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ABSTRAKT 

Titel: Pedagogers metoder i konflikthantering – En intervjustudie 

Namn: Anna Catharina Jonsson 

Utbildningsprogram: Lärarprogrammet 

År: 2012 

Handledare: Elisabet Hedlund 

 

Syftet med denna studie är att undersöka om, och i så fall hur, förskollärare 

använder sig av olika metoder vid konflikthantering i arbetet på förskolan. 

Bakgrunden är uppbyggd av forskning och litteratur, där medling och öppna 

relationer är de viktigaste metoderna vid konfliktlösning. För att få en bild av hur 

konflikter hanteras i verkligheten har intervjuer med förskollärare genomförts. 

Genom dessa framkom att studiens respondenter använder sig av olika metoder 

beroende på situation. Den metod som samtliga använder sig av är medling och 

öppna frågor. Yrkeserfarenhet verkar inte ha någon inverkan på respondenternas 

metodval.  

Nyckelord: förskollärare, konflikthantering, metoder 

  



 
 

  



 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 INLEDNING ........................................................................................................................ 1 

1.1 SYFTE ......................................................................................................................... 1 

1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR .................................................................................................. 1 

2 BAKGRUND ....................................................................................................................... 2 

2.1 KONFLIKTHANTERING ................................................................................................ 2 

2.2 METODER INOM KONFLIKTHANTERING .................................................................... 4 

2.3 SAMMANFATTNING BAKGRUND ............................................................................... 6 

3 METOD .............................................................................................................................. 7 

3.1 METODVAL OCH GENOMFÖRANDE .......................................................................... 7 

3.2 VAL AV RESPONDENTER ............................................................................................ 8 

3.3 RESPONDENT 1 - MARIA ............................................................................................ 9 

3.4 RESPONDENT 2 - ELLA ............................................................................................... 9 

3.5 RESPONDENT 3 – EMELIE .......................................................................................... 9 

3.6 VAL AV INTERVJUFRÅGOR ......................................................................................... 9 

3.7 METOD FÖR ATT TOLKA INTERVJUER ...................................................................... 10 

3.8 FORSKNINGSETISKA PRINCIPER ............................................................................... 10 

3.9 STUDIENS GILTIGHET OCH TILLFÖRLITLIGHET ......................................................... 11 

4 RESULTAT ........................................................................................................................ 12 

4.1 RESPONDENT 1 - MARIA .......................................................................................... 12 

4.2 RESPONTDENT 2 - ELLA ........................................................................................... 13 

4.3 RESPONDENT 3 - EMELIE ......................................................................................... 15 

4.4 SAMMANFATTNING RESULTAT ............................................................................... 17 

5 DISKUSSION .................................................................................................................... 18 

5.1 RESULTATDISKUSSION ............................................................................................. 18 

5.2 METODDISKUSSION ................................................................................................. 20 

5.3 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING .......................................................................... 20 

6 REFERENSER ................................................................................................................... 21 

6.1 LITTERATUR ............................................................................................................. 21 

6.2 VETENSKAPLIGA ARTIKLAR ...................................................................................... 22 

6.3 STYRDOKUMENT ..................................................................................................... 23 



1 
 

1 INLEDNING 

Denna studie behandlar konflikthantering och dess metoder inom förskolan. Vad 

innebär konflikthantering och vilka metoder finns? Barn är individer som alla 

reagerar olika på konflikter och därför är hanteringen av dem väldigt viktig. Enligt 

Carlsson (2007) bör förskollärare lära sig att hantera konflikter på ett bra sätt för 

att de inte ska förknippas med något negativt eller obehagligt för både barn och 

vuxna.  

Meningen med denna studie är att ta reda på hur en förskollärare hanterar 

konflikterna när de uppstår i vardagen på förskolan om de använder sig av någon 

metod och vilken betydelse de olika metoderna i så fall har i deras arbete. En 

annan viktig del av studien var att den skulle ge en bild av hur pedagogerna anser 

sig ha kunskap inom konflikthanteringen samt vilken av metoderna de använder 

som anses vara mest effektiv. Ibid menar att en bra konflikthantering leder till att 

förskolelärare får en positivare attityd till att arbeta med konflikter. 

Synen på hur förskollärare hanterar konflikter är en stor och viktig del i deras 

dagliga arbete på förskolan enligt styrdokument (LpFö98) och är ofta något som 

tas upp under anställningsintervjuer. Mellan barn uppstår det ofta konflikter och 

självklart är det viktigt att dessa hanteras på ett bra sätt för att barnen, som 

läroplanen för förskola nämner, ska känna sig lika mycket värda och lika 

behandlade.  

1.1 SYFTE 

Syftet med denna studie är alltså att undersöka om förskollärare använder sig av 

olika metoder inom konflikthantering i sitt dagliga arbete på förskolan, samt att få 

reda på deras syn på konflikter och främst konflikthantering; är det negativt eller 

positivt? För att få svar på detta har intevjuer genomförts.  

1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR 

 Använder förskollärare sig av olika metoder vid konflikthantering? 

 Vilka metoder använder de sig av?  
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2 BAKGRUND 

I detta kapitel presenteras teorier om det valda ämnet – metoder och teorier 

om konflikthantering. Här analyseras litteratur inom ämnet för att få en 

uppfattning om vad den tidigare forskningen säger.  

2.1 KONFLIKTHANTERING 

Maltén (1992) menar att en konflikt innebär att det uppstår en tvist, motsättning 

eller en sammanstötning mellan två individer. Carlsson (2001) anser att en 

konflikt ofta ses som något negativt och skrämmande, detta på grund av 

osäkerheten i hur en konflikt ska hanteras och lösas. Dock menar ibid även att 

konflikter kan vara positiva om de hanteras på rätt sätt; tillexempel när en öppen 

dialog förs mellan de inblandade. Det uppstår alltid konflikter förr eller senare 

vare sig man vill eller inte, och det är därför det är så oerhört viktigt, som Lind 

(2001) nämner, att hantera dessa konflikter på rätt sätt. Även Ekstam (2004) anser 

att det finns både dåliga och bra konflikter. 

Enligt ibid finns det två olika sorters konflikter; negativa och positiva. En negativ 

konflikt är ofta aggressiva och mer våldsamma, och deltagande går ofta ur 

konflikten med känslan som orättvist behandlad eller kränkta. En konflikt som 

istället utvecklar de inblandade personerna är positiv, och leder till att deltagarna 

utvecklas exempelvis leder till att de får en bättre självinsikt, respekt för andra och 

bättre social kompetens.  

Pedagogiken har en starkare inverkan än barnets ålder vid konflikthantering och 

samarbete mellan barnen (ibid). Studien visar att relationer mellan barn och vuxna 

spelar in på hur barnen samarbetar och hanterar konflikter. Observationer som 

genomförts visar hur viktigt det är att barn har ett bra samspel och samarbete i lek 

och vardag för att det inte ska uppstå konflikter (ibid). Åter igen kommer vi alltså 

till det jag har tagit upp tidigare i texten; att det är angeläget att föra en bra 

relation till barnen för att det ska bli bra stämning i gruppen. Det är viktigt att 

lekfulla lärare hela tiden visar sin ledarroll för barnen så att de är medvetna om att 

hen inte bara är lekkamrat utan främst en ledare (ibid). För att inte barnen ska ha 

en förvirrad syn på sina lärare bör man hela tiden vara tydlig med sina gränser. 

