar om när konflikten finns inom en själv och den andra handlar om när 
konflikten sker mellan människor. Ekstam (2000) gör en liknande kategorisering. 
Enligt Ekstam (2000) finns det tre olika typer av konflikter som skiljer sig åt. De 
konflikter som inte är knutna till någon annan och uppstår inom en själv kallas för de 
intrapersonella och det är den första typen av konflikter. Den andra typen kallas för 
interpersonella och det är konflikter som uppkommer mellan individer som har olika 
värderingar. Apersonella konflikter är den tredje typen och den uppstår vid 
bristfälliga eller oklara roller, strukturer och mål (Ekstam, 2000).  
 
Ellmin (2008) och Ahrenfelt och Berner (2010), för det andra, skriver om både öppna 
och dolda konflikter och att det är viktigt att skilja dem emellan. Den öppna och 
synliga konfliktens utgångspunkt kommer från en verklig händelse och bearbetas 
utifrån den verkliga orsaken (Ellmin, 2008). Enligt Ahrenfelt och Berner (2010) 
kännetecknar att en öppen konflikt är en öppen dialog där det finns många olika 
lösningar. Även Ellmin (2008) menar att den öppna konflikten har bättre 
förutsättningar för att lösa problem i jämförelse med den dolda konflikten. Den dolda 
konflikten bearbetas, däremot, mer avskilt och ofta med en negativ inställning. 
Ahrenfelt och Berner (2010) framhåller att kommunikationen är sämre i den dolda 
konflikten än i den öppna konflikten. När den dolda konflikten inte hanteras med 
öppna metoder är risken stor att den istället hanteras på ett indirekt sätt, vilket kan 
leda till en negativ utveckling. I den dolda konflikten tas ofta inte problemet på allvar 
och då försvinner lösningen. Ahrenfelt och Berner (2010) betonar att det finns fler 
tillfällen att hitta en lösning när konflikterna tas mer på allvar. De dolda 
konflikthandlingarna kan delas in i passivt motstånd, negativism och manipulation. 
Enligt Ellmin (2008) är passivt motstånd den strategi där individen mest försöker 
försvara sig själv: Människan är tyst och vägrar att lyssna till någon annan eller 
samarbeta. Gällande negativism är människan negativ och har en ogillande 
inställning. Den sista konflikthandlingen är manipulation och det är den mest aktiva, 
dolda strategin för konflikthantering (Ellmin, 2008). Manipulation handlar nämligen 
om att aktivt exempelvis vidareföra felaktig information, förtala andra eller att få 
andra att känna skuld.  
 
Konflikter kan också uppstå på olika sätt. Enligt Carlander (1990) kan en konflikt 
bero på att en individ inte vet vad hen känner, inte säger vad hen menar eller att hen 
inte håller det hen lovat. Genom våra attityder bestäms tolkningen av den 
information som når oss. Det är alltså våra attityder till vår miljö som påverkar våra 
upplevelser och som ofta styr våra handlingar. När information talar emot en individs 
attityder upplevs det hotande och görs ofta om i syfte att passa individens inställning. 
När människan hamnar i konflikter, enligt Wahlström (1996), beror det ofta på 
missförstånd. Ahrenfelt och Berner (2010) framhåller att de arbetsplatskonflikter 
som varar en längre period oftast skapar en sämre miljö både för arbetsgruppen och 
för avdelningen som kan skapa en dålig stämning arbetsmiljön. Det är därför viktigt 
att alla på avdelningen försöker att sträva efter att utvecklas och förändras så att de 
klarar av att bemöta nya kraven som kan ske (Ahrenfelt & Berner, 2010). Människor 
tänker och tycker olika därför är det inte en självklarhet att våra värderingar alltid 
stämmer överens med motpartens och då kan missförstånd uppstå, vilket senare 
också kan leda till att konflikter skapas. Enligt Palm (2010) handlar konflikter om 
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människors behov, vad de önskar eller vad de är rädda för. Om barnen ges verktyg 
och metoder för att kunna lösa konflikterna kan barnen lära sig hantera konflikter på 
egen hand och våldet kan också, som Wahlström (1996) skriver, minska.  
 
Enligt Rasmusson, Erberth och Åhlin (2008) är de vanligaste känslorna som barn 
upplever i samband med konflikter bland annat rädslan av att bli utfrysta och 
hånade. Barn ska få tillfälle att visa sina känslor och tankar. När barn talar och 
berättar om konflikter leder det till att de får en möjlighet att uttrycka sig. Conners-
Burrow, Patrick, Kyzer, och McKelvey (2017) påpekar att vid en dialog kan pedagogen 
hjälpa barnen att förstå och märka sina egna känslor. Granath (2013) menar att 
konfliktlösning bland barn skapar en ökad förståelse och inblick för sina egna samt 
andra barns emotioner, tankar och drifter. Carlander (1990) förklarar att barns 
självförtroende ökar om de blir medvetna om att konflikter kan lösas när de uppstår 
utan att någon blir utkorad till en vinnare eller förlorare.  
 
Rasmusson, Erberth och Åhlin (2008) framhåller att de vanligaste konflikterna som 
uppstår bland barnen är påträngande konflikter där barnen tar saker ifrån varandra, 
knuffar varandra eller retar varandra. Barnen tar inte till mycket våld utan barnen 
försöker lösa sina konflikter. Flera studier, enligt Thornberg (2006), har visat att 
barns konflikter oftast är väldigt kortvariga och odramatiska och att de kan lösas utan 
att de vuxna lägger sig i. Konflikter uppstår nämligen, som redan nämnts, dagligen 
bland barn.  
 
2.3 Negativ och positiv konflikt  
Som tidigare nämnts är konflikter både nödvändiga och något positivt (Ahrenfelt & 
Berner, 2010). Oftast tänker människor på att konflikter är negativt och vi försöker 
undvika att hamna i en konflikt med andra människor eftersom konflikter inte är 
något bra för oss. Under konfliktens gång associerar många människor begreppet 
konflikt som något väldigt emotionell och jobbigt. Enligt Wahlström (1996) bidrar 
konflikter till mognad och en utveckling hos människan. Ahrenfelt och Berner (2010) 
anser att det är viktigt att vi tar bort den negativa inställningen vi har i förhållande till 
konflikt. Författarna framhåller även att konflikterna som uppstår inte är själva 
problemet utan det är de olösta konflikterna i sig som är själva problemet, alltså hur 
individen hanterar att lösa konflikterna som uppstår. Även Granath (2010) påpekar 
att konflikt kan vara positivt då individerna i konflikten har en chans att prata om 
sina tankar och känslor än att trycka ner dem och må dåligt.  
 
Horowitz (2005) anser att konflikter mellan små barn är nödvändiga för att lära 
känna sin kapacitet, vilket har sina fördelar i barnens utveckling som exempelvis att 
barnen skapar goda relationer med varandra. Konfliktlösning handlar om olika 
utvecklingsprocesser som empati, ha förståelse för den andra partens eller 
människors perspektiv och bearbetning av språkanvändning. När en konflikt uppstår 
kan det vara plågsamt men det ger även en möjlighet till att individen utvecklas och 
mognar. Wahlström (1996) framhåller att människors kompetens till att hantera de 
konflikter vi hamnar i, är avgörande för hur vi kommer att må, ifall konflikterna 
kommer att lösas eller inte. Enligt Wahlström (1996) finns en hög sjukfrånvaro på 
arbetsplatser där konflikter är olösta. Olösta konflikter kan nämligen leda till att 
individer mår dåligt och är oroliga. Många individer blir följaktligen negativt 
påverkade av att hamna i en konfliktsituation eller bara vara närvarande.  
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Konfliktsituationer kan bli ett viktigt lärtillfälle för dem som är inblandade om 
konflikter hanteras aktivt och omgående. Corsaro (2003) skriver att det finns flera 
studier som gjorts kring barns kulturer som har visat att konflikter leder till att 
vänskapen förstärks och utvecklas. Barnen bekräftar varandras kulturvärld och en 
individuell utveckling sker hos barnen (Corsaro, 2003). Författaren Thornberg 
(2010) påpekar att konfliktsituationer är viktiga tillfällen då det handlar om 
individens rättigheter och skyldigheter, uppfattning, inlevelse, rättvisa och social 
kompetens. 
  
2.4 Strategier för konflikthantering  
Barn behöver få möjligheter att träna på hur de själva kan lösa konflikter som de 
hamnar i och kunna utveckla strategier i konflikthantering (Edman Ståhl, 1999). 
Enligt Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) ska pedagogerna hjälpa barnen att 
bearbeta konflikter, missförstånd samt stimulera och inspirera barnen till att 
samspela och respektera varandra. Som tidigare framgått uppstår konflikter när 
människan har olika värderingar, mål och intressen och då kan även missförstånd 
ske bland individerna (Carlander, 1990). För att kunna lösa konflikterna som sker så 
krävs det att det finns en vilja att lösa dem. Carlander (1990) framhåller att när 
individen vill lösa konflikten är det viktigt att inte anklaga eller peka ut någon. Ett av 
de vanligaste sätten att möta en konflikt på är att hålla den inom sig då det inte alltid 
går att lösa konflikten direkt när den sker. Enligt Carlander (1990) mår individer ofta 
dåligt av att hålla konflikter inom sig, vilket tar energi och leder till att människor 
ofta känner en tyngd inombords. Konfliktlösning behövs då det kan ge en ökad 
förståelse för både sina och andras känslor, tankar och behov (Carlander, 1990; 
Conners-Burrow m.fl., 2017). Men då är det även viktigt att alla inblandade blir 
lyssnade på och respekterade. När barnen får olika strategier, verktyg och lär sig att 
hantera konflikter så undviker de att använda fysiskt våld och försöker lösa 
problemen som uppstår verbalt (Wahlström, 1996). Derman (2017) skriver i sin 
studie att i förskolor sker det mer verbal aggression och tvist. Författaren skriver att 
de strategier som pedagogerna i förskolorna använder för att lösa konflikter bland 
barnen är genom att kommunicera, dela sina egna erfarenheter och ge råd som är en 
av de mest föredragna strategierna som används för att lösa konflikter.  
 
Enligt Wahlström (1996) använder unga pojkar och unga flickor olika strategier vid 
hantering av konflikter vilket kan ses redan vid tidig ålder. Pojkarna är till exempel 
ofta hotfulla och använder sig dessutom ofta av slagsmål vid hantering av konflikter 
och vänder sig direkt till den personen dem är oense med. Bland flickorna är det inte 
så vanligt att de vänder sig direkt till personen som de är oense med utan de väljer 
istället att prata om varandra hos sin bästa vän. Flickorna väljer att lösa sina 
konflikter indirekt och privat.  
 
2.4.1 Makt 
En annan strategi som används är bland annat modellen “vinna - förlora”. Thornberg 
(2010) menar att modellen “vinna - förlora” innebär maktutövning och social status. 
Barnen i förskolan löser de flesta konflikterna själva utan att involvera och dra 
vuxnas uppmärksamhet. Majorano, Corsano och Triffoni (2015) skriver att det finns 
två beteenden av konfliktlösning för pedagogerna i förhållande till barnens konflikter. 
Det ena beteendet är när pedagogerna ingriper direkt i barnens konflikter genom 
agerande. Det andra beteendet är när pedagogerna ingriper indirekt det vill säga att 
pedagoger hjälper barnen att själva lösa konflikterna (Majorano, Corsano & Triffoni, 
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2015). Pedagogerna har maktstatus inom barns konflikter och stor påverkan för 
problemlösning och hantering av konflikter bland barnen (Thornberg, 2010). 
Thornberg (2006) och Utas Carlsson och Rosenberg Kimblad (2011) framhåller att 
vissa pedagoger vill avsluta konflikten snabbt genom att de ber barnen att be om 
ursäkt till varandra för att de själva ska kunna gå vidare till något annat. Författaren 
påpekar även att konflikter inte bara går att lösas genom att be varandra om ursäkt 
eftersom känslorna som barnen har finns kvar inom dem och de har inte fått chansen 
till att diskutera sina känslor. Enligt Öhman (2003) ska pedagoger inte tvinga barnen 
till att be om förlåtelse då det kommer att leda till en tom handling utan någon 
innebörd. 
 
