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Förord 
I genomförandet av detta arbete har vi fått hjälp av pedagoger och barn på olika 
förskolor som låtit oss få en inblick i sitt arbete. Detta är vad som gjort hela arbetet 
möjligt och vi vill rikta vårt varmaste tack till samtliga deltagare. Vi vill även tacka vår 
handledare som väglett oss från början till slut och så avslutningsvis vill också 
framföra ett stort tack till våra familjer som stöttat oss, inte bara under detta arbete 
utan under hela utbildningens gång.  
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Syftet med denna studie var att undersöka hur konflikthantering sker i praktiken på ett antal 
förskolor samt pedagogers syn på konflikthantering. Studien genomfördes på fyra olika 
förskolor. För att utföra denna studie gjordes ett kombinerat metodval. Vi har använt oss av 
observationer i barngrupp för att få en bild av konflikthantering i praktiken. Observationerna 
kompletterades med intervjuer med en pedagog från varje observerad barngrupp. Där gavs 
pedagogen möjlighet att mer ingående förklara sin syn på konflikthantering. Resultaten av 
studien visar att pedagogerna anser att det är viktigt att lämna utrymme för barnen att lösa 
sina egna konflikter samt att se till varje individ. Pedagogerna beskrev sin roll i barnens 
konflikter som medlande. En slutsats är att pedagoger har varierande insikt i 
konflikthantering och arbetar olika mycket med detta i sina barngrupper.  
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1. Inledning 
En av de många sociala färdigheter ett barn utvecklar på förskolan är att hantera 
motsättningar - konflikter. Både konflikter med kamrater och konflikter med vuxna i 
omgivningen. En människa kan inte gå genom livet utan att möta andra som inte 
tycker lika. Utas Carlsson och Rosenberg Kimblad (2011) menar att positiva 
konflikter kan utveckla en människa och stärka hennes självkänsla medan konflikter 
som lämnas olösta, slutar i vredesmod eller hålls tillbaka istället kan försämra 
självkänslan och hämma henne. Stämmer detta så är en god kunskap inom 
konflikthantering viktig för att lärare, inte bara ska kunna stärka barnen i sin 
självkänsla utan för att motsatsen faktiskt kan innebära att självkänslan bryts ner.  

Utas Carlsson och Rosenberg Kimblad (2011) anser att det är viktigt att barn har 
vuxna i sin vardag som är goda förebilder. Förebilder som lyssnar och ser till att alla 
inblandade vid en konflikt får göra sin röst hörd för att ingen ska behöva uppleva 
känslan av att ”ingen lyssnar till mig”. Öhman (2003) beskriver barns förmåga till 
empati som en nyckel för deras utveckling. 

Mot bakgrund av detta blir pedagogens förmåga att påvisa hur barnet kan använda 
sitt medkännande för att lösa en konflikt, istället för att bli kränkt och kränka själv, 
en viktig del i förskolans arbete.  

Av denna anledning anser vi att en fördjupad kunskap om barns konflikter och 
konflikthantering inom förskolan främjar ett gott klassrumsklimat där alla kan och 
vågar göra sin röst hörd. Även om vi under vår tid på lärarprogrammet snuddat vid 
ämnet mer än en gång kände vi att detta var ett ämne som vi ville fördjupa oss i 
ytterligare när vi nu rör oss mot slutet av vår utbildning. 

Om konflikter och konflikthantering säger läroplanen för förskolan ”Arbetslaget ska 
stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut 
missförstånd, kompromissa och respektera varandra” (Lpfö98, 
Utbildningsdepartementet, 2006, s. 9). 

Vi vill med detta arbete få en inblick i hur god konflikthantering går till i praktiken. Vi 
vill lyfta fram det pedagoger på fältet har att säga om sitt arbete med konflikter och 
hanteringen av dem. Vidare avser vi att undersöka hur detta förverkligas i deras 
dagliga arbete och sätta det i relation till tidigare forskning samt omsätta det till 
färdigheter i vår egen lärarroll.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att undersöka hur konflikthantering sker i praktiken på ett antal 
förskolor samt pedagogers syn på konflikthantering. Med utgångspunkt i syftet har 
två frågeställningar formulerats: 

1. Hur praktiseras konflikthantering i pedagogens dagliga arbete? 
2. Hur ser pedagoger på konflikthantering?  

1.2 Begreppsdefinitioner 
Under denna rubrik definierar vi några begrepp som återkommer i arbetet.  
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1.2.1 Konflikt 

Ordet konflikt härstammar från latinets confli´ctus vilket betyder 'sammanstötning', 
med det menas 'motsättning som kräver lösning' (Nationalencyklopedin). Lösningar 
på sådana motsättningar ter sig olika beroende på vilka som är inblandade i 
konflikten. Det är de konflikter som dyker upp i barnens vardag som vi fokuserar på i 
vårt arbete – konflikter barn emellan samt konflikter mellan barn och pedagog. 

1.2.2 Konflikthantering och konfliktlösning 
Begreppet konflikthantering är på ett tydligare sätt än begreppet konfliktlösning 
kopplat till förebyggande arbetet med konflikter och inte bara lösningen av dem. 
Även konfliktlösning används i uppsatsen. 

1.2.3 Pedagog 

Vi har valt att använda ordet pedagog som definition för både förskollärare och 
barnskötare. Vi har valt att inte göra skillnad på utbildningsnivå då vi anser att 
vuxnas påverkan och inflytande på konflikter och konflikthantering ur barnens 
perspektiv snarare faller an på deras roll som ledare än deras utbildningsnivå. 

2. Litteraturgenomgång 
Alison L. Miller och Sheryl L. Olson genomförde under 1999 en studie på om den 
känslomässiga uttrycksfullheten under kompiskonflikter kan vara en indikator på 
social missanpassning hos så kallade högrisk-förskolebarn (publicerad 2000). I 
studien, som gjorts med videokamera på 60 stycken fyra-femåriga pojkar från 
låginkomstfamiljer när de interagerar med andra barn i mindre grupper, verkar 
konflikterna ha fått en mer negativ ton mot slutet av året. I studien får lärare och 
övriga förskoleelever gradera de studerade pojkarna (och även övriga elever för att 
inte utmärka någon) och resultaten av detta visar att retsamhet och hånfulla 
kommentarer är mindre accepterade än ilska och aggression inom elevernas 
konflikter. A.L. Miller och Sheryl L. Olson menar att detta indikerar en skillnad i 
konstruktiva konflikter som utvecklar sociala och socialkognitiva färdigheter och 
skadliga konflikter som istället förstör sociala förhållanden L. Miller & L. Olson 
(2000). 

Andrzej Szklarski (1996) har skrivit en avhandling kring barn och konflikter om en 
studie på polska och svenska barn. Ett av studiens syften var att ta reda på hur barn 
uppfattar konflikthantering. Barnen som deltog i studien gick i årskurs 6 och de 
deltog genom att bli intervjuade. I sina resultat redogör Szklarski bland annat för 
barns känslighet för ärlighet och rättvisa och att svek, fusk och retsamhet sällan 
lämnar dem oberörda. Szklarski delar in barnens sätt att hantera konflikter i tre 
kategorier; 1) offensiv konflikthantering 2) defensiv konflikthantering och 3) enande 
konflikthantering. I den offensiva konflikthanteringen nämns argumentation, psykisk 
press och fysisk press. I den defensiva konflikthanteringen nämns flykt, vädjan om 
hjälp, skingring, undanflykt och anpassning. Som enande konflikthantering nämns 
istället förhandling, källgranskning och medling Szklarski (1996). 

I sin bok Utskälld (2003) beskriver Erik Sigsgaard, fil. dok. lektor i pedagogik vid 
Centret för Institutionsforskning i Danmark, ett utvecklingsprojekt - Skældud-
projektet. Här ges ett exempel på hur en pedagog på en av de deltagande förskolorna i 
utvecklingsprojektet av en slump upptäcker ett sätt att arbeta sig runt problematiken 
där vuxna hamnar som vågmästare i barns konflikter. Två pojkar bråkar på en 
lekplats varpå den ene kommer inspringande till de två pedagogerna och är mycket 
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skärrad och säger att han fått en spark i huvudet. Pedagogerna tittar på varandra och 
den ena frågar om hon ska hämta den andre pojken medan den första pedagogen blir 
kvar med den skärrade pojken. Båda pojkarna gavs, på varsitt håll, en möjlighet att 
återge sin upplevelse av det inträffade för någon som inte agerade fördömande utan 
lyssnade på vad de hade att berätta. Den pedagog som hämtat pojken som sparkats 
lämnar därpå över till sin kollega som tagit hand om den skärrade pojken och stänger 
dörren efter sig så att de får tala i lugn och ro. Pojkarna, som båda fått återge sin syn 
på konflikten, kunde nu prata med varandra och lösa sin konflikt tillsammans utan 
att någon kände sig förbisedd eller trampad på tårna Sigsgaard (2003). 

I boken Lära leva samman (2001) har Karin Utas Carlsson samlat dels teorier kring 
konflikthantering – både på individ- och global nivå – och dels har hon gjort en 
studie av ett undervisningsprogram som hade som mål att förebygga våld och träna 
barnen i att hantera konflikter. Undervisningsprogrammet genomfördes i sju klasser, 
årskurs 4-6 mellan 1993 och 1996 på mellanstadienivå. Undervisningsprogrammets 
ambition var att ge människorna på mikronivån högre livskvalitet vilket i sin tur 
skulle bidra till en mindre orättvis värld på makronivå.  
Undervisningsprogrammets främsta mål var; 1) Att inspirera individen att söka efter 
metoder att förebygga våld och lösa konflikter med målet att tillfredsställa alla 
parters behov. 2) Att ge individen kraft att använda dessa metoder i konfliktlösning 
på alla nivåer och i livets alla skiften. 3) Att öka individens beredskap att arbeta för en 
mer fredlig värld på mikro- och makronivån genom att ge eleverna verktyg att 
hantera konflikter konstruktivt. 