 

Maltén (1998) berättar vidare om tre olika rollpositioner som finns i en konflikt, 

där du som individ väljer mellan; att vara singel, deltagarindivid eller individuell 

deltagare. ”Singel” innebär att du hävdar dina egna behov, alltså är egoistisk, och 

riskerar att hamna utanför gemenskapen. ”Deltagarindivid” innebär istället att helt 

förbise sina egna behov och följa andras. Den tredje rollpositionen, ”individuell 

deltagare”, innebär att du blir accepterad i en grupp men ändå kan behålla dina 

egna behov och åsikter.  
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Den individuelle deltagaren är antagligen den rollposition vi alla vill vara i en 

grupp. Att kunna säga och tycka i stort sett vad man vill och ändå bli accepterad är 

det absolut bästa sättet att få självbekräftelse, eftersom det visar att du duger som 

du är och blir omtyckt. 

Koss, George, Berman, m.fl (2011) menar att barnens sätt att se på konflikter och 

hur man hanterar dem grundas i hemmet, genom föräldrar och syskon. Om barnet 

ser en konflikt i hemmet där deltagarna är aggressiva och fientliga, känner sig 

barnen ofta otrygga och upplever konflikten som negativ. Författarna förklarar 

vidare att om barnet istället ser en konflikt som hanteras genom att deltagarna 

talar ut och håller en normal samtalston, samt uppvisar respekt mot varandra. 

Leder till att barnen får en bättre upplevelse av konflikter och dess hantering, detta 

är viktigt för att barnen ska få en hälsosam syn på konflikter och inte vara rädda 

för dem.  

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) står det bland annat att förskollärare ska visa 

barnen hur de ska de visa respekt för varandra samt att de ska hjälpa till vid 

konflikter och missförstånd. En annan viktig punkt som läroplanen tar upp är att 

det är viktigt att barnen ska vara medveten om att alla är olika och respektera 

varandra.  Samt att alla människor har olika värderingar, åsikter och attityder och 

att detta kan styra deras handlingar. För att barnen ska kunna lösa konflikter bör 

de ha en förståelse för en annan människas värde samt kunna släppa sitt ego och 

släppa fram andra individer i gruppen. Punkterna ur läroplanen som beskrivs är 

viktiga för att minska konflikter, enligt Maltén (1998) handlar det ofta om att man 

måste möta varandra på samma nivå istället för att bara se till sina egna behov. 

För att barnen ska kunna hantera konflikterna på ett bra sätt bör förskolelärare visa 

hur dessa ska gå till. Vidare lär man sig något så länge man hanterar konflikterna 

på ett bra sätt anser Carlsson (2007). Ibid menar alltså att det finns något att lära 

av konflikterna eftersom de uppenbarar de inblandades negativa sidor av 

personligheten, vilket gör att de sedan kan utvecklas. Skriv om detta stycke, vad 

menar du med detta? Om förskolan ger barnen ett tryggare klimat, får de en 

sundare relation till konflikter och dess hantering. På så vis har de lättare att 

hantera konflikterna när de väl dyker upp, eftersom de är säkra på sig själva och 

relationerna runt sig (LaRusso & Selman, 2011). 

Ashby & Neilsen-Hewett (2012) anser att konflikthantering mellan barn påverkas 

av många olika faktorer, såsom kön, ålder och utvecklingsgrad. Vidare tror 

författarna att det kan bli mer långdragna konflikter mellan de barn som inte 

umgås så ofta, jämfört med barn som är nära vänner och umgås mera regelbundet. 

Barn som inte umgås lika ofta talar inte ut på samma sätt som de barn som är nära 

vänner.  
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LaRusso & Selman (2011) förklarar att barn som är lite mer försiktiga i sitt 

beteende oftast har bättre strategier för att hantera konflikter jämfört med de barn 

som är mera impulsiva. Ibid menar att de barn som är ”risktagare” är ofta kan vara 

impulsiva och ha ett aggressivare sätt att hantera konflikter på, samt att dekan vara 

mer egoistiska än de försiktigare barnen. Förklaringen till detta är att de så kallade 

risktagarna inte är lika rädda för att behöva klara sig på egen hand om de inte får 

sin vilja fram vid en konflikt. 

Maltén (1998) har även en åsikt om att vissa konflikter inte ens behövs hanteras 

utan kan förbises. Vår egen och barnens personliga roll är något vi bör ha i åtanke 

vid konflikthantering för att den ska bli bra, något läroplanen (Lpfö 98) har tar 

upp.  

2.2 METODER INOM KONFLIKTHANTERING  

Enligt Gloeckler & Cassell (2012) ska lärare bygga en stadig grund med barnen 

för att förebygga och hantera konflikter. Detta ska även ge barnen en hälsosam 

syn på konflikter och dess hantering, samt socialt samspel. Förskollärare har 

ansvar för att barnen har en stabil och trygg miljö i förskolan som hjälper dem att 

utvecklas från småbarn till egna individer. Detta lär barnen att hela tiden vilja 

utvecklas själva eftersom de vet att vuxna förväntar sig mer av dem, exempelvis 

att de ska kunna uttrycka sig med tal, äta med bestick (ibid). 

Nilsson & Waldermarson (2007) menar att en grundläggande förutsättning för att 

kunna handskas med konflikter är att det finns öppenhet och samspel i relationen 

mellan de inblandade. Den öppenheten gör att man inte behöver skrika till 

varandra och kan på så sätt behålla lugnet genom diskussioner. Vidare menar 

författarna att det även är viktigt att varje person får tala till punkt i diskussionen 

för att på så sätt inte riskera att båda parter talar i mun på varandra som då leder 

till att en sluten konversation upptas istället för en lugn, öppen där alla får sina 

åsikter sagda. 

En metod som Maltén (1998) tar upp inom konflikthantering är då man tar itu 

med problemet direkt genom att prata öppet med de inblandade om vad som skett. 

Vidare menar författaren att gruppkonflikter ofta uppstår genom att individerna 

vill visa vem som bestämmer. Det är sådana gånger det är viktigt att tänka på vad 

läroplanen (Lpfö 98) tar upp; att förskolan ska sträva efter att barn ska utveckla 

respekt, öppenhet och ansvar gentemot varandra.  