2.4.2 Språk och kommunikation 
Som tidigare nämnts påpekar författaren Carlander (1990) att konflikter sker när en 
person inte vet vad hen känner, inte talar om vad den menar eller när hen bryter sitt 
löfte. I arbetet med barn är det viktigt att försöka stärka barnens självkänsla för att ha 
en öppen kommunikation och dialog. Barnen i förskolan ska inte uppleva att de 
måste vinna under en konfliktlösning utan de ska känna att de ska komma överens 
om en lösning och inte tro att någon av dem ska gå ur konflikten som en förlorare. 
Enligt Ellneby och Hilgers (2010) kan individerna i kommunikationen uttrycka sina 
känslor och tankar, stärka sina relationer, lösa konflikten och även få en förståelse. 
Genom att barnen kommunicerar får de hjälp med att kunna utrycka det dem har att 
säga och få förståelse för dem andra. På så vis upptäcker barnen att det även finns 
flera alternativ för sitt eget handlande. För att få en förståelse för varför den personen 
agerade som den gjorde, är det viktigt att båda partnern får en möjlighet till att sätta 
sig in i hur den andra personen upplever situationen. Enligt Wahlström (1996) får då 
konfliktlösningen en bestående verkan.  
 
Horowitz (2005) skriver att barn som hamnar i konflikter kan bero på att de har 
språkförlust för att kunna sätta ord på sina handlingar. Barn med nedsatt språk har 
svårigheter med social interaktion och kan lätt hamna i konflikter med andra barn 
Horowitz (2005). Smith (2001) lyfter fram om språkets betydelse och påverkan för 
barns problemlösning. Smith (2001) redogör för ”Giraffspråket” som är en 
kommunikationsmodell och används vid hantering av konflikter. Denna modell avser 
att utveckla individens självständighet och skapar ömsesidighet mellan individerna. 
Det är en modell som kan hanteras vid konflikter där ens egna och andras behov blir 
respekterade. Alla barn som är inblandade i konflikten ska få komma till tals, 
reflektera över hur de tänker och känner och vad för lösning de vill ha. Smith (2001) 
framhåller att det finns fyra steg i giraffspråket som klargör vilka frågor pedagogen 
ska ställa till barnen för att påvisa att barnen lyssnar. Stegen består av vad barnet ser 
och hör, vad hen känner, vad hen behöver och vad för önskemål respektive barn har 
för att kunna bli sams igen (Smith, 2001).  
 
2.4.3 Konflikthanteringsstilar 
Nilsson (2005) framhåller att förståelse för individens reaktion under en 
konfliktsituation är att se hur personen uppför sig vid konflikter och 
konflikthantering. Ett reaktionsmönster uppstår utifrån karaktär, vana och 
kunskaper. Nilsson (2005) framhåller att det finns fem konflikthanteringsstilar och 
de är konkurrens, kompromiss, samverkan, anpassning och undvikande. 
Konkurrensstilen grundar sig på makt, att vinna eller förlora och handlar om att man 
ska få den andra att ge upp och få sin egen vilja igenom. Den andra stilen, 
kompromisstilen, handlar om att förhandla och komma snabbt överens om en 
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lösning just för den stunden. Lösningen behöver inte vara bra men båda parter ska 
acceptera lösningen. Samverkansstilen, den tredje stilen, handlar om att en lösning 
finns och att alla ska känna sig nöjda. Den fjärde stilen, anpassningsstilen, handlar 
om att utelämna sin egen vilja och gå med på andras önskan. Den sista stilen, till sist, 
undvikandestilen, handlar om att ignorera konflikten som man befinner sig i och 
förvänta sig att konflikten försvinner av sig självt (Nilsson, 2005).  
 
2.4.4 Medling 
Maltén (1998) och Thors (2010) lyfter fram fyra olika strategier som finns vid 
hantering av konflikter. Strategierna består av defensiva strategier, makt- och 
tvångstrategier, rituella strategier och samverkansstrategier. Den mest effektiva 
strategin som används är samverkansstrategier. I den ingår problemlösande samtal, 
förhandlingar och medling. Man kommer fram till besluten tillsammans under de 
problemlösande samtalen och det finns utrymme för olika åsikter om de inblandande 
tar ett gemensamt ansvar för dem. De inblandade parterna måste erkänna att det har 
uppstått en konflikt och efter det så kartläggs problemet. Parterna sitter ner 
tillsammans och har en öppen och neutral diskussion, vilket ska leda till att en tillit 
skapas för varandra. Syftet med problemlösande samtal är att alla inblandade ska 
försöka komma fram till en idérik lösning på själva problemet och om det inte 
fungerar tar man hjälp av en tredje part, alltså en medlare. Maltén (1998) förklarar 
att medlarens uppgift är att närma parterna varandra och hjälpa dem att förstå 
varandra samt skapa en vilja hos de inblandade att hitta en lösning. Medlaren ska 
inte lösa själva problemet, det ska parterna göra. En lösning ska hittas av alla parter 
som gynnar alla på ett positivt sätt, därför är det viktigt att medlaren undviker att 
ställa frågor som ”varför?”. Båda parterna ska kunna komma överens vad 
anledningen till konflikten är och också undvika att det ska hända igen. (Wahlström, 
1996; Edman Ståhl, 1999).  
 
Författarna Palm (2010) och Thornberg (2006) påpekar att det är viktigt att alla 
inblandade under en konfliktlösning ska få komma till tals, turas om och att de 
respekterar varandra och lyssnar på alla samt försöker förstå vad de andra känner 
och tycker. Alla känslor ska tas på allvar. När alla är lyhörda och lyssnar till varandras 
känslor så kan individerna tillsammans reflektera över varför de känner som de gör. 
Ellneby och Hilgers (2001) framhåller att det är viktigt att lyssna på varandra under 
en konfliktlösning eftersom detta lär barnen att vidareutveckla sitt sinne. Det kan 
också stimulera turtagning och barnens koncentrationsförmåga utvecklas.  
 
De tre verktygen inom konflikthantering är kommunikation, motivation och 
moderation, enligt Ekstam (2000). Medlaren ska försöka få båda parterna att 
diskutera och kommunicera med varandra för att kunna lösa konflikten samt fundera 
varför konflikten uppkommit. Motivationsverktygen handlar om att parterna ska 
förstå att de behöver en tredje person för att lösa konflikten och situationen. 
Moderationsdelen innebär att medlaren försöker vara neutral och inte ta någon parts 
parti. Med andra ord ska medlaren lyssna och reflektera utan att säga sina åsikter. En 
medlare ska vara helt opartisk och respektera samt lyssna på båda parter.  
 
Medlaren ska senare försöka skilja fakta från själva problemet och formulera om det 
parterna har sagt. Det är viktigt att medlaren här inte kritiserar eller värderar någon. 
Enligt Wahlström (1996) kan medlarna vara två om det finns möjlighet till det. Den 
andre medlaren kan till exempel sitta vid sidan om och skriva ner det som sker och 
även stötta den andra medlaren. Även Wahlström (1996) framhåller att medlarens 
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uppgift inte är att lösa problemet. Utan en medlare ska hjälpa parterna till att kunna 
vägleda, kommunicera och lyssna på varandra. De som har konflikten ska lösa själva 
problemet men tar hjälp av en medlare som hjälper dem med att skilja mellan 
känslor och fakta (Wahlström, 1996). Enligt Wahlström (1996) ger denna typ av 
metod en möjlighet för barnen att berätta om sina problem, att uttrycka sina känslor 
och behov, att försöka förstå sig på andras känslor, att diskutera och försöka komma 
överens. Wahlström (1996) påpekar även att medling inte handlar om att ta reda på 
vems fel det är, skuldbelägga någon eller fundera kring vad som borde ha gjorts innan 
konflikten skulle dyka upp.  
 
2.4.5 Cohens pyramid 
Hakvoort (2010) tar upp Cohens pyramid som består av fyra olika nivåer: förebygga, 
hantera, hjälpa och stoppa. Cohens pyramid kan användas vid konflikthantering. I 
bilden presenteras de fyra delarna. Konflikthanteringen i pyramiden ska gå från 
grunden till toppen. Grunden i pyramiden är den förebyggande nivån och toppen den 
stoppande nivån. Den förebyggande nivån ska ta mest utrymme i anspråk och den 
stoppande minst (Hakvoort, 2010). 
  

                 
Källa: Cohen, 2005, s.35. 
 
Den första och grundläggande nivån är alltså förebygga. Det handlar om att skapa en 
positiv, trivsam och stödjande miljö i verksamheten. Det handlar även om öppenhet 
och att arbeta för att det ska vara enklare att hantera konflikter som uppstår och 
försöka undvika destruktiva konflikter (Hakvoort, 2010). Pedagogerna i förskolan 
behöver således skapa ett klimat där barnen trivs och känner sig trygga. Den andra 
nivån är hantera, vilken innebär att de som är inblandade i konflikten ska hitta en 
lösning på konflikten på egen hand och att det krävs kunskap och träning för att 
kunna hantera en konflikt (Hakvoort, 2010). Författaren lyfter dessutom vikten att 
försöka lösa konflikten direkt och inte skjuta upp det, då det kan bli värre och större 
än vad den var ursprungligen. Barnen i förskolan behöver därför verktyg och 
modeller för att kunna hantera konflikter. Den tredje nivån är hjälpa och här kan de 
som är i en konflikt få stöd av en medlare. Med stöd av en medlare kan de inblandade 
i konflikten komma fram till en lösning. Stoppa är den fjärde nivån. Här ligger fokus 
på att stoppa oönskade beteenden som kan dyka upp. Man ska inte nödvändigtvis 
stoppa konflikterna utan mer visa vad som är rätt och fel.  
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2.5 Pedagogens roll och strategier för konflikthantering  
Enligt likabehandlingsplanen har pedagogerna i uppgift att lära barnen att kunna 
samspela och utveckla en god relation till de andra barnen så att konflikterna som 
dyker upp går att lösas på ett bra sätt. Även Granath (2010) framhäver att om 
konflikten togs på allvar skulle konflikten kunna användas som metod för att förstå 
eller begripa problem mellan människor och grupp. Wahlström (1996) påpekar att 
det är en viktig kommunikativ kompetens för pedagogerna att kunna hantera 
konflikter som uppstår. Enligt Wahlström (1996) är det betydelsefullt för barnen att 
få hjälp av de vuxna med att hantera sina konflikter då det är en del av det 
fredsarbete som visar sig att vara mer och mer livsavgörande för den kommande 
generationen.  
 
Palm (2010) beskriver att bakomliggande konflikter som sker mellan barn oftast 
handlar om brist på kommunikation. Pedagogerna ska sätta tydliga gränser och visa 
empati för barnens konflikthantering. Det innebär att pedagogerna ska kunna ge 
tillfälle för barnen att berätta om sina tankar och lyssna in barnen. Både Edman Ståhl 
(1999) och Wahlström (1996) påpekar vikten av att det är viktigt att samtalsledaren, 
som kan vara pedagogen, håller sig neutral vid hantering av konflikter. En ledare ska 
kunna skilja på problem och person vid en konflikthantering eftersom det ibland kan 
vara komplicerat att definiera vad själva problemet handlar om (Wahlström, 1996). 
Enligt Carlander (1990) är det viktigt som pedagog att inte inta en roll som domare 
vid konfliktlösning utan att hellre skapa sig en uppfattning om varför konflikten har 
skett mellan de inblandade. Det som är grundläggande för det pedagogiska mötet i 
konfliktsituationer är pedagogens relation samt kompetens för att kommunicera med 
barnen (Thornberg, 2010). Pedagogen blir en samtalspartner som hjälper barnen vid 
konfliktsituationer och som ger barnen verktyg för att kunna lösa konflikterna på 
egen hand. Wahlström (1996) skriver att pedagogerna måste förstå deras roll och 
betydelse för barnens liv. Rosenthal och Gatt (2010) anser att vuxna behöver skapa 
“lärmöjligheter” för att barnen ska utvecklas. Pedagogerna kan ibland ha svårigheter 
med att försöka lösa barnens konflikter, anser Wahlström (1996), men det handlar 
om att se sammanhanget av konflikt-situationerna. Konfliktsituationer kan 
observeras och pedagogerna kan få förståelse för barnets känslor för att hjälpa 
barnen att hantera och lösa konflikter (Rasmusson, Erberth & Åhlin, 2008; 
Wahlström, 1996).  
 