Utas Carlsson (2001) menar att barnen kan övas i sin konflikthantering genom 
övningar som rollspel, avslappning, brainstorming och diskussioner. Något som 
också används är värderingsövningar där barnen får lyssna till ett påstående och 
sedan visa sin ställning till vad de tycker om det genom att placera sig på olika ställen 
på en värderingslinje som blivit uppmätt i klassrummet. Detta följs upp med en 
diskussion där det när som helst är tillåtet att byta plats på linjen. Under studiens 
gång utvecklas arbetet utan en exakt plan och de olika lärarna får tillsammans med 
sina elever utforma sitt arbetssätt. Barnen som medverkade gjorde det gärna och 
intensivt och mot slutet av undervisningsprogrammet visade de inte upp någon 
känsla av maktlöshet utan hade istället en positiv inställning till konflikter på 
makronivå. De kom med konkreta förslag och tyckte sig kunna vara med och påverka 
även på makronivå. I reflektionerna dök det trots den generellt positiva responsen 
också upp problem. Enskilda företeelser individer emellan som ändå påverkade 
gruppernas inställning till konflikthantering i stort. Föräldrarna påpekar att detta 
arbete borde påbörjats tidigare och att det förmodligen gjort resultaten bättre. Utas 
Carlsson (2001) ser skolan som en plats där världsfred byggs från grunden och 
uttrycker därför även en förhoppning om att konflikthantering en dag ska bli ett 
obligatoriskt ämne i lärarutbildningen. 

Kolfjords (2009) definition på konflikter är att det i utgångspunkten handlar om den 
enskilda individens känslor. Det kan till exempel vara individens upplevelse av 
kränkning på grund av olika känslor. Författaren ger ett exempel på en konflikt i de 
yngre åldrarna då ett barn rycker mössan av ett annat barn. För att upprätta sin 
självkänsla så rycker det utsatta barnet av sin kamrats mössa. Kolfjord (2009) menar 
att det återställer barnets självkänsla då det får göra likadant tillbaka. 
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Kolfjord (2009) menar att konflikter uppstår i olika ”rum” som kan definieras som 
olika miljöer där barnen vistas och hur själva konfliktlösningen går till eller uppklaras 
beror på olika orsaker. De olika orsakerna kan vara vilka individer som är inblandade 
i konflikten, hur konflikten ser ut och hur allvarlig konflikten är. Författaren menar 
att konflikthantering kan ske på olika sätt och att dialog i form av medling är en bra 
form av konflikthantering. Kolfjord (2009) menar också att olika konflikter kräver 
olika typer av lösningar beroende på vad det är för slags konflikt som uppstått. Vid 
själva konflikthanteringen finns det olika åsikter om vad som är viktigast. 

Kolfjord (2009) hävdar att det finns de som menar att det viktigaste i en konflikt är 
att säga förlåt och lösa de situationer som redan uppstått, medan andra menar att det 
är viktigast att diskutera sitt förhållningssätt och beteende gentemot varandra för att 
motverka att liknande konflikter uppstår igen. Författaren menar att de här två 
synsätten inte bör ställas emot varandra utan att de snarare kompletterar varandra. 
På så sätt lär sig barnen så småningom att hantera konflikter på egen hand utan 
medling av en vuxen.  

I boken ”Hantera konflikter och förebygga våld” skriver Utas Carlsson & Rosenberg 
Kimblad (2011) att individen går i försvarsställning då den upplever sig som kränkt 
eller orättvist behandlad och att det är då konflikter kan uppstå eller, om en konflikt 
redan existerar, lätt trappas upp. Författarna belyser hur viktig självkänslan är för oss 
människor och att vi trots detta inte pratar om den tillräckligt mycket i vardagen. De 
menar att en dålig självkänsla bidrar till att individen lättare hamnar i konflikter då 
hon ständigt måste hävda sig.  

Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad (2011) anser att trygghet och allas lika värde är 
viktiga punkter att diskutera tillsammans med barnen för att förhindra konflikter 
som är kränkande för den enskilda individen. Författarna skriver att vid 
konflikthantering hos de yngre barnen, de mellan tre till fyra års ålder, så kan det 
vara viktigt att vuxna finns där och ger barnen exempel på hur konflikten kan lösas. 
Samtidigt är det väldigt viktigt att barnen känner sig delaktiga och att ingen har 
”kört” över dem vid lösningen av konflikten.  

Johansson (2001) framhåller också att det är viktigt att tala om förhållningssätt och 
beteende gentemot varandra med barnen eftersom att människans agerande styrs av 
hennes etik- och människosyn. Här menar Johansson (2001) att konflikter kan bero 
på att individen har en ”skadad” självkänsla. Johansson (2001) påpekar hur viktigt 
det är att se till hur varje individ upplever en konflikt för att den kan ska kunna klaras 
upp.  

Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad (2011) skriver om hur viktigt det är att samtala 
om känslor med barnen men att det inte är något som arbetas med särskilt ofta i 
praktiken. När barn inte får träning i att sätta ord på, hantera och reflektera över sina 
känslor stänger de dem inne. Får detta fortlöpa under en längre tid kan de istället 
övergå till att börja visa sina nedtryckta känslor i handling vilket inte löser konflikten 
utan snarare trappar upp den. Författarna vill påpeka att det inte alltid är negativt att 
undvika konflikter men de vill även förmedla hur viktigt det är att kunna sätta ord på 
sina känslor - både positiva och negativa. Det innebär att barnen måste ha goda 
förebilder omkring sig som kan sätta ord på sina känslor och hantera dem på ett bra 
sätt.  
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Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad (2011) menar att läraren bör välja 
utförandeform för konflikthanteringen utifrån de inblandade individerna, då det är 
individens människo- och livssyn som påverkar hur hon agerar när konflikter uppstår 
i vardagen. Författarna talar om att individen utgår från sina egna behov och 
förutsättningar vid konflikthantering. De förklarar att individens förutsättningar 
ligger i färdigheter som i sin tur utvecklas till erfarenheter. Utas Carlsson & 
Rosenberg Kimblad (2011) vill uppmärksamma på att konflikter inte är något 
negativt utan något nödvändigt. I hanteringen av konflikten tvingas individen att 
utvecklas då hon arbetar sig fram till en lösning och hon blir på så sätt en erfarenhet 
rikare. De menar att det är viktigt att vuxna inte undviker konflikter utan istället ger 
barn och ungdomar verktyg så de kan träna konflikthantering på ett positivt sätt. På 
så vis lär sig individen inte bara att undvika att kasta sig in i konflikter utan kanske 
till och med att använda sina tidigare erfarenheter för att förhindra dem. Författarna 
vill poängtera att konflikter inte ska lösas på ett destruktivt sätt, för att det innebär 
att en eller flera av de inblandade inte hörs och får säga sitt. Konflikthanteringen ska 
inte påverka relationerna hos de inblandade negativt utan bibehållas eller stärkas. 

Lind (2001) menar att förskolor kan använda olika tillvägagångssätt för att arbeta 
med konflikthantering, till exempel skolmedling. Skolmedling är en typ av 
konfliktlösning enbart mellan de personer som är inblandade i konflikten. När endast 
personer som är involverade i konflikten deltar i själva medlingen tvingas de lyssna 
till varandra och ta till sig av den andras känslor för att själva kunna komma fram till 
en lösning. Lind (2001) anser att förhandling är det vanligaste sättet att lösa 
konflikter på, det innebär att minst två parter resonerar sig fram till något som alla 
kan vara eniga om. Hon menar att detta sätt inte utser någon vinnare i en konflikt 
utan att individen/ individerna nöjer sig med en kompromiss då de vet att alla inte 
kan få sin vilja igenom. Lind (2001) använder begreppet ”tredje part” när, till 
exempel, två elever söker sig till en tredje person för att få stöd i sin konflikt. Ofta 
väljer de då en person som de båda känner tillit till. Om konflikten inte kan lösas utan 
en ”tredje part” på grund av att de inblandade inte talar med varandra går konflikten 
över till medling. I regel tar barnen då hjälp av en vuxen som får bestämma hur 
konflikten ska lösas. Detta berövar dock barnen på möjligheten att själva samla 
erfarenheter och komma fram till en lösning. 

Dahlkwist (2006) beskriver rollspel som en bra metod för att arbeta med 
värdegrundsfrågor i skolan. Detta är en övning som låter alla ta del av 
konflikthanteringsprocessen då alla involveras och blir en del av lösningen. Ett 
rollspel kan röra olika ämnen. Genom övningen hanteras en fiktiv händelse som är 
aktuell i gruppen och deltagarna kan närsomhelst ändra handlingen genom att säga 
”stopp” och sedan själva ta över en av rollerna i skådespelet. 

Ett möjligt förhållningssätt inom kommunikation och konflikthantering är 
Giraffspråket Smith (2001). Giraffspråket baserar sig på öppen och ärlig 
kommunikation. Fokus ska ligga på att tala om sina känslor och att lyssna med 
”öppet hjärta” till det den andre har att säga. För att förtydliga förhållningssättet 
används symbolerna giraff kontra varg. Vargen står i sammanhanget för invanda, 
oreflekterade och, oftast, omedvetna tankemönster. Tempot hos vargen är högt och 
vargen attackerar personen istället för handlingen personen utför. Giraffen å andra 
sidan stannar upp och tänker efter, reflekterar och ser bortom orden. Den är inte 
rädd för att sträcka på halsen och delge sin ärliga, subjektiva mening och visa sig 
sårbar men kan även se och lyssna till de känslor som ligger bakom ett aggressivt 
beteende hos den som den kommunicerar med. Basen för Giraffspråket kan punktas 
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ner i fyra steg som används för att förekomma konflikter; (1) vad jag observerar, (2) 
hur jag känner, (3) vilka behov jag har och (4) vilka önskemål jag har. Efter att ha 
tydliggjort detta för dig själv är du redo att lyssna till motparten i följande fyra steg; 
(1) vad motparten observerar, (2) vad motparten känner, (3) motpartens behov och 
(4) motpartens önskemål. Uttryckssättet bör vara enkelt och specifikt – med ett klart 
och tydligt och fokus på jaget. Alla former av anklagande eller angrepp hör till vargen 
i oss Smith (2001).  

2.1 Konflikter mellan barn och pedagoger 
”Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. 

Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.” (Barnkonventionen 

artikel 12) 

Arnér & Tellgren (2006) redogör i sin studie för att många barn upplever att de vuxna 
inte lyssnar till dem. Barnen blir till exempel inte tillfrågade utan måste avbryta sin 
lek utan att ges möjlighet att förklara att de vill fortsätta leka. Arnér & Tellgren 
(2006) använder här två viktiga begrepp; barnperspektiv och barns perspektiv. 
Barnperspektiv omfattar vuxnas syn på barn. Ett exempel på det är när pedagoger 
planerar verksamheten och utgår från vad de själva tror att barnen tycker är roligt. 
Medan planering med barns perspektiv innebär att vuxna lyssnar på barnen för att få 
fram vad de tycker och vad de själva vill göra. Ett sådant exempel kan vara att 
pedagogerna frågar barnen vad de skulle vilja göra på torsdag förmiddag. Arnér & 
Tellgren (2006) menar att pedagoger alltid bör utgå från ett barns perspektiv för att 
göra barnen delaktiga i sin vardag och för att de ska få känna att vuxna lyssnar på 
dem. Genom att lyssna på vad barnen säger får pedagoger möjlighet att forma 
verksamheten utifrån barnets bästa och inte utifrån vad pedagogerna själva tror är 
barnets bästa. Arnér & Tellgren (2006) anser att användandet av barns perspektiv 
inte bara är positivt för att det låter de vuxna höra vad barnen tycker utan att 
samtalet mellan barn och vuxen på så vis blir kunskapsutvecklande och gör 
verksamheten demokratisk. Lpfö98 anger att barnen har rätt till att vistas i en 
demokratisk miljö och att de ska vara delaktiga i verksamheten för att det utvecklar 
deras självkänsla.  