 

  



5 
 

Enligt Maltén (1992) väljer väldigt många att förtränga konflikter eller vägrar se 

att de existerar överhuvudtaget, just för att de finner dem obehagliga. Vidare 

menar författaren att denna metod oftast leder till att konflikten trappas upp när 

den inte blir hanterad, vilket leder till att fler blir medvetna om att det existerar en 

olöst konflikt.  När fler blir involverade i konflikten börjar även de att diskutera 

sinsemellan och då finns risken att de tar parti för någon av de olika parterna, på 

så vis fortsätter konflikten för att till slut ”smälla” till rejält och påverkar alla 

inblandade. Samtidigt finns det vissa konflikter som kan passera utan att vi som 

förskolelärare behöver lägga oss i, medan vissa bör hanteras omgående. Självklart 

med en genomtänkt metod som passar för just den konflikten (ibid). 

 

Lind (2001) menar att medling är en metod i konflikthantering som passar bra till 

de flesta typer av konflikter, eftersom det planterar en tanke hos både förskollärare 

och barn om varför konflikten uppstod och vad som behövs för att lösa den. 

Inblandade i en konflikt kan få stöd från en tredje part som medlar och på så vis 

kunna försonas och undvika att konflikten återuppstår senare. Det ger barnen 

ansvar för konflikter samt utvecklar deras förmåga att lyssna, känna medkänsla, 

att argumentera samt att ta eget ansvar för sina handlingar. Det är dock inte alltid 

passande att hantera konflikter genom medling, exempelvis när samma barn ofta 

hamnar i konflikter. I det fallet bör även grunden till att barnet söker konflikten 

utredas (ibid).  

 

Domitrovick, Cortes, m.fl. (2007) menar att social-emotionell kompetens som 

småbarn har är väldigt varierad och består av kunskaper och färdigheter som är 

baserade på både känslor, upplevelser och medvetenhet. Ett exempel på en 

kompetens som finns, men bör utvecklas, hos barn är enligt författarna 

problemlösningen, det vill säga att hantera en konflikt genom att lösa den. Vidare 

menar ibid att det innefattar förmågan att lyssna på andras synpunkter och att 

fundera igenom problemsituationer som har uppstått. I en studie som genomförts 

placerade man barngrupper i olika klassrum; ett där man förde en öppen dialog 

om allt, och ett annat där man förde kontrollerad undervisning (ibid). Lärarna som 

undervisade barngruppen som förde öppen dialog upplevde sina barn som mer 

samarbetsvilliga, sociala och känslomässigt engagerade än med barnen som 

undervisades mera kontrollerat genom ”makt”. Denna studie visar alltså att det ger 

mycket mer att föra en öppen dialog i arbetet med barnen på förskolan än att 

genom makt lösa en konflikt, detta leder även till att barnen utvecklas på ett 

positivare sätt.  
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Enligt Ellmin (2008) bör konflikthantering i förskola och skola ses ur ett historiskt 

perspektiv eftersom konflikthanteringen idag återspeglar hur den såg ut tidigare. 

Ibid menar att det finns olika metoder att hantera en konflikt på, den defensiva, 

rituella, genom samverkansstrategier, eller genom makt och tvång. De defensiva 

strategierna innebär att man förnekar problemet och låtsas som att det inte 

existerar. Rituella strategier innebär att man undviker vad konflikten handlar om, 

och försöker istället avleda den. I en ”samverkansstrategi” gör man som Nilsson 

& Waldermanson (2007) menade och erkänner problemen och handskas med dem 

genom att prata öppet om det. Med makt- och tvångsmetoder sätter man 

motparten under press tills denne inte klarar mer.  

2.3 SAMMANFATTNING BAKGRUND 

En metod att handskas med konflikter är genom att se till att ständigt föra en 

öppen dialog mellan både barn och vuxna på förskolan. Det är även viktigt för att 

klara av att behärska sig vid konflikter, exempelvis genom att behålla normal 

samtalston, låta den andra tala till punkt och visa respekt för varandra (Nilsson & 

Waldermarson, 2007).  

Medling är en metod som kan användas för att få barnen att själva förstå varför det 

har uppstått en konflikt och hur man kan hantera den. Den sker genom att en 

tredje part, exempelvis förskollärare som i detta fall men ibland även ett annat 

barn, blandar sig in i konflikten och hjälper de inblandade att lösa den.  

En metod är att visa sin makt som förskollärare och tvinga barnen att avsluta 

konflikten, genom att referera till regler och värderingar på förskolan.  

Den defensiva metoden i konflikthantering innebär att konflikter eller problem 

ignoreras och förbises för att man inte vill handskas med dem. Att hantera 

konflikter ses som jobbigt av den inblandade och ofta förekommer även rädsla för 

konflikterna.  

Den rituella metoden i konflikthantering innebär att man förbiser problemet som 

uppstått och avleder de inblandade med annan aktivitet istället. Att exempelvis 

använda leken som verktyg för avledning är något som nämns i läroplan för 

förskolan (Lpfö 98).  

Maltén (1992) nämner även att det ibland kan vara bra att ignorera de allra minsta 

konflikterna istället för att förstora upp dem genom hantering. 

Den öppna relationen är något som har dykt upp mycket under arbetet med denna 

studie, och är enligt många författare och forskare den bästa metoden eftersom 

den garanterar att ingen av de inblandade personerna i en konflikt känner sig illa 

behandlade eller kränkta. Att ha en bra samverkan i barngruppen och bra 

relationer mellan samtliga och att hela tiden tala öppet om eventuella problem gör 

att konflikter blir mer sällsynta. 
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3 METOD  

Detta avsnitt visar en sammanfattande bild av hur detta arbete planerats och 

genomförts. Här redogörs hur jag valt mitt ämne, hur det undersökts, 

intervjumetoder, val av informanter. Slutligen framförs kritik av metoden 

jag valt.  

3.1 METODVAL OCH GENOMFÖRANDE 

För att finna studiens resultat har jag använt mig av kvalitativa intervjuer, då dessa 

är effektiva för studier med få respondenter. En kvalitativ inervju innebär att 

studien inte behandlar så många personer, utan istället riktar in sig på färre 

personer och längre samt djupare svar (Backman, 1998).  

 

Deltagande i studien hittades genom tips från förskolechefer som jag kontaktade 

och som blev tillfrågade om de hade personal som var villiga att delta som 

respondenter i mina intervjuer. Det fanns ett stort intresse, vilket var bra eftersom 

det då gav mig chansen att kunna välja ut de som jag ansåg passa bäst till min 

studie. Jag har valt att intervjua tre förskollärare och genom dessa skulle deras 

olika sätt att hantera konflikter urskiljas, samt om och i så fall, vilka metoder de 

använde. En annan tanke som fanns var att välja personer som var i olika skeden i 

arbetslivet för att urskilja om erfarenheten hade påverkan på metodvalen i 

konflikthanteringen. 

 

I missivbrevet jag skickade ut till deltagarna börjar jag med att berättar om mig 

själv samt att forskningsetiska principer har använts för att deras identitet inte ska 

framgå i studien. Jag beskrev vidare hur studien kommer att gå tillväga och varför. 

Mina kontaktuppgifter fanns med samt att det självklart var ok att kontakta mig 

om det fanns vissa frågor. Jag informerade även om att de fick avbryta sitt 

deltagande i studien om så önskades. 