2.5.1 Fostransstilar  
Under denna rubrik presenteras enbart Thornbergs fostranstilar. Thornberg (2010) 
skriver om olika fostransstilar som vårdnadshavare har för sina barn. Även om dessa 
fostransstilar är fokuserade på vårdnadshavare, kan de även vara till stor hjälp för 
pedagogerna att fundera över sitt eget agerande och hantering i konfliktsituationer 
mellan barnen, menar Thornberg (2010). Pedagogernas handlingar och relationer till 
barnen påverkar barnens konflikthantering eftersom barnen härmar de vuxna och 
ofta har dem som förebilder (Thornberg, 2010). Fostransstilarna är indelade i fyra 
punkter: Den första punkten är, auktoritär fostransstil som innebär att vuxna sätter 
krav utan att förklara tanken bakom det och inte heller ger något utrymme för 
förhandling. De vuxna förväntar sig här att barnen ska lyda och respektera. 
Thornberg (2010) skriver att det finns forskningar som visar att dessa barn har dålig 
självkänsla och är osäker.  
 
Den andra punkten är eftergiven fostransstil. Den handlar om att vuxna undviker att 
sätta regler och krav. De låter istället barnen fatta sina egna beslut. Vuxna har 
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förståelse och tolerans för barnens aggressiva och impulsiva beteenden. Thornberg 
(2010) belyser att dessa barn kan komma att bli omogna, aggressiva och impulsiva. 
Den tredje fostransstilen är, oinvolverad fostransstil som handlar om att vuxna inte 
är involverade och inte visar intresse i barns liv och upplevelser. De försöker 
exempelvis undvika möten med barnen för att slippa barnens tjat eller gråt. Dessa 
barn har ofta som följd svårigheter med normer, rutiner och socialt samspel. De kan 
också visa aggressivitet, vara utåtagerande och olyckliga. Auktoritativ fostransstil är 
den fjärde fostransstilen som innebär att vuxna ställer krav och sätter upp regler för 
barnen. Vuxna är inom denna stil lyhörda samt respekterar och uppmuntrar barnen. 
Det sker en ömsesidig respekt mellan barnen och vuxna. Dessa barn kommer att vara 
självständiga, ha hög självkänsla och må bra (Thornberg, 2010). Författaren påpekar 
vikten av att som pedagog skapa en bra relation till barnen. Pedagogernas 
förhållningssätt och agerande är demokratiskt och humanistiskt tänkt, menar 
Thornberg (2010). Pedagoger ska försöka uppnå en ömsesidig respekt med barnen 
och försöker uppmuntra barnen till egenkontroll och självtillit genom att 
pedagogerna visar tålmodighet, samspelar med barnen och är öppna för barnens 
ideér och intresse (Thornberg, 2010).  

3 Teoretiska perspektiv  
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska perspektiv. Vi har valt att använda 
både Jean Piagets (1896-1980) utvecklingsstadier och Lev. S Vygotskij (1896-1934) 
sociokulturella perspektiv. För att kunna fånga både den kognitiva och sociala 
utvecklingen är det nämligen värdefullt att använda och lyfta fram både Piagets och 
Vygotskijs teori. I Piaget teori presenteras fyra utvecklingsstadier men i 
undersökningarna kommer enbart de två första stadierna att beröras, då barnen som 
har blivit observerade i studien inte är äldre än 6 år. Barnens utvecklingsstadier 
behöver beröras för att analysera studiens resultatavsnitt. Även det sociokulturella 
perspektivet behövs för att försöka förstå barns kommunikativa och sociala samspel.  
 
3.1 Utvecklingsstadier 
I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) står det att pedagogerna ska sträva 
efter att varje barn ska “utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att 
hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för 
gemensamma regler” (s.9). Pedagogerna behöver ha kunskap om barnens utveckling 
för att se hur barnen fungerar som person (Pramling Samuelsson & Williams, 2015). I 
detta arbete presenterar vi utvecklingspsykologins teori som underlag för 
uppfattningen om människans utveckling. Utvecklingspsykologin handlar om att ha 
förståelse på människans utveckling det vill säga att varje individ har en individuell 
utveckling och skiljer sig i utvecklingshastighet och beteendemöster (Hwang & 
Nilsson, 2003). Även Bunkholdt (1995, s.15) framställer att “utveckling är det som 
sker när ett barn växer och förändrar sig under sitt liv.”  
 
Det finns olika teorier och stadier inom människans utveckling. Jerlang (2008) och 
Bunkholdt (1995) skriver båda om Piagets utvecklingsstadier och om människans 
kognitiva utveckling, det vill säga att människan lär och utvecklar sig genom 
handling. Barnens utveckling sker genom konkreta och praktiska genomförande och 
även mentalt genom att tänkande, reflektera och förståelse för problemlösning 
(Bunkholdt, 1995). Piagets teori för barnets utvecklingsstadier har samband med 
barnets ålder. Utvecklingsstadier är indelat i fyra stadier: det sensomotoriska stadiet, 
det preoperationella stadiet, det konkreta operationella stadiet och det formellt-
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operationella stadiet (Jerlang, 2008). I denna text berörs enbart de två första och 
därför är det enbart de två som redogörs för här.  
 
Det första stadiet: det sensomotoriska stadiet (mellan 0–2 år) innebär att barnet får 
kunskaper, erfarenheter och förstår sin omgivning genom att utforska med sina 
sinnen och muskler (Jerlang, 2008). Barnen i det första stadiet har svårt att bilda 
symboler och språk samt formulera sina upplevelser, tankar och känslor till andra 
människor. Jerlang (2008) framhåller att barnen just i detta stadie lär sig genom 
kroppsliga handlingar och kunskaper. Barnet upprepar sina handlingar och följer ett 
beteendemönster och handlingssätt. I detta stadie är barnet intresserat av sig själv 
och sin kropp. Piaget lyfter fram begreppet “de första mentala kombinationerna” i det 
första stadiet. Begreppet innebär att barnet utvecklar och skapar erfarenheter genom 
att bilda föreställningar om sina praktiska handlingar. Barnet kan tänka och förstå 
konsekvenserna genom att de kan föreställa sig saker som det kan röra vid, höra på 
mm. (Jerlang, 2008). Barnet kan i det här stadiet minnas problemlösningar och kan 
tänka sig nya metoder på lösningar genom de erfarenheter hen har.   
 
Det andra stadiet: det preoperationella stadiet (mellan 2–6 år) handlar om att 
barnen utvecklar sitt symboliska tänkande. I det här stadiet beskriver Jerlang (2008) 
att barnen utvecklar kommunikativa språket som de kan uttrycka sina tankar i ord 
och begrepp. (Jerlang, 2008). Men även om barnen utvecklar sin egen logik genom 
erfarenheter och upplevelser har de inte utvecklat en helhet och fullständigt 
erfarenheter och kunskaper som vuxen logik. Barnen i det sensomotoriska och 
preoperationella stadiet arbetar in och får så många kunskaper att de kan få mening i 
sina föreställningar som leder till den språkliga utvecklingen (Jerlang, 2008). 
 
Piagets utvecklingsteori handlar om att barnen utvecklas och skapar kunskaper 
genom praktiskt görande. Barnet utvecklas och mognar intellektuellt och genom att 
skapa erfarenheter av sina upplevelser. Utvecklingen sker i en viss ordning och varje 
steg är relaterade till nästa steg. Barnet utvecklas från att vara egocentriskt till att 
vara en mer social person, vilket innebär att de utvecklar förståelse för andra 
människor och den sociala kommunikationen (Jerlang, 2008).  
 
3.2 Sociokulturella teori 
Inom det sociokulturella perspektivet är kommunikation ett viktigt redskap som 
används i pedagogers och barns sociala samspel. Strandberg (2006) framhåller att 
det sociokulturella perspektivet grundar sig på att varje individ lär sig genom praktik 
och även med hjälp av artefakter. Författaren Strandberg (2006) påpekar att det även 
kan handla om hur individer utvecklar kunnande, som till exempel att läsa, skriva, 
reflektera och lösa problem.  
 
Strandberg (2006) lyfter också den proximala utvecklingszon som innebär att barn 
lär sig i samspel med varandra. Barnen tar exempelvis kunskaper från varandra och 
från pedagoger. Barnen har lättare att utveckla sin egen proximala utvecklingszon när 
de befinner sig i mindre grupper eftersom de blir mer sedda av både pedagog och av 
de andra barnen (Strandberg, 2006). Kommunikation mellan barn och pedagog kan 
leda till en snabbare inlärningsprocess hos barnen då barnen lär sig av pedagogen. 
När pedagogerna agerar vid barnens konfliktlösning så sker det en inlärningsprocess 
(Strandberg, 2006). Kommunikationen har stor betydelse för barns lärande och 
utveckling. Strandberg (2006) anser att en av de grundläggande aspekterna handlar 
om kommunikationen som finns mellan vuxna och barn och även mellan barn och 
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barn. Strandberg (2006) påpekar att barnen, redan vid en tidig ålder lär sig att 
kommunicera och samspela.  
 
Eftersom barn är beroende av både hjälp och stöd från en vuxen så är det viktigt att 
pedagoger blir bra förebilder för barn. “Barn gör inte som vi säger utan som vi gör” 
skriver Strandberg (2006, s.61). Pedagoger kan vara bra förebilder genom att lyssna 
på barnen och även respektera barnen. Samspel mellan barnen och pedagoger har en 
meningsfull betydelse för barns lärande (Strandberg, 2006). När samspelet mellan 
pedagoger och barn är bra behöver pedagogerna i förskolan inte förmedla kunskaper 
om samspel utan det sker automatiskt, menar (Strandberg, 2006).   

4 Metod 
I detta kapitel presenteras forskningsmetoder som använts för att genomföra 
undersökningen. Avsnitten som kommer att redovisas är: 4.1 Val av metod, 4.1.1 
Intervjuer, 4.1.2 Observationer, 4.2 Genomförande, 4.3 Urval, 4.4 Bearbetning av 
data och 4.5 Etiska forskningsprinciperna.  
 
4.1 Val av metod 
Vi har utgått från en kvalitativ metod. Anledningen till att intervjuer och 
observationer valdes är för att få en fördjupad förståelse och kunskap kring 
pedagogernas hantering av konflikter mellan barnen. Författaren Stukát (2005) 
framhåller att för att få en djupare kunskap och mer förståelse används oftast en 
kombination av intervjuer och observationer vid en kvalitativ undersökning. Bryman 
(2011) anser att vid en kvalitativ metod kan inte resultatet mätas i någon statistik.  
 
Syftet med studien är att få kunskap om hur pedagoger arbetar med att hantera 
konflikter som uppstår i förskolan bland barnen. Utifrån studiens syfte och 
frågeställning valde vi en kvalitativ ansats. Vi har valt att använda oss av 
semistrukturerade intervjuer och observationer. Enligt Bryman (2011) innebär en 
semistrukturerad intervju att ett frågeschema följs, men frågornas ordning kan 
variera beroende på intervjuns gång. I semistrukturerade intervjuer finns det 
möjlighet att ställa följdfrågor. Valet av semistrukturerade intervju gjordes för att 
kunna jämföra intervjuerna (Bryman, 2011). 
 