Eriksson(2009) menar att delaktighet skapar trygghet för barnen i förskolan. Och att 
det stärker barnets självkänsla att bli sedd och bekräftad, att det ”jag” säger är viktigt.  
Författaren lägger även stor vikt vid att de som arbetar inom förskolans verksamhet 
är eniga om vad de menar med delaktighet, då samspelet inom verksamheten är 
viktigt för barns utveckling. Delaktighet har olika innebörd för alla individer och ett 
gott samarbete i arbetslaget är grunden för att även barnen ska bli delaktiga i 
förskolan. Eriksson (2009) skriver att det också är viktigt att kunna se verksamheten 
ur ett barns perspektiv för att skapa möjligheter att arbeta med deras tidigare 
erfarenheter och öka trivseln.  Inom förskolan bör pedagoger ha förhållningssättet att 
barnen ska vara med och skapa verksamheten.  

På de förskolor Sigsgaard (2003) arbetat med har pedagogerna under 
utvecklingsarbetets gång kommit fram till en metod där de använder sig både av 
barns och vuxnas syn på konflikter. De kallar det för HVR, Hela Vägen Runt, och 
metoden går ut på intensiva barn- och vuxenintervjuer, observationer och dagböcker. 
I intervjuerna ställs mycket direkta och ibland laddade frågor både till vuxna och 
barn och här används ordet ”skäll” utan att lindas in eller omskrivas till något 
mildare. 
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Intervjuerna i HVR Sigsgaard (2003) kommer i ett par omgångar och pedagogerna 
väljer intervjuare med omsorg så att barnen ska känna sig trygga och vilja öppna sig 
även om det kan vara svårt för ett barn att kritisera en auktoritets agerande. Barnen 
får under första intervjuomgången bl.a. frågor om vem som skäller mest, vem barnet 
helst vill ha skäll av, hur det känns att få skäll, vad barnet tycker om att andra hör att 
det får skäll och vad det tycker att vuxna kan göra istället för att skälla. I andra 
omgången får barnet berätta om den värsta utskällningen som det hört på förskolan, 
en gång när barnet själv fått skäll, om det upplever det som att det är mest pojkar 
eller flickor som får skäll, om det tycker synd om andra barn som får skäll och hur det 
kan se på en vuxen att denne är arg.  

HVR-intervjuerna Sigsgaard (2003) med de vuxna sker snarare i diskussionsforum. 
Arbetslaget samlas och diskuterar tillsammans, mycket öppet, hur de hanterar 
konflikter och varför. Den eller de pedagoger som av barnen pekats ut som den/de 
som skäller mest får här möjlighet att förklara sina känslor av till exempel ensamhet, 
och hur det kan kännas att ensam vara den som är beredd att reda ut barnens 
konflikter och att det med den rollen automatiskt följer ett ansvar att lösa de 
situationer som uppstår. De mer passiva i arbetslaget måste i sin tur stå till svars för 
sin passivitet och under diskussionens gång kommer arbetslaget fram till att de ska 
försöka undvika sina invanda mönster genom en öppen dialog om vad som gått bra 
och vad som inte gått bra i direkt anslutning till konflikten. Dagböckerna som 
pedagogerna för angående sin dagliga konflikthantering tjänar också till att 
medvetandegöra konflikthanteringens svårigheter. En pedagog beskriver en situation 
där hon hamnar i en konflikt med en flicka som slänger smulor på golvet och inte vill 
plocka upp dem. Pedagogen tar då flickans hand och ”hjälper” henne att plocka upp 
dem. Två av hennes kollegor betraktar händelsen och den ena säger till den andra 
”Berit, vad tycker du egentligen om att ta tag i barn?” så att både flickan och den 
berörda pedagogen hör.  Därefter går de runt i gruppen och ställer frågor utefter det 
pedagoger och barn bestämt tillsammans. Efter att ha arbetat med metoden ett tag 
upplever pedagogerna och föräldrarna en förändring hos barnen. De ifrågasätter de 
vuxnas resonemang och vågar säga ifrån när de tycker sig ha blivit orättvist 
behandlade. Pedagogerna upplever också att de fått en större insikt och respekt för 
barnens känslor Sigsgaard (2003). 

Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad (2011) beskriver hur det även kan uppstå 
konflikter mellan barn och vuxna och anser att det då underlättar att använda sig av 
en tredje person för medling. De anser även att det inte är personligheter som gör att 
det uppstår konflikter mellan barn och vuxna utan att det är lärarrollen. Författarna 
anser att det är viktigt att föräldrarna är delaktiga och får information om det som 
sker i förskolan/skolan då detta framförallt kan minska upptrappade konflikter. 
Författarna anser att de vuxna ska ge barnen redskap inför framtiden och absolut inte 
skuldbelägga barnet. De menar att pedagoger ska undvika att skälla och höja 
röstläget och istället ge förslag på lösningar vid konflikter. På så vis upplever inte 
barnet att det är något fel på det utan fokus hamnar på lösning av konflikter. 

I boken Empati genom lek och språk framhåller Margareta Öhman (2003), 
barnpsykolog som forskat på samspelet mellan barn och vuxna, barns förmåga till 
empati som en nyckel för deras utveckling. Hon menar att vuxna kan hjälpa barn att 
uttrycka även vrede på ett konstruktivt sätt och att när barnet erbjuds hjälp att 
hantera sin vrede så utvecklar det också sin självkännedom och sin empatiska 
kompetens. Öhman (2003) menar också att den bild pedagogen sänder ut av sig själv 
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genom sin attityd, sitt förhållningssätt och sitt sätt att vara är det som avgör den bild 
som egentligen förmedlas till barnen. Genom att ständigt reflektera över sina egna 
etiska värderingar kan pedagogen använda sig själv som verktyg.  

Öhman (2003) menar också att pedagogen genom att medvetet styra sin 
uppmärksamhet mot, och konsekvent kommentera och bekräfta barnen i det som är 
positivt, ökar chansen för att barnet vill upprepa det. Barnet behöver också 
bekräftelse i sina känslor och det är något som utvecklar barnets empati och 
förståelse för andra. Med bekräftelse menar hon inte att den vuxne behöver känna 
samma sak som barnet men att det är viktigt att erkänna och respektera barnets 
känslor och åsikter för att göra barnet tryggt i sin person. På så vis öppnar pedagogen 
barnets ögon för att motparten, trots att den inte tycker lika, kan visa respekt och 
medkänsla, något som barnet senare kan överföra även på sina egna konflikter 
Öhman (2003). Hon lyfter vikten av att fokusera på det som är positivt i 
verksamheten för att få bra resultat i samspelet. På samma sätt som ett positivt 
beteende kan uppnås genom att pedagogen uppmärksammar och benämner det hos 
barnen kan motsatsen uppnås om pedagogen fokuserar på konflikter, oro och 
aggressivitet. Barnen känner då att detta är vad som förväntas av dem. 

Dalhkwist (2006) anser att arbetet med värdegrundsfrågorna i skolan kompliceras av 
att elever kommer från olika länder och har olika religioner och därigenom får med 
sig olika värderingar hemifrån. Författaren menar att det är viktigt att 
värdegrundsarbetet styrs av läroplaner då samhället drivs av normer och värderingar. 
Författaren menar att det är viktigt att arbeta med detta kontinuerligt eftersom det är 
ständigt föränderligt. Pedagoger bör ställa frågor som ” vad är en fördom” och ” hur 
kan man förebygga fördomar?” och besvara dem tillsammans med eleverna. Att 
diskutera värdegrundsfrågor tillsammans med barnen och medvetandegöra dem är 
en stor del i arbetet med att förebygga kränkningar.  

Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) skriver om Reggio Emilias filosofi 
att dokumentera barnens vardag på förskolan på olika sätt samt andra viktiga 
aspekter som miljö, relationer och värdegrundsfrågor. Inom Reggio Emilia har 
arbetet med värdegrundsfrågor ständigt varit ett aktuellt område. Författarna 
beskriver vikten av att göra värdegrundsarbetet tillsammans med barnen då det 
skapar trygghet i barngruppen och samtidigt stärker relationerna mellan individerna 
på förskolan. Reggio Emilias arbetssätt genomsyras av att barnen får uttrycka sig fritt 
och erbjuds möjligheter att visa sin kreativitet. Pramling Samuelsson & Asplund 
Carlsson (2003) menar att barnen upptäcker sin omvärld genom sin lek och beskriver 
hur barnet använder hela sin kropp och sitt språk i leken. Här får de automatiskt öva 
på att komma överens och utvecklas som individer. Författarna anser att barnens lek 
bygger på samspel och delaktighet. I leken utvecklas barnen tillsammans och får 
utrymme att uttrycka sina känslor och utbyta tankar och erfarenheter.  

3. Metod 
Under den här rubriken redogör vi för hur vi gått tillväga när vi samlat in materialet. 
Vi beskriver de deltagande förskolornas verksamhet, de grupper vi valt att observera 
och hur vi gjort vårt urval. Vi beskriver även hur vi behandlat materialet och de 
forskningsetiska principer vi följt.  
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3.1 Datainsamlingsmetod 
För att få en inblick i hur pedagogen praktiserar konflikthantering i sitt dagliga arbete 
samt pedagogens syn på konflikthantering, har vi valt att utföra en observation och 
följa upp den med en intervju på varje deltagande förskola. Detta är ett så kallat 
kombinerat metodval Bjørndal (2005). 

Vi inledde studien genom att skicka/dela ut ett missivbrev (bilaga 1 och 2) till både 
pedagoger och föräldrar i berörda barngrupper. 

3.1.1 Observationer 
Bjørndal (2005) beskriver att en observation innebär en undersökning av något som 
en annan människa gör i vardagen. Författaren beskriver hur komplext det kan vara 
att utföra en observation och några viktiga aspekter som kan komma att påverka 
resultatet: 

● Alla uppfattar en situation olika 

● Vid en observation utgår observatören ofta utifrån sina tidigare 
    erfarenheter när personen reagerar över en händelse.  