 

Intervjuer är enligt Björndal (2005) det bästa sättet att få vetskap om andra 

personers upplevelser och erfarenheter. Vidare menar ibid att den första frågan 

ska vara öppen och lätt att besvara för att respondenten ska känna sig bekväm med 

intervjun och inte känna att deras kunskap är otillräcklig. 

 

Jag valde att maila ut frågorna till respondenterna, detta för att, som Björndal 

(2005) nämner, människans minne är kort och det kan vara bra att ha studien 

nedskriven eller inspelad för att kunna gå igenom den flera gånger och på så sätt 

få större kunskap genom svaren. När svaren var nedskrivna fick jag ju deras svar 

med egna ord, istället för att jag skrivit ned svaren och eventuellt riskera att kunna 

påverka hur det slutliga svaret blev skrivet.  
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Respondenternas svar har transkriberats, det vill säga att de har skrivits om med 

en vetenskaplig språkdräkt vilket enligt Backman (1998) är viktigt för att de ska 

passa studien. När transkriberingen genomförts delades respondenternas svar upp 

i resultatet för att få en tydligare bild av vad varje person svarat. Resultatdelen 

jämfördes vidare mot min valda teori om ämnet. Sedan sammanfattades resultatet 

i form av en slutdiskussion, som redovisade vilka metoder som fanns inom 

konflikthanering samt vilka som faktiskt användes av respondenterna. En 

metoddiskussion har skrivits för att ge en tydligare bild av hur metoderna i studien 

har uppnått sitt syfte. 

3.2 VAL AV RESPONDENTER 

Eftersom jag genomför en kvalitativ studie fokuserar jag på en mindre 

urvalsgrupp, där de enskilda individernas personliga åsikter och tillvägagångssätt 

ska ligga till grund för tolkningen av resultatet. För att kunna dra slutsatser från ett 

helhetsperspektiv har speciell vikt lagts vid att finna respondenter i olika åldrar 

tillika olika skeden av sitt arbetsliv. Detta gjordes genom att kontakta 

förskolechefer och undersöka om de hade anställda som passade som deltagande i 

studien samt om de var vänligt inställda till det. Att ha förskollärare i olika åldrar 

med olika arbetslivserfarenhet anser jag gett mig en större chans att kunna fånga 

upp egenskaper och attityder som växlar mellan generationer, då lärarkåren som 

helhet består av individer i spridda åldrar. Maltén (1992) menar att 

konflikthantering kräver övning för att den ska bli bra och därför ska det bli extra 

intressant att se skillnaden på intervjuerna jag kommer att genomföra. Det blir 

intressant att studera om det finns ett samband mellan metodval och erfarenhet 

hos förskollärare och om detta kan urskiljas ju större skillnaderna mellan 

erfarenhet hos respondenterna är.   
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3.3 RESPONDENT 1 - MARIA 

Den första förskolläraren som blev intervjuad har jag valt att kalla Maria. Hon är 

utbildad förskollärare sedan länge och de senare åren har hon även utbildat sig till 

förskolechef, vilket just nu är hennes huvudsyssla. Hon har även lång erfarenhet 

av arbetet som förskollärare.  

3.4 RESPONDENT 2 - ELLA 

Den andra förskolläraren som deltagit i studien har jag valt att kalla Ella. Hon är 

nyutexaminerad i maj och har fast jobb på en förskola och arbetat där i ungefär en 

månad. Innan det har hon haft längre vikariat på olika förskolor. Ella är utbildad 

förskollärare och har läst på högskola i 7 terminer. Hennes deltagande i studien 

anser jag intressant på grund av hennes låga ålder, eftersom hon är nyutbildad och 

inte har så lång erfarenhet av ämnet som denna studie behandlar genom sitt arbete 

på förskolan utan mest teoretisk från utbildningen.  

3.5 RESPONDENT 3 – EMELIE 

Den tredje förskolläraren som deltagit i studien har jag valt att kalla Emelie. Hon 

har arbetat i förskolan under en längre tid och har arbetserfarenhet, dock inte lika 

lång som respondent Maria. Emelie har läst 4 terminer på högskola till 

förskollärare. Detta finner jag intressant för studien eftersom hon befinner sig i ett 

mellanläge med avseende både på arbetserfarenhet samt ålder jämfört med mina 

andra respondenter. 

3.6 VAL AV INTERVJUFRÅGOR 

Enligt Kvale & Brinkmann (2009) bör man alltid ställa frågan ”vad” innan man 

frågar ”hur”. Detta har jag haft i åtanke vid utformningen av intervjufrågorna, 

samtidigt som jag har haft som mål att respondenterna ska besvara frågorna så 

spontant och personligt som möjligt istället för att ledas till svaret. Man bör även 

ha sin analys i åtanke när intervjufrågorna utformas, för att veta att frågorna är 

relevanta för arbetet (ibid). 
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3.7 METOD FÖR ATT TOLKA INTERVJUER 

Enligt Hairston och Strickland (2011) är den kvalitativa forskningsintervjuns syfte 

att skapa förståelse för hur den intervjuade lever och upplever allting som händer 

inom det aktuella ämnet. Vidare menar författarna att strukturen är ungefär 

densamma som en vanlig konversation, men mer målinriktad. Det är bra att inleda 

med en fråga som ger den intervjuade möjlighet att tänka efter och öppna sig för 

att denne ska kunna fördjupa sig i ämnet och besvara intervjun på ett bra sätt. 

Detta är något som de intervjuade i min studie kommer att ha möjlighet till, 

eftersom de kommer att få frågorna hemskickade och kan reflektera över dem. En 

annan viktig del som man alltid bör ha i åtanke under intervjuer är att försöka 

undvika frågor som bara kan besvaras med ja eller nej, eftersom detta inte delger 

den intervjuades åsikter och erfarenheter.   

3.8 FORSKNINGSETISKA PRINCIPER 

Denna studie har utgått från Vetenskapsrådets (2004) forskningsetiska principer 

inom forskning, där det är oerhört viktigt att en mängd principer och krav på 

tillvägagångssätt uppfylls för att skydda de personer som medverkar i studien.  

Informationskravet innebär att respondenterna ska informeras om betydelsen av 

deras deltagande i studien, att det är frivilligt och att de kan avbryta när de själva 

vill. Detta har jag uppfyllt genom att detaljerat informera deltagarna om studien i 

ett missibrev som de mottog innan intervjun. Enligt samtyckeskravet ska jag som 

undersökare få samtycke av de deltagande i studien innan den inleds, dessutom 

ska deltagarna kunna avbryta sitt deltagande när de vill utan att de ska känna att 

jag tvingar dem att fortsätta. När kontakt togs med deltagarna var de positiva till 

att medverka i studien, jag berättade också att de när de vill kan avbryta sin 

medverkan. 

Respondenternas anonymitet behandlas genom konfidentialitetskravet, vilket 

säger att de medverkandes uppgifter ska förvaras på ett säkert sätt så att inte 

obehöriga kan komma åt dem. Inga uppgifter om deltagarnas identitet får 

utlämnas till obehöriga. Detta säkerställde jag genom att redan vid intervjuerna 

skriva ned andra namn på respondenterna. Det framgår inte heller var de arbetar. 