4.1.1 Intervjuer 
Intervju är den första metoden som vi använde oss av. Intervjuer är en lämplig metod 
för att kunna ta del av informanters synsätt, åsikter och tankar kring konflikter och 
konflikthantering bland barnen. Stukát (2005) framhåller att intervjuer som sker 
ansikte mot ansikte kan samla in detaljerad data. Semistrukturerade intervjuer 
genomfördes med en pedagog i taget. Intervjufrågorna var öppna frågor som ställdes 
till tio pedagoger från två olika förskolor. På så vis kunde vi jämföra svaren och se 
olikheter och likheter i svaren. Alla informanter fick samma frågor som vi 
tillsammans valde ut. Alla intervjuer spelades in med godkännande av 
informanterna. Syftet med inspelning av ljud var att det skulle bli enklare för oss att 
minnas vad som sagts och även för att vi ska få med så mycket som möjligt av vad 
informanterna sade. 
 
4.1.2 Observationer 
Observationer är den andra metoden som vi använde oss av. Enligt Björndal (2005) 
är observation en iakttagelse som man gör och man är väldigt fokuserad under 



	 13	

observationen. Vi har observerat barnen i deras lek om hur konflikter uppkommer 
och hanteras både av barnen själva och av pedagogerna. Vid observationerna 
använde vi oss av spaltdokumentation där vi skrev vad barnen gör, vad de säger och 
våra egna reflektioner (Palmer, 2012). För att kunna få ett mer tillförlitligt material 
ska observationer genomföras flera gånger och vid olika tidpunkter framhåller 
Bryman (2011). Vi genomförde åtta observationer då vi var ute på förskolan flera 
gånger vid olika tidpunkter. Observationer är en kompletterande metod till 
intervjuerna. Genom observationerna kunde vi identifiera varierande typer av 
konflikter som kan uppstå, vilka strategier pedagogerna uppger att de använder sig av 
och om pedagogerna agerar direkt när konflikten uppstår eller väntar med att agera 
för att se hur barnen löser det.  
 
4.2 Genomförande 
Till att börja med kontaktade vi de två förskolorna, som vi sedan tidigare är bekanta 
med, och vi frågade dem ifall vi fick komma och genomföra vår studie där. Efter att vi 
fick ett godkännande från förskolan skrev vi ett missivbrev (se bilaga 1) till både 
pedagogerna och cheferna. Syftet med ett missivbrev är att meddela dem som deltar i 
en studie vad studien handlar om och tillvägagångssätt. Alla pedagoger har godkänt 
sitt deltagande i studien och de informerades om att de när som helst kunde avbryta 
sitt medgivande. Vi skrev även ett informationsbrev (se bilaga 2) till föräldrarna och 
informerade föräldrarna att vi ska observera konflikter och konflikthantering som 
sker mellan barnen i verksamheten. Föräldrarna hade inget emot att deras barn 
deltog i vår undersökning. För att få mer kunskap om ämnet började vi leta efter 
relevant litteratur som har med konflikt och konflikthantering att göra. Sedan 
kopplade vi litteraturen till vårt resultat och analyserade det vi hade fått fram. Vi 
genomförde först intervjuerna sedan så började vi med observationerna. Vi 
observerade flera olika händelser men valde att ta upp fyra händelser i vår uppsats. 
Både intervjuerna och observationerna delades upp så att vi fick genomföra två 
observationer och fem intervjuer var. Båda metoderna, intervjuer och observationer 
användes för att se hur både pedagogerna och barnen reagerade vid 
konfliktsituationer som uppstod i verksamheten. 
 
4.3 Urval 
Vi valde att genomföra våra observationer och intervjuer på två olika förskolor, vilket 
i realiteten innebar 9 avdelningar. Förskolorna ligger i två olika kommuner. 
Anledningen till att vi valde just dessa två förskolor var för att vi sedan tidigare är 
bekanta med dem. Till vår intervjustudie valde vi att intervjua utbildade 
förskollärare. Detta för att undersöka hur de utbildade pedagogerna menar att de 
hanterar konflikter som uppstår i förskolan. Informanterna som deltog i 
undersökningen har 1–30 års erfarenhet. Urvalet av informanterna gjordes genom ett 
så kallat bekvämlighetsurval, vilket innebär att informanter som var tillgängliga 
användes i studien (Bryman, 2011).  
 
I förskola 1 fanns vid tillfället för undersökningen många barn som hade annat 
modersmål än svenska. Förskola 1 är således en mångkulturell förskola. I förskola 2 
fanns vid samma tidpunkt mest barn med svenska som modersmål. I de båda 
förskolorna hade pedagogerna möjlighet att dela upp barngruppen i mindre grupper 
eftersom förskolorna hade tillgång till många rum. De olika små rummen hade ytor 
som var utmärkta att använda när barngruppen blev indelad i mindre grupper.  
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4.4 Bearbetning av data 
Bearbetning av insamlade data skedde utifrån en kvalitativ analysmetod. Efter att vi 
hade tagit del av all information genom intervjuerna och observationerna började vi 
på varsitt håll transkribera dem direkt på dator. Vi transkriberade alla intervjuer, 
därefter träffades vi för att gå igenom varandras upplevelser och analysera resultatet. 
Vi började med att gå igenom alla anteckningar från intervjuerna och vi hittade både 
likheter och skillnader mellan informanterna. Utifrån likheterna och olikheterna 
kunde vi dela in svaren i fyra olika kategorier.  
 
Vi gick därefter igenom alla observationer och läste igenom spaltdokumentationerna, 
vilket ledde till att vi fick en bättre överblick över de situationerna vi hade observerat. 
Författaren Denscombe (2009) framhåller att innan materialet används i 
forskningssyfte måste det förberedas och bearbetas för att sedan kunna analyseras. 
När vi hade bearbetat, organiserat och strukturerat allt material kopplade vi 
materialet som vi behövde till vårt ursprungliga syfte om hur pedagogerna menar att 
de hanterar barns konflikter och hur de också gör i praktiken. Denscombe (2009) 
påpekar även att inga personliga värderingar eller fördomar ska läggas i 
analysprocessen när bearbetning av materialet sker. Här finns en fördel med att vi 
har varit två när vi har analyserat och tolkat resultat. Vi har till exempel kunnat 
ifrågasätta varandras föreställningar om de uppkomna situationerna.  
 
4.5 Etiska forskningsprinciperna 
De forskningsetiska principerna är viktiga att följa upp i alla undersökningar som 
genomförs (Stukát, 2011; Bryman, 2011). Bryman (2011) framhåller att de etiska 
forskningsprinciperna består av informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi har sett till att uppfylla alla fyra 
principer under vår kvalitativa undersökning. 
 
Vetenskapsrådet (2017) skriver att Informationskravet handlar om att informanterna 
ska bli informerade om studiens syfte, bakgrund och eventuellt även frågorna som 
ska ställas. Informanterna ska också informeras om hur datan ska användas. 
Informanterna ska dessutom veta att det är frivilligt att medverka och att de kan 
avbryta sin medverkan när de vill. Den andra etiska principen, samtyckeskravet, 
handlar om att deltagaren i undersökningen frivilligt har möjlighet att medverka eller 
inte i studien och om deltagarna väljer att avstå får detta inte påverka hen negativt 
(Stukát, 2011). Konfidentialitetskravet, som är den tredje principen, innebär att alla 
deltagarna är avidentifierade i studien (Vetenskapsrådet, 2017). Den fjärde principen är 
nyttjandekravet, som handlar om deltagarna ska informeras om vad datan ska 
användas till. Deltagarna informerades om att studien följer Vetenskapsrådets (2017) 
etiska principer. Vi informerade även föräldrarna till förskolebarnen inför vår studie 
och att vi ämnade observera olika situationer där konflikter sker i förskolan (se bilaga 
2). Detta gjordes för att få ett godkännande av föräldrarna huruvida de tillät att deras 
barn fick observeras eller inte.  
 

5 Resultat  
Under denna rubrik presenteras studiens resultat. Resultatdelen är indelad i två 
avsnitt: 5.1 intervjuer och 5.2 observationer. Respektive avsnitt är dessutom indelade 
i fyra delavsnitt var. Under rubriken 5.1 intervjuer presenteras och sammanfattas 
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förskollärarnas svar från intervjuerna och under rubriken 5.2 observationer 
presenteras och sammanfattas resultatet från observationerna. 
 
5.1 Intervjuer  
Kategoriseringen har gjorts utifrån de transkriberade intervjuerna med pedagogerna. 
Vi har sammanfattat resultaten och kategoriserat svaren i fyra olika teman: 5.1.1 
Vanliga konflikter som uppstår bland barnen, 5.1.2 Pedagogernas syn på konflikter, 
5.1.3 Pedagogernas hantering av konflikter och 5.1.4 Barnens hantering av 
konflikter. Under de fyra delavsnitten har vi även lagt in några citat från pedagogerna 
som blev intervjuade. Vi har gett informanterna namnen pedagog 1 till 10.  
 
5.1.1 Vanliga konflikter som uppstår i förskolan 
Resultaten av intervjuerna visar att de vanligaste konflikterna som uppstod bland 
barnen var konflikter som uppstod under deras lek. Det kan vara situationer där 
barnen bråkar om vem som ska vara först eller vem som ska ha en viss leksak. I leken 
har barnen oftast olika åsikter om saker. En av pedagogerna berättade att hen arbetar 
med 1-2 åringar.  
 

Barnen utvecklar sin självständighet genom att det sker mycket jag och mitt påstående. 
Konflikter uppstår ofta när något barn tar något ifrån någon annan, eller när något barn 
knuffas. (Pedagog 4). 

 
Även en annan pedagog påpekade att “under den fria leken så inträffar det mest 
konflikter och då är det att barnen vill ha samma saker”. Några andra pedagoger 
betonade också att konflikter uppstår mest när barnen vill ha samma leksak,  
“konflikter sker även i förrådet när barnen är ute och ska ta en varsin cykel, dom 
brukar oftast bråka om några cyklar som finns i förrådet” (Pedagog 3). En annan 
Pedagog påpekade även att bland flickorna är det oftast konflikter som uppstår där 
det handlar om vem som ska vara med och leka och vem som inte får vara med.  
 
Samtliga pedagoger berättade att ibland kan missförstånd ske bland barnen och då 
kan det leda till fysiska handlingar som exempelvis knuffar. En av pedagogen betonar 
om språkets betydelse för barns självkänsla och delaktighet i grupplek. Barnen kan då 
uttrycka sina tankar och handlingar i ord.  

 
Konflikter sker när någon eller några känner att de är missförstådda eller orättvist 
behandlade. De får inte vara med, eller göra något färre gånger eller fler gånger. Eller så 
misstolkas deras avsikter med en handling. (Pedagog 10). 

 
Flera pedagoger menade att konflikter inte sker endast bland barnen utan det kan 
även förekomma mellan barn och pedagog. En av pedagogerna menade att de 
konflikter som kan uppstå mellan en pedagog och ett barn kan till exempel vara om 
ett barn vägrar att vila under vilostunden och ger ljud ifrån sig och stör de resterande 
barnen.   
 

Konflikter kan ske mellan barn och personal. Ett barn vill ibland slänga maten på golvet 
eller barnet vill prata under vilostunden när man vill att dom ska vara tysta. (Pedagog 
9). 

 
5.1.2 Pedagogens syn och hantering av konflikter 
Alla informanter som blev intervjuade påpekade att en konflikt är när två eller flera 
individer inte kommer överens om en sak, alltså när de är oense om något. En av 
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pedagogen uttryckte att ”En konflikt är ett möte mellan barnen där de inte kommer 
överens då barnen tycker olika” (Pedagog 4). Hen lyfter även att en konflikt kan vara 
fysiskt, psykiskt och verbal i sin form.  
 
Under intervjutillfällen berättade flera pedagoger att barngruppens storlek har en 
effekt på konflikter i förskolan. När förskolepersonalen inte kan vara närvarande, inte 
kan ge samma uppmärksamhet till alla barnen kan det leda till att konflikter uppstår. 
Pedagogerna informerade även att de därför brukar dela upp barnen i mindre 
grupper så att varje barn blir sedda och hörda.  
 
Samtliga pedagoger berättade att de inte använde sig av någon speciell strategi vid 
konflikthantering, medan en av pedagogen uttryckte att hen använder sig av 
giraffspråket:  

Om det inte är någon fara för barnen brukar vi i största mån låta dom försöka lösa 
konflikten själva. Om det inte funkar så försöker jag leda samtalet med barnen. Jag 
använde mig av ”giraffspråket” och det är en pedagogisk kartläggning. (Pedagog 10). 