Bjørndal (2005) menar att förberedelse är viktigt inför utförandet. Det innebär att 
observatören ser till att ha tillräckligt mycket material med sig, har förberett sig för 
en observation mentalt och inte minst har en utgångspunkt, det vill säga vet vad det 
är som ska undersökas. 

Bjørndal (2005) menar vidare att observatören behöver bestämma sig för hur 
observationen ska gå till samt vem som ska observeras.  

Författaren lyfter även vikten av att på förhand bestämma vilken roll observatören 
ska ha – om observatören ska vara passiv eller aktiv under observationen. Något som 
också kan komma att påverka resultatet är hur mycket information de personer som 
deltar i studien fått, eftersom människor beter sig olika beroende på vilken situation 
de befinner sig i.  

Observationerna ägde rum under förmiddagar på tisdagar, onsdagar och torsdagar då 
detta är den tid då även föräldralediga och arbetssökande har sina barn på förskolan 
och en tid som av den anledningen normalt ägnas åt pedagogisk verksamhet. Vi valde 
att genomföra observationen först för att intervjusvaren skulle påverka observationen 
så lite som möjligt. Vi ville få en rättvisande bild av pedagogernas praktiska 
konflikthantering och sedan ge dem möjlighet att förklara bakomliggande tankar 
under intervjun. Vi var rädda att motsatt ordning skulle kunnat leda till missvisande 
resultat under observationen om pedagogerna blivit intervjuade om 
konflikthantering precis innan observationen.  

Vi valde att anta en passiv roll under våra observationer. Vi hoppades kunna hålla så 
låg profil som möjligt och prata så lite som möjligt med barnen under observationen 
för att inte väcka deras intresse då detta skulle kunna påverka resultaten. Efter 
observationen kunde vi givetvis förklara mer för de barn som hade frågor. 

3.1.2 Intervjuer 
Bjørndal (2005) beskriver att en intervju kan ses som ett samtal mellan ett antal olika 
personer och som ett redskap för att få fram information, genom att intervjuaren 
ställer frågor till den som har valt att bli intervjuad. Författaren menar att det är 
viktigt att intervjuaren är medveten om hur intervjun kommer att gå tillväga innan 
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den startar för att ha möjlighet till att förbereda sig. Det är också viktigt att 
intervjuaren visar att den är en aktiv lyssnare, ett sätt kan till exempel vara att 
intervjuaren bekräftar med ”ja” eller ”ja jag förstår”. Detta har vi tagit fasta på under 
våra intervjuer. 
 
Denscombe (2009) menar att under intervjun har personen som intervjuar övertaget, 
det är personen som utför en studie som bestämmer vilka frågor som ställs och i 
vilken ordningsföljd de kommer. Författaren beskriver hur den intervjuande ger sitt 
samtycke till att delta i intervjun. Den som intervjuas ska vara väl medveten om hur 
intervjun dokumenteras. Används bandspelare under intervjun bör det inte ske i 
hemlighet utan meddelas innan personen tackar ja. Med detta i åtanke bad vi om ett 
godkännande från de pedagoger som intervjuades innan vi använde diktafon. De 
frågor vi utgick ifrån (bilaga 4) lämnade möjlighet till följdfrågor vilket är vad som 
gör den kvalitativa intervjun flexibel enligt Bjørndal (2005). 

3.2 Urval 
Vi har gjort ett strategiskt val av fyra olika förskolor Denscombe (2009) med 
förskolor i varierande områden för att resultaten skulle bli mer allmängiltiga. 
Motsatsen, att studera förskolor i homogena områden skulle kunna ge väldigt 
nischade resultat.  

Förskolorna valdes genom att vi gick in på kommunens hemsida i en mellanstor 
svensk stad och valde förskolor beroende på var de låg. Då vi även ville ha en förskola 
som inte låg i anslutning till staden valde vi en förskola inom samma enhet men som 
låg i en grannkommun. Vi valde att observera på förskolor som vi inte haft någon 
anknytning till sen tidigare under utbildningen eller privat då vi inte ville att barnen 
och pedagogerna skulle påverkas av relationer till oss. Vi valde också att observera 
äldre barn för att inte behöva tolka situationer, då äldre barn kan tala och göra sig 
förstådda på egen hand. 

Pedagogerna i de observerade barngrupperna fick själva avgöra vilken pedagog som 
skulle delta i intervjun utefter vem som hade möjlighet.  

3.2.1 Förskola 1 
Den första av förskolorna ligger i ett område med hög invandrartäthet i en mellanstor 
svensk stad. Enligt den intervjuade pedagogen, har området haft ett rykte om sig att 
vara stökigt sen det byggdes. Till en början bodde där mycket svenska familjer med 
sociala problem men i nuläget bor där mest människor med invandrarbakgrund. Den 
intervjuade pedagogen uppskattar att ca 75 % av de barn som går på förskolan har 
invandrarbakgrund. Förskolan består av fyra avdelningar – två syskongrupper och 
två småbarnsgrupper. Den avdelning som ingår i observationen har tre pedagoger 
och 18 barn. Under observationen var 13 av avdelningens totalt 18 barn närvarande, 6 
flickor och 7 pojkar, men 3 deltog inte i studien. Två på grund av att de inte hade 
underskrivet missivbrev med sig vid observationstillfället och en vars målsman avböjt 
hans deltagande i studien. Således observerades de 10 barn vilkas målsmän hade 
lämnat in underskrivna missivbrev. 

3.2.2 Förskola 2 
Förskola 2 ligger i de centrala delarna av en mellanstor svensk stad. Den är förlagd på 
bottenplan i en bostadsrättsförening. Området där förskolan ligger beskrivs av 
förskolläraren i intervjun som ett område med många höginkomsttagare och mycket 
få invandrarfamiljer. Totalt finns 33 barn på förskolan uppdelat i tre grupper – små-, 
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mellan- och storbarnsgrupp – med två pedagoger i varje grupp. Mellangruppen, med 
åldrarna 3-4år är den grupp som deltar i studien. Vid observationstillfället deltog 6 av 
gruppens 9 barn. De övriga tre barnen var alla frånvarande vid observationstillfället, 
två av dem hade inte fått godkännande att delta i studien. 

3.2.3 Förskola 3 
Förskola 3 är privat och ligger i ett bostadsområde i en mellanstor svensk stad. 
Förskolan och har två avdelningar - en avdelning med åldrarna 1-3 år och en med 3-5 
år. Barngruppen som observerades var i åldrarna 3-5 år. Det finns 18 barn i gruppen, 
10 flickor och 8 pojkar, varav 6 barn som inte var närvarande under 
observationstillfället. På avdelningen arbetar tre pedagoger. Förskolan har små men 
strukturerade lokaler för att barnens lek ska kunna utföras utan att det ska upplevas 
trångt men de vistas ofta ute. Förskolan har en inriktning på miljö och mat.  

3.2.4 Förskola 4 
Förskola 4 är privat och ligger i ett villaområde på en mindre ort utanför en 
mellanstor svensk stad. Förskolan har två avdelningar, en avdelning 1-3 år och en 3-5 
år. Barngruppen som observerades var i åldrarna 3- 5 år. Det finns 20 barn i gruppen, 
5 flickor och 15 pojkar, varav 14 stycken inte deltog i observationen. På avdelningen 
arbetar tre pedagoger. Förskolan har små lokaler och vistas ute stora delar av dagen. 
Även denna förskola har en inriktning mot miljö och mat. 

3.3 Databearbetning och analysmetod 
Vi har under vår resultatdel sammanfattat de konflikter vi observerat på förskolorna 
utifrån de punkter vi valt att ta med i vårt observationsschema, konflikt mellan barn 
och barn, konflikt mellan barn och pedagog, konflikt i tredje hand – barn som går in i 
andra barns konflikt och konflikt i tredje hand – pedagog som går in i barns konflikt 
(bilaga 3). 

Vi har här även transkriberat och sammanställt pedagogernas svar från intervjuerna. 
För att sortera svaren från intervjuerna utgick vi från strukturen i intervjufrågorna 
(bilaga 4). Därefter har vi gjort en jämförelse av den konflikthantering vi sett under 
observationerna med de intervjusvar vi fått och sedan ställt det mot bakgrund av 
litteraturen. 

3.4 Etiska ställningstaganden 
Vetenskapsrådet (2011) slår fast fyra etiska krav som den undersökande bör ta 
ställning till i en undersökning och dessa är, informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
Kort sammanfattat beskrivs dessa fyra krav på följande vis (Stukát, 2005, s.130): 
 

 Informationskravet 
De som berörs av studien skall informeras, både om studiens syfte och om att 
deltagandet är frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sin 
medverkan. 

 Samtyckeskravet 
Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 
I vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare. 
Den som medverkar i en undersökning ska ha rätt att självständigt bestämma 
om, hur länge och på vilka villkor de ska delta. De ska kunna avbryta sin 
medverkan utan att detta medför negativa följder för dem. 

 Konfidentialitetskravet  
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Hänsyn måste tas till de medverkandes anonymitet. Personen som ska 
undersökas ska vara införstådd med att alla uppgifter behandlas konfidentiellt 
och att de privata data som kan identifiera informanten inte kommer att 
redovisas. 

 Nyttjandekravet  
Den information som samlats in får endast användas för forskningsändamål. 
Informationen får inte utnyttjas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra 
icke-vetenskapliga syften.  

Vi har tagit hänsyn till och informerat samtliga deltagare i studien, samt 
vårdnadshavare till de minderåriga som deltar i studien, om dessa krav. 

4. Resultat 
Vi har genomfört observationer vid fyra förskolor. Tre förskolor i en mellanstor 
svensk stad och en förskola på en mindre ort utanför samma stad i Mellansverige. 
Under observationerna har vi tittat på konflikter och hur de hanteras. 
Observationerna har vi sedan följt upp med intervjuer med pedagoger från de 
observerade barngrupperna. 

4.1 Observationer 

4.1.1 Konflikt mellan barn och barn 
Förskola 1. Tre pojkar leker i dockvrån. En fjärde dyker upp och frågar om han får 
vara med. Han får inget svar utan upprepar frågan. Han får inget svar denna gång 
heller utan börjar helt enkelt leka med dem. Under den stund observationen pågår är 
det den pojke som frågar om han får vara med och den pojke som frågan riktas till 
som har en konflikt – de andra två pojkarna leker sin lek utan att aktivt delta i 
konflikten. 