Nyttjandekravet säger att uppgifter om respondenterna inte får användas för mer 

än vetenskapliga syften och de får inte heller användas för att fatta beslut eller 

åtgärder som påverkar den enskilde individen. 

De uppgifter jag har angående mina respondenter har endast använts i syfte att 

genomföra denna studie, och har inte förts vidare till tredje part.  

Jag har, och kommer inte, lämna någon vidare information som jag tagit del av till 

någon annan än min handledare.  
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3.9 STUDIENS GILTIGHET OCH 

TILLFÖRLITLIGHET 

Enligt Kvale & Brinkmann (2009) utförs en bedömning av studiens validitet 

genom att avgöra hur studien behandlar och undersöker det problem som den 

avser att göra. 

Frågor och resultat återspeglar studiens syfte, vilket innebär att validiteten i 

studien bör anses vara bra. Genom att återberätta intervjuerna med egna ord, citat 

från respondenterna och ett tydligt resultat, visar det på studiens trovärdighet och 

tillförlitlighet.  
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4 RESULTAT 

Nedan redovisas resultatet av de genomförda intervjuerna. Intervjuerna är uppdelade med 

en rubrik för varje respondent. 

4.1 RESPONDENT 1 - MARIA 

Maria anser att en konflikt är när personer är oense och inte kan komma överens 

på grund av exempelvis skilda åsikter. Konflikter handlar ofta om missförstånd, 

egna tolkningar och åsikter. 

Maria hanterar konflikter i sitt arbeta som förskolelärare genom att tala med de 

berörda barnen och höra bådas versioner om varför de är oense. När hon gör det 

försöker hon få barnen delaktiga genom att låta dem försöka komma på lösningen 

själva och genom att ställa ledande frågor.  

Maria använder sig av olika metoder i sitt arbete med konflikthantering. Den 

metoden Maria oftast använder är att lyssna och ställa frågor så att de berörda 

barnen kan lösa konflikten på egen hand. ”Jag är medlare/medlyssnare som är 

opartisk”. Hon använder den metoden efter att ha fått utbildning om den i form av 

föreläsningar och litteratur, samt genom arbetslivserfarenhet. Detta är i likhet med 

det Lind (2001) tar upp i sin forskning, att medling är en metod som passar bra till 

de flesta typer av konflikter, eftersom det planterar en tanke hos både förskollärare 

och barn om varför konflikten uppstod och vad som behövs för att lösa den. 

Genom att Maria ställer frågor om konflikten börjar barnet att själv fundera på vad 

som egentligen hände och varför. 

Maria fortsätter att berätta att hon använder sig oftast av medling eftersom hon har 

märkt att den metoden varit väldigt framgångsrik och fungerat bra i sina 

konflikthanteringar. 

För Maria har konflikter både negativa och positiva sidor. Hon anser att de är 

positiva på det sättet att det är utvecklande och ger utrymme för barnet att 

reflektera över varför de reagerar på ett visst sätt på andra barns åsikter och 

beteende. Hon anser att den metoden berikar hennes bemötande av olika 

människor. Ekstam (2004)  förklarar även detta i sin forskning då det anses att det 

finns både dåliga och bra konflikter. Enligt ibid finns det två olika sorters 

konflikter; negativa och positiva. En negativ konflikt är ofta aggressiv och mer 

våldsam, och deltagande går ofta ur konflikten med känslan av att vara orättvist 

behandlad eller kränkt. En konflikt som istället utvecklar de inblandade 

personerna är positiv, och leder till att deltagarna utvecklas exempelvis leder till 

att de får en bättre självinsikt, respekt för andra och bättre social kompetens. Detta 

är i likhet med Marias syn på en konflikt. 
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Den negativa sidan av konflikter för Maria är att de ofta är energikrävande och 

jobbiga för psyket. ”Det gäller dock att skilja på sak och person och att inte ta 

konflikterna personligt!” 

Maria menar att ett bra sätt att förebygga och förhindra konflikter är att föra en bra 

kommunikation, inte bara genom samtal utan även kroppsligt, lämpligt tonläge, 

med mera. Genom att göra detta är det större risk för missförstånd, vilket 

konflikter ofta beror på. 

När Maria har hanterat en konflikt tar hon upp den igen vid behov, exempelvis om 

en liknande konflikt är på väg att uppstå, genom att fråga barnen om de kom ihåg 

förra gången de hade en konflikt och hur den då slutade. Observationer som 

Ekstam (2004) genomfört visar hur viktigt det är att barn har ett bra samspel och 

samarbete i lek och vardag för att det inte ska uppstå konflikter. Pedagogiken har 

en starkare inverkan än barnets ålder vid konflikthantering och samarbete mellan 

barnen. Studien visar även att relationer mellan barn och vuxna spelar in på hur 

barnen samarbetar och hanterar konflikter. Detta sätt återspeglar hur Maria 

tidigare beskriver sitt arbeta med konflikthantering i intervjun. 

Eftersom Maria just nu arbetar som förskolechef berättar hon om hur viktigt det är 

att hennes medarbetare hanterar olika ämnen i barngruppen och att det 

kontinuerligt ska finnas ett arbete mot mobbing och kränkning. I bakgrunden till 

denna studie finns medling som en metod i konflikthantering som passar till de 

flesta typer av konflikter enligt Lind (2001), eftersom det ger de inblandade en 

tanke på hur och varför konflikter uppstod överhuvudtaget. Vidare menar ibid att 

medling ger barnen ansvarskänsla samt utvecklar förmågan att lyssna, 

argumentera och känna medkänsla. Medling är med andra ord något som gynnar 

alla inblandade parter, även medlaren vilket även Maria anser.  

4.2 RESPONTDENT 2 - ELLA 

Ella svarar spontant att hon ser konflikter som något negativt och att det kan 

betyda att man är ovän med någon som inte har samma åsikter, beteende eller 

tänkande som sig själv. Detta är i likhet med Carlsson (2007) teori som anser att 

en konflikt ofta ses som något negativt och skrämmande, detta på grund av 

osäkerheten i hur en konflikt ska hanteras och lösas. Ella säger samtidigt att det 

”förhoppningsvis gör saker bättre och att man kan mötas halvvägs med den/dem 

man har konflikter med”. Enligt Gloeckler & Cassell (2012) ska lärare dock 

bygga en stadig grund med barnen för att förebygga och hantera konflikter. Detta 

ska även ge barnen en hälsosam syn på konflikter och dess hantering, samt socialt 

samspel. Även om Ella anser att konflikter oftast är negativa anser hon även att 

dessa är viktiga ”Utan konflikter kommer man inte framåt i utvecklingen, både på 

jobbet och i privatlivet, men det är hantering av dem som är det viktiga”. 