Pedagogerna uttryckte att de ibland hoppar in som en medlare, alltså använder sig av 
medling vid konflikthantering. En av pedagogen berättade att hen använder sig av 
lågeffektivt bemötande och att det är att de sätter sig ner i ögonhöjd med barnen. 
Hen förklarar vidare att de förklarar både med kroppen, TAKK1 och även med hjälp 
av språket. En annan pedagog påpekade att: ”Vi bekräftar deras känslor och är en 
närvarande pedagog”, samt att hen finns som medlare genom att lyssna in vad alla 
inblandade har att säga.  

De inblandade får berätta hur dom känner.  Därefter frågar jag barnen hur dom tycker att 
vi ska lösa konflikten, för att dom själva ska få en chans att lösa det. Om det inte fungerar 
ger jag dom redskap för att lösa konflikten. Det kan vara till exempel att säga förlåt eller 
att klappa på axeln. Vi tvingar aldrig fram kramar. Om barnet inte vill säga förlåt försöker 
jag ofta få barnet att sätta sig in i hur det barnet som till exempel gjort illa sig kan känna 
för att väcka barnets empati. (Pedagog 4). 

Pedagogerna förklarade att barnen oftast ber om förlåtelse när känslor blandas in, 
när de sätter sig in i den andre barnens situation, hur hen känner. Alla pedagoger 
påpekade att det är viktigt att lyssna till alla barn som är inblandade i konflikten och 
visa respekt för dem.  

Jag går fram till de barn som är inblandade och frågar dom vad som har hänt. Det är lätt 
att dra förhastade slutsatser och bara lyssna på den som kom och sa till oss pedagoger och 
den som är mest ledsen. Det är viktigt att båda får ge sin syn på saken. (Pedagog 2). 

Pedagogerna poängterade att oftast är det bara ett missförstånd som skett och det 
brukar lösas direkt då de inblandade får berätta hur de känner. Alla informanter var 
ense om att barnen måste få prata ut, bli lyssnade på, uttrycka sina känslor och 
tankar. Sedan blir barnen tillfrågade av en vuxen vad de ska göra nu och då berättar 
barnen en lösning och sedan blir konflikten löst. 

Jag ser konflikter som körsituationer. När konflikter och oenigheter uppstår mellan barn 
arbetar vi efter en konflikthanteringsmodell där barn får möjlighet att tänka och reflektera och 
komma med lösning själva och/eller hjälp av en oss vuxna. Vi lyssnar på alla inblandades 
version på händelsen. Respektera känslan, det är okej att ha olika känslor men vi poängterar att 
det aldrig är okej att göra någon illa. (Pedagog 5). 

																																																								
1	Tecken Alternativ och Kompletterande Kommunikation	
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Samtliga pedagoger påpekade att de aldrig tvingar barnen att säga förlåt och en 
informant uttryckte: “Tvinga aldrig barnen att säga förlåt!” (Pedagog 8). De påstod 
att barnen ibland blir osams då de inte vill lösa konflikten eller inte vill be varandra 
om ursäkt och då brukar inte pedagogerna tvinga fram något. En av pedagogerna 
menade att “ibland blir barnen osams och det krävs bara lite tid för att saker ska 
lösas” (Pedagog 8). Alla pedagoger var ense om att det är viktigt att prata med barnen 
om vad som har hänt och låta alla inblandade komma till uttryck och inte bara lyssna 
på det barnet som är mest ledsen och gråter.  
 
5.1.3 Barnens hantering av konflikter 
Alla pedagoger påpekade att de agerar direkt när de ser att ett barn skadar någon 
annan. En av informanterna berättar: “Om ett barn gör illa ett annat barn tar vi bort 
det barnet ur situationen direkt. Då behöver barnet ofta lugna sig innan vi kan prata” 
(Pedagog 6). Informanterna betonade även att de först försöker låta barnen lösa 
konflikterna på egen hand, eftersom barnen behöver träna på att lösa sina konflikter 
som uppstår i deras vardag. Flera pedagoger ansåg att de låter barnen lösa 
konflikterna själva innan de ingriper. En av pedagogerna betonade i sin tur att: 
“Barnen måste träna på att lösa sina konflikter själva därför låter jag de först försöka 
själva innan jag lägger mig i” (Pedagog 2).   
 
Samtliga pedagoger påpekade att barnen har svårt att erkänna att de har gjort fel 
men ju äldre barnen blir desto lättare har de att uttrycka sina känslor och tankar och 
kommer oftare fram till en bra lösning.  

Barnen löser sina konflikter genom att de kompromissar som till exempel att ena barnet 
får ha leksaken en stund och sen får den andre ha leksaken eller så ger sig barnet av med 
leksaken och går och leker med något annat. (Pedagog 3). 

En pedagog påpekar att: “Oftast inser barnen när de har gjort något fel därför säger 
de förlåt självmant utan att någon behöver säga till”. En annan pedagog berättade att 
de ibland kan vara för snabba på att lägga sig i barnens konflikter. Hen menade att 
som förskollärare kan man stå lite åt sidan och se hur barnen själva löser sina 
konflikter och detta påpekade hen att det är bra för barns egen sociala utveckling. 
Men om det skulle visa sig att konflikten leder till fysisk våld så måste pedagogen 
lägga i sig direkt. Flera pedagoger berättade att de låter barnen lösa konflikterna 
själva men hur de löser konflikterna beror på hur konflikterna ser ut. Andra 
pedagoger uttryckte att barnen löser sina konflikter genom att lyssna, diskutera och 
berätta. De påstod att deras mål är att barnen ska kunna lösa sina konflikter och att 
de vuxna måste vara med och stötta barnen tills de kan hantera och lösa sina 
konflikter eftersom vissa barn behöver vuxenstöd. En anna pedagog uttryckte: 
“Barnen pratar och förhandlar och ibland använder de kroppen och tar det som de 
anser att de har rätt till” (Pedagog 10).  
 
När det kommer till konflikter och konflikthantering med de små barnen så finns det 
alltid en vuxen som är närvarande tills konflikten blir löst. Pedagog 5 berättade: ”Med 
dom yngsta brukar konflikter lösa sig ganska snabbt och dom hittar något nytt att 
göra efter bara några sekunder”. En informant tog upp om hur flickor och pojkar 
löser sina konflikter och skilde på dem. Hen menade att flickorna löser sina konflikter 
genom att prata med en nära vän om problemet, vilket i sin tur leder till att man 
tillsammans går och pratar med personen som de har en konflikt med. Pojkarna 
däremot löser sina konflikter genom att vara lite hotfulla.  
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Under intervjutillfällen berättade informanterna om miljöns betydelse och påverkan 
för konflikthantering i förskolan.  

Konflikter är ju nåt som uppkommer varje dag, och där måste man ju i förväg försöka ordna i 
möbleringen. Hur gör vi med möbleringen så det inte ska uppstå konflikter? Man kan ställa 
möblerna på annat vis och man kan även ha andra saker - som typiska saker barnen använder 
sig av som exempelvis dockvagnar och olika saker. Men mer av de speciella grejer som leder till 
konflikter. (Pedagog 1). 

Hen tyckte att möbleringen i förskolan kunde påverka att konflikter uppstår. Man ska 
kunna förutse beteendemönster barnen har i de olika konfliktsituationerna för att 
undvika att de förekommer. Pedagogen informerade vidare att i den förskolan som 
hen jobbar i har de tillgång till många små rum med små ytor. Detta var en 
underrättelse för dem då de kunde dela upp barnen i mindre grupper och på så vis 
uppstod det mindre konflikter bland barnen. Hen uttryckte: “Ett lärande sker då 
pedagogen har en större möjlighet till att lyssna in alla barn, kommunicera med 
barnen samt låta alla barn komma till tals och uttrycka sig”. 
 
5.2 Observationer  
Utifrån vår spaltdokumentation blev fyra episoder tydliga att använda i vår studie.  
De fyra episoder presenteras, 5.2.1 Min cykel!, 5.2.2 Min docka!, 5.2.3, Jag ska vara 
mamma! och 5.2.4 Jag vill inte sova!. De olika händelserna utspelas både inomhus 
och utomhus. Tre av observationerna skedde under den fria leken och den sista 
observationen skedde i vilorummet när barnen ska vila. Under observationerna 
använde vi oss av en spaltdokumentation där vi skrev ner vad som skedde och vad 
barnen sade. Vi kommer att namnge barnen med påhittade namn.  
 
5.2.1 Min cykel! 
Händelsen observerades utomhus. De inblandade var en pojke, Rasmus, och en 
flicka, Lisa. De är mellan två och tre år gamla. Pedagogen öppnade förrådet så barnen 
kunde gå och ta en cykel om de ville. Lisa gick och stod vid en cykel och samtidigt 
stod hon och tittade på några andra barn. Då kom Rasmus springandes och satte sig 
på cykeln som Lisa hade. “Min cykel!” skrek och grät Lisa.  En pedagog hörde Lisa 
skrika och gråta och pedagogen gick fram till barnen. Pedagogen bad Rasmus att gå 
och ta en annan cykel som var ledig och då klev Rasmus ner från cykeln och gick för 
att ta en ledig cykel.  
 
5.2.2 Min docka! 
Denna händelse utspelades inomhus på en samlingsmatta i rummet. Det var två 
flickorna på samlingsmattan var Anna och Eva, som är mellan två och tre år gamla. 
Anna satt först på mattan och lekte med en docka sedan kom Eva dit och satte sig 
bredvid henne. Eva hade en annan docka med sig. Eva tog dockan som Anna hade 
och då blev Anna upprörd och sa argt “nej”. Eva gav då sin egen docka till Anna och 
det ledde till att de bytte dockorna och på så sätt löste de konflikten själva. Det fanns 
ingen pedagog närvarande.  
 
5.2.3 Jag ska vara mamma! 
Observationen pågick i innemiljön. De inblandade var Karin och Maria, som är 
mellan två och tre år. Flickorna lekte vid köksvrån. De var oense om vem som skulle 
vara mamma och pappa. Både Karin och Maria ville vara mamma och var eniga om 
att det bara finns en mamma i en familj. Pedagogen i förskolan var där och 
observerade händelsen. Hen gick fram till barnen och sa att “ni båda kan vara 
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mamma”. Pedagogen tog fram en låda som de har på förskolan. I lådan finns olika 
bilder bland annat på olika familjer. Pedagogen visade bilder på “mamma, pappa och 
barn”, en asiatisk familj med adoptivbarn, homosexuella par med barn eller 
ensamstående mamma med barn och så vidare. Pedagogen pratade om bilderna med 
barnen och visade att det finns olika familjeförhållande och roller. Barnen berättade 
om sina uppfattningar och erfarenheter som de hade om definitionen “familj”. De 
spårade också ut och pratade om andra saker som inte var relevant för ämnet. Men 
pedagogen lyssnade in och ställde följdfrågor för att förstå barnens funderingar och 
tankar. Pedagogen ställde frågor och följdfrågor som, vad, hur och varför? Barnen 
fortsatte att leka ett annat lek vid köksvrån efter deras dialog med pedagogen.  
 
5.2.4 Jag vill inte sova! 
Denna händelse utspelades i vilorummet när barnen skulle vila. Pelle vägrade att vila 
och störde de resterande barnen genom att han gick runt i rummet och pratade. Pelle 
sade “jag vill inte sova!”. Pedagogen sade åt Pelle flera gånger att han behövde vara 
tyst för att han störde de andra och borde respektera de andra. Pedagogen tog ut 
Pelle från vilorummet. Efter en liten stund då alla barn hade somnat tog pedagogen 
in pojken till vilorummet. Denna gång inträffade samma sak. Pelle pratade högt och 
ville inte sova. Efter några försök somnade barnet. 
 