- Jag är Ben Ten. 
- Det ska inte vara några Ben Ten i den här leken. 
- Men jag är ingen Ben Ten, jag är en Wennu! [förmodad stavning] 

Jag ska nog vara en katt då. En katt som kan trolla! 
- Du får inte trolla. I den här leken kan man inte trolla. Du får inte vara 

med. 
- Jag kan inte trolla! 
- Du sa att du kan. 

Pojkarna leker vidare och pratar inte med varandra utan snarare högt för sig själva så 
att den andre hör. 

- Vi lagar mat. Vi måste baka. Vi var inte katter. 
 

- Mina damer och herrar! För jag kunde inte vara människa. Jag skojar 
bara – jag är en människa. [gör en liten paus och ser sig omkring]… Ben 
Ten är också en människa… 

Leken rullar på. Pojken som ville vara Ben Ten eller en katt säger inte att han är en 
katt men kryper på alla fyra och jamar ibland. 

- Jag är en bebis. 
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- Nej! Det får inte vara några bebisar här. Det är fel! Det står det här. [låtsas 
läsa på baksidan av en bok] 

- Nej det gör det inte alls, du bara säger. 
- Nej det står ”Inga bebisar”. 

De återgår till leken. Det blir ingen mer direkt dialog mellan pojkarna utan de 
kommenterar saker mer allmänt. Den ene pojken jamar till exempel varpå den andre 
påpekar mer allmänt att man ska prata i mikrofoner.  

Förskola 1. Två flickor hämtar något ur en låda bakom en av pedagogerna. De pratar 
tyst med varandra tills en av dem säger högt: 

- Men jag hade den där. 

Den andra flickan svarar inte utan behåller det hon tog från lådan. Den första flickan 
tystnar och de går in till dockvrån. 

4.1.2 Konflikt mellan barn och pedagog 
En lämning på förskola 1, en grupp med fem barn och två förskollärare befinner sig 
på gården. En pojke dyker upp med sin mamma och den ena av de båda pedagogerna 
tar emot honom och pratar med mamman en stund. När mamman ska gå slänger sig 
pojken på marken och skriker att hon inte får stänga dörren. Pedagogen håller i 
pojken tills grinden är stängd och släpper honom sedan. Hon talar lågt med pojken. 

- JAG VILL INTE LEKA! 
- Jag förstår det, kom sen när du vill leka. 
- Jag V-I-L-L inte leka! 
- Då behöver du inte det. 
- Jag vill komma in! 

De andra barnen samlas runt pojken och pedagogen varpå pedagogen säger ”Vi låter 
[pojkens namn] vara en stund.” och barnen återgår till sin lek. 

- Jag vill gå in! 
- Jag hör att du säger det men vi ska vara ute lite nu. Du får komma in sen. 

Pojken skriker, skakar grinden och kastar sig på marken. Pedagogen säger; ”Jag 
förstår [pojkens namn].” Hon går några meter bort varpå pojken springer till rabatten 
med buskar och viftar och rycker bland grenarna och tittar sedan på pedagogen. Först 
en gång och sedan en gång till. Pedagogen går till honom. 

- Nej, det gör du inte. Du har en blomma nu – det får räcka. 

Pojken tar en spade och sätter sig i sandlådan. 

4.1.3 Konflikt i tredje hand, barn som går in i andra barns konflikt. 
Förskola 2. En pojke sitter i sandlådan och två andra leker en bit därifrån. Den ena av 
de båda pojkarna har tappat bort sin spade. Han får syn på pojken i sandlådan som 
sitter med en likadan gul spade som han själv lekt med en stund tidigare. 

- M-i-n spade! 
- Ne-ej, m-i-n spade! 

Pojken i sandlådan gråter och tar tag i spaden och försöker ta tillbaks den. Den andre 
av de båda pojkarna som tidigare lekte tillsammans dyker upp och hjälper sin kompis 
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att dra spaden ur den förste pojkens händer. Pedagogen kommer och särar på de nu 
skrikande pojkarna. 

- Jag tror att [den förste pojkens namn] hade den spaden, det är nog din 
som ligger där borta. 

Hon pekar på en spade som ligger längre bort och slår följe med de två pojkarna när 
de går och hämtar den spaden istället. Pojken som satt i sandlådan sitter ensam kvar. 
Han tittar på spaden men tar inte upp den utan slutar att leka och sitter så i ungefär 
tio minuter då pedagogen säger att det är dags att gå in. 

4.1.4 Konflikt i tredje hand, pedagog som går in i barns konflikt. 
Förskola 1. Två pojkar leker i sandlådan. Den ene säger att han byggt en vulkan och 
att all sand kommer till honom. Den andre pojken svarar att all sand kommer till 
honom. Båda pojkarna börjar gräva sand mot sig själva snabbare och snabbare. Till 
en början skvätter sanden oavsiktligt men snart börjar de kasta den mot varandra. I 
sanden finns kastanjer som de lekt med tidigare. Den ena pedagogen bryter 
pojkarnas lek och frågar; Vad händer om kastanjerna kommer i någons ögon?”. 
Därefter berättar hon för pojkarna om kastanjer och avslutar med att säga ”Vi ska 
inte kasta med dem alls”. 

Förskola 3. Tre pojkar sitter och spelar sällskapsspel. En flicka frågar om hon får vara 
med men får ett unisont ”nej” av pojkarna och sätter sig och tittar på. Ytterligare en 
pojke kommer förbi och frågar om han får vara med men en av pojkarna svarar 
”försent”. Pojken sätter sig ändå hos dem och börjar spela. En stund senare är det 
dags att städa. Flickan går från bordet. Pojken som svarat ”försent” hämtar då 
pedagogen som säger ”Du måste också hjälpa till, annars får du städa resten själv”. 
Pojkarna går vidare och flickan städar upp själv. 

4.2 Sammanfattning av intervjuerna 
Under denna rubrik har vi gjort en sammanställning av pedagogernas svar under 

intervjuerna.  

4.2.1 Konfliktdefinition enligt pedagogerna 
Pedagogerna på förskola 1 och 4 beskrev konflikter som att barnen är oeniga och inte 
kan hitta en lösning. 

Pedagogen på förskola 2 beskriver konflikter som utveckling och att hennes roll i 
barnens konflikter oftast handlar om att hjälpa barnen att tolka varandra. Hon talar 
också om vikten att våga låta konflikten ta lite tid så barnen får en möjlighet att lösa 
den själva. 

På förskola 3 beskriver pedagogen konflikter som något som inte alltid syns utan att 
det kan vara en känsla hos barnet av att ha blivit orättvist behandlad. Hon menar 
också att konflikter inte alltid går att lösa och att det inte alltid finns ett rätt eller fel.  
Hon vill stärka barnens känsla och ge dem verktyg för att lösa konflikter på egen 
hand. 

4.2.2 Konflikternas innehåll enligt pedagogerna  
Samtliga av de intervjuade pedagogerna ansåg att konflikter hos de yngre barnen ofta 
rör materiella ting medan det hos de äldre barnen rör vilka som får vara med och 
leka. 
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På förskola 1 beskriver pedagogen att en del barn hanterar en konflikt genom att 
boxas och slåss medan en del barn blir ledsna och drar sig undan. Hon beskriver även 
situationer där vissa barn blir ”syndabock”. Med det menar hon att barnen kan 
beskylla ett barn för något som hänt även om detta barn inte varit på förskolan. 

Pedagogen på förskola 2 tycker att det hos de äldre barnen blir viktigare med 
relationer och att vi vuxna är goda förebilder. Hon menar att det är viktigt att höja 
barnen för det de gör som är bra och inte bara lägga fokus på det som är fel. Hon 
menar att det är viktigt att lyfta hur en bra kompis är med gruppen. Hon berättar 
även om ett tillfälle då hon hört ett barn säga till ett annat att ”Du får inte va med för 
du har brun hud” och ” Du är inte svensk”. Pedagogen berättar att hon brukar försöka 
upptäcka bland barnen vad det är som händer, vad som sägs och görs och om det 
finns tydliga mönster. Hon går sedan in och stärker de barn som inte tar så mycket 
plats och ger beröm för önskat beteende och menar att detta då sprider sig i gruppen.  

På förskola 3 berättar pedagogen mer utförligt även om de yngre barnens konflikter. 
Hon beskriver det som att konflikter, förutom materiella saker, även kan gälla lekar. 
Barnen kan uppleva leken som förstörd när ett barn kliver in på sitt sätt och detta 
barn kan behöva hjälp in i leken. När det gäller de större barnen upplever 
förskolläraren att det blir mer verbalt och barnen säger saker som ”Du får inte 
komma på mitt kalas” och ”Du får inte följa med mig hem”. Någon enstaka gång har 
hon upplevt kränkningar men hon tycker inte att det är på samma sätt som i skolan. 
Kränkningarna upprepas inte utan dyker upp som direkt respons på att barnen blir 
arga. 

Pedagogen på förskola 4 anser att 3-åringarna inte riktigt kommit in i rollekarna än 
och att detta leder till att det blir mycket ”mitt och ditt”. 

4.2.3 Pedagogernas sätt att lösa konflikter i barngruppen 
Samtliga av de intervjuade pedagogerna nämner främst en önskan om att barnen ska 
få lösa sina konflikter själva. 

Pedagogen på förskola 1 brukar gå in och prata med de inblandade men tycker att det 
är svårt att bedöma vems version av det inträffade som är den rätta och försöker hålla 
koll på vad som har hänt. 

På förskola 2 tar pedagogen upp vikten av att inte vara alltför snabb utan låta barnen 
ge sin version av det som hänt och göra båda parter medvetna om vad den andre 
säger. Hon talar om att hon drar sig undan bara med de barn det berör och hjälper 
dem att själva sätta ord på det som hänt och lyssna på den andres version och 
uppmana barnen att de också kan lösa konflikter. Hon talar också om att förekomma 
konflikterna genom att känna barnen och veta vilka situationer som är svåra för dem. 
Har ett barn till exempel svårt för att stå i kö så kan det barnet få leka färdigt med 
lego tills kön blivit mindre. 

På förskola 3 säger pedagogen att hon anser att det är bra att avläsa konflikten innan 
hon går in i den för att inte göra den större än vad den är. Hon menar att 
fingertoppskänslan är viktig och att det ibland räcker att hålla sig i bakgrunden och 
bara göra barnen medvetna om varandras känslor eller tipsa dem om hur de kan gå 
vidare, till exempel ”om du kanske säger förlåt nu så blir det bra”, ”om det hade varit 
du, hade du blivit ledsen?” eller ”nästa gång kanske du kan göra så här?”. 
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Pedagogen på förskola 4 går in och stödjer barnen om de inte verkar kunna reda ut 
sin konflikt på egen hand. Hon menar också att behovet av handledning beror på 
vilket barn det gäller och att pedagogerna lär känna de barn som går i gruppen och 
vet var deras gränser går. Har ett barn till exempel sedan tidigare tagit till våld i en 
konflikt kan pedagogen kanske behöva gå in i konflikten tidigare. 