Förskollärare har ansvar för att barnen har en stabil och trygg miljö i förskolan 

som hjälper dem att utvecklas från småbarn till egna individer.  
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Detta lär barnen att hela tiden vilja utvecklas själva eftersom de vet att vuxna 

förväntar sig mer av dem, exempelvis att de ska kunna uttrycka sig med tal, äta 

med bestick (ibid). 

Konflikter som Ella har upplevt i sitt arbete är ofta bråk mellan förskolebarnen om 

leksaker. Barnen hanterar ofta konflikterna genom att skrika åt varandra och 

hävda att de var först. En annan konflikt hon hade observerat var fyra lekande 

barn där alla inte fick vara med. Ella menar att de yngre barnen inte vet alla 

gånger vad som är rätt och fel eftersom de har ett större ego jämfört med de äldre 

barnen.  Ella hanterade konflikten mellan de fyra lekande barnen där inte alla fick 

vara delaktig genom att medla och försöka få fram vad som grundade problemet 

som uppstått. Medling ger de deltagande positiva egenskaper i kommande 

konflikthanteringar då det ger en tanke om varför konflikten har uppstått. I nästa 

konflikt som barnen hamnar i har de förhoppningsvis detta med sig som en 

tidigare erfarenhet, och kan då lösa konflikten direkt istället för att de har behov 

av en medlare.”Min åsikt är att ingen ska behöva vara utanför, alla har rätt att 

vara med. Samtidigt ska man respektera ett barn som säger att det inte vill leka 

med en viss person, så länge det inte handlar om medveten utfrysning”.  De 

inblandade i en konflikt kan få stöd från en tredje part som medlar och på så vis 

kunna försonas och undvika att konflikten återuppstår senare. Det ger barnen 

ansvar för konflikter samt utvecklar deras förmåga att lyssna, känna medkänsla, 

att argumentera samt att ta eget ansvar för sina handlingar.  

Ella hanterar gärna konflikter genom att prata och resonera med barnen; vad gick 

fel och varför? Samtidigt menar hon att det inte alltid passar alla situationer, och 

att erfarenhet gör att man kan välja en metod att försöka hantera eller lösa 

konflikterna på. Denna metod har hon lärt sig under utbildningen till förskollärare, 

som har lärt henne att barnen behöver besvara öppna frågor för att förstå 

situationen som har uppstått och lära av den. Maltén (1998) tar upp vikten av detta 

inom konflikthantering, då man bör ta itu med problemet direkt genom att prata öppet 

med de inblandade om vad som skett. Vidare menar författaren att gruppkonflikter ofta 

uppstår genom att individerna vill visa vem som bestämmer. Det är sådana gånger det är 

viktigt att tänka på vad läroplanen (Lpfö 98) tar upp; att förskolan ska sträva efter att barn 

ska utveckla respekt, öppenhet och ansvar gentemot varandra.  

Ella berättar att hon alltid har sett konflikter och dess hantering som något 

negativt, men att hon har ändra sin inställning allt eftersom och istället försöker se 

dem som positiva då hon sett att de är ett hjälpmedel till utveckling. ”Tonfallet 

avgör om konflikten blir negativ eller positiv enligt mig.” Carlsson (2007) 

beskriver detta i sin forskning där han menar att en konflikt ofta ses som något 

negativt och skrämmande, detta på grund av osäkerheten i hur en konflikt ska 

hanteras och lösas. Ibid berättar även att konflikter kan vara positiva om de 

hanteras på rätt sätt; tillexempel när en öppen dialog förs mellan de inblandade. 

Detta är i likhet med Ellas erfarenheter av konflikter och åsikt till varför hon 
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ändrat inställning, med tiden har Ella blivit mera säker i sitt arbete och ser 

fördelarna med konflikter.  

Nilsson & Waldermarson (2007) menar att en grundläggande förutsättning för att 

kunna handskas med konflikter är att det finns öppenhet och samspel i relationen 

mellan de inblandade. Detta samstämmer med Ella´s hantering av konflikter där 

Ella menar att det alltid uppstår konflikter men att man kan förebygga dem lite 

genom att ha en öppen dialog. Hon tycker dock inte att konflikterna behöver 

förhindras, utan att menar att det istället ska gå att lösa dem på ett bra, vuxet sätt. 

Om Ella har hanterat en konflikt tar hon sällan upp dem efteråt. Däremot klargör 

hon att barnen ska lära sig regler och värderingar vilket man gärna kan göra 

exempelvis på samlingen eller liknande och få igång en diskussion och höra 

barnens tankar. 

Eftersom Ella jobbar med yngre barn har konflikthantering med mobbing inte 

varit aktuellt men hon anser att detta bör tas upp i barngruppen samt att man kan 

arbeta med det en längre tid. 

4.3 RESPONDENT 3 - EMELIE 

Enligt Emelie är en konflikt när två eller fler personer är oense och har delade 

åsikter eller maktspel (vilket ofta är mellan barn). 

Emelie ställer frågor till barnen för att få veta vad som har hänt och ser till att de 

inte avbryter varandra när de talar. Om det inte går att lösa konflikten delar hon på 

dem för att de ska bli lugna. Emelie använder sig även av medling som en metod i 

konflikthantering eftersom hon anser att den visar barnen att ingen av dem 

bestämmer samt att man ska ge utrymme för alla personer i en konflikt. 

Emelie använder sig oftast av öppna frågor eftersom hon anser att ”den metoden 

leder till att barnen får självinsikt och lär sig att lösa konflikter på egen hand”. 

Detta är även viktigt för framtida konflikthantering. Detta är i likhet med vad 

Nilsson & Waldermarson (2007) menar med en grundläggande förutsättning för 

att kunna handskas med konflikter, att det finns öppenhet och samspel i relationen 

mellan de inblandade. Den öppenheten gör att man inte behöver skrika till 

varandra och kan på så sätt behålla lugnet genom diskussioner. Vidare menar 

författarna att det även är viktigt att varje person får tala till punkt i diskussionen 

för att på så sätt inte riskera att båda parter talar i mun på varandra som då leder 

till att en sluten konversation upptas istället för en lugn, öppen där alla får sina 

åsikter sagda. Emelie använder sig av denna metod efter att ha sett dess 

effektivitet när andra lärare har använt sig av den i barngruppen under sin VFU.  
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För Emelie har konflikter både negativa och positiva sidor. En positiv del är att få 

se sina dåliga sidor samt hur andra ser på dem, och på så vis få en chans att 

utvecklas. En negativ del är om konflikten är kränkande eller nedvärderande och 

inte kan ha en normal samtalston. 

 

Enligt Emelie kan man förebygga konflikter inom barngruppen genom att 

konstant vara tydlig med hur man beter sig mot sina medmänniskor samt alltid 

prata öppet om känslor i den mån det går. Koss, George, Berman, m.fl (2011) 

menar att om barnet ser en konflikt som hanteras genom att deltagarna talar ut och 

håller en normal samtalston, samt uppvisar respekt mot varandra. Leder det till att 

barnen får en bättre upplevelse av konflikter och dess hantering, detta är viktigt 

för att barnen ska få en hälsosam syn på konflikter och inte vara rädda för dem. 