5.3 Resultatsammanfattning 
Utifrån vårt resultat går det att se att de flesta pedagoger var ense om att konflikter 
sker när två eller flera barn inte kommer överens om något och tycker olika. Alla 
pedagoger var även överens om att de skulle agera direkt vid konflikter där fysiskt 
våld uppkommer. Men i första hand ska de se till att barnen får en möjlighet till att 
lösa sina konflikter på egen hand. Pedagogerna använde olika strategier vid 
konflikthantering som till exempel, TAKK, medling och giraffspråk mm. För att 
undvika att konflikter sker brukar pedagogerna dela in barnen i mindre grupper. De 
betonade även att möbleringen av verksamheten har en stor påverkan på barnens 
konflikthantering samt att pedagogerna ska vara närvarande och kunna läsa av 
beteendemöste  r på barnen. Med en närvarande pedagog menade informanterna att 
pedagogen finns alltid vid barnen och har koll på vad barnen säger och gör, på detta 
vis kan pedagogen hindra att konflikter som påverkar barnen på ett negativt sätt inte 
uppstår.  

6 Analys	
I detta kapitel presenteras analysen som gjordes utifrån 6.1 intervjuer och 
observationer. Resultatet har relaterats till bakgrunds litteraturen som sedan har 
analyserats och tolkats. Kapitlet presenteras i åtta kategorier som, 6.1.1 Genus, 6.1.2 
Pedagogens roll, 6.1.3 Positiv konflikt, 6.1.4 Rutiner och krav i förskolan, 6.1.5 
Samspel, 6.1.6 Språk, 6.1.7 Miljö och 6.1.8 Små barngrupper.  
 
6.1 Intervjuer och observationer 
Alla pedagoger påpekade att en konflikt är ett möte mellan två eller flera individer 
där de inte kommer överens om något och tycker olika, vilket också bekräftas av 
Maltén (1998). I likhet med författaren Derman (2017), påstod en av informanterna 
att en konflikt kan vara fysiskt, psykiskt och verbal i sin form. Det kan uppstå 
konflikter även mellan pedagog och barn (Maltén, 1998).   
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Konflikter uppstår dagligen på förskolan mellan barnen. I leken har barnen oftast 
olika åsikter om saker. Hur barnen agerar beror på vad för typ av konflikter det är. 
Pedagogerna påpekade att de vanligaste konflikterna som uppstår bland barnen är 
under deras lek. Det kan vara situationer där barnen bråkar om vem som ska vara 
först eller vem som ska ha en viss leksak. Författarna Rasmusson, Erberth och Åhlin 
(2008) framhåller att de vanligaste konflikterna som uppstår bland barnen är de 
påträngande konflikter där barnen tar saker ifrån varandra, knuffar varandra eller 
retar varandra. Barn tar inte till mycket våld utan försöker lösa sina konflikter 
antingen genom att turas om eller be om förlåtelse (Wahlström, 1996). De flesta 
pedagogerna påpekade även att de agerar direkt om barnen tar till sig våld under 
konflikter och detta är nivån “stoppa” i Cohens pyramid, som författaren Hakvoort 
(2010) framhåller. Pedagogen berättade även att de yngre barnens konflikter är 
kortvariga och barnen blir sams ganska snabbt, vilket överensstämmer med 
Thornbergs (2006) slutsatser om att barnens konflikter är kortvariga och oftast kan 
lösas på egen hand utan pedagogernas hjälp.  
 
6.1.1 Genus 
Hur flickor och pojkar löser sina konflikter är lite olika och de använder sig av olika 
strategier (Wahlström, 1996). En av pedagogerna i vår studie berättade att flickorna 
ofta löser sina konflikter genom att tala med en nära vän om problemet vilket i sin tur 
leder till att man tillsammans går och talar med personen som de har en konflikt 
med. Detta betonade även författaren Wahlström (1996), då han menar att flickor 
inte är hotfulla utan försöker lösa konflikter indirekt genom att först tala med en nära 
vän om konflikten. Pedagogen fortsatte att berätta hur pojkarna löser sina konflikter 
och påpekar att en del pojkar hanterar konflikter genom att vara lite hotfulla. När 
pojkarna är hotfulla eller använder sig av slagsmål så vänder de sig direkt till 
personen de har konflikten med. Barnen kan vara påträngande och då kan konflikter 
uppstå (Rasmusson, Erberth och Åhlin 2008). Detta kan kopplas till Jerlang (2008) 
påstående om piagets första utvecklingsstadie, det sensomotoriska stadiet, att barnen 
lär sig genom kroppsliga handlingar och kunskaper. Barnet upprepar sina handlingar 
och följer ett beteendemönster och handlingssätt.  
 
När Rasmus tog cykeln som stod bredvid Lisa, började Lisa skrika och gråta. En 
reaktion som verkade ge effekt då en pedagog genast kom springande och såg till att 
Lisa fick cykeln tillbaka. Detta kan kopplas till Piagets första stadie, det 
sensomotoriska, där barnen får kunskap genom att utforska sina sinnen och rörelser. 
Barnen beskrivs vara intresserade av sin egen kropp och har sig själva i centrum. 
Jerlang (2008) beskriver att barnet kan få sin vilja igenom genom att medvetet låtsas.  
 
6.1.2 Pedagogens roll 
De olika fostransstilarna som Thornberg (2010) belyser är ett sätt för pedagogerna i 
förskolan att förstå vuxenrollens betydelse i barnens liv. Vuxna är oerhört viktiga i 
barnens utveckling och problemlösning. Den auktoritära, eftergivna och oinvolverade 
fostransstilen visar i följden att barnen kan bli omogna, aggressiva och impulsiva. 
Utifrån observationerna kan vi göra tolkningar att vissa pedagoger har de olika 
fostransstilarna. Pedagogen i observationen: Min cykel!, verkade i denna situation 
inte ha vetskap om vad som hade föregått Lisas skrik och gråt. Pedagogen kan således 
uppfattas som att hen inte hade någon aning om hur konfliktsituationen hade 
uppkommit. Pedagogen kan också uppfattas sakna intresse för att vilja vara 
involverad i barnens situation, då hen inte försökte ta reda på vad som hade föregått 
konflikten. Detta kan tolkas som att hen i denna situation använder en oinvolverad 
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fostransstil. I den oinvolverade fostransstilen försöker nämligen pedagogerna 
undvika möten med barnen för att slippa komplicerade utbrott som gråt och tjat 
(Thornberg, 2010). Även, i denna händelse kan vi se att pedagogen ingriper direkt i 
barnens konflikt. Majorano, Corsano och Triffoni (2015) påpekar att när pedagogerna 
ingriper direkt är det en beteendeform där pedagogen går in i barnens konflikter och 
löser problemet utan att de berörda barnen involveras i lösningen av konflikten.  
 
Bunkholdt (1995) framhåller att Piagets teori handlar om att utveckling sker genom 
att barn får utrymme att handla konkret och praktiskt. Brunkholdt (1995) betonar 
vidare att detta sker genom att barnen får möjlighet att tänka, reflektera och försöka 
förstå problemet och dess lösning. Pedagogen i situationen, gav inte barnen 
utrymmet att tänka, reflektera och försöka lösa problemet själva utan sade istället 
direkt åt Rasmus att Lisa hade cykeln först utan att ha sett händelsen. Det var samma 
pedagog som blev intervjuad och som påpekade att: “Jag går fram till de barn som är 
inblandade och frågar dom vad som har hänt. Det är lätt att dra förhastade 
slutsatser”. Genom denna observation kunde det tydliggöras att pedagogen i denna 
situation gick emot det hen själv berättade under intervjun. Enligt Strandberg (2006) 
är kommunikation ett viktigt redskap som kan användas i pedagogers sociala samspel 
men denna pedagog gav inte utrymme för Rasmus att säga något och sade åt honom 
direkt att ge cykeln tillbaka till Lisa. I likhet med författaren Brunkholdt (1995), 
påstod de flesta pedagoger under intervjun att barn ska ges möjlighet till att uttrycka 
sina känslor och åsikter under en konflikthantering.  
 
Under observation, Jag ska vara mamma!, kan vi se hur viktig pedagogens roll är för 
barnens konflikthantering och sociala utveckling. Pedagogerna har en maktstatus i 
barns konflikter. Pedagogen har även en stor påverkan för barns problemlösning och 
hantering av konflikter (Thornberg, 2010). Pedagogen i denna händelse ingriper 
indirekt i barnens konfliktsituation, det vill säga att pedagogen hjälper barnen att 
lösa konflikterna (Majorano, Corsano & Triffoni, 2015). Pedagogen löser inte 
problemet åt barnen, utan hjälper och hittar en lösning på problemen tillsammans 
med barnen. Detta är ett sätt för barnen att lära sig av de andra barnen och även lära 
sig av pedagogen, detta kallar Strandberg (2006) för den proximala 
utvecklingszonen.  
 
6.1.3 Positivt konflikt 
Den andra nivån i Cohens pyramid är “hantera” som innebär att barnen ska hitta en 
lösning på konflikten själva (Hakvoort, 2010). Därför kan det behövas kunskaper, 
träning och en närvarande pedagog som förebild för problemhantering (Hakvoort, 
2010). Barnens konflikter i förskolan är nödvändiga och kan även tolkas som 
någonting positivt i barns utveckling (Ahrenfelt & Berner, 2010; Wahlström, 1996). 
En av informanterna påpekade att barnen får chansen att prata ut om sina tankar och 
känslor, vilket påpekas också av Wahlström (1996) som viktigt. I konflikter lär sig 
barnen sin egen kapacitet och agerande mot andra människor (Horowitz, 2005). 
Under intervjuerna belyste pedagogerna att när en närvarande pedagog finns i 
barnens konfliktsituationer kan de bli till lärtillfällen där konflikten, i enlighet med 
Ahrenfeldt och Berner (2010), kan hanteras på ett positivt sätt genom att lyssna in 
barnen. För att förhindra konflikter bland barnen är det viktigt att pedagogerna visar 
respekt och öppenhet för barnens tankar och känslor så att barnen känner sig 
betydelsefulla. En av pedagogerna påpekade att: ”Vi bekräftar deras känslor och är en 
närvarande pedagog”. Barnen kan då lättare vara öppna och ärliga mot pedagogen 
(Wahlström, 1996). Barnens sätt och hantering och lösa konflikter är ett verktyg att 
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utveckla sin empatiska förmåga (Ellneby & Hilgers, 2010). Barn ska få möjlighet att 
uttrycka sina känslor och våga prata ut sina tankar. Empatiträning i förskolan är ett 
förebyggande verktyg för konflikt, kränkningar och problem bland barnen (Ellneby & 
Hilgers, 2010).  
 
6.1.4 Rutiner och krav i förskolan 
Under observation, Jag vill inte sova! försökte pedagogen ställa krav och följde 
rutinerna som finns i förskolan. Pedagogen förklarade dock inte tanken bakom det 
och gav heller inget utrymme för förhandling. Detta beteende kan kopplas till en av 
fostransstilar, den auktoritära. Författaren Thornberg (2010) redogör för att den 
auktoritära fostransstilen innebär att vuxna ställer krav på barnen utan att förklara 
och förväntar sig lydnad och respekt. Genom att vuxna inte förklarar sin handling och 
tanke under vissa situationer kan det leda till att konflikter skapas, påstod en 
informant. Det kan vara till exempel då ett barn vägrar att vila under vilostunden och 
försöker störa de resterande barnen. Detta kan kopplas till författaren Thornberg 
(2010) som framhåller att pedagogen behöver förklara varför de förväntar sig vissa 
beteenden och handlingar från barnen samt varför de ogillar andra beteenden som 
barnen kan ha.  
 
6.1.5 Samspel 
Under observation, Min docka!, kan vi se att barnen använder sig av modellen “vinna 
- förlora”. Enligt Thornberg (2010) innebär denna modell att barnen i förskolan löser 
de flesta konflikterna själva utan att involvera och dra till sig vuxnas uppmärksamhet. 
Författaren påpekar att barnen redan vid en tidig ålder lär sig att kommunicera och 
samspela på sitt eget sätt. I likhet med författaren Thornberg (2010), kan vi tolka att 
barnen under denna episod kommunicerar och löser konflikten själva, genom att byta 
dockorna. Detta leder till att de båda blir nöjda. I likhet med Strandbergs (2006) 
förklaring att barnen då får en möjlighet att lösa konflikter själva, vilket resulterar till 
en positiv utveckling barns sociala samspel.  
 