4.2.4 Pedagogernas syn på barns sätt att själva lösa konflikter 
Pedagogen på förskola 1 berättar att de just nu har många barn som pratar svenska 
bra och att det är en fördel att alla talar samma språk när det kommer till 
konflikthantering. Hon berättar att hon känner sig frustrerad när barn kommer och 
berättar och är jätteupprörda och ledsna och hon inte förstår vad de säger. 
Förskolläraren anser att barnen i gruppen är duktiga på att lösa sina konflikter själva. 

Pedagogen på förskola 2 anser också att barnen löser sina konflikter själva men att de 
ibland kan behöva hjälp att tolka varandra. 

Även på förskola 3 anser pedagogen att barnen kan lösa sina egna konflikter. Hon ser 
det också som att barnen kan lösa en konflikt genom att hämta en vuxen. Pedagogen 
vill ge barnen möjlighet att lösa konflikter själva då hon anser att det stärker dem. 
Hon säger samtidigt att pedagogerna går till barnen när de hör att en konflikt kan 
vara på gång och är lite extra alerta men att de avvaktar och ser om barnen kan lösa 
det själva eller om det kanske räcker med en liten puff i rätt riktning. 

På förskola 4 tycker pedagogen att barnen är duktiga på förhandling och ger ett 
exempel på hur barnen löser konflikter gällande gårdens cyklar. Har någon cyklat 
länge så kan de förhandla och den som cyklat längst kan sitta bak. 

4.2.5 Pedagogernas syn på var konflikter äger rum 
Pedagogen på förskola 1 anser att de har flest konflikter i sitt lekrum. Hon tror detta 
kan bero på den grupp med pojkar som oftast leker där. Men på frågan om hon tror 
att det har mest med rummet att göra eller det som händer svarar hon att hon tror att 
det mest beror på att det finns en pojke som de andra inte vill ha med. Pedagogen 
påpekar att hon tycker att det räcker om de bara sitter med i rummet och håller sig i 
bakgrunden för att leken ska bli på ett helt annat sätt. 

Pedagogen på förskola 2 tar själv upp vikten av att ställa sig frågan var det är 
konflikter någonstans för att kunna ligga steget före och att pedagogerna i gruppen 
behöver känna barnen riktigt bra så de känner till det enskilda barnets behov. 

Pedagogen på förskola 3 pratar om inomhusmiljön och att utrymmena är ganska 
trånga. Hon upplever konkurrens om de utrymmen som finns och främst de 
utrymmen där barnen brukar leka rollekar. 

På förskola 4 tycker pedagogen att de flesta konflikterna sker utomhus då de är ute 
större delen av dagen och då även med småbarnsavdelningen.  

4.2.6 Förekomst och hantering av konflikter mellan vuxna och barn 
Pedagogen på förskola 1 beskriver att hon haft många konflikter med en pojke som 
pratar arabiska och ingen svenska. Hon beskriver att han har väldigt svårt att 
acceptera att han inte får göra som han vill men att det underlättade när de fick in en 
tolk som kunde tolka, förklara och slussa in pojken i rutinerna. 

På förskola 2 anser pedagogen att det är viktigt att arbetslaget är samspelt och att 
barnsynen har diskuteras så att alla är på samma sida. Vidare tycker hon att det 
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handlar om att göra det som är bäst för barnet. En viss dag kanske det fungerar bättre 
med en annan kollega och då får denna ta över. Hon berättar att de har många 
viljestarka barn i gruppen. Men hon anser också att det är viktigt att göra skillnad på 
när barn pratar och berättar vad de tänker och när barn skriker i ren protest över att 
inte få sin vilja fram. ”Det är ingen fara om de skriker en liten stund, så kan man 
prata när de lugnat ner sig.” 

Pedagogen på förskola 3 beskriver att barnet till exempel kan ta med sig känslan av 
en dålig lämning och rikta sina känslor mot den av pedagogerna som tagit emot hela 
dagen och att det då gäller att byta pedagog för att bryta situationen. Andra saker 
som hon beskriver kan spela in kan vara olika pedagogers olika arbetssätt, barns olika 
behov och hur de kan skifta från dag till dag. 

På förskola 4 anser pedagogen att konflikter mellan barn och vuxen främst dyker upp 
bland femåringarna som hon anser är lite kaxigare och testar gränserna lite mer. Hon 
upplever också att det ofta är samma barn som hamnar i konflikter men inte med 
samma pedagoger. 

4.2.7 Stöd i konflikthantering 
På förskola 1 får pedagogerna handledning i perioder och pedagogen berättar att de 
då kan ta upp till exempel konflikthantering men hon upplever också att den långa 
erfarenheten som hon och hennes båda kollegor har underlättar. Hon medger att de 
trots erfarenheten ibland kör fast och tycker att de provat allt. Hon berättar att ett 
forum för att få nya infallsvinklar är de grupper som finns för pedagogiska 
diskussioner, både på förskolan i stort och med de båda andra förskolor som ingår i 
enheten. 

Pedagogen på förskola 2 berättar att de har en specialpedagog som kommer ut varje 
fredag då de har planeringar. Specialpedagogen sitter med en pedagog från varje 
arbetslag och finns tillgänglig för personalen även andra tider om det behövs. 
Specialpedagogen finns tillgänglig för observation om pedagogerna har ett behov och 
utefter den observationen lägger de sedan tillsammans upp en liten handlingsplan. 

Också på förskola 3 berättar pedagogen att de har tillgång till en pedagog som 
kommer ut ett par gånger per termin. Med denna pedagog kan de lyfta problem eller 
funderingar som de behöver stöd i, bland annat konflikthantering. I övrigt finns 
chefer och kollegor tillgängliga för det vardagliga stödet. Hon hade gärna sett att 
konflikthantering ingått mer i utbildningen men upplever att det stöd som finns på 
enheten är bra.  

Pedagogen på förskola 4 hade också gärna sett mer utbildning i konflikthantering då 
det handlar så mycket om pedagogens förhållningssätt. Även till förskola 4 kommer 
det en specialpedagog till enheten ett par gånger per termin som pedagogerna kan 
lyfta allt möjligt med. Pedagogen är mycket nöjd med det. 

5. Resultatanalys och Diskussion 
Under denna rubrik diskuteras metoden och resultaten analyseras och diskuteras. 
Slutsatser presenteras, förslag på nya forskningsfrågor ges och arbetets pedagogiska 
relevans lyfts. 
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5.1 Metoddiskussion 
Under studiens gång upplevde vi att de båda metoderna observation och intervju 
kompletterade varandra bra då de gav oss möjlighet att först observera barngruppen 
och pedagogens förhållningssätt i det dagliga arbetet varpå en av barngruppens 
pedagoger fick möjlighet att förklara sitt arbete och bakomliggande tankar. Vi anser 
att det praktiska arbetet med konflikthantering tydliggjordes när pedagogerna fick en 
möjlighet att berätta mer ingående om sin inställning efter observationen. 

Vi gjorde ett systematiskt urval Stukát (2005) med förskolor i varierande områden 
för att resultaten skulle bli mer allmängiltiga. Motsatsen, att studera förskolor i 
homogena områden skulle kunna ge väldigt nischade resultat och det ville vi undvika. 
I efterhand har framförallt valet av förskolan i området med hög invandrartäthet 
påverkat och försvårat analysen av resultatet. Konflikterna i en grupp som inte talar 
samma språk blir annorlunda än de konflikter som utspelas i en grupp där alla förstår 
varandra. Dessa konflikter beskrivs inte i vårt arbete då de barn som inte talade 
svenska var samma barn vars föräldrar tackat nej till att delta i studien. Inte desto 
mindre påverkar det pedagogernas arbete med konflikthantering då fokus rent 
generellt hamnar på språkträning i alla former 

Undersökningen föranleddes av ett missivbrev till vårdnadshavare och pedagoger. 
Detta missivbrev hade vi önskat kunde skickats ut tidigare men vi fick dem godkända 
av handledaren först när den verksamhetsförlagda utbildningen börjat. Detta innebar 
att observationen på förskola 3 var den som hamnade på höstlovet. Här var 6 av 18 
barn frånvarande, även om de tackat ja till att delta i observationen, och det kan ha 
påverkat gruppens dynamik och därigenom även våra resultat. 

På förskola 3 gjorde en pedagog barnen uppmärksamma på observatören genom att 
be ett barn börja bråka för att observatören skulle få mer att skriva om vilket kan ha 
gjort barnen mer medvetna om observatören och på så vis påverkat resultatet. 

På förskola 4 hade vi problem att få in svar på de missivbrev som skulle godkännas av 
vårdnadshavaren. På den förskolan fick vi in 8 svar där samtliga barn fick delta i 
studien men 12 svar uteblev och vi fick inget svar på vad detta berodde på. Vi 
misstänker också att barngruppens dynamik ändrades då 12 barn uteblev och 
därigenom kan resultatet från den förskolan blivit missvisande. Innan observationen 
uppmanade pedagogen observatören att presentera sig själv och studien i samlingen 
innan observationen började vilket kan ha påverkat barnens lek. 

Under observationerna antecknade vi men i efterhand tycker vi att det hade 
underlättat med en filmkamera, dels på grund av det intresse vi skapade i 
barngruppen och dels för att det var lätt att missa en del av det som utspelades då vi 
antecknade. En kamera hade förmodligen hämmat barnens lek en stund men precis 
som de kunde bortse från vår närvaro efter en stund så tror vi att de skulle bortse 
även från en kamera. 

De pedagoger vi intervjuade diskuterade konflikthantering på olika nivåer och gick in 
olika djupt i ämnet. Det kan ha berott på att de har olika insikt i ämnet men det är 
också möjligt att tydligare följdfrågor hade gett mer uttömmande svar.  

Forskning kring konflikthantering i förskolan är inte så omfattande vilket gjort det 
svårt att få tag på relevant och uppdaterad litteratur. Och den bild vi fått av de 
förskollärare som deltagit i studien är att mer forskning behövs i ämnet.  
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5.2 Resultatanalys och resultatdiskussion 
Under denna rubrik presenteras de resultat som framkommit i observationerna och 
intervjuerna som sedan kopplats till litteraturen. Vi har valt att utgå från den struktur 
vi använt för observationerna och koppla pedagogernas intervjusvar samt litteratur 
till detta. 