Emelie beskriver vidare ”Den metoden leder till att barnen själva vet hur en 

konflikt ska hanteras när den uppstår”. Hennes tror att konflikter uppstår inom 

hennes barngrupp vid olika tillfällen men att barnen själva löser den och att hon 

därför inte ens märker dem. 

Emelie tar sällan upp konflikter efteråt. När några barn har hamnat i konflikt som 

har lett till fysiska handlingar så anser hon dock att man bör ta upp den igen och 

betona att man inte beter sig så samt ställa frågor för att få veta om barnen 

verkligen har lärt sig något av konflikten. 

I Emelies barngrupp har man ofta värderingsövningar för att (som tidigare 

nämnts) barnen ska veta hur man beter sig mot andra. Det har visat sig ge resultat 

när konflikter uppstår eftersom barnen sällan höjer rösterna eller tar till fysiska 

handlingar. Värderingsövningarna ska förebygga mobbing och man arbetar även 

med det på ett sätt som återspeglar läroplanens (LpFö98) krav. 

I litteraturen som behandlar konflikthantering går det att läsa att den ”öppna 

relationen” är en av de bästa metoderna för konflikthantering, eftersom den hela 

tiden gör att de inblandade i konflikterna får utspel för sina känslor och det gör att 

det sällan uppstår konflikter, samt förbättrar stämningen i allmänhet inom 

gruppen. Enligt Nilsson och Waldermansson (2007) gör den även att barnen får 

mer respekt för varandra och gör att alla blir sedd och får sina åsikter hörda. Detta 

är något som läroplanen för förskola tar upp; att alla barn ska utveckla öppenhet, 

ansvar och respekt mot varandra.  
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4.4 SAMMANFATTNING RESULTAT 

Samtliga respondenter använder sig av olika metoder i sin konflikthantering. 

Enligt respondenterna är medling metoden som är mest effektivast. Medling är 

enligt Lind (2001) en metod i konflikthantering som passar bra till de flesta typer 

av konflikthantering. Detta på grund av att det planterar en tanke hos både vuxen 

och barn om varför konflikten uppstod och hur de ska gå tillväga för att hantera 

och lösa den. Enligt ibid utvecklar de barnen genom att öka deras känsla för 

empati, lyssnande, med mera. Alla dessa punkter är viktigt för att barnen ska ha 

ett bra förhållande till varandra på förskolan, vilket uppenbarligen har fungerat bra 

på respondenternas förskola eftersom de gärna använder sig av just den metoden.  

 

En öppen dialog som Nilsson och Waldermansson (2007) nämner är också ett 

alternativ inom konflikthantering som respondenterna använder sig av, till viss del 

genom att ställa frågor och prata om det som hänt. Detta görs för att få höra hur 

varje barn upplevt konflikten som har uppstått, detta också för att förhindra att 

barnet känner sig kränkt.  

 

En metod som ingen av respondenterna tar upp är att hantera konflikter genom att 

visa sin makt som förskollärare som enligt Maltén (1992) innebär att läraren styr 

konflikten med reglerna som redan finns på förskolan. Detta känns lite 

gammaldags och jag är tveksam till att så många använder sig av denna metod. 

Domitrovick, Cortes, m.fl. (2007) har genomfört studier som visar att barn lär sig 

och utvecklas mer när utlärningsmetoden är öppen och mer fri, istället för att den 

ska ha strikta regler, vara bestämd och tvångsmässig. 

 

Den defensiva metoden inom konflikthantering är inte heller något som någon av 

respondenterna tar upp. Maltén (1992) tar upp denna metod och menar att vissa 

konflikter mår bäst av att inte hanteras, men samtidigt kan det leda till att de 

inblandade upplever att konflikter är något att vara rädd för. 

 

I läroplan för förskolan (Lpfö 98) framgår det att konflikter kan hanteras genom 

att avleda barnen med exempelvis lek. Detta har endast Emelie tagit upp i sina 

svar, vilket får mig att fundera på om det inte är något som används i lika stor 

utsträckning, trots att det står i läroplanen. Enligt henne är metoden bra för att 

lugna ner barn som nått till en gräns i konflikten där de bara skriker till varandra 

och därmed behöver avledas. När barnen sedan är lugna bör man hantera 

problemet genom att förklara för dem att defensiv konflikthantering inte är ett bra 

sätt att använda, samt främja den öppna relationen som Ella nämner. 
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5 DISKUSSION  

Nedan kommer jag att presentera en resultat- och metoddiskussion, som är anknuten till 

intervjuerna och respondenternas svar. Resultatet utgår från studiens frågeställningar och 

syfte. 

5.1 RESULTATDISKUSSION 

I bakgrunden tar denna studie upp olika metoder som finns vid konflikthantering, 

det vill säga öppen dialog, medling, makt som lärare, defensiv konflikthantering 

samt rituell konflikthantering. I respondenternas svar framgår dock att de 

använder sig mestadels av metoderna avledning, medling och öppna frågor. En 

tanke som uppstår hos mig är vilken skillnader det skulle bli i deras arbete om de 

använde sig av fler metoder vid konflikthanteringen.  

 

Det är av stor betydelse att förskollärare inte har en negativ attityd till konflikter 

och därmed försöker undvika dem enligt Carlsson (2007), eftersom detta påverkar 

barnen negativt och får dem att känna sig otrygga. Det är oerhört viktigt att alltid 

ge barnen en trygg och stabil miljö att vistas i för att de ska kunna vara trygga och 

utvecklas på ett bra sätt, vilket även nämns i styrdokument för förskolan 

(LpFö98). Jag tror att det är negativt att arbeta som förskollärare och samtidigt 

vara rädd för konflikter och dess hantering. Jag tycker därför det var intressant att 

se respondenternas personliga syn på detta och samtliga nämner i sina intervjusvar 

att konflikter kan vara både negativa och positiva eftersom de har olika sidor. 

Maria nämner att de är negativa för att de är energikrävande och kan uppfattas 

som personliga, även Ella inleder intervjun med att säga att de är negativa. Emelie 

ser konflikter som negativa om de är kränkande, men också som positiva eftersom 

de inblandade får se sina negativa sidor och får därmed en chans att ändra dem till 

något bättre. Samtliga respondenter anser dock i slutändan att konflikter är 

positiva i allmänhet eftersom de gör att personerna i sig växer och utvecklas till 

det bättre och att det även är ett måste för att kunna gå framåt i både privat- och 

arbetslivet.  

 

Att ställa frågor till barnen och försöka få dem att lista ut vad som hänt själva är 

något som har framställts som en metod av samtliga respondenter i deras svar och 

det är ett bra sätt att använda sig av tycker jag. När barn hamnar i en konflikt ser 

de ofta sina egna behov och har svårt att se situationen ur någon annans synvinkel 

än sin egen. Att som förskollärare då ställa frågor om vad som hänt och hur de tror 

att det andra barnet uppfattat situationen gör att de får en annan bild av hur 

konflikten uppstått och därmed inser de förhoppningsvis själva var problemet 

ligger. Detta är något som Emelie har tagit upp i sitt intervjusvar som främsta 

metod och hon anser att det är givande för barnen att ställa frågor för att de ska få 

en djupare insikt i hur konflikten uppstått och varför. Vidare menar hon att det 
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leder till att barnen kan lösa de flesta konflikter själva i framtiden. Även de andra 

respondenterna har tagit upp detta. 