Även Thornberg (2010) och Edman Ståhl (1999) belyser att pedagogerna ska 
samspela för att hitta lösning tillsammans med barnen. Under observationen såg vi 
att pedagogen lyssnade in barnen och ställde utmanande och stimulerande frågor och 
följdfrågor som vad, hur och varför?, för att få förståelse på barnens uppfattning om 
familjeförhållande och roller. Pedagogen försökte få barnen att förstå att det kan 
finnas två mammor i en familj och för att underlätta förståelsen hos barnen tog 
pedagogen upp bilder. På bilderna såg man flera familjer från olika nationaliteter, 
föräldrar med adoptivbarn och en familj där det fanns två mammor. Pedagogens sätt 
att agera kan vi koppla till medling som författarna Maltén (1998), Thors (2010), 
Hakvoort, (2010), Wahlström (1996) och Edman Ståhl (1999) tar upp. Som i denna 
konfliktsituation kan vi se att pedagogerna börjar med ett problemlösande samtal 
som är en del i den samverkansstrategi som Maltén (1998) och Thors (2010) lyfter 
upp. I den ingår problemlösande samtal, förhandlingar och medling. Pedagogen såg 
till att båda barnen under samtalet fick komma till tals, turades om och lyssnade på 
varandra och även försökte förstå vad de andra kände och tyckte. Ett hanterande som 
bekräftas av författarna Palm (2010) och Thornberg (2006). När alla är lyhörda och 
lyssnar till varandras känslor så kan de inblandande tillsammans reflektera över 
varför de känner som de gör. Barnen fick en chans till att reflektera över att det finns 
olika familjeförhållande till exempel att det kan finnas flera mammor i en familj.  
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6.1.6 Språk 
Författaren Smith (2001) tar upp giraffspråket och det är en metod som en av 
pedagogerna använder. Under intervjun påpekade pedagogen att hen använde sig av 
en pedagogisk kartläggning som kallas för “giraffspråket”. Det handlar om att en 
vuxen leder samtalet med barnen. Även Smith (2001) tar upp giraffspråket och 
framhåller att det är en kommunikationsmodell som kan användas vid hantering av 
konflikter. Med hjälp av denna modell utvecklas individens självständighet och 
skapar ömsesidighet mellan individerna. Smith (2001) framhåller att det är en 
modell som hanterar konflikter där ens egna och andras behov blir respekterade. Alla 
barn som är inblandade i konflikten ska få komma till tals, reflektera över hur de 
tänker, känner och vad för lösning de vill ha. Pedagogen förklarade att giraffspråket 
är indelat i fyra steg som består av olika frågor som ställs till barnen för att påvisa att 
pedagogen lyssnar till barnen. Smith (2001) påpekar att de fyra stegen är vad barnet 
ser och hör, vad hen känner, vad dem behöver och vad för önskemål barnen har för 
att kunna bli sams igen (Smith, 2001). 
 
Under observationen: Jag ska vara mamma!, är flickorna mellan två och tre år och 
hade lite svårt att uttrycka sig då deras språk inte är fullt utvecklat. Författaren 
Jerlang (2008) framhåller att det preoperationella stadiet handlar om barn som är i 
åldrarna två till sex. Författaren Jerlang (2008) förklarar att i detta stadium är 
barnens logik inte fullständigt utvecklat som vuxen logik och att barnens språk är 
begränsat, alltså kan barnen oftast inte sätta rätt ord på sin mening. I Piagets 
utvecklingsstadier som det sensomotoriska och preoperationella stadiet skapar 
barnen erfarenhet och kunskaper för att få mening i sina föreställningar som leder  
till den språkliga utvecklingen, menar Jerlang (2008). Barnen har en konflikt om 
vem som ska vara mamma men när pedagogen försöker lösa problemet och för en 
dialog med barnen, började flickorna prata om annat som inte var relevant för ämnet. 
Även (Jerlang (2008) belyser att när barnen och pedagogerna ingår i en dialog kan 
det tyckas som barnen och pedagogen talar samma språk men egentligen har de inte 
samma begreppsramar och kunskaper för kommunikation. Pedagogen i situationen 
försökte förstå barnens tankar genom att ställa följdfrågor och låta barnen tala 
färdigt. 
 
6.1.7 Miljö 
Under intervjutillfällen berättade en av informanterna om miljöns och möbleringens 
betydelse i förskolan, då miljön kan påverka att konflikter uppstår. Även författaren 
Wahlström (1996) påstod att miljön och barngruppens storlek kan påverka att 
konflikter uppstår i förskolan. Miljön i förskolan kan påverka barnens attityder, 
upplevelser och handling (Wahlström, 1996). Hakvoort (2010) påpekar om den 
“förebyggande nivån” som innebär att pedagogerna ska försöka skapa en trivsam och 
stödjande miljö för barnen i förskolan. Detta kan behövas för att försöka undvika 
konflikter bland barnen i förskolan, menar (Hakvoort, 2010). En av informanter 
belyste under intervjun att de försöker ordna i förväg möbleringen så att barnen ska 
trivas och känna sig trygga i förskolan. Vidare talade informanten om att 
möbleringen och hur och var artefakterna finns, kan påverka att konflikter uppstår 
bland barnen.  
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6.1.8 Små barngrupper 
Genom observationer av förskolans miljö och intervjuerna som genomfördes så kan 
vi se att de små ytorna i dem olika rummen i förskolorna kan leda till missförstånd 
bland barnen uppstår om det är många barn som vistas i en och samma rum. En av 
informanterna påpekade att de brukar dela upp barnen i mindre grupper för att 
undvika att konflikter uppstår. Informanten betonade även att “genom att det är 
mindre barngrupper som vistas i de olika rummen så kan det leda till att ett lärande 
sker då pedagogen har en större möjlighet till att lyssna in alla barn, kommunicera 
med barnen samt låta alla barn komma till tals och uttrycka sig”. På detta sätt 
utvecklas deras sociala samspel och barnen blir sedda och hörda. Författaren 
Strandberg (2006) framhåller att barnen har lättare att utveckla sin egen proximala 
utvecklingszon när de befinner sig i mindre grupper eftersom de blir mer sedda av 
både pedagog och av de andra barnen. Detta är även något som vi har sett under våra 
observationer då pedagogerna har mer koll på vad barnen gör och låter alla barn 
uttrycka sig.  

7 Diskussion 
I detta kapitel presenteras avsnitten metoddiskussion, resultatdiskussion, slutsats, 
trovärdighet och pålitlighet sam fortsatt forskning. Under metoddiskussion kommer 
vi att ta upp hur det gick för oss med att använda oss av både intervjuer och 
observationer i vår undersökning. Vi kommer även ta upp hur intervjuerna gick till. 
Under rubriken resultatdiskussion kommer vi att kritisk diskutera de tankar vi har 
haft under studiens gång vid resultatdelen.  
 
7.1 Metoddiskussion 
I denna studie har vi använt oss av en kvalitativ undersökning. Semistrukturerade 
intervjuer utfördes vid intervjuerna av tio pedagoger. Fördelen med 
semistrukturerade intervju är att intervjuerna kunde genomföras i samtals- och 
dialogform. Det var informanterna som styrde konversationen genom att berätta om 
det som var viktigt för dem att ta upp. Nackdelen med semistrukturerade intervjuer 
är att ibland kunde informanterna spår ut och prata om annat som inte berörde vår 
studie. Vi försökte undvika och lösa det genom att ställa om frågan som hjälpte 
informanterna att leda de in i ämnet igen och svarade på frågan.  
      
Att använda både intervjun och observation som metod har varit en styrka. De båda 
metoderna kompletterar varandra då de har gett en inblick i både pedagogernas 
perspektiv kring konflikt och konflikthantering och gett en bild av hur det också kan 
gå till i praktiken. Vi fick även en inblick i hur barnen löser sina konflikter och 
orsakerna till att konflikter uppstår bland barnen. Under intervjuerna är det lätt hänt 
att pedagogerna tänker innan de svarar på varje fråga men under observationer har 
de inte samma möjlighet att tänka och reflektera, vilket leder till att pedagogerna ofta 
agerar utan att fundera på vad som kan anses vara god konflikthantering.  
 
Efter vi hade fått godkännande av alla informanter spelade vi in intervjuerna. Om vi 
inte skulle spela in och endast anteckna vad som sägs så skulle det vara lätt hänt att vi 
missar ta med något viktigt som sägs. Med hjälp av ljudinspelningen missade vi inte 
något relevant information och det underlättade för oss när vi transkriberade svaren. 
Angående filminspelningen hoppade vi över det eftersom vi kanske skulle distrahera 
barnen om vi skulle filma de under deras lek. Vid observationerna använde vi oss av 
spaltdokumentation som underlag för data. Vi antecknade vad barnen gjorde, vad de 



	 25	

hade sagt och våra egna reflektioner om situationerna. Fördelarna med 
spaltdokumentation som vi kände var att vi fick möjligheten att få syn på hur barnen 
kan och lär sig. Spaltdokumentation var till stor hjälp för oss då vi blev tvugna att 
skriva ner allt vi hörde och sedan tolka det och försöka förstå sig på varför barnet 
gjorde som hen gjorde. Nackdelen som vi upplevde med spaltdokumentation var att 
ibland hann vi inte skriva ner allt barnen sa för att det dialogen mellan barnen kunde 
ske snabbt.  
 
7.2 Resultatdiskussion 
Vi har haft många diskussioner om observationerna och intervjuerna som vi har 
genomfört. Under observation 4 till exempel analyserade vi att barnen kanske inte 
ville vila men pedagogen var bestämd med att följa rutinen. I läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 2016) står det om barns inflytande och hur pedagogerna bör handla och 
agera utifrån barnets vilja och intresse. Under denna observation väcks exempelvis 
vår nyfikenhet kring hur barns inflytande följs och synliggörs i situationer som 
denna. Å ena sidan kan pedagogen ha kunskap om att barnet visst behöver vila även 
fast han inte själv vill. Å andra sidan kanske vissa barn inte alls har behov av vilan 
och tvingas följa en rutin för att det ska passa verksamheten.   
 
Det som har förvånat oss och som vi har reagerat på är hur pedagogerna kan förhålla 
sig eller agera i konfliktsituationer som vi har observerat. Pedagogerna i förskolan 
kan ha förutbestämda åsikter och rutiner om hur konfliktsituationer kan uppkomma 
på grund av de erfarenheter och kunskaper pedagogerna har vana och upplevelser av 
barnens karaktär. Detta kunde vi se vid observation: Min cykel!. Pedagogen i 
händelsen agerade möjligen utifrån barnens karaktär och sin egen uppfattning om 
varför och hur konflikten uppstod. Vi känner här en oro inför att vissa barn lär sig att 
man kan få sin vilja igenom när man utför empatiska uttryck som skrik och gråt. De 
som hörs mest får mest uppmärksamhet. Hur bra och rättvist är det att hantera 
konflikten genom att inte prata om vad händelsen berodde på? I läroplanen för 
förskolan (Skolverket, 2016) står det att pedagogerna ska hjälpa barnen vid deras 
konflikter, missförstånd och kunna uppmuntra barnen till att samspela och 
respektera varandra. När pedagogerna respekterar barnens problem och tankar leder 
det till att barnen lär sig att respektera andra människor (Wahlström, 1996). I likhet 
med författarna Rasmusson, Erberth och Åhlin (2008) bör också pedagogen förlita 
sig på att barnen kan hantera konflikterna själva.  
 