5.2.1 Konflikt mellan barn och barn 
På en av förskolorna utspelar sig en konflikt mellan fyra pojkar. Två av dem håller sig 
mer passiva och konflikten utspelar sig främst mellan de två andra pojkarna. 
Konflikten rör en pojke som vill vara med i leken och en annan pojke som inte vill att 
han ska vara med. Under den tid observationen pågår löses konflikten aldrig men 
eskalerar heller inte.  

Barns syn på konflikter lyfts fram i den studie som L. Miller & L. Olson (2000) gjorde 
på förskolebarn. I resultaten framkommer att barnen har högre tolerans mot 
aggressivitet och ilska än mot retsamma kommentarer och hånfullhet. Det framkom 
under intervjuerna att konflikter enligt de pedagoger vi talade med inte alltid behöver 
vara något negativt och inte heller lösas vilket författarna också skriver om. Att det 
inte alltid finns någon lösning. 

Kolfjord (2009) och pedagogerna vid intervjuerna belyser hur konflikter som uppstår 
ofta handlar om individens känsla av missnöje. Som pedagog är det viktigt att vara 
medveten om att konflikter måste lösas på olika sätt beroende på vad det är för 
konflikt. Författaren påpekar att det viktigaste inte alltid är att säga förlåt utan att 
lösa konflikten. Konflikten tar annars inte slut utan kan komma att fortsätta senare 
eftersom att de inblandade inte rett ut varför de känner som de gör.  

Det framkommer under intervjuerna att pedagogerna ser fler konflikter som rör 
materiella ting hos de yngre barnen medan det hos de äldre rör det sociala samspelet, 
vem som får vara med och leka etc. En av pedagogerna lyfter barns olikheter i hur de 
förhåller sig till konflikter, hon beskriver en del som utåtagerande medan en del drar 
sig undan. Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad (2011) skriver om vikten av att prata 
med barn om känslor redan tidigt i livet för att de inte ska stänga känslorna inne då 
detta kan leda till känsloyttringar i form av handling istället för ord. 

Dahlkwist (2006) skriver om hur rollspel kan vara ett sätt att arbeta med 
värdegrunden tillsammans med barnen, för att barnen ska få öva på att uttrycka sina 
känslor vilket kan förhindra att barn ”kastar” in sig i konflikter utan att de använder 
sig av sina känslor för att beskriva hur de mår.  Barnen får möjlighet att identifiera sig 
i olika roller i rollspelet som kan ge dem förståelse för hur deras kompisar känt sig i 
vissa situationer. 

5.2.2 Konflikt mellan barn och pedagog 

På förskola 2 utspelas en konflikt där ett barn blir lämnat och tar ut frustrationen på 
den pedagog som tagit emot. När pojken ger signaler om att han vill vara ifred backar 
pedagogen, hon ber de andra barnen att låta pojken vara när de blir nyfikna och hon 
säger åt honom att sluta när han börjar förstöra en buske. Konflikten får inget fäste 
utan ebbar ut och pojken börjar leka. 

Utas Carlsson Rosenberg Kimblad (2011) visar hur viktigt det är att barnen har goda 
förebilder omkring sig som visar känslor och är med och tillrättavisar vid konflikter. 
För att det är viktigt att prata om sina känslor då en konflikt oftast beror på att en 
eller flera individer känner sig orättvist behandlade. 
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Lpfö98 anger att barnen har rätt till att vistas i en demokratisk miljö och att de ska 
vara delaktiga i verksamheten för att det utvecklar deras självkänsla. 

Utifrån sammanställningen av resultatet från intervjuerna beskriver samtliga 
pedagoger sin del i konflikter med barn som passiv. De benämner konflikter som 
något som bottnar i barnens otillfredsställda behov eller känslor. 
De beskriver hur det utlösande i konflikten kommer från barnet. Det kan till exempel 
röra femåringar som testar gränser, att vissa barn fungerar bättre med vissa 
pedagoger en del dagar, att en lämning som gått dåligt gör att barnet tar ut sin 
frustration på den pedagog som tagit emot resten av dagen. 

Enligt det förhållningssätt som förordas i Giraffspråket Smith (2001) har pedagogen, 
som inte själv har något behov i konflikten, sett barnets behov av de fyra stegen - 
observation, känsla, behov och önskemål – och således kan hon hjälpa barnet att 
förhålla sig till problemet som en ”giraff”. 

Ingen av pedagogerna diskuterar konflikter där den vuxne har en aktiv roll. Litteratur 
och tidigare forskning pekar dock på att det existerar. En metod som går att använda 
sig av vid denna typ av konflikter kan till exempel vara Hela Vägen Runt Sigsgaard 
(2003), med intensiva och öppna intervjuer för alla som berörs av konflikten - 
personal, barn och föräldrar. Alla informeras och tillåts ha en åsikt om konflikten, 
något som pedagogerna upplever som tufft men lärorikt. Efter att ha arbetat med 
metoden ett tag anser pedagogerna att de fått en större insikt och respekt för barnens 
känslor och även att barngruppen vågar säga ifrån till de vuxna när de tycker sig ha 
blivit orättvist behandlade. Barnkonventionen artikel 12 slår fast att alla barn har rätt 
till att utrycka sin åsikt utifrån barnets ålder.  

Under intervjuerna framgick det att pedagogerna ansåg att det stöd de får i 
konflikthantering var bra. Samtliga hade forum där de kunde ta upp både 
konflikthantering och andra aktuella ämnen. Alla pedagogerna i intervjuerna hade 
också någon form av specialpedagog eller mentor att lyfta sina frågor och funderingar 
med. En av pedagogerna berättade också att de hade ett tvärgruppsarbete med en 
systerförskola där de träffades i diskussionsforum. Under intervjuerna framkom det 
också önskemål på mer konflikthantering i lärarprogrammet. Utas Carlsson (2001) 
beskriver hur viktigt det är med konflikthantering i skolan och hoppas att det 
kommer att ingå i lärarutbildningen i framtiden. 

Flera av pedagogerna lyfte under intervjuerna att det är viktigt att ta ett steg tillbaka 
när barnen har en konflikt. Låta dem få lite tid och en chans att lösa det själva. 
Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) beskriver Reggios Emilias syn på 
leken som en plattform där barnet bearbetar sina upplevelser tillsammans med sina 
kompisar. De talar om vikten av att involvera barnen i arbetet med 
värdegrundsfrågor för att skapa trygghet och stärka dem i deras relationer.  

5.2.3 Konflikt i tredje hand, barn som går in i andra barns konflikt 
Pedagogen i intervju 2 beskriver att hon kan bli ombedd av barn att gå in i en konflikt 
men att hon försöker ta en passiv roll och ge barnen bästa tänkbara möjligheter att 
lösa konflikten på egen hand. Hon är mån om att ge konflikten en plats utan 
åskådare, att hjälpa barnen att sätta ord på det som hänt och lyssna på den andres 
version och uppmanar dem att lösa det själva. Under observationen visar pedagogen 
prov på detta då två pojkar är oense och hon går in och ber den ene pojken titta på 
den andre ”Titta på [pojkens namn] mun, ser du hur [pojkens namn] mun ser ut?”.  
Även pedagogen från förskola 3 lägger fokus på att synliggöra barnens känslor för de 
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inblandade. Hon lägger in tips på hur barnen kan fortsätta om konflikten verkar ha 
kört fast men serverar inga färdiga lösningar. Hon uppmanar även barnen att 
reflektera över konflikterna – ”Nästa gång kanske du kan göra så här?”. Lind (2001) 
skriver om att det finns olika tillvägagångssätt att arbeta med konflikthantering men 
att hanteringen endast ska gälla barnen som är inblandade i konflikten. Hon menar 
att det är viktigt att inte förstora upp konflikten genom att göra resten av barnen till 
åhörare.  

Under observationen på förskola 2 fick vi se ett tydligt exempel på barn som går in i 
andra barns konflikt då en pojke fick för sig att en annan pojke tagit hans spade. Även 
efter att en pedagog gett tillbaks spaden till pojken blir han sittande utan att fortsätta 
leka. Eriksson (2009) skriver att barn ska bli bekräftade och att de ska få känna sig 
viktiga. Under intervjuerna talar en av pedagogerna om vikten av att stärka de barn 
som inte vågar ta så mycket plats och att hjälpa dem att sätta ord på känslor.  

5.2.4 Konflikt i tredje hand, pedagog som går in i barns konflikt 
Pedagogerna vid intervjuerna lyfte fram hur viktigt det var att varje individ hördes 
och fick berätta sin version men observationerna sade stundtals emot detta. Under 
observationen på förskola 3 utspelar sig en konflikt mellan en grupp pojkar och en 
flicka som vill delta i det spel de sitter med. Hon får ett nej men sitter kvar. När det är 
dags för städning går flickan från bordet. Pojkarna protesterar då och hämtar 
pedagogen som, utan att utreda saken vidare, säger ”Du måste också hjälpa till 
annars får du städa resten själv” varpå pojkarna går vidare och flickan städar upp det 
sista själv.  

Öhman (2003) belyser vikten av att lyssna till barnet och bekräfta det som barnet 
säger. Detta även om pedagogen inte delar barnets åsikt. Det är också viktigt att 
bekräfta barnet i det den säger och ta det på allvar. I observationen visade flickan 
ingen tendens att vilja förklara att hon inte deltagit i spelet, dock borde pedagogen 
enligt Linds (2001) begrepp ”tredje part” vänt sig till flickan och frågat varför hon 
valde att inte städa undan spelet innan han bad henne att städa upp. Också Utas 
Carlsson och Rosenberg Kimblad (2011) beskriver medling som ett hjälpmedel vid 
konflikthantering samt hur viktigt det är att alla få komma till tals, något som 
pedagogen kunde använt sig av här. Också Johansson (2001) belyser vikten av att se 
till varje individs upplevelser i en konflikt. 

I de intervjuer som Andrzej Szklarski (1996) gjorde med barn i årskurs 6 framkom att 
rättvisa var av yttersta vikt för barnen när det gällde konflikthantering. Som enande 
konflikthantering nämndes förhandling, källgranskning och medling. Det finns 
mycket litteratur kring förhandling och medling i barns konflikter men barnen i den 
här studien lyfter också källgranskning som en viktig punkt och menar att det är 
viktigt för dem att alla parter håller sig till fakta under medling i en konflikt.  