 

I dagens lärarutbildningar finns det en hel del kurslitteratur, föreläsningar, praktik 

med mera som handlar om just konflikter, konflikthantering och värderingar. Att 

läsa en kurs om värdegrund är viktigt för att kunna hantera konflikter på ett bra 

sätt, eftersom den utmanar blivande förskollärare att våga engagera sig i 

situationer där de deltagande har olika åsikter, samt att förstå barnen och hjälpa 

dem att utvecklas som människor. 

 

Enligt Maltén (1992) krävs även en viss erfarenhet för en bra konflikthantering. 

Denna studie pekar dock på att det inte har så stor betydelse, då respondenterna i 

huvudsak använder sig av liknande metoder trots olika arbetslivserfarenhet. 

Centralt verkar det däremot vara att de respondenterna har lärt sig samtliga 

metoder både teoretiskt och praktiskt från sin utbildning till förskollärare.   

 

Syftet med denna studie var att undersöka om förskollärare använder sig av olika 

metoder vid konflikthantering samt hur de såg på konflikter och dess hantering. 

För att få svar på detta har jag intervjuat tre förskollärare och fann då vissa 

skillnader i deras sätt att se på konflikter och hur man hanterar dem. Resultatet 

visade att; ja, samtliga respondenter använder sig av olika metoder i sin 

konflikthantering, och den metod de använder sig av mest visar sig vara medling. 

Eftersom det är en av de mer effektiva metoderna inom konflikthantering enligt 

dem själva. Samtliga respondenter sa även att de såg både negativa och positiva 

sidor av konflikter, särskilt konflikthanteringen, eftersom den ger en bild av vilka 

negativa sidor de inblandade har i sina personligheter, vilket ger dem en chans att 

upptäcka dem och utveckla dessa. 

 

Min första frågeställning i detta arbete var om förskolelärare använder sig av olika 

metoder i det dagliga arbetet. Resultaten av mina intervjuer med de tre 

respondenterna visar att de i hög grad använder sig av olika metoder. Min andra 

frågeställning var vilka metoder de använde sig av, och då framkom det att 

medling visade sig vara en av de mest använda metoderna. Detta var något som 

jag inte väntade mig, eftersom det är en metod som jag inte använder mig mest av 

i mitt arbete på förskolan. Jag använder mig av öppen dialog eftersom jag känner 

att den metoden är mest effektiv. Den metoden gör även, precis som Nilsson och 

Waldermansson (2007) nämner, att barnen lär sig att behärska sig vid konflikter 

exempelvis genom att behålla normal samtalston, låta den andra tala till punkt, 

med mera. Den öppna dialogen gör att barnen går ur konflikten med en bättre 

känsla, eftersom de blivit respekterade istället för att någon kanske skulle ha 

skrikit eller slagit hen. Den öppna dialogen återkommer ständigt i denna studie 

och verkar vara en populär metod bland forskares och författares arbeten som jag 

har tagit del av i min forskning. 
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Denna studie har besvarat frågeställningarna den baseras på och även uppnått 

syftet genom att visa att förskollärare använder olika metoder vid 

konflikthantering samt vilka de använder sig av.  

5.2 METODDISKUSSION 

Respondenternas egna personliga berättelser och tolkningar har sammanfattats 

och intervjuerna har besvarat de frågor jag behövde för att få svar på 

frågeställningarna i studien. Självklart har det även kunnat vara relevant att göra 

observationer av konflikthanteringar, men det känns inte sannolikt att 

respondenterna har behövt ljuga om sina metoder i intervjusvaren med tanke på 

att frågorna är utformade för att framställa deras personliga metoder och åsikter. 

Jag kan inte med säkerhet säga att respondenterna arbetar exakt enligt de metoder 

de sade i intervjun, men studien har visat att de medverkande har kännedom om 

de metoder som är centrala för konflikhantering i förskolan.  

5.3 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Det vore intressant att undersöka vad dessa metoder i konflikthantering resulterar 

i, genom exempelvis observationer och fler intervjuer. Är det någon av de valda 

metoderna som är bättre än de andra? Hur reagerar barnen och hur känner de efter 

konflikterna? Efter ytterligare intervjuer skulle det även vara intressant att göra en 

kvantitativ forskning på en större population för att få en uppfattning om hur 

många förskolelärare som använder sig av olika metoder i konflikthantering. 
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Bilaga 1 – Missivbrev 

Hudiksvall, 2012-09-01 

 

Till deltagande i studien förskollärares metoder i konflikthantering 

 

Min studies syfte är att få er syn på konflikthantering, dess hantering och metoder, 

samt hur ni arbetar med detta.  

 

Jag är tacksam om ni vill medverka i en intervju via mail som tar ungefär 20 

minuter att besvara. 

 

Om ni vill ha mer information om er medverkan, plats eller tid för intervjun så får 

ni gärna kontakta mig via telefon eller mail. 

 

Jag heter Anna och läser till förskollärare vid Högskolan i Gävle och i 

utbildningen ingår ett examensarbete inom pedagogik på 15 poäng som jag just nu 

arbetar med. 

 

Jag kommer att genomföra intervjun enligt de forskningsetiska principerna och 

självklart är ditt deltagande frivilligt. Du kan avbryta din medverkan närsomhelst 

och väljer själv vilka frågor du vill besvara. Jag vill ha tillbaka dina svar i ett 

textdokument och kommer sedan att göra en sammanfattning av dessa enligt 

narrativ metod och presentera dessa i resultatdelen i min studie. 

 

Det färdiga examensarbetet kommer att finnas tillgängligt på internet men jag 

garanterar dig och din förskola total konfidentialitet i arbetet. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vändliga hälsningar 

Anna Catharina Jonsson 

070 – xxx xx xx 

xxx@hotmail.com 

Handledare Högskolan i Gävle, xxx xxxxxx 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 
 

 Vad är en konflikt för dig? 

 Vad är en konflikt mellan barn? Hur hanterar du den?  

 Använder du någon särskild metod för att hantera konflikter? 

 Hur fick du idén att använda dig av den/dessa metoder? 

 Varför hanterar du konflikten som du gör?  

 Tycker du att det är positivt eller negativt med konflikter? På vilket sätt är de 

positiva/negativa? 

 Kan man förebygga och förhindra att konflikter uppstår? Hur? 

 Om barn har haft en konflikt och du hanterat den, tar du upp den igen med barnet 

efteråt? 

 Brukar barnen ta upp konflikten igen efter att du hanterat den? 

 Om du hanterar konflikter som ses som mobbing, är detta något du brukar ta upp 

i barngruppen då?  

 