Tidigare har även vi kopplat konflikt till något negativt och dåligt. Utifrån egna 
erfarenheter och kunskaper vet vi att konflikter är något negativt som man försöker 
undvika. Men under studiens gång och efter att vi läst litteraturen och genomfört 
intervjuerna har vi insett att konflikter också kan vara något positivt. Det beror på 
hur vi ser på konflikter och hur vi hanterar en konflikt som dyker upp bland oss. I 
förskolan kan pedagogen skapa ett lärande när de ger barnen en chans att uttrycka 
sina känslor och tankar. Barnen får även en förståelse för andras känslor när de 
kommunicerar med någon annan om det som har skett. Barnen får även möjlighet att 
reflektera och hitta lösningar på problem som dykt upp bland dem. Genom att 
barnen kommunicerar utvecklas deras sociala samspel (Strandberg, 2006).  
 
Under studiens gång har vi lärt oss att konflikter inte alltid behöver lösas, däremot 
behöver de hanteras. Med att hantera menar vi att konflikter behöver lyftas upp och 
talas om med de olika parterna, försöka förstå och sätta sig in i andras situationer. Vi 
anser att det är viktigt att försöka förstå sig på andras perspektiv genom att vara 
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lyhörd. För oss är det viktigt som blivande pedagoger att vi hanterar konflikter, är 
närvarande pedagoger, lyhörda, benämner känslor och upplevelser samt respekterar 
alla barn. Vi har diskuterat och reflekterat kring vårt eget, framtida bemötande, om 
hur vi ska vara och agera när konflikter dyker upp i verksamheten. För oss är det 
nämligen även viktigt att gå ner på barnens nivå så att barnen inte känner sig 
“underlägsna”. För oss är det viktigt att visa empati och förståelse för barnens 
känslor.  
 
7.3 Slutsats 
Syftet med studien var att fördjupa kunskapen om pedagogernas förhållningssätt; 
metoder och strategier som används för att lösa konflikter som uppstår mellan 
barnen. Vi har uppnått studiens syfte och frågeställning genom all litteratur, 
intervjustudie och observationen. Vi känner att vi har fått en djupare förståelse kring 
olika typer av konflikter och hur pedagogerna löser de vardagliga konflikterna som 
sker i förskolan bland barnen. Efter alla de observationer och intervjuer vi har 
genomfört har vi insett hur viktigt pedagogens roll är vid konflikthantering, vilket 
även har bekräftats i all litteratur vi läst. 
 
Sammanfattningsvis visar vårt resultat på att konflikt kan vara något positivt och 
hjälpa barnens utveckling. Konflikter är nödvändiga i barnens utveckling för att få 
chansen att tala om sina tankar och känslor. Pedagogernas roll och närvarande är 
viktiga i barnens konflikthantering för lärande och utveckling. Pedagogen måste vara 
närvarande och finnas som ett stöd för barnen och agera direkt om konflikterna blir 
hotfulla och våldsamma. Om pedagogerna har tålamod och tar tillvara på barnens 
konfliktsituationer kan ett lärande ske genom att pedagogen kan hoppa in som en 
medlare som tar varje barns tankar och åsikter på allvar och respekterar de. Idén på 
titeln till vårt arbete fick vi från vårt resultat, när en pedagog påpekade att man inte 
ska tvinga barnen till att säga förlåt. Thornberg (2006), Utas Carlsson och Rosenberg 
Kimblad (2011) och Öhman (2003) påpekar att pedagogerna inte ska tvinga barnen 
att be om förlåtelse utan att barnen ska få chansen att prata om sina känslor och 
tankar. Detta är viktigt enligt oss som blivande förskollärare att hantera varsamt och 
uppmärksamma om barns känslor. Författaren Öhman (2003) påpekar att man inte 
ska tvinga barnen att säga förlåt kan det kan leda till en tom mening utan något 
innebörd.  
 
7.4 Trovärdighet och Pålitlighet  
Bryman (2011) lyfter fram om två viktiga kriterier i den kvalitativa undersökningen 
för undersökningens trovärdighet och pålitlighet det vill säga hur studien har 
genomförts i tydlighet och dess akribi. Även Stukát (2011) lyfter fram kvaliteten på 
själva metodens pålitlighet: skulle resultatet bli liknande även om metoden som 
intervju och observation skulle användas vid ett annat tillfälle (a.a.). Trovärdighet 
handlar om “hur troliga eller sannolika resultaten är” skriver Bryman (2011). Därför 
har vi använt oss av två metoder, intervjuer och observationer. Genom att använda 
sig av två metoder blir vår studie mer trovärdig.  Även ljudinspelning och 
transkriberingen kan påverka studiens trovärdighet. 
 
Bryman (2011) anser att vid transkribering av ljudinspelningen kan misstolkningar 
förekomma. Det är därför vi har försökt att kritisk lyssna på ljudinspelning och även 
antecknat under intervjun med de tio förskollärarna. Intervjufrågorna är formulerade 
utifrån arbetets frågeställning och syfte för att få hög trovärdighet på 
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undersökningen. Vi har kritiskt granskat och diskuterat de fel som kan förekomma 
under studiens gång. Detta har underlättat oss på vägen till pålitlig och trovärdig 
information, datainsamling och bearbetning av resultat.  
 

7.5 Fortsatt forskning 

Under arbetets gång har vi studerat hur pedagoger hanterar konflikter som uppstår 
bland barnen i förskolan och vilka strategier pedagogerna använder sig av. Det skulle 
vara intressant att även få en inblick i hur pedagoger löser de konflikter som sker i 
arbetslaget. Vid fortsatt forskning är det bra att kombinera båda metoderna, intervju 
med observation som vi gjort under denna undersökning, då det ger en helhetssyn på 
själva studiens kvalité. Vi får även en större inblick i hur pedagogerna agerar i 
praktiken. Endast pedagoger har blivit intervjuade och det skulle vara intressant att 
även intervjua barnen och förskolechefen. Hur ser barnen på konflikter och hur 
påstår barnen att de löser konflikterna som uppstår bland dem?  

Några av informanterna lyfte miljön och barngruppen. Det skulle även vara 
intressant att forska vidare kring barngruppen och miljön och om det kan påverka att 
fler konflikter uppstår. Exempel på frågor som man kan forska vidare kring skulle 
kunna vara: Spelar barngruppen någon roll? Uppstår det mindre konflikter om 
barngruppen delas in i mindre grupper?  Uppstår det fler eller färre konflikter om 
ytan i rummet är stor?  

7.7 Förskolepedagogisk relevans 
 
Syftet med studien var att fördjupa kunskapen om pedagogernas förhållningssätt, 
metoder och strategier, som används för att lösa konflikter som uppstår bland 
barnen. Med denna studie vill vi bidra och förmedla strategier, metoder och verktyg 
till personalen inom förskolan, där de kan ta till sig och reflektera om sitt 
förhållningssätt och verksamhetens arbetssätt. Studien lyfter fram vikten om barns 
utveckling som samspel med andra människor, utforskande av sin självkänsla och 
konfliktlösning. Studien belyser betydelsen av att konflikter inte är något som ska 
undvikas utan något att lära av: vad, hur och varför uppstår de? Som pedagog krävs 
det att utmana och stimulera barnen att hantera konflikter. Pedagoger behöver vara 
lyhörda, visa respekt och empati samt vara uppmärksamma på barnens känslor och 
upplevelser det vill säga att pedagogerna i förskolan behöver vara närvarande och 
hjälpa barnen fram i sin bearbetning för att få en djupare förklaring på det som känns 
oklart.   
 
Under studiens gång har vi tolkat att konflikthantering är jobbigt, svårt och stressig 
situation för pedagoger. Därför anser vi att pedagogerna bör få utbildning, hjälp eller 
verktyg för att lära sig att hantera konflikter på ett effektivt sätt så att pedagogerna 
inte mår dåligt eller känner sig otrygg på en arbetsplats.   
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Bilaga 1 
 

Missivbrev till informanterna 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser sista terminen på förskollärarprogrammet på 
Mälardalens högskola i Eskilstuna. Just nu håller vi på med vårt självständiga arbete 
som handlar om konflikter och konflikthantering i förskolan. Syftet med denna studie 
är att få en fördjupad kunskap om hur pedagoger hanterar att löser konflikter som 
uppstår i förskolan mellan barnen samt vilka metoder pedagogerna använder. 
Anledningen till varför vi har valt detta ämne är att konflikter uppstår vardagligen i 
förskolans verksamhet och därför vill vi undersöka om hur det hanteras.  
 
Metoderna som vi ska använda oss utav är intervjuer och observationer. Varje 
intervju beräknas att ta cirka 40 min. Vi vill få reda på hur ni pedagoger hanterar 
konflikter som uppstår och vilka metoder och strategier ni använder er av. Vi 
kommer att spela in intervjuerna med syfte att det ska bli enklare för oss att minnas 
allt som sagts och även för att få med så mycket av vad informanterna säger. Allt 
material kommer endast att användas av oss två studenter. När uppsatsen är klar 
kommer den att läggas ut på databasen Diva.  
 
Studien kommer att följa alla etiska regler som finns för forskning. Du bestämmer 
själv om du vill delta eller inte i vår studie och du kan avbryta din medverkan när du 
vill. All personal, barn och förskolechefen kommer att förbli konfidentiella. Vi 
kommer inte nämna vilken förskola eller kommun förskolan ligger på. På så sätt kan 
inget identifieras.  
 
Vi skulle vara tacksamma om ni kunde ställa upp. Ni får gärna höra av er om ni har 
några frågor eller funderingar. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Leila Teimouri  
Email: lti14001@student.mdh.se 
Tel: 076-070 31 29 
 
Busra Gavgacioglu 
Email: bka13001@student.mdh.se 
Tel: 076-939 21 13 
 
Handledare: 
Linda Jonsson 
Email: linda.jonsson@mdh.se 
Tel: 073-960 73 39 
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Bilaga 2 
 

 
Informationsbrev till föräldrarna 

 
 
Hej! 
Vi är två studenter som läser sista terminen på förskollärarprogrammet på 
Mälardalens högskola i Eskilstuna. Just nu håller vi på med vårt självständiga arbete 
som handlar om konflikter och konflikthantering bland barnen i förskolan. Syftet 
med denna studie är att få en fördjupad kunskap om hur pedagoger hanterar att löser 
konflikter som uppstår i förskolan mellan barnen samt vilka metoder pedagogerna 
använder. Metoderna som vi ska använda oss utav är intervjuer och observationer.  
Studien kommer att följa alla etiska regler som finns för forskning. Du som förälder 
bestämmer om ditt barn får delta i vår studie. Alla namn kommer att vara anonyma. 
De namnen som kommer att användas i studien är påhittade namn. Vi skulle vara 
tacksamma om ert barn fick delta i vår studie.  
Ni får gärna höra av er om ni har några frågor eller funderingar. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Leila Teimouri  
Email: lti14001@student.mdh.se 
Tel: XXX-XXXXXXX 
 
Busra Gavgacioglu 
Email: bka13001@student.mdh.se 
Tel: XXX-XXXXXXX 
 
Handledare: 
Linda Jonsson 
Email: linda.jonsson@mdh.se 
Tel: XXX-XXXXXXX 

 
	  



	 34	

Bilaga 3 
 

Intervjufrågor 
 

1. Vad är en konflikt? 
2. Vad är det för konflikter som uppstår mellan barnen? 
3. Hur löser ni konflikter som uppstår i barngruppen? Vad har ni för strategier 

och metoder? Om det inte funkar vad gör ni då? vad har de för 
åtgärdsprogram? 

4. Låter ni barnen lösa konflikterna själva? Hur löser barnen sina konflikter? 
5. Vilka konflikter är vanligast att det förekommer i barngruppen? 
6. Berättar ni för föräldrarna om en konflikt uppstår? hur går ni tillväga med det? 
7. Berättar ni för förskolechefen om konflikter som uppstår? isåfall när brukar ni 

göra det? 
8. Hur arbetar ni pedagoger med att försöka undvika att konflikter uppstår? 
9. Är pedagogerna alltid ense om hur konflikterna ska lösas? 
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Bilaga 4 
 

Spaltdokumentation 
 

Vad gör barnen? Vad säger barnen? Reflektioner 

                                          

   

 
https://lartho.files.wordpress.com/2013/02/spaltdokumentation.doc 
 
 
 