Under observationerna fick vi även vid ett annat tillfälle se hur en pedagog gick in i 
två barns konflikt. De två pojkarna lekte i sandlådan och började efter ett tag att kasta 
sand på varandra. Ganska omedelbart efter det fick de istället tag på ett par kastanjer 
som låg i sandlådan och som de började kasta istället. Först då gick pedagogen 
emellan och då med frågan ”Vad händer om kastanjerna kommer i någons ögon?” 
men får inget svar utan berättar istället om kastanjer och avslutar med ”Vi ska inte 
kasta med dem alls”. I denna konflikt vet pedagogen vad som hänt och lämnar 
utrymme åt pojkarna att själva stoppa innan det går för långt, däremot gör inte heller 
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de här barnen sina röster hörda. Det beskrivs av Arnér & Tellgren (2006) som att se 
med barnperspektiv men inte ur barns perspektiv. 

5.3  Slutsatser 
När vi påbörjade detta arbete gjorde vi det med syftet att ta reda på hur 
konflikthantering går till i praktiken samt pedagogers syn på konflikthantering. 
Genom vårt arbete har vi fått ta del av just detta. De pedagoger som delat med sig av 
sina tankar och erfarenheter har visat vissa enande punkter. 

Bland annat har de alla främst lyft rollen som medlare i barns konflikter. Detta är 
också den roll som beskrivs mest i den litteratur vi läst. När barn hamnar i konflikt 
behöver de en trygg vuxen som hjälper dem genom att påvisa olika strategier samt ser 
och hör alla de inblandade. Först då kan konflikterna leda till något gott och stärka 
istället för att söndra. 

Pedagogerna berättade under intervjuerna att de anser att det är viktigt att avvakta 
innan de går in i barns konflikter för att inte förstora dem. Vi håller med om detta 
men anser att barnen måste få tillräckliga verktyg innan de lämnas att lösa sina 
konflikter på egen hand. Detta för att försäkra att konflikten blir en god konflikt som 
inte leder till missförstånd, agg och nertryckta känslor utan en konflikt som utvecklar 
barnen. 

För att ge en barngrupp dessa verktyg anser vi att det är viktigt att börja tidigt. God 
konflikthantering uppnås inte över en natt utan är något pedagoger arbetar sig fram 
till tillsammans med sina kollegor och framförallt genom att känna sin barngrupp 
mycket väl. Gruppdynamiken är viktig och pedagogerna behöver se, inte bara till 
varje individ, utan även till hur de olika individerna fungerar tillsammans och i olika 
situationer. Vi är glada över att ha fått se prov på detta under observationerna men vi 
såg också gånger när barnen inte stöttades i sina konflikter. I nuläget anser vi att det 
faller an på pedagogens personliga inställning hur pass djupgående 
konflikthanteringen är. 

I framtiden är det därför vår och flera av pedagogernas önskan att konflikthantering 
får större utrymme på lärarutbildningen. Med goda kunskaper inom konflikter och 
hur de hanteras kan en pedagog erbjuda sin barngrupp en tryggare vardag och insikt i 
andra människors känslor. 

5.4 Nya forskningsfrågor 
Under våra observationer såg vi ett tydligt mönster gällande pojkar och flickors 
konflikter och skillnader i fokus hos pedagogerna. På en av förskolorna föreslog en av 
pedagogerna att vi skulle observera i ett speciellt rum för att en grupp med pojkar 
lekte just där. Samma pedagog missar den konflikt mellan två flickor som utspelas 
bakom hennes rygg där den ena flickan får lämna över sin leksak mot sin vilja då den 
andra flickan vill ha den. ”Arbetslaget ska verka för att flickor och pojkar får lika stort 
inflytande över och utrymme i verksamheten” (Lpfö 98, Utbildningsdepartementet 
2006, s. 12) I enlighet med detta anser vi att det behövs mer forskning på området.  

Vi skulle också vilja att konflikter mellan barn och vuxna belystes mer. ”Arbetslaget 
ska verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras” (Lpfö 98, 
Utbildningsdepartementet, 2006, s. 12) Samtliga pedagoger berättade i intervjuerna 
att det förekommer men ingen av dem lade fokus på sig själv och sina egna 
handlingar utan i så fall kunde konflikten bero på en dålig lämning på morgonen, att 
femåringar testar gränser mer eller att pedagogen helt enkelt har ett annat 
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modersmål än barnet och att det därigenom blir missförstånd. Trots detta är vi 
övertygade om att konflikter förekommer mellan barn och pedagoger där barnet inte 
får utrymme att göra sin röst hörd. Vidare forskning vore därför av stort värde både 
för barn och pedagoger. 

5.5 Pedagogisk relevans 

Vi anser att de resultat vi kommit fram till i vår studie är av hög relevans för arbete 

inom förskolan. Hantering av konflikter måste ses som en av grundstenarna i 

värdegrunden. I konflikter testas alla de pedagogiska färdigheter vi tror oss besitta. 

Det är här det avgörs om vi är vargar som handlar på instinkt eller om vi är giraffer 

som kan sträcka på våra halsar och se och förstå människan bakom och orsaken till 

hennes reaktioner. Här mer än någon annanstans kan vi som pedagoger förgå med 

gott exempel och påvisa olika strategier för att med empati och förståelse lösa 

konflikter. Vi har insett svårigheten i att se alla inblandade vid lösningen av konflikter 

så att alla blir nöjda och känner att de blivit lyssnade på men också vikten av att göra 

detta och verkligen gå till grunden även med till synes små konflikter. Vi anser att de 

pedagoger som gör det till en vana att lyssna och reflektera över det barnen har att 

säga, öppnar upp för att barnen själva ska kunna hantera sina konflikter. Medan de 

pedagoger som ständigt agerar domare hämmar konflikthanteringen i sin barngrupp. 

Därför anser vi att det är av största vikt att de som ska arbeta inom förskolan tränas i 

konflikthantering. 
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Bilaga 1 

Till er föräldrar med barn på [förskolans namn] 

Vi heter Sandra Lätti och Sabina Andersson och vi går sista terminen på 
lärarprogrammet vid Mälardalens högskola. Vi skriver en c-uppsats om 
konflikthantering på förskolan. 

Vi gör en studie på hur pedagoger hanterar konflikter mellan barn, hur barn själva 
löser konflikter och även konflikt mellan pedagog och barn. 

För att få en inblick i konflikthantering på förskolan kommer vi, med Ert samtycke, 
att genomföra en observation på Ert barns avdelning. Denna följer vi upp med en 
intervju med en pedagog från avdelningen. 
Vi kommer att genomföra samma studie på tre andra förskolor i [kommunens namn] 
med omnejd. 

Under observationen kommer en av oss att sitta med i barngruppen och anteckna vad 
som händer. Alla resultat kommer att hanteras konfidentiellt.  

Skulle Ni under studiens gång ångra Er medverkan så kan Ni givetvis, oavsett 
anledning, avsluta.  

Alla resultat kommer att behandlas med stor försiktighet. Vi lämnar även mailadress 
och telefonnummer om Ni har funderingar och frågor och vill ta kontakt med oss. 

Er medverkan betyder mycket för oss och vi hoppas på Ert deltagande. 

Vänliga hälsningar 

Sandra Lätti  Sabina Andersson 
   

   
 

 

□ Ja, mitt barn får delta i observationen 

□ Nej, mitt barn får inte delta i observationen 

 

Barnets namn;     

 

Målsmans underskrift;     

 
Förskolans personal lämnar svarstalongen vidare till Sandra och Sabina. Den 
kommer inte att sparas utan används enbart för att säkerställa att ingen deltar i 
observationen utan målsmans godkännande. 

 



 

 
 

Bilaga 2 

Till er pedagoger på [förskolans namn] 

Vi heter Sandra Lätti och Sabina Andersson och vi går sista terminen på 
lärarprogrammet vid Mälardalens högskola. Vi skriver en c-uppsats om 
konflikthantering i förskolan. 

Vi gör en studie på hur pedagoger hanterar konflikter mellan barn, hur barn själva 
löser konflikter och även konflikt mellan pedagog och barn. 

För att få en inblick i konflikthantering på förskolan kommer vi att genomföra en 
observation på Er avdelning. Denna följer vi upp med en intervju med en av Er 
pedagoger från avdelningen. 

Vi kommer att genomföra samma studie på tre andra förskolor i [kommunens namn] 
med omnejd. 

Vi kommer under observationen att sitta med i barngruppen och anteckna vad som 
händer och därefter intervjua någon av pedagogerna i gruppen. Frågorna kommer att 
vara öppna och själva intervjun kommer att ta ca 30min. Under intervjun (som 
genomförs av en av oss) kommer vi att anteckna samt att, för transkriptionens skull, 
spela in på bandspelare. Alla resultat kommer att hanteras konfidentiellt och 
eventuella namn kommer att fingeras.  

Skulle Ni under studiens gång ångra Er medverkan så kan Ni givetvis, oavsett 
anledning, avsluta.  

Resultaten kommer att behandlas med stor försiktighet. Vi lämnar även mailadress 
och telefonnummer om Ni vill ta kontakt med oss. 

Er medverkan betyder mycket för oss och vi hoppas på Ert deltagande. 

Vänliga hälsningar  

Sandra Lätti  Sabina Andersson 
    

   

 

□ Ja, jag vill delta i observationen 

□ Nej, jag vill inte delta i observationen 
 

Underskrift;     

 
Denna svarstalong sparas inte, den används enbart för att säkerställa att deltagandet 
är frivilligt. 

 
 



 

 
 

 

Bilaga 3 

Observationsschema 

 

1 2 3 4 
 

1 2 3 4 

        
 

        

        
 

        

        
 

        

        
 

        

        
 

        

        
 

        
 

 
1. Konflikt mellan barn och barn 

2. Konflikt mellan barn och pedagog 

3. Konflikt i tredje hand, barn som går in i andra barns konflikt 

4. Konflikt i tredje hand, pedagog som går in i barns konflikt  

A. De inblandade löser konflikten genom kompromiss 
B. De inblandade löser konflikten men ena parten gör inte sin röst hörd 
C. De inblandade löser konflikten på den ena partens bekostnad 
D. De inblandade får hjälp utifrån och löser konflikten genom kompromiss 
E. De inblandade får hjälp utifrån och löser konflikten på den ena partens 

bekostnad. 

 

 

 

  



 

 
 

Bilaga 4 

Frågeställningar till intervjun: 

1. Vad är en konflikt för dig? 
2. Vad brukar konflikter röra?( Saker? Kompisar ) 
3. Hur löser du en konflikt i barngruppen? 
4. Händer det att barnen löser sina konflikter själva? Beskriv hur det kan se ut? 
5. Vart har ni flest konflikter? Vilka rum, vilken situation? 
6. Förekommer det konflikter mellan vuxna och barn? Hur löser man i sådana 

fall dessa? 
7. Får ni stöd i er konflikthantering? Önskar ni ytterligare stöd? 

 


